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 Introdução:  A busca de novos fármacos com atividade antitumoral  tornou-se fundamental  nas últimas
décadas. As algas são uma importante fonte de compostos provenientes de seu metabolismo primário e
secundário, muitos deles com atividade antitumoral.  Objetivos: Caracterização química de carotenoides e
avaliação do potencial citotóxico de extratos da macroalga antártica Desmarestia anceps. Metodologia: A
extração dos copostos foi  realizada por  esgotamento,  utilizando ultrassom, com os solventes n-hexano,
clorofórmio e metanol. A citotoxidade contra a linhagem de câncer colorretal HCT - WT foi determinada
através do ensaio de MTT. Para a avaliação do perfil  de carotenoides foram utilizados quatorze padrões
de carotenoides e clorofila a e b em HPLC (SCL-10AVP Shimadzu). Resultados e Discussão: Após 24h de
tratamento,  o  extrato  hexânico  apresentou  IC50  entre  50  e  100μg/mL,  o  clorofórmico  IC50  entre  50  e
100μg/mL e o metanólico IC50 entre 25 e 50μg/mL. Após 48h, o IC50 da fração hexânica ficou entre 25 e
50μg/mL, da fração clorofórmica inferior a 50μg/mL e a mateanólica entre 50 e 100μg/mL. Depois de 72h
horas  de  exposição  ao  extrato,  a  fração  hexânica  apresentou  IC  50   entre  25  e  50μg/mL,  a  fração
clorofórmica IC50 entre 50 e 100μg/mL e a metanólica IC 50 entre 25 e 50μg/mL. Com relação à análise
química,  foi  identificada  a  presença  de  três  carotenoides  (fucoxantina,  violaxantina,  ß-caroteno)  e
clorofila a e b.  Os resultados sugerem que a macroalga antártica D. anceps  possui potencial citotóxico
contra a linhagem tumoral HCT-WT, provavelmente associado a compostos provenientes da adaptação a
um  ambiente  com  condições  extremas.  Para  sobrevevier  em  um  ambiente  hostil  e  competitivo,  as
macroalgas antárticas desenvolveram estratégias de defesa que resultaram numa grande diversidade de
compostos.  A  presença  de  fucoxantina,  associada  ou  não  com  outros  compostos,  pode  estar
correlacionada  com  a  atividade  antitumoral.  Conclusões:  os  extratos  (hexânico,  clorofórmico  e
metanólico)  da  alga  D.  anceps  foram  citototóxicos  contra  a  linhagem  tumoral  HCT-WT.  O  perfil  de
carotenoides da alga revelou a presença de fucoxantina, violaxantina, ß-caroteno.
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