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2.2. Ensaio MTT 

Figura 2. Perfil de citotoxicidade do extrato hexânico da 

macroalga D. anceps contra a linhagem tumoral HCT-WT. 

 
A  Figura 1 representa o perfil de carotenoides 

da macroalga D. anceps: 
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Apoio   

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.  Neste contexto, este trabalho 

objetivou realizar a caracterização química de carotenoides e avaliar o potencial citotóxico de extratos da macroalga antártica Desmarestia 

anceps. 

 

 

2. METODOLOGIA 

2.1. Extração e Caracterização Química 
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Figura 1. Perfil de Carotenoides da macroalga antártica D. anceps 

3. RESULTADOS 

 

Foram identificados três carotenoides: 

fucoxantina (1), violaxantina (2) e ß – 

caroteno (3) (Fig. 1). 

Os três extratos foram citotóxicos contra a 

linhagem tumoral HCT-WT após 24, 48 e 

72h de tratamento (Figuras 2, 3 e 4), 

apresentando um efeito dose-dependente.  

Este estudo foi o primeiro a 

demosntrar o perfil de carotenoides da 

macroalga antártica D. anceps. Os três 

extratos apresentaram atividade 

antitumoral contra a linhagem HCT-

WT sendo promissores candidatos a 

pesquisa e isolamento de novos 

compostos para o tratamento do 

câncer. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

1. OBJETIVOS 

 

Figura 4. Perfil de citotoxicidade do extrato clorofórmico 

da macroalga D. anceps contra a linhagem tumoral HCT-

WT. 

Figura 3. Perfil de citotoxicidade do extrato metanólico da 

macroalga D. anceps contra a linhagem tumoral HCT-WT. 

Estes resultados sugerem que a atividade 

antitumoral da alga D. anceps está provavelmente 

associada ao desenvolvimento de estratégias de 

defesa e adaptação a um ambiente hostil e 

competitivo. Além disso, a citoxicidade pode estar 

associada a presença do carotenoide fucoxantina, 

cuja atividade antitumoral já foi descrita, em 

sinergismo ou não com outros compostos 

presentes nesta espécie. 

4. DISCUSSÃO  

 

 
Na  Figuras 2, 3 e 4 observa-se o perfil de 

citotoxicidade dos extratos da alga D. anceps: 

 

Tabela 1. IC 50 (Média ± DP) dos extratos da 

macroalga D. anceps, após 24, 48 e 72h de 

tratamento 

Bolsa Estágio 

Sigla: Própolis 

 


