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Resumo 

O látex da espécie Euphorbia umbellata é popularmente 
utilizada na forma de garrafada para o tratamento de 
diferentes tipos de câncer. Objetivou-se avaliar a 
atividade citotóxica in vitro de subfrações do látex frente 
à linhagem de melanoma (B16F10). Realizou-se o 
fracionamento do extrato hexano do látex e os ensaios 
de redução de MTT de vermelho neutro. As frações éter 
de petróleo e diclorometano demonstraram diminuição 
da viabilidade celular de forma dose-dependente por 
MTT. Conclui-se que as frações éter de petróleo e 
diclorometano apresentam potencial citotóxico dose-
dependente frente à linhagem B16F10. 

Introdução  

A espécie Euphorbia umbellata (Pax) Bruyns, conhecida 
como janaúba, é popularmente utilizada na forma de 
garrafada, através da diluição de 18 gotas do látex em 1 
litro de água, para o tratamento de diversas doenças, 
dentre elas vários tipos de câncer (OLIVEIRA et al., 
2013). A espécie possui compostos com potencial 
farmacológico (terpenos) já relatado pela contribuição na 
atividade anticâncer (CRUZ et al., 2020). Dessa forma, 
objetivou-se avaliar a atividade citotóxica in vitro das 
frações do extrato hexano do látex de E. umbellata frente 
à linhagem de melanoma (B16F10). 

Material e Métodos 

Realizou-se o fracionamento do extrato hexano do látex 
de E. umbellata utilizando éter de petróleo, 
diclorometano, etanol e metanol, em extrator do tipo 
Soxhlet. As amostras obtidas (EP, DI, ET e ME, 
respectivamente) foram secas e testadas frente a 
linhagem de melanoma murino (B16F10) utilizando as 
técnicas de redução de MTT (MTT) e vermelho neutro 
(VN).  

Resultados e Discussão 

Das amostras testadas por MTT, a EP e a DI 
demonstraram diminuição da viabilidade celular com o 
aumento da concentração (Figura 1). DI também 
apresentou este perfil por VN (Figura 2). As amostras ET 
e ME não apresentaram alterações na viabilidade celular 
(dados não mostrados). A partir das porcentagens de 
viabilidade celular calcularam-se os valores da 
concentração inibitória média (CI50) e índice de 
seletividade (IS) (Tabela 1).  
 
 
 
 

 

 
Figura 1. Viabilidade celular das subfrações éter de petróleo e 
diclorometano frente à linhagem B16F10 por MTT. 
Legenda: *(p<0,05) e ****(p<0,0001) em relação ao controle (meio RPMI + 0,1% 
DMSO). 

 

 
Figura 2. Efeito da subfração diclorometano na viabilidade celular da 
linhagem B16F10 por VN. 
Legenda: ****(p<0,0001) em relação ao controle (meio RPMI + 0,1% DMSO). 

 
Tabela 1. CI50 (μg/mL) e IS determinados para o tratamento das 
linhagens 3T3 e B16F10 com as subfrações éter de petróleo (EP) e 
diclorometano (DI) por MTT e Vermelho Neutro. 
 
 MTT  Vermelho Neutro 

 3T3 B16F10   3T3 B16F10  

 CI50 IS  CI50 IS 

EP 23,84 ± 7,43 5,99 ± 0,23 3,98    
 

DI 4,81 ± 0,18 16,20 ± 7,33 0,30  9,60 ± 0,13 2,82 ± 0,88 3,40 

Dados expressos em valor de CI50 ± erro padrão da média. 

Conclusão 

As subfrações éter de petróleo e diclorometano 
apresentam potencial citotóxico dose-dependente frente 
a linhagem B16F10, ambas apresentando seletividade 
de ação.  
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