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RESUMO 

O câncer é uma doença com alta incidência e com perspectiva de aumento nas próximas décadas 

devido à maior expectativa de vida e ao envelhecimento da população. Tradicionalmente as espécies 

vegetais são utilizadas em preparações terapêuticas e os fitoquímicos surgem como alternativa para o 

tratamento desta doença. Fridericia platyphylla (Cham.) L.G. Lohmann é uma espécie vegetal nativa do 

cerrado brasileiro, popularmente conhecida como “cipó-una”. Seu extrato bruto apresentou atividades 

antiproliferativa, antioxidante, anti-inflamatória e citotóxica, o que incentivou o isolamento e identificação 

de seus princípios ativos, como as braquidinas, responsáveis por essas atividades biológicas. O 

presente trabalho avaliou in vitro o efeito do flavonoide braquidina C (BrC) na viabilidade de células 

tumorais de próstata humana (DU-145) cultivadas em modelo de esferoides multicelulares tumorais 

(EMTs). Após tratamento dos EMTs com diferentes concentrações de BrC (5 a 60 µM), foram realizados 

os ensaios de crescimento, integridade e viabilidade celular. BrC (60 μM) foi citotóxica, reduzindo a 

viabilidade celular em todos os tempos de tratamento no ensaio da resazurina e aumentou a liberação de 

LDH após 72 horas de tratamento. No ensaio de crescimento, viabilidade e integridade dos EMTs, a BrC 

reduziu a viabilidade após 216 horas de tratamento em todas as concentrações avaliadas. Esses 

resultados corroboram estudos prévios que demonstraram o potencial promissor deste flavonoide como 

agentes anticâncer. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente o câncer é uma das principais doenças que acometem a população 

mundial, com altas taxas de mortalidade e morbidade (BRAY et al., 2018). Entre os 

principais tipos de cânceres não cutâneos que acometem a população masculina, 

destaca-se o câncer de próstata, a segunda neoplasia maligna mais frequente em 

homens em todo o mundo, ficando atrás apenas do câncer de pulmão (BRAY et al., 

2018; WOODRUM et al., 2017). Devido à baixa seletividade das atuais estratégias 

terapêuticas para as células tumorais e seus extensos efeitos adversos, se faz 

necessário o desenvolvimento de novos agentes anticâncer (RIZEQ et al., 2020). Há 

muito tempo os produtos de origem vegetal são utilizados em preparações medicinais 

e, com o desenvolvimento das análises químicas, houve um avanço na utilização de 

fitoquímicos, que são produtos do metabolismo secundário das plantas e não exercem 
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papel direto no seu crescimento. Entre os fitoquímicos se destacam os flavonoides 

(CHOUDHARI et al., 2020).  

Flavonoides estão presentes em muitas espécies vegetais, entre elas, Fridericia 

platyphylla (Cham.) L.G. Lohmann, encontrada principalmente no cerrado brasileiro. A 

partir da fração diclorometano do extrato da sua raiz, vários flavonoides diméricos 

glicosilados foram isolados, entre eles as braquidinas A, B e C, que diferem entre si 

apenas pela presença de um radical. Para se caracterizar as ações biológicas de 

compostos como os flavonoides, são utilizados modelos celulares in vitro, in vivo e 

tumores de pacientes. Atualmente tem se destacado a utilização de esferoides 

multicelulares tumorais (EMTs) devido à possibilidade de aproximar os modelos 

celulares acima citados, por mimetizarem o microambiente tumoral por meio das 

interações célula-célula e célula-matriz (JENSEN; TENG, 2020). O potencial anticâncer 

dos fitoquímicos, como a braquidina C (BrC), está relacionado aos seus mecanismos 

de ação, que incluem indução de morte celular e redução da proliferação celular 

(FONTANA et al., 2020; SALEHI et al., 2019). Assim, este trabalho teve como objetivo 

avaliar a ação do flavonoide BrC sobre a viabilidade de EMTs tumorais de próstata, que 

ao mimetizar o microambiente tumoral, possibilita a obtenção de resultados mais 

semelhantes ao modelo in vivo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A linhagem celular DU-145 foi cultivada em meio RPMI 1640 e mantida em 

estufa a 37ºC com atmosfera contendo 5% de CO2 e 95% de umidade relativa. A BrC 

foi isolada do extrato das raízes de Fridericia platyphylla por Rocha et al. (2014) e 

diluída em uma concentração final de 50% de DMSO para se obter uma solução-

estoque a partir da qual obteve-se as concentrações utilizadas em cultura (5 a 60 µM). 

Os EMTs foram cultivados como proposto por Friedrich et al. (2009), onde placas de 96 

poços foram revestidas com uma solução de 50 µL de agarose e após solidificação 

foram semeadas 3,0 x10³ células por poço. Posteriormente, as placas foram mantidas 

imóveis por 96 horas em estufa para a formação dos EMTs. A análise de crescimento e 

integridade dos esferoides foi realizada segundo Friedrich et al. (2009) e Vinci et al. 

(2012) por meio de fotomicrografias obtidas nos tempos de 0 hora (dia 4 após a 

iniciação), 72 horas e após, de 48 em 48 horas até o tempo de 360 horas (15 dias). A 

medida da circunferência dos esferoides foi realizada com auxílio do software Zen 2.3 

(Zeiss, Alemanha). Avaliou-se a viabilidade celular por meio do ensaio de redução da 

resazurina (AlamarBlue®; Sigma-Aldrich, St. Louis, LO, EUA) nos tempos de 24, 48 e 
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72 horas de tratamento após a formação dos EMTs. Após o tempo de tratamento 

foram adicionados em cada poço contendo EMTs, 40uL da solução de resazurina. As 

placas foram incubadas por 24 horas e a absorbância foi mensurada em leitor de 

microplacas nos comprimentos de onda de 570 nm para resofurina e 600 nm para 

resazurina. Para o ensaio de liberação de lactato desidrogenase (LDH) após 72 horas 

de tratamento utilizou-se o kit Pierce LDH Cytotoxicity Assay (Thermo) seguindo as 

instruções do fabricante. A leitura das absorbâncias foi realizada em espectrofotômetro 

nos comprimentos de onda de 490 nm e 680 nm. A análise estatística foi realizada no 

programa GraphPad Prism versão 7.0(San Diego, Califórnia, EUA, 2018), os dados 

foram submetidos à Análise de Variância (ANOVA) seguido do teste de Tukey. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Até o presente a atividade anticâncer de BrC isolada da F. platyphylla foi descrita 

apenas em cultura de células em monocamada (2D) (NUNES et al., 2020), não 

havendo estudos com essa molécula em modelo tridimensional (EMTs). A Figura 1 

mostra os resultados obtidos no ensaio da resazurina, onde o tratamento com 

braquidina C diminuiu a porcentagem de células viáveis a partir da concentração de 50 

μM após 24h, 48h e 96h de tratamento com exceção do tempo de 72h, onde apenas a 

concentração de 60 μM demonstrou essa ação. 

Os resultados obtidos no ensaio de liberação de LDH estão apresentados na 

Figura 2. Nas células tratadas com a maior concentração (60 μM) de BrC foi observado 

aumento da liberação da enzima LDH, após 72h de tratamento. Esse aumento é devido 

ao rompimento da membrana plasmática, visto que, normalmente, a LDH catalisa a 

conversão de piruvato em lactato no citoplasma celular; assim, a sua liberação e 

detecção no ambiente extracelular (meio de cultura) pode fornecer indícios de morte 

celular com comprometimento da membrana celular. 

De forma geral, os ensaios da resazurina e liberação de LDH demonstraram a 

redução da viabilidade celular após tratamento dos EMTs com BrC em todos os tempos 

avaliados. Esses dados corroboraram a atividade citotóxica de BrC observada em 

células DU-145 cultivadas em sistema 2D (Nunes et al., 2020). O extrato bruto das 

raízes de F. platyphylla também induziu citotoxicidade em células tumorais gástricas 

cultivadas em um modelo bidimensional (Serpeloni et al., 2020).  
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Figura 1 - Viabilidade dos esferoides avaliada pelo ensaio de redução da resazurina após tratamento 

com diferentes concentrações de braquidina C nos tempos de 24, 48, 72 e 96 horas. 

 

 

*Valores estatisticamente diferentes do controle de solvente (DMSO 0,5%) no respectivo tempo avaliado 

pelo teste de ANOVA seguido pelo pós-teste de Dunnett (p < 0.05). As barras representam a média ± 

desvio padrão. SV: Solvente (DMSO 0,5%); Doce50 (Docetaxel 50 μM); Doce100 (Docetaxel 100 μM). 

Fonte: o próprio autor. 

 

Figura 2 - Viabilidade dos esferoides avaliada pelo ensaio de liberação de lactato desidrogenase (LDH) 

após tratamento com diferentes concentrações de braquidina C no tempo de 72h após iniciação dos 

esferoides. 
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*Valores estatisticamente diferentes do controle de solvente (DMSO 0,5%) pelo teste de ANOVA seguido 

pelo pós-teste de Dunnett (p < 0.05). As barras representam a média ± desvio padrão. SV: Solvente 

(DMSO 0,5%); CP: Controle Positivo (reagente de lise, Thermo); Doce50 (Docetaxel 50 μM); Doce100 

(Docetaxel 100 μM). Fonte: o próprio autor. 
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A coerência entre a ação biológica da BrC observada em cultura celular 

bidimensional e tridimensional reforça o seu potencial anticâncer visto que, após 

aumento da complexidade estrutural do modelo, por meio dos EMTs, houve uma 

aproximação ao modelo tumoral in vivo associado com a manutenção de sua ação 

citotóxica. 

A Figura 3 mostra os resultados obtidos com o ensaio de volume e integridade 

celular de esferoides submetidos a tratamentos com BrC. É possível observar uma 

redução significativa no tamanho dos esferoides em todas as concentrações no tempo 

de 216 horas de tratamento em comparação ao grupo controle. Na Figura 4 estão 

apresentadas as fotomicrografias dos esferoides 72, 216 e 360 horas após a iniciação 

dos esferoides. 

 

Figura 3 - Área total dos esferoides após tratamento com diferentes concentrações de braquidina C 

(BrC) nos tempos de 0, 72, 216 e 360 horas após o tempo de iniciação. 
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*Valores estatisticamente diferentes do controle de solvente (DMSO 0,5%) no respectivo tempo avaliado 
pelos testes de ANOVA seguido pelo pós-teste de Dunnett (p < 0.05). SV: Solvente (DMSO 0,5%); CP: 
Controle Positivo (Docetaxel - 50 μM). Fonte: o próprio autor. 

 

Os resultados obtidos no presente estudo indicam atividade citotóxica da BrC em 

EMTs de próstata e encoraja a realização de novos testes para elucidação dos 

mecanismos de ação e das vias de sinalização envolvidas nesse processo.  
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Figura 4 - Fotomicrografias representando a integridade dos esferoides no ensaio de volume e 
integridade celular, após os tratamentos com diferentes concentrações de braquidina C (BrC) nos 
tempos de 0, 72, 216 e 360 horas após iniciação dos esferoides. 

 

SV: Solvente. CP: Controle positivo. Escala 100μm3. Fonte: o próprio autor. 
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