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Introdução 

Viscum album é um arbusto semiparasita utilizado há 

séculos na medicina complementar europeia e 

asiática para tratar diversas doenças1,2. Por exemplo, 

preparados injetáveis do extrato de V. album, 

denominados “Iscar”, são utilizados para o 

tratamento do câncer, de estados pré-cancerosos e 

de doenças crônicas multissistêmicas3. Atualmente, 

os medicamentos constituídos pelo extrato aquoso 

de V. album administrados pela via subcutânea são 

amplamente prescritos nas terapias integrativas do 

câncer e/ou na clínica ambulatória, em países como 

Alemanha e Suíça4. No entanto, apesar dos 

inúmeros estudos clínicos e pré-clínicos realizados, 

estudos científicos aprofundados sobre a 

composição fitoquímica desses medicamentos são 

escassos4. Muitos trabalhos correlacionam a 

atividade anticâncer com as moléculas de alta massa 

molecular (lectinas e viscotoxinas) presentes nos 

extratos. Pouco se conhece sobre a composição 

química das moléculas de baixa massa que também 

podem contribuir para a atividade biológica destas 

preparações. Desta forma, no presente estudo o 

perfil metabólico de diferentes lotes de extratos 

aquosos fermentados de V. album, produzidos a 

partir de metodologias diferentes (Iscador e 

Handgemisch) foram analisados por cromatografia 

líquida acoplada a espectrometria de massas de alta 

resolução (CL-EMAR). 

Resultados e Discussão 

Ampolas (1mL) de extratos aquosos fermentados de 

V. album foram fornecidas pela empresa Suíça 

Iscador AG. Foram avaliadas 34 amostras de 

diferentes lotes/anos em replicata, totalizando 68 

amostras. As amostras obtidas da planta inteira 

fresca (folhas, galhos e frutos), provenientes de duas 

árvores hospedeiras diferentes (Malus domestica e 

Pinus sylvestris) foram preparadas a partir de dois 

processos de fabricação e denominadas Iscador 

(ISC) e Handgemisch (HG). Estas ampolas foram 

classificadas em quatro grupos: ISCM = Iscador 

Malus; HGM = Handgemisch Malus; ISCP = Iscador 

Pinus; HGP = Handgemisch Pinus. Após a 

precipitação de proteínas e extração dos metabólitos 

as amostras foram analisadas por CL-EMAR. As 

amostras apresentaram perfis cromatográficos 

semelhantes entre os processos de fabricação 

(Iscador e Handgemisch), no entanto, diferenciaram-

se conforme as plantas hospedeiras (Malus 

domestica e Pinus sylvestris). Os arquivos 

provenientes da análise por CL-EMAR foram 

submetidos ao processamento de dados, como 

extração dos picos cromatográficos, alinhamento dos 

sinais nas várias amostras de acordo com 

semelhanças no tempo de retenção e m/z em alta 

resolução, e identificação dos picos em uma 

biblioteca in-house contendo dados de perfis de 

fragmentação. Posteriormente, foram realizadas 

análises multivariadas (PCA e PLS-DA) para 

compreender melhor a relação entre as amostras de 

acordo com o perfil metabólico obtido por CL-EMAR. 

Tanto o PCA quanto PLS-DA mostraram um 

agrupamento das amostras de acordo com os 

hospedeiros, mas não em relação aos processos de 

fabricação. Isso mostra que, apesar da espécie 

parasita ser a mesma (V. album), o perfil metabólico 

é diretamente influenciado pela planta hospedeira. 

Os compostos responsáveis pela discriminação dos 

grupos foram provenientes do metabolismo primário 

da planta (açúcares, ácidos orgânicos e 

aminoácidos). No total, mais de 50 metabólitos foram 

identificados com base na massa exata (erro < 5 

ppm) e perfil de fragmentação.  

Conclusões 

As ampolas de V. album analisadas apresentaram 

perfis químicos semelhantes quando os processos 

de fabricação foram comparados, mas diferentes 

quanto às plantas hospedeiras. Os extratos 

apresentam uma diversidade grande de metabólitos 

e muitos podem estar contribuindo para a atividade 

anticâncer do medicamento. 
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