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Introdução 

O câncer de boca é o sétimo de tipo de câncer mais 

comum no Brasil. Para o biênio 2018-2019 são 

estimados 14.400 novos casos1. Mais de 90% 

malignidades orais são carcinomas de células 

escamosas (CCE)2. Atualmente, os 

quimioterapêuticos de origem natural têm tido um 

papel de destaque no tratamento do câncer e 

pesquisas com Piper spp. demonstraram que 

plantas dessa espécie produzem várias substâncias 

citotóxicas e antitumorais3. Portanto, o objetivo 

deste trabalho é avaliar o efeito citotóxico das 

frações de Piper cernuum Vell utilizando linhagens 

de carcinoma de células escamosas oral e 

fibroblastos e realizar análises química dos extratos 

e frações ativas. 

Resultados e Discussão 

O extrato bruto das folhas de P. cernuum obtido por 

meio da maceração estática com metanol reduziu 

significativamente a densidade celular da linhagem 

de CCEO9 nas concentrações de 1,5 e 25,0 μg/mL, 

apresentando CI50 de 106,3±0.06b μg/mL, enquanto 

a carboplatina (controle positivo) apresentou CI50 de 

225,3±0.09 μg/mL. A partição de diclorometano, 

preparada utilizando gradiente de polaridade, foi 

mais ativa (CI50≅47µg/mL) que todas as outras 

partições, apresentando citotoxicidade: causou a 

permeabilização 6,5 vezes mais células que o 

padrão, não causou hemólise e não foi altamente 

tóxico em ratos. A partição de diclorometano foi 

submetida à cromatografia líquida à vácuo utilizando 

um sistema de gradiente de solvente obtendo-se 17 

frações.As frações 9 (CI50=40,25 µg/mL) e 12 

(CI50=45,08 µg/mL) foram as mais ativas, com 

valores menores que o padrão (CI50=322,30 µg/mL) 

e frações 9, 10, 14 as mais seletivas com 2,67, 3,59 

e 31,78 de seletividade, respectivamente. Dez 

frações obtidas a partir das frações 9 e 14 também 

foram testadas, onde as frações 09-07 (CI50 = 74,71 

µg/mL) e 14-05 (CI50 = 162,6 µg/mL) foram as mais 

seletivas, apresentando seletividade de 2,03 e 2,53, 

respectivamente. A partir análise estatística foram 

obtidas correlações estatísticas significativas entre 

os metabólitos e a atividade citotóxica, no qual foi 

possível identificar 13 substâncias correlacionadas à 

atividade, com correlação acima de 70%. O extrato 

bruto, partições e frações foram analisadas por 

cromatografia líquida acoplada a espectrometria de 

massas (LC-ESI/-QqTof) utilizando coluna de fase 

inversa e gradiente exploratório 5-100% de 

H2O:ACN em 0,1 de ácido fórmico. Os dados foram 

analisados pela plataforma Metaboanalyst 3.0.. Os 

íons que se destacaram foram inferidos a tricostina, 

ácido 2,4,5-trimetoxicinâmico, 2’,4’,6’-

trimetoxidihidrochalcona, taiwandimerol A, 1-n-

dodecaniloxi resorcinol, 6(R)-(4’-oxopentil)-5,6-

dihidro-2H-piran-2-ona, 2-(3-metil-2-butenil)-3,4,5-

trimetoxifenol. Assim, a piperdardina, piperato de 

metila, (-)-kusunokinina e 3,4-

metilenodioxicinamaldeído, essas substâncias 

possuem atividade anticâncer descrita na literatura, 

tais como câncer de cólon, pulmão, mama e 

leucemia, respectivamente.  

Conclusões 

Após análises, podemos concluir que o extrato, 

partições e frações de P. cernuum foram ativas 

contra a linhagem celular de CCEO9, apresentou 

um significante efeito inibitório na viabilidade de 

CCEO9. A determinação das substâncias 

majoritárias presentes nas frações mais ativas e 

seletivas, assim como o caminho da morte celular 

estão em andamento. 
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