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Introdução
O cogumelo Pleurotus sajor-caju é um fungo macroscópico comestível do Filo Basidiomicota. Estudos

demonstram que a ingestão de P. sajor-caju pode reduzir o nível de colesterol no sangue, estimular o sistema

imune e possuir atividade antitumoral. O objetivo deste trabalho foi avaliar a viabilidade celular utilizando o

método de ensaio clonogênico, bem como avaliar o potencial de metástase utilizando o ensaio de invasão celular

a partir da linhagem celular de carcinoma intestinal (HCT-116) utilizando uma fração hexânica (FH) deste

cogumelo.
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PROBIC/FAPERGS

EFEITO CITOTÓXICO IN VITRO DA FRAÇÃO POLAR OBTIDA DO PLEUROTUS SAJOR-CAJU EM 
CÉLULAS TUMORAIS DE INTESTINO

Hexano - 1000ml

Os resultados obtidos demonstram um potencial do extrato polar do cogumelo Pleurotus-sajur-caju de atuar como adjuvante

contra o câncer de intestino.
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Figura 1. Ensaio clonogênico.  A–Controle negativo. 

B–Tratamento com 0,025 mg/mL. C–Tratamento com 

0,05 mg/mL. Figura 2. Ensaio de invasão celular.  A–Controle negativo.     

B–Tratamento na concentração de 0,05 mg/mL.
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A fração de P. sajor-caju com n-hexano, obtida por ultrassom, apresentou atividade citotóxica na linhagem de

carcinoma Intestinal (HCT-116) apresentando no ensaio clonogênico uma redução do número de colônias

formadas com o aumento da concentração de tratamento. No método que avalia a capacidade do extrato de

inibir a invasão celular, observou-se uma diminuição no potencial da célula HCT-116 em invadir espaços

delimitados na maior concentração testada. Nossos resultados demonstram que a fração hexânica do P. sajor-

caju possui uma ótima capacidade de impedir o crescimento tumoral, bem como inibir a invasão de células

cancerígenas, impedindo metástases.
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