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Projeto: cogumelos_tumores 

Introdução 
O Cogumelo  Pleurotus sajor-caju, é um fungo macroscópico comestível do filo dos basidiomicetos. Estudos recentes 

demonstram que a ingestão P. sajor-caju estimula o sistema imunológico, prevenindo várias doenças e atuando contra câncer. 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a citotoxicidade do extrato através do MTT (3-(4,5-Dimetilthiazol-2)-2,5-

difeniltetrazolium), frente a linhagem de carcinoma de intestino (HCT 116, HCT 116-p53, -p21 e -Bax) e linhagem de 

epitelial de rim (Hek-293) bem como confirmar a via de morte celular através da coloração de brometo de etídeo e laranja de 

acridina. Materiais e Métodos 

Resultados e Discussão 
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Apoio Financeiro: 

PROBIC/FAPERGS  

EFEITOS CITOTÓXICOS DA FRAÇÃO DE HEXÂNO OBTIDA DO 

PLEUROTUS SAJOR-CAJU EM CULTIVO DE CÉLULAS 

TUMORAIS 

 

O extrato mostrou ter um efeito citotóxico na célula HCT-116 selvagem com IC50% de 50µL/mL. As linhagens celulares 

HCT-p53, HCT-bax , HCT-p21 e Hek-293 não apresentaram citotoxicidade. No método de brometo de etidio e laranja de 

acridina foi visualizado apoptose tardia na concentração do IC50 do extrato para linhagem selvagem. A coloração por 

Giemsa mostrou alterações morfológicas como: retração do citoplasma e condensação do núcleo compatível com apoptose. 

Entretanto, outras técnicas devem  ser  usadas para melhor elucidar a via apoptótica que auxilia no entendimento deste 

mecanismo molecular. 

Figura 1 –Viabilidade celular nas linhagens HCT-116, 

HCT–bax, HCT-p21 ,HCT-p53 e Hek-293 tratadas com   

o extrato  etanólico. 

Figura 2 – A) Célula HCT-116 sem tratamento (controle). B) 

Alteração morfológica (condensação cromatina). C) Célula sem 

tratamento (controle). D) Efeito apoptótico (Verde: Célula viável;  

Laranja: Apoptose; Vermelho: Apoptose tardia/necrose) 

A fração obtida com hexano utilizando o extrato etanólico apresentou efeito antiproliferativo com a linhagem HCT-116 e não 

obteve efeito citotoxico com a linhagem normal Hek-293. Concomitantemente o estudo com brometo de etidio e laranja de 

acridina, sugere que o tratamento induz a morte celular por apoptose e que ocorre alterações morfológicas nas células, podendo 

ser explorado como um novo agente terapêutico para o tratamento destes tumores.  
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