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RESUMO 
 
 
Título: CARACTERIZAÇÃO BIOQUÍMICA E ATIVIDADE CITOTÓXICA IN VITRO E 
ANTITUMORAL IN VIVO DE PROTEÍNAS DO LÁTEX DE Calotropis procera 
 
O látex de Calotropis procera foi descrito como uma fonte de proteínas farmacologicamente 
ativas como atividade antiinflamatória e analgésica. O presente trabalho avaliou a atividade 
citotóxica in vitro das proteínas (PL) recuperadas do látex da planta medicinal C. procera 
contra células de câncer humano e a inibição do crescimento do Sarcoma 180 transplantado 
em camundongos. PL apresentou significante citotoxicidade para as linhagens celulares 
com valores de IC50 variando entre 0,11 a 1,36 µg/ml para as linhagens celulares testadas 
(HL-60, SF295, HCT-8 e MDA-MB-435). Não foram observados efeitos visíveis sobre a 
viabilidade ou a morfologia de células mononucleares saudáveis expostas a PL (10 µg / ml) 
por 72 h, mostrando que PL apresentou seletividade para células tumorais. O fracionamento 
de PL por cromatografia de troca iônica (pH 5,0) deu origem a três novas frações (PI, PII e 
PIII) e quase toda citotoxicidade presente em PL ficou retida na fração PI. Os efeitos 
citotóxicos de PL e PI foram diminuídos quando previamente tratados com pronase, ou 2-
mercaptoetanol, sugerindo uma natureza protéica de moléculas ativas. PI não apresentou 
atividade de proteinase cisteínica, indicando que esta enzima, encontrada em abundância 
em PL, não está envolvida na citotoxicidade. Estudos do mecanismo da ação citotóxica de 
PL utilizando células HL-60 revelou que PL induz apoptose celular provavelmente devido a 
alterações na topologia de DNA, já que PL interferiu na atividade de topoisomerase I. A 
atividade citotóxica presente em PI parece ser desempenhada pela ação combinada de 
diferentes proteínas uma vez que PI submetida à cromatografia de filtração em gel gerou 
picos protéicos distintos que compartilharam atividade citotóxica, embora com menor 
potência que PI. Estudo de inibição do crescimento do Sarcoma 180 revelou que animais 
tratados com PL por via oral (10 or 20 mg/kg) ou intraperitoneal (2 or 5 mg/kg) reduziram de 
modo significativo o crescimento do tumor (em até 51,83%; v.o.) e prolongou o tempo de 
sobrevivência dos animais transplantados por até quatro dias. A atividade inibitória do 
crescimento do tumor foi perdida quando a fração PL foi submetida à proteólise, tratamento 
ácido ou com iodoacetamida. No entanto, PL conservou a sua atividade in vivo após o 
tratamento térmico, sugerindo que proteínas termoestáveis estão envolvidas na supressão 
do crescimento tumoral. Os parâmetros bioquímicos, como a atividade enzimática da 
aspartato aminotransferase (AST) e alanina aminotransferase (ALT) e o teor de uréia no 
soro, não foram afetados nos animais tratados com PL. PL induziu aumento no número de 
leucócitos de animais tratados e ainda eliminou completamente a leucopenia induzida pela 
administração do 5-FU. Em adição, não foram observadas mudanças na histopatologia do 
fígado de animais tratados com PL por via oral. Atividade antitumoral in vivo ficou retida no 
PII e esta atividade foi observada mesmo quando animais transplantados receberam uma 
única dose de PII sugerindo que a ação in vivo de proteínas do látex está relacionada a um 
evento imunoestimunate de proteínas e não à ação citotóxica sobre as células do Sarcoma 
180. PII-3, obtido após fracionamento de PII em coluna de troca iônica em pH 6,0 reteve a 
atividade de inibição do crescimento tumoral de PII. Esta fração possui atividade de 
proteinase cisteínica e atividade de inibidor de papaína, porém não é completamente claro o 
envolvimento dessas moléculas na atividade in vivo. Este estudo confirma o potencial 
farmacológico das proteínas do látex de C. procera para controlar o desenvolvimento de 
células tumorais. 
 
 
Palavras-chave: proteínas laticiferas, apoptose, atividade citotóxica, anticâncer, 5-
fluorouracil 
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ABSTRACT 
 
 

Title:  BIOCHEMICAL CHARACTERIZATION AND CYTOTOXICITY IN VITRO AND 
ANTITUMOR ACTIVITY IN VIVO OF PROTEIN FROM THE OF LATEX Calotropis procera 
 
Latex of Calotropis procera was described as a source of pharmacologically active proteins 
such as anti-inflammatory and analgesic activities. This study evaluated the cytotoxic activity 
in vitro of proteins (LP) recovered from the latex of the medicinal plant C. procera against 
human cancer cells and the in vivo growth inhibition of Sarcoma 180. LP exhibited significant 
cytotoxicity for cell lines with IC50 values ranging from 0.11 to 1.36 µg/ml for tested cell lines 
(HL-60, SF295, HCT-8 and MDA-MB-435). There were no visible effects on the viability or 
morphology of healthy mononuclear cells exposed to PL (10 µg / ml) for 72 h, showing that 
PL was selective for malignant cells. Fractionation of PL by ion exchange chromatography 
(pH 5.0) gave rise to three new protein fractions (PI, PII and PIII) and almost all cytotoxicity 
present in PL was retained in fraction PI. The cytotoxic effects of PL and PI were diminished 
when pre-treated with pronase or 2-mercaptoethanol, reinforcing the protein nature of active 
molecules. PI was absent on cysteine protease activity, indicating that this enzyme 
abundantly found in PL is not involved in cytotoxicity.  Mechanistic studies of LP cytotoxicity 
using HL-60 cells revealed that PL induces apoptosis probably due to changes in DNA 
topology since PL interfered in the activity of topoisomerase I. The cytotoxic activity present 
in PI seems to be performed by the synergic action of different proteins. This hypothesis is 
suggested since PI subjected to gel filtration chromatography produced distinct protein peaks 
that shared cytotoxic activity, although with lower extent than PI. Studies on growth inhibition 
of Sarcoma 180 showed that animals treated with PL by oral (10 or 20 mg/kg) or 
intraperitoneal (2 or 5 mg/kg) rout reduced tumor growth significantly (up 51.83%, po) and 
increased life span of transplanted animals for up to four days. The inhibitory activity of tumor 
growth was lost when the LP was subjected to proteolysis, acidic treatment or collected in 
iodoacetamide. On the other hand, LP maintained its in vivo activity after heat treatment, 
suggesting that thermo stable proteins are involved in the suppression of tumor growth. 
Biochemical parameters such as the enzymatic activity of aspartate aminotransferase (AST) 
and alanine aminotransferase (ALT) and the content of urea in serum were not affected in 
animals treated with LP. Treatment of animals with LP induced increasing of leukocyte 
numbers and protected from leukopenia induced by 5-FU administration. In addition, no 
significant changes in the histopathology of liver of animals treated with oral LP were seen. In 
vivo antitumor activity was retained in the PII and this activity was observed even when 
animals received a single dose of PII. It seems that the in vivo action of latex proteins is 
related to an immunestimulant event and not to the cytotoxic action of protein on 
cells Sarcoma 180. PII-3, recovered after PII fractionation on ion exchange column at pH 6.0, 
retained the tumor growth inhibition activity found in PII. PII-3 was shown to possess cysteine 
proteinase and papain inhibitor activities; however is not completely clear weather this 
molecules are involved in the antitumor activity. This study confirms the pharmacological 
potential of latex proteins from C. procera to control the development of tumor cells. 
 
 
Key words: laticifer proteins, apoptosis, cytotoxic activity, anticancer, 5-Fluorouracil 
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I - INTRODUÇÃO 

 

Látex e laticíferos 

 

O termo látex é freqüentemente utilizado para descrever uma secreção 

de aspecto leitoso liberada pelas plantas quando estas sofrem algum tipo de 

injúria mecânica (KEKWICK, 2001). É um fluido que pode apresentar aspecto 

esbranquiçado, amarelado, laranja, incolor, ou ainda, marrom (PICKARD, 

2008). A produção de látex ocorre em mais de 20.000 espécies de plantas 

compreendendo mais de 40 famílias, principalmente do grupo das 

dicotiledôneas (HAGEL et al., 2008). O látex é exsudado das plantas a partir de 

estruturas denominadas laticíferos, que são células ou fileira de células 

especializadas. Os laticíferos podem ser classificados em articulados, quando 

formadas por fileiras de células bem definidas (como encontradas na Hevea 

brasiliensis), ou não articulados, quando uma única célula alongada se 

desenvolve através do crescimento intrusivo, de modo semelhante a hifas de 

fungos (como encontradas em Asclepias spp. e Cannabis spp.) (KEKWICK, 

2001; PICKARD, 2008; HAGEL et al., 2008). 

 

Plantas laticíferas 

 

Dentre as plantas existentes produtoras de látex, a Hevea brasiliensis, 

chamada popularmente de seringueira ou árvore da borracha, é a mais 

conhecida. Quando uma referência é feita à palavra látex, esta árvore é 

imediatamente lembrada. A borracha produzida pela planta é amplamente 
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utilizada pela indústria na produção de vários utensílios tais como luvas, bico 

de mamadeira, chupeta, balões de festa, preservativos, entre outros. 

(SUSSMAN et al., 2002). Como o látex de H. brasiliensis é intensamente 

explorado por apresentar valor comercial, a maior parte dos estudos 

bioquímicos já desenvolvidos com plantas produtoras de látex refere-se ao 

látex desta planta. A maioria destas pesquisas restringiu-se a estudar proteínas 

envolvidas em processos indutores de alergia em pessoas submetidas a 

contínuo contato com utensílios produzidos com seu látex (POSCH et al., 1997; 

SUSSMAN et al., 2002; KIMATA, 2005). Entretanto, milhares de espécies de 

plantas produzem constitutivamente algum tipo de látex. Dentre as mais 

comuns e conhecidas estão espécies das famílias Apocynaceae, 

Asclepiadaceae, Caricaceae e Euphorbiaceae (DOMSALLA & MELZIG, 2008). 

 

Características e aspectos gerais da planta Calotropis procera (AIT.) R. Br 

 

A planta em estudo, C. procera, pertence à família das Apocináceas 

onde estão inseridas mais de 2.000 espécies, em aproximados 280 gêneros. 

Originária da Ásia e da África a planta encontra-se distribuída na região tropical 

do planeta. É uma planta arbustiva, podendo chegar a atingir entre 3 e 4 

metros de altura (FIGURA 1). Apresenta como característica peculiar uma 

intensa produção de látex branco, que flui abundantemente quando se rompem 

os tecidos, principalmente nas partes verdes da planta. (KISSMANN & GROTH, 

1992). Suas sementes encontram-se unidas a estruturas filamentosas que se 

assemelham a fios de seda. Daí surge um dos nomes pelo qual esta planta é 
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popularmente conhecida: flor de seda. No estado do Ceará a planta também é 

chamada de Hortência ou Ciúme. 

 

 

     

 

FIGURA 1. Aspectos gerais da planta Calotropis procera. (A) Aspecto arbustivo 

da planta (Fonte: http://www.cerambyx.uochb.cz); (B) sementes encontram-se 

unidas a estruturas semelhantes a fios de seda (Fonte: 

http://luirig.altervista.org); (C) látex sendo exsudado após injúria mecânica. 

(Fotografia tirada por Diego Sousa Pereira). 

A 

B C
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Composição química do látex 

 

Por ser o conteúdo de células especializadas, fluidos laticíferos 

apresentam em sua constituição proteínas enzimáticas e não enzimáticas, 

terpenos, carbonatos, alcalóides, vitaminas, carboidratos, lipídios e 

aminoácidos (MORCELLE et al., 2004; MAZOIR et al., 2008). 

Análise por eletroforese bidimensional do látex de H. brasiliensis revelou 

a presença de mais de duzentos polipeptídeos, dos quais vários são enzimas 

(POSCH et al., 1997; KEKWICK, 2001). Foram identificados em fluidos 

laticíferos beta-1,3-glucanases, lisozimas, proteínas inativadoras de 

ribossomos, glicosidases, lectinas, quitinases, amilases e inibidores de 

proteinases (LYNN & CLEVETTE-RADFORD, 1987; JEKEL et al., 1991; 

GIORDANI & LAFON, 1993; CHEYE & CHEUNG, 1995; SRITANYARAT et al., 

2006). Na literatura, mais de 110 plantas produtoras de látex são conhecidas 

por apresentar algum tipo de atividade proteolítica, seja cisteínica, serínica ou 

aspártica (DOMSALLA & MELZIG, 2008). 

Várias moléculas foram identificadas no látex de C. procera, planta de 

estudo no presente trabalho. Em análises químicas dos extratos brutos de seu 

látex, foram encontrados compostos tais como cardenolídeos ativos, enzimas 

proteolíticas, alcalóides e carboidratos (SEIBER et al., 1982), esteróides, 

triterpenos e carbonatos orgânicos (GALLEGOS-OLEA et al., 2002). 

Recentemente, proteases cisteínicas, osmotinas e inibidores de papaína 

também foram encontrados em frações protéicas do látex de C. procera 

(DUBEY & JAGANNADHAM, 2003; FREITAS et al., 2009; SINGH et al., 2010; 

RAMOS et al., 2010). 
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A diversidade molecular encontrada nos diferentes fluidos laticíferos 

estudados sugere que este tecido especializado deve estar ativamente 

envolvido em eventos biológicos distintos no vegetal, como aspectos 

defensivos, já que a maioria das proteínas detectadas é caracterizada como 

relacionadas à patogênese vegetal (KEKWICK, 2001). Esta diversidade de 

moléculas ainda pode estar relacionada com eventos toxicológicos e até letais 

observados para mamíferos que se alimentaram de folhas da C. procera (EL-

BADWI et al., 1998). 

 

Propriedades farmacológicas do látex de C. procera 

 

A C. procera é uma planta bem conhecida por apresentar diversas 

propriedades curativas segundo relatos da medicina popular (WARRIER et al., 

1994). No Ceará, o látex da planta é utilizado pela população de baixa renda 

sendo aplicado sobre doenças bacterianas e fúngicas de pele. Diferentes 

partes da planta são descritas por apresentar propriedades farmacológicas, 

dentre as quais, grande parte é relacionada ao seu látex. 

Estudos mostraram que o produto da extração do látex íntegro de C. 

procera com solvente orgânico apresenta atividade antibacteriana (SHUKLA & 

KRISHNAMURTI, 1961; LARHSINI et al., 1997), moluscicida (HUSSEIN et al., 

1994), esquistossomicida (SHARMA & SHARMA, 1999; SHARMA & SHARMA, 

2000) e ensaios preliminares revelaram que o extrato orgânico foi antifúngico 

contra Candida albicans (SEHGAL et al., 2005).  

Aplicação tópica diária do látex íntegro extraído com água reduziu a área 

das feridas induzidas no dorso de animais, sugerindo que este apresenta ação 



Oliveira, J. S., 2011.............................................................................................................................................Introdução 

6 
 

cicatrizante (RASIK et al., 1999). A mesma preparação, quando administrada 

por via oral, apresentou efeito antipirético (LARHSINI et al., 2002); foi capaz de 

reduzir a diarréia induzida pela ingestão de óleo de mamona em ratos (KUMAR 

et al., 2001); inibiu o edema de pata em ratos induzido por carragenina 

(KUMAR & BASU, 1994) e reduziu as contorções abdominais induzida por 

ácido acético em camundongos (DEWAN et al., 2000). Entretanto, dependendo 

da via de administração, o extrato aquoso do látex induz processos pró-

inflamatórios em animais (SINGH et al., 2000; SHIVKAR & KUMAR, 2003).  

Com relação às propriedades farmacológicas supracitadas, é importante 

destacar que os estudos foram conduzidos utilizando extratos aquosos e/ou 

orgânicos obtidos de uma preparação íntegra do látex onde pouca ou nenhuma 

caracterização bioquímica das moléculas envolvidas nos eventos 

farmacológicos observados foi realizada. Alguns destes resultados são 

atribuídos a compostos orgânicos do metabolismo secundário produzidos pela 

planta e não há descrições sobre o envolvimento de suas proteínas. Assim, 

embora uma riqueza de atividades tenha sido observada em estudos 

exploratórios, a identificação de princípios ativos é ausente. 

Por outro lado, alguns trabalhos demonstram o potencial farmacológico 

de proteínas do látex de C. procera. Nesses estudos, uma fração bem definida, 

rica em proteínas solúveis em água (PL), livre de borracha foi utilizada. Ficou 

determinado que as proteínas do látex exibiram atividade anti-inflamatória 

quando avaliadas em diferentes modelos animais (ALENCAR et al., 2004; 

ALENCAR et al., 2006) e apresentaram ação analgésica de forma dose-

dependente (SOARES et al., 2005). Esses achados dão suporte à utilização do 
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látex por populares como instrumento para combater a dor de dente, sendo 

aplicado através de cotonete embebido com o látex sobre o dente afetado. 

Proteínas do látex (PL) de C. procera também foram investigadas quanto 

à capacidade de inibir os efeitos letais provocados no curso de uma infecção 

bacteriana induzida por Salmonella enterica senovar Typhimurium utilizando 

camundongos (LIMA-FILHO et al., 2010). Neste trabalho, foi observado que 

enquanto 100 % dos animais infectados com Salmonella morreram em 7 dias, 

os animais tratados com PL permaneceram protegidos por tempo indefinido. A 

análise do perfil celular e bioquímico sanguíneo revelou que PL apresentou 

ação imunoestimulante, evitando a leucopenia provocada pela infecção 

bacteriana. PL protegeu os animais da infecção bacteriana por um mecanismo 

de ação indireto já que PL não apresentou ação in vitro contra Salmonella. 

Estudos também foram realizados com o intuito de avançar na 

identificação das proteínas envolvidas nestas atividades. Ramos e 

colaboradores (2009) fracionaram o látex através de cromatografia de troca 

iônica e os picos obtidos (PI, PII e PIII) foram avaliados em modelos animais. 

As três frações cromatográficas apresentaram atividade anti-inflamatória, mas 

somente PI induziu intensa produção de óxido nítrico, uma molécula envolvida 

no processo de migração celular na resposta inflamatória, que em alta 

quantidade no soro inibe a diapedese. Neste estudo, considerável avanço foi 

realizado quanto à identificação de moléculas envolvidas em eventos 

farmacológicos promovidos pelo látex e quanto à observação de que diferentes 

proteínas do látex desempenham suas atividades através de mecanismos 

distintos (RAMOS et al., 2009). 
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Na literatura, relatos de eventos toxicológicos e até letais são 

observados quando o látex de C. procera, na sua forma íntegra, foi 

administrado por via oral a mamíferos (EL-BADWI et al., 1998). Por outro lado, 

animais que receberam as proteínas do látex (PL) durante 35 dias consecutivos 

não apresentaram mudanças nos parâmetros bioquímicos sanguíneos, renais e 

hepáticos, mantendo-se rigorosamente similares aos do grupo controle 

(AGUIAR et al., 2006). A administração diária da fração protéica do látex não 

promoveu morte dos animais e nem ocasionou rejeição ao consumo da 

amostra. Toxicidade aguda não foi registrada durante o período experimental 

(RAMOS et al., 2006). Neste contexto, proteínas do látex parecem ser 

excelentes candidatas a estudos de propriedades farmacológicas já que, até o 

momento, não foram observadas alterações fisiológicas negativas nos animais 

que receberam a fração. 

Em paralelo aos estudos das potencialidades farmacológicas de 

proteínas do látex de C. procera, cromatografias em sistemas de alto 

desempenho, bem como abordagens proteômicas estão em progresso, com o 

intuito de identificação e caracterização de proteínas envolvidas nas atividades 

estudadas.  

 

Potencial anticâncer de C. procera 

 

A incidência de câncer cresce a cada ano e por todo o mundo, não 

descriminando raça, sexo ou classe social (WHO, 2010). A escolha do método 

utilizado no tratamento depende da natureza do tumor. O melhor tratamento 

para a maioria dos tumores sólidos é o método cirúrgico combinado com 
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tratamento quimioterápico e radioterapia, enquanto que para o câncer 

diagnosticado em fase avançada ou em metástase, o tratamento inclui o uso de 

quimioterápicos (DOWNEY, 1999; QIAN et al., 2003). Em virtude dos efeitos 

colaterais promovidos pelas drogas antitumorais durante o tratamento, o uso de 

plantas medicinais como um método complementar ao tratamento do câncer é 

crescente embora a eficácia do uso destas plantas não seja cientificamente 

comprovada (YATES et al., 2005; MOLASSIOTI et al., 2005). 

Na medicina tradicional da Índia, a planta C. procera é amplamente 

utilizada no tratamento de tumores (KUMAR & ARYA, 2006). Estes relatos são 

confirmados por estudos científicos. Extratos das flores apresentaram forte 

efeito citotóxico contra células tumorais da linhagem COLO 320 (SMITH et al., 

1995). Um composto hemisintetizado a partir de um cardenolídeo (2’’-

oxovoruscarina) extraído da casca das raízes foi citotóxico contra 57 linhagens 

de células tumorais humanas diferentes e a sua atividade estava relacionada à 

interferência da enzima Na+/K+ ATPase. Neste trabalho, a 2’’-oxovoruscarina 

apresentou efeito similar ao Taxol® e maior que o de SN-38 (o metabolito ativo 

de Irinotecan®), dois dos quimioterápicos mais potentes atualmente utilizados 

em humanos (QUAQUEBEKE et al., 2005). Outro cardenolídeo sintetizado a 

partir da 2’’-oxovoruscarina (UNBS145001) apresentou atividade 

antiproliferativa e indutora de morte de células tumorais humanas (JUNKER et 

al., 2009). O potencial anticâncer de UNBS145001 foi alcançado pela 

capacidade do composto promover morte por autofagia, ao invés de apoptose, 

o mecanismo comumente observado para a maioria das drogas antitumorais. 

Recentemente, Mathur et al. (2009) demonstraram que extrato orgânico de 

raízes de C. procera apresenta atividade citotóxica. Em seus experimentos, 
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mudanças morfológicas típicas de células em processo de apoptose foram 

identificadas.  

Referente ao látex da planta, um trabalho descrevendo a presença de 

atividade citotóxica e antitumoral in vivo foi publicado em 2006 (CHOEDON et 

al., 2006). Os autores obtiveram uma fração após extração do látex íntegro 

com água e esta, quando administrada por via oral, protegeu camundongos 

contra carcinoma hepatocelular de animais transgênicos Essas informações 

nos mostra claramente que estudos bioquímicos e de identificação das 

moléculas envolvidas em tais atividades precisam ser desenvolvidos. 

 

Produtos naturais como agentes anticâncer 

 

As plantas têm desempenhado um importante papel como fonte de 

vários agentes anticâncer. Cerca de 60 % das drogas antitumorais atualmente 

utilizados comercialmente são provenientes de fontes naturais, como as 

plantas, organismos marinhos e microorganismos (YUNES et al., 2001; 

ROCHA et al., 2001; NEWMAN & GRAGG, 2007). Dentre os agentes 

antitumorais de origem vegetal mais utilizado atualmente em humanos estão 

alcalóides naturais como a vimblastina (Velban®), vincristina (Oncovin®), 

diterpenos como o paclitaxel (Taxol®), todos provenientes do metabolismo 

secundário de plantas. O mecanismo de ação destes antitumorais encontra-se 

bem estabelecido. De um modo geral, todos atuam nas células em divisão 

celular, seja inibindo polimerização dos microtúbulos (antimitóticos), a ação da 

enzima topoisomerase (alquilantes) ou, ainda, a síntese de nucleotídeos, 

levando à inibição da síntese de DNA (antimetabólitos) (ALMEIDA et al., 2005). 
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Estes agentes antitumorais são bastante eficientes ao que se propõem 

já que, por atuarem nas células em divisão, diminuem significativamente ou 

eliminam as células cancerígenas. Em contrapartida, como estes compostos, 

em muitos casos, não são capazes de promover uma distinção completa entre 

uma célula sadia e uma neoplásica, estão associados à ação anticâncer vários 

efeitos indesejáveis como náuseas, vômito, depressão da medula óssea, e 

leucopenia, como, por exemplo, observado em pacientes em tratamento com o 

5-fluorouracil (5-FU) (PLASSCHAERT et al., 2004; CONNORS, 2005; CRAGG 

& NEWMAS, 2005). Outra limitação observada no uso de compostos 

secundários refere-se à obtenção do material. Um exemplo clássico foi o 

observado para o paclitaxel, principio ativo do Taxol® que é obtido da casca 

das árvores de Taxus brevifolia. Aproximadamente 4.000 árvores desta planta 

foram sacrificadas para extração e obtenção do paclitaxel para a execução dos 

testes pré-clínicos e, em seguida, mais de 38.000 árvores foram utilizadas para 

produzir 25 kg, o que limita bastante seu uso (MANN, 2002). Dentre os fatores 

mais importantes relacionados a necessidade de se encontrar novos agentes 

anticâncer está relacionado a resistência adquirida por vários tipos de tumores 

sensíveis a fármacos (KATZUNG, 2003; KUMMAR et al., 2004) 

Diante do exposto, surge a necessidade da identificação de novas 

substâncias eficientes para o tratamento de câncer. Uma vertente seria o uso 

terapêutico de proteínas de origem vegetal como terapia complementar ao uso 

de compostos proveniente do metabolismo secundário de plantas. Várias são 

as publicações que descrevem o uso de proteínas vegetais como possíveis 

agentes antitumorais. Os estudos desenvolvidos até o momento relatam ação 

citotóxica, antitumoral ou anti-metastática de lectinas (STEIN et al., 1998; 
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PARK et al., 2000; SEIFERT et al., 2008; LIU et al., 2008, 2009), inibidores de 

proteases (KENNEDY, 1998; CHEN et al., 2005) e proteinases (GRABOWSKA 

et al., 1997; WALD et al., 2001; CABRAL et al., 2006; GUIMARÃES-FERREIRA 

et al., 2007, BÁEZ et al., 2007; SALAS et al., 2008; CHOBOTOVA et al., 2010). 

Nesses trabalhos, estas proteínas foram descritas por apresentar ação 

antitumoral em modelos in vitro e in vivo. Quanto ao mecanismo antitumoral 

promovido por essas proteínas, a ação in vitro descrita parece envolver vias de 

indução de apoptose celular, enquanto os ensaios in vivo revelam que estas 

proteínas atuam estimulando o sistema imune, levando a ativação de 

macrófagos, células Natural Killer e induzindo a expressão de citocinas que 

atuam na defesa contra tumores. Ademais, nos experimentos conduzidos 

utilizando proteínas de origem vegetal em modelos in vivo, os autores 

observaram que estas foram menos danosas aos animais, produzindo menor 

efeito colateral, quando comparadas com os quimioterápicos clássicos. 
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II - JUSTIFICATIVA 

 

A incidência de câncer é crescente em todo o mundo. Segundo a 

Organização Mundial de Saúde (WHO, 2010), no ano de 2007, mais de 7 

milhões de pessoas morreram no mundo inteiro em decorrência de câncer, 

totalizando 13 % de todas as mortes registradas naquele ano. Segundo dados 

estatísticos, a perspectiva é que este número cresça para 11,5 milhões em 

2030. Diante desses números, a pesquisa de agentes químicos e o 

desenvolvimento de novos métodos terapêuticos eficazes no tratamento de 

câncer crescem de modo incessante. 

Atualmente, existe no mercado uma grande quantidade de 

medicamentos que são utilizados em quimioterapias e, grande parcela, são 

componentes provenientes do metabolismo secundário das plantas. Embora a 

eficiência de alguns quimioterápicos seja elevada, vários efeitos colaterais são 

observados. Além disso, a observação da resistência à fármacos apresentadas 

por vários tipos de tumores motivam a busca por novos agentes anticâncer que 

apresentem uma elevada taxa de redução do crescimento do tumor e, ao 

mesmo tempo, mostrem menos efeitos indesejáveis é evidente. Na tentativa de 

solucionar esta questão, o uso de plantas medicinais como um método 

complementar para o tratamento dos mais diversos tipos de câncer aumenta 

nos países desenvolvidos e em desenvolvimento mesmo sem a certeza da 

eficácia do tratamento. 

A planta C. procera, conhecida pela produção constitutiva de látex é um 

bom exemplo de planta medicinal. Seu uso é frequente na medicina tradicional 

da Índia, como uma fonte de moléculas farmacologicamente ativas. Dentre 
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tantas atividades documentadas na literatura, substâncias presentes no látex 

de C. procera exibem atividade anti-diarréica, cicatrizante, analgésica, 

antiinflamatória e anticâncer. 

Novos estudos vêm sendo desenvolvidos com uma fração rica em 

proteínas do látex de C. procera e relevantes resultados têm sido obtidos. 

Embora este fluido seja uma fonte de moléculas potencialmente ativas, ainda 

são poucos os trabalhos que descrevem a purificação e caracterização de 

proteínas laticíferas. Em contraste, C. procera é amplamente distribuída no 

nordeste do Brasil e Índia e seu látex é utilizado por apresentar inúmeras 

propriedades medicinais. 

Uma aparente desvantagem no uso de proteínas como drogas 

terapêuticas seria a de que proteínas poderiam ser alvo de digestão por via oral 

e que poderiam produzir efeitos toxicológicos ou alergênicos. Por outro lado, 

uma proteína isenta de tais propriedades e com atividade benéfica poderia ser 

alvo de expressão e produção em larga escala através de expressão 

heteróloga, viabilizando seu uso no tratamento do câncer.  
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III – OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste trabalho foi caracterizar e fracionar as proteínas 

do látex (PL) de Calotropis procera visando a identificação de proteínas com 

atividade citotóxica contra células tumorais humanas e com atividade de 

inibição do crescimento do tumor sólido Sarcoma 180. 

 

Objetivos específicos 

 Fracionar as proteínas do látex através técnicas cromatográficas com o 

objetivo de obter amostras mais purificadas e caracterizá-las por eletroforese; 

 Avaliar a ação citotóxica de proteínas do látex contra linhagens de 

células tumorais humanas; 

 Avaliar a seletividade de proteínas do látex em relação a células normais 

 Avaliar o mecanismo de ação envolvido na ação citotóxica de proteínas 

do látex utilizando células HL-60; 

 Analisar a inibição da enzima topoisomerase I 

 Avaliar a capacidade de proteínas do látex, administradas por via oral ou 

intraperitoneal de inibir o crescimento do tumor sólido Sarcoma 180 em 

camundongos; 

 Analisar parâmetros bioquímicos, hematológicos e histopatológicos de 

animais transplantados com o tumor e tratados com proteínas do látex; 
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 Avaliar o efeito da associação das proteínas do látex com 5-FU no 

crescimento do tumor; 

 Avaliar a capacidade de proteínas do látex prolongar o tempo de vida de 

animais transplantados com Sarcoma 180; 

 Investigar a presença de atividade de proteinases e inibidor de papaína 

nas frações protéicas e relacionar a presença destas atividades com as 

atividades biológicas investigadas; 

 Submeter a fração PL a tratamento físico (calor), químico (IAA, DTT, 2-

mercaptoetanol) e enzimático (pronase) para evidenciar a origem protéica da 

atividade citotóxica e de inibição do crescimento do Sarcoma 180 investigada; 

 Avaliar a resistência de proteínas do látex à proteólise frente a enzimas 

digestivas. 
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IV - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Reagentes  

 

Papaína (EC 3.4.22.2) do látex de Carica papaya, tripsina (EC 3.4.21.4) 

e quimotripsina (EC 3.4.21.1) bovinas, pronase obtida de Streptomyces 

griseus, 5-Flourouracil, Doxorrubicina, BrdU, Anticorpo anti-BrdU, DTT, IAA, 2-

mercaptoetanol, Azul de tripan, Fitohemaglutinina, Brometo de etídio foram 

obtidos da SIGMA. Penicilina e esteptavidina (CULTILAB); Diamnobenzidina, 

DAB (IMMUNOTECH); Estreptavidina-peroxidase (DAKO); Laranja de acridina 

(FLUKA); Topoisomerase I humana (TopoGEN). Reagentes para eletroforese e 

outros reagentes de grau analítico foram adquiridos da Amersham Biosciences. 

 

Espécie vegetal 

 

Calotropis procera foi identificada pelo Professor Edson de Paula 

Nunes, taxonomista do Departamento de Biologia da Universidade Federal do 

Ceará (UFC). Uma exsicata de seu material encontra-se depositada sob o 

número 32.663 no Herbário Prisco Bezerra, pertencente ao mesmo 

departamento. 

Esta planta é encontrada em abundância em várias localidades da 

cidade de Fortaleza, principalmente na área litorânea. A coleta do látex não 

trás nenhum tipo de prejuízo aparente à planta que apresenta excelente 

capacidade regenerativa. 
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Coleta e fracionamento do látex 

 

A coleta do látex foi realizada através da quebra do ápice caulinar de 

plantas saudáveis na cidade de Fortaleza. O material foi coletado em tubos 

com capacidade para 45 ml, onde foram colocados previamente 20 ml de água 

destilada. A quantidade de látex coletada por tubo mantinha sempre a 

proporção de 1:1 (v/v) com a água. O procedimento de coleta do látex sobre 

água minimiza o efeito natural de “coagulação” que ocorre logo após sua 

coleta. 

Após a coleta do látex em água, a obtenção da fração protéica do 

material biológico de estudo foi realizada segundo o protocolo esquematizado a 

seguir. O material foi submetido inicialmente à centrifugação a 5.000 x g 

durante 10 minutos a 10 ºC e o precipitado, rico em borracha, foi descartado. O 

sobrenadante foi submetido à diálise exaustiva contra água destilada durante 

60h com trocas de água a cada 6 horas. A diálise foi desenvolvida utilizando 

membranas com capacidade para retenção de moléculas com massa 

molecular superior a 8.000 Da. Após diálise, o material foi novamente 

centrifugado nas mesmas condições como descrito acima e o novo 

sobrenadante foi liofilizado e nomeado de Proteínas do Látex (PL). 
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FIGURA 2. Esquema de obtenção da fração Proteínas do Látex (PL) do látex 

de Calotropis procera. 
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Centrifugação: 
- 5.000 x g; 
- 10 minutos; 
- 10 ºC. 

Centrifugação: 
- 5.000 x g; 
- 10 minutos; 
- 10 ºC. 

Diálise: 
- 1:10 (v/v); 
- Cut off 8.000 Da 
- 60 horas. 

Liofilização 



Oliveira, J. S., 2011.............................................................................................................................Materiais e Métodos 

 20

Fracionamento de proteínas através de técnicas cromatográficas 

 

Com o objetivo obter amostras protéicas purificadas, a fração PL foi 

submetida a fracionamento utilizando diferentes matrizes cromatográficas e 

condições experimentais. As cromatografias foram exploradas de forma 

sequencial e guiada pela detecção das atividades citotóxica contra células 

tumorais humanas, e com capacidade de inibir o crescimento do tumor sólido 

Sarcoma 180 em camundongos.  

 

Cromatografia em coluna de CM-Sepharose Fast Flow 

 

Cromatografias de troca iônica foram desenvolvidas para fracionar PL e 

obter frações mais purificadas que foram posteriormente avaliadas quanto à 

presença das atividades biológicas investigadas. Nesta técnica, proteínas que 

se apresentam positivamente carregadas no tampão ao qual foram 

solubilizadas interagem com a matriz carboxi-metil (CM) que apresenta carga 

negativa. As proteínas que interagem com a coluna são eluídas e fracioandas 

pela aplicação de um gradiente crescente de força iônica, como por exemplo, 

uma solução de NaCl. 

Inicialmente as proteínas do látex (PL) foram submetidas à 

cromatografia de CM-Sepharose Fast Flow previamente equilibrada com 

tampão acetato 50 mM pH 5,0. Nesta etapa, três frações protéicas (PI, PII e 

PIII) foram obtidas segundo metodologia previamente descrita (RAMOS et al., 

2009). As três frações foram então investigadas quanto à presença de 
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atividade citotóxica, quanto à capacidade de inibir o crescimento do tumor in 

vivo e quanto à presença de atividade de proteinases cisteínicas. 

Quando necessário as novas frações protéicas foram submetidas à 

cromatografia de troca iônica em coluna de CM-Sepharose Fast Flow, sendo 

que agora a coluna foi previamente equilibrada com tampão PBS 50 mM pH 

6,0. Estas frações foram investigadas quanto à presença de atividade de 

proteinases cisteínicas e de inibidor de papaína e quanto a presença de 

atividade biológica investigada. 

 

Cromatografia em coluna de Sephacryl S-100 

 

Neste tipo de cromatografia, proteínas são separadas quanto à sua 

amassa molecular. As proteínas atravessam uma matriz inerte composta por 

microesferas que apresentam poros ao qual as proteínas atravessam. As 

proteínas maiores passam por fora das esferas enquanto que as proteínas de 

tamanho menor ultrapassam o percurso labiríntico formado pelos poros. Desta 

forma as proteínas maiores são eluídas primeiro enquanto que as menores são 

eluídas mais lentamente. 

Frações protéicas do látex foram submetidas à fracionamento em coluna 

de filtração em gel Sephacryl S-100 utilizando tampão acetato de amônio, pH 

7,0. Frações de 1,5 ml/tubo foram coletadas a um fluxo de 0,5 ml/min e a 

eluição das proteínas foi acompanhada através da leitura das absorbâncias a 

280 nm. Após cromatografia, os tubos foram coletados, o conteúdo protéico 

avaliado por eletroforese e as frações avaliadas quanto à presença da 

atividade biológica investigada 
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Cromatografia em coluna Resourse S em ÄKTA. 

 

Proteínas do látex foram submetidoas nova etapa de fracionamento 

através de cromatografia de troca iônica em coluna Resource S acoplada 

ÄKTA. Amostras de 3 mg/ml foram solubilizadas em tampão Tris-HCl 50 mM 

pH 8,0, centrifugadas a 5.000 x g durante 5 minutos; 10 ºC e filtradas utilizando 

filtros 0,44 µm antes de serem aplicadas na coluna. Frações de 0,5 ml foram 

coletadas a um fluxo de 1 ml/minuto. A eficiência de separação foi avaliada por 

eletroforese em gel de poliacrilamida. 

 

Caracterização bioquímica das proteínas do látex 

 

Para criar subsídios de que a atividade biológica investigada na fração 

PL está de fato correlacionada à ação protéica, um conjunto de experimentos 

foi conduzido anteriormente ao início dos fracionamentos por cromatografia. 

Depois de evidenciado que proteínas estavam envolvidas na atividade 

estudada, a fração de proteínas do látex e todas as frações protéicas derivadas 

de seu fracionamento por técnicas cromatográficas foram sempre reavaliadas 

quanto ao perfil protéico, através de eletroforese e atividades enzimáticas 

prevalentes no látex. Assim, foi possível correlacionar estas características com 

as atividades biológicas investigadas. 
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Tratamento de proteínas do látex por pronase 

 

Para evidenciar a origem protéica das atividades biológicas investigadas, 

proteínas do látex foram submetidas à digestão enzimática utilizando pronase, 

uma enzima proteolítica obtida de Streptomyces griseus que promove hidrólise 

de ligações peptídicas de forma não específica. PL (50 mg) e PI (50 mg) foram 

solubilizadas em tampão PBS 0,1 M pH 7,4 e centrifugadas a 10.000 x g 

durante 5 minutos a 25 ºC. Aos sobrenadantes foram adicionados a pronase 

(1:50 m/m) por três vezes, correspondendo aos tempos zero, 12 e 18 horas de 

digestão, sendo o material deixado em banho-maria a 37 ºC desde o tempo 

zero até a 24 h de digestão. Após 24 horas, as amostras foram aquecidas a 60 

°C durante 10 min para inativar a enzima. A ação proteolítica da pronase sobre 

as proteínas do látex foi acompanhada através de eletroforese em gel de 

poliacrilamida. 

 

Tratamento de proteínas do látex com calor, DTT e 2-mercaptoetanol 

 

Com o mesmo objetivo do experimento anterior, 50 mg de PL foi 

dissolvido em água destilada e em seguida submetido a tratamento térmico 

durante 30 minutos; 100 ºC em banho maria. Após período de incubação o 

material foi resfriado à temperatura ambiente (25 ºC), liofilizado e armazenado 

até uso. 

PL (10 mg) e PI (10mg) foram inicialmente solubilizados em tampão PBS 

150 mM, pH 7,5 contendo 3 mM de DTT (ditiotreitol) ou 1% de 2-
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mercaptoetanol. Estas amostras foram investigadas quanto ao envolvimento de 

cisteínas na atividade biológica investigada. 

O material submetido aos diferentes tratamentos foi avaliado quanto ao 

perfil de proteínas através de eletroforese e avaliado quanto a presença de 

atividade biológica. 

 

Inibição da atividade proteolítica com iodoacetamida (IAA) 

 

A fração protéica do látex de C. procera foi anteriormente descrita por 

ser rica em proteinases cisteínicas (FREITAS et al., 2007). Diante dos relatos 

da ação anticâncer de proteinases, o látex de C. procera foi coletado em água 

destilada (1:1; v/v) contendo 20 mM de iodoacetamida, um inibidor irreversível 

de proteinases cisteínicas, e PL foi obtido do mesmo modo como descrito 

anteriormente. Este material foi avaliado quanto ao perfil protéico por 

eletroforese e quanto à presença das atividades biológicas investigadas. 

 

Eletroforeses em gel de poliacrilamida na presença de SDS 

 

Eletroforeses em gel de poliacrilamida (12,5%) na presença de dodecil 

sulfato de sódio (SDS) foram desenvolvidas para avaliar o perfil protéico de 

todas as amostras protéicas avaliadas nos modelos biológicos. Para tanto, foi 

utilizando o método previamente descrito por Laemmli (1970). 

As bandas protéicas foram observadas após coloração dos géis com 

solução de Coomassie Brilliant Blue R-350 2% em água: ácido acético: metanol 
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(8:1:3,5 v/v/v) durante 4 horas seguido da remoção do corante não ligado às 

proteínas com a mesma solução na ausência do corante. 

 

Detecção de atividade proteolítica e de inibidor de papaína 

 

A fração protéica do látex de C. procera foi anteriormente descrita por 

apresentar atividade de proteinases e de inibidor de papaína (FREITAS et al., 

2007; RAMOS et al., 2010). Diante dos relatos da ação anticâncer de inibidores 

de proteinases PL, frações cromatográficas ou PL submetido aos diferentes 

tratamentos (térmico, químico e físico) descritos anteriormente foram 

investigadas quanto a presença de atividades de proteinases ou inibidores de 

proteinases cisteínicas. As metodologias aplicadas foram aquelas já relatadas 

na literatura (FREITAS et al., 2007; RAMOS et al., 2010). O objetivo destes 

experimentos foi verificar se há alguma correlação entre estas atividades 

endógenas do látex e a biológica investigada. 

 

Detecção de proteinases por zimograma 

 

As amostras protéicas foram avaliadas quanto à presença de atividade 

de proteinase cisteínica de zimograma em gel, segundo metodologia descrita 

por Macedo e colaboradores (2004). Eletroforeses foram realizadas em géis de 

poliacrilamida (12,5%) contendo 0,1% de gelatina. Após eletroforese, os géis 

foram lavados com solução de 2,5% de Triton X-100 por 40 minutos para 

remoção do SDS. Em seguida os géis foram incubados em tampão acetato 50 

mM pH 5,0 contendo 3 mM de DTT por 4 horas a 37 ºC. A atividade enzimática 
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foi detectada como bandas transparentes nos géis depois de serem corados 

com solução de 0,2% de Coomassie Brilliant Blue R-250. 

 

Determinação de inibidores de proteinases por fotocolorimetria 

 

A presença de inibidores de proteinases cisteínicas foi determinada 

utilizando BANA como substrato. As frações protéicas avaliadas foram 

inicialmente submetidas a tratamento térmico durante 30 minutos a 100 ºC para 

remoção de qualquer atividade proteolítica que pudesse interferir na análise. 

Em seguida as proteínas foram solubilizadas em tampão acetato 50 mM pH 5,0 

e misturados a uma solução contendo 40 µl de DTT 3 mM e EDTA 2 mM e 

papaína a 1%. O material foi incubado por 10 min a 37 °C. Em seguida foi 

adicionado, 200 µl de BANA (1 mM) e quantidades apropriadas de tampão para 

um volume final de reação de 500 µl. Após 30 min a 37 ºC, a reação foi 

paralisada pela adição de 500 µl de HCl (2%) em etanol e 500 µl de 4-(Dimetil-

amino) cinamaldeído a 0,06% foram adicionados. Após 40 min, o 

desenvolvimento de cor foi medido a 540 nm (ABE et al., 1992). Uma unidade 

de inibição foi definida como a quantidade de inibidor capaz de diminuir a 

absorbância em 0,01 a 540 nm. 

 

Ensaio de resistência à proteólise de proteínas do látex frente a enzimas 

digestivas 

 

Para avaliar a resistência de proteínas do látex frente a enzimas 

digestivas eletroforeses das frações PL, PI, PII e PIII foram realizadas em gel 
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de poliacrilamida (12,5%) contendo 0,1% de gelatina. Após eletroforese os géis 

foram incubados com solução contendo 2,5% de Triton X-100 durante 40 

minutos. Os géis foram, em seguida, incubados durante 12 horas em tampão 

Tris-HCl 25 mM pH 8,0 contendo 0,5% de tripsina ou 0,5% de quimotripsina a 

37 ºC. A resistência à proteólise foi avaliada após coramento do gel com 

solução de 0,2% de Coomassie Brilliant Blue R-250. 

 

Ensaios biológicos 

 

Nestes ensaios foram avaliados o potencial citotóxico de proteínas do 

látex de C. procera contra células tumorais humanas (ensaios in vitro) e o de 

inibição do crescimento do Sarcoma 180 em camundongos (ensaios in vivo). 

Adicionalmente, a atividade citotóxica sobre células saudáveis também foi 

avaliada. Estes ensaios foram conduzidos com objetivo de investigar proteínas 

com ação anticâncer em modelos in vitro e in vivo utilizando a fração PL e com 

os picos obtidos após separação por etapas cromatográficas.  

 

Ensaios biológicos in vitro 

 

Células e manutenção da cultura 

 

Para os ensaios de citotoxicidade foram utilizadas as seguintes 

linhagens celulares: HL-60 (leucemia promielocítica), HCT-8 (carcinoma de 

cólon), MDA-MB-435 (melanoma) e SF295 (glioblastoma) obtidas através de 

doadores do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos (Bethesda, MD) 
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e mantidas permanentemente no Laboratório de Oncologia Experimental do 

Departamento de Fisiologia e Farmacologia da Universidade Federal do Ceará. 

As linhagens celulares foram cultivadas em frascos plásticos para cultura 

utilizando o meio de cultura RPMI 1640 suplementados com 10% de soro fetal 

bovino e 1% de antibióticos (penicilina/estreptomicina). As células foram 

mantidas incubadas em estufa a 37°C com atmosfera de 5% de CO2. O 

crescimento celular foi acompanhado diariamente através de microscópio de 

inversão. O meio foi trocado sempre que o crescimento celular atingia 

confluência necessária para renovação dos nutrientes. 

 

Obtenção de células do sangue periférico humano 

 

Células do sangue periférico humano (linfócitos e monócitos) foram obtidas a 

partir de doadores saudáveis. A coleta do sangue foi realizada em frascos 

heparinizados utilizando seringas esterilizadas e descaráveis com volume de 5 

ml. 

Os linfócitos e monócitos foram isolados a partir de uma amostra de 

cerca de 3 ml de sangue, acrescida de 5ml de PBS. As etapas até o isolamento 

incluíram a adição de 3 ml de Ficoll, seguida por 30 minutos de centrifugação a 

1.000 x g, e feita a aspiração das células presentes na região intermediária 

entre as hemácias e o plasma. A suspensão de células foi transferida para um 

outro tubo o qual foi acrescido com PBS até o volume de 11 ml, sendo 

centrifugado por 20 minutos a 1.000 x g. O sobrenadante foi descartado e o 

precipitado de células foi ressuspendido em meio completo (RPMI 1640 
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acrescido de 20% de soro fetal bovino, 1% de antibiótico (penicilina-

esteptavidina) e 4% de fitohemaglutinina). 

 

Ensaios de atividade citotóxica em células tumorais (in vitro) 

 

Avaliação da citotoxicidade de frações protéicas do látex sobre células 

tumorais humanas 

 

A citotoxicidade das proteínas do látex sobre as células tumorais 

humanas foi quantificada pelo aumento da capacidade das células de reduzir o 

corante amarelo 3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2,5-difenil-2H-tetrazolium brometo 

(MTT) para um produto de coloração púrpura (MOSMANN, 1983). O ensaio 

consistiu em uma análise colorimétrica baseada na conversão do sal MTT para 

formazan, pela atividade da enzima succinil-desidrogenase presente na 

mitocôndria da célula viável, permitindo dessa maneira quantificar a 

porcentagem de células vivas. Para os experimentos, células em suspensão ou 

monocamadas foram depositadas em placas de microtitulação contendo 96 

poços, numa densidade de 0,3 x 106 células/ml para células em suspensão 

(HL-60) e 0,7 x 105 células/ml para células aderidas (MDA-MB-435, SF295, 

HCT-8). Após 24 horas, PL, frações cromatográficas ou PL submetido aos 

diferentes tratamentos (0,02 a 25 µg/ml) dissolvidos em PBS foram adicionados 

a cada poço e incubadas por 72 horas. Doxorrubicina (0,02 a 25 µg/ml), cuja 

atividade citotóxica é bem caracterizada, foi utilizada como controle positivo. O 

controle negativo recebeu a mesma quantidade de PBS. As placas foram 

centrifugadas levemente em citocentrífuga (15 x g; 15 minutos) para 
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sedimentação das células. O sobrenadante foi então substituído pelo meio 

(200μl) contendo 0,5 mg/ml de MTT e incubado durante 3 horas em estufa a 37 

ºC e a 5% de CO2. As placas foram novamente centrifugadas e o sobrenadante 

foi desprezado. O precipitado foi ressuspendido em 150 μl de DMSO e o 

produto MTT-formazan foi lido usando um leitor de multiplacas automático no 

comprimento de onda 595 nm (Spectra Count, Packard, Ontário, Canadá). O 

efeito das proteínas do látex foi quantificado por absorbância, através do 

percentual de redução do corante comparado ao grupo controle. 

 

Avaliação da citotoxicidade de frações protéicas do látex sobre células 

saudáveis 

 

A avaliação da citotoxicidade de proteínas do látex sobre células 

saudáveis foi conduzida através do teste de exclusão por azul de tripan. Este 

método permite quantificar separadamente as células viáveis das células 

mortas pela substância testada. O corante penetra em todas as células, porém 

somente as células viáveis conseguem bombear o tripan para fora, sendo 

possível, dessa maneira, observar uma coloração azulada nas células mortas.  

Células da linhagem HL-60 foram plaqueadas na concentração de 0,3 x 

106 células/ml e incubadas por 24h com PL nas concentrações de 10 ou 25 

µg/ml. Foram retirados 90 µl da suspensão de células e adicionado a 10 µl de 

azul de tripan. As células viáveis e as não viáveis foram diferenciadas e 

contadas em câmara de Newbauer. Doxorrubicina (10 ou 25 µg/ml) foi utilizada 

como controle positivo. 
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Análise do mecanismo de ação envolvido na ação citotóxica de proteínas 

do látex 

 

Para investigar o mecanismo de ação citotóxica de proteínas do látex 

contra células tumorais humanas, um grupo de experimentos foi conduzido 

utilizando células da linhagem HL-60 como modelo. Foi determinada a 

viabilidade celular, a inibição da proliferação celular. A interferência sobre a 

ação da enzima topoisomerase I foi realizada em um sistema livre de células. 

Todos estes ensaios foram realizados com a fração PL do látex de C. procera. 

 

Viabilidade celular – exclusão por azul de tripan 

 

Células da linhagem HL-60 foram plaqueadas na concentração de 0,3 x 

106 células/ml e incubadas por 24h com PL nas concentrações de 0,25, 0,5 ou 

1,0 µg/ml. Foram retirados 90 µl da suspensão de células e adicionado a 10 µl 

de azul de tripan. As células viáveis e as não viáveis foram diferenciadas e 

contadas em câmara de Newbauer. Doxorrubicina (0,3 µg/ml) foi utilizada como 

controle positivo. 

 

Avaliação da atividade de inibição da proliferação celular  

 

5-bromo-2-deoxiuridina (BrDU) é uma base nitrogenada análoga à 

timina. Quando as células estão sintetizando DNA o BrDU é incorporado no 

lugar da timina. A detecção do BrDU incorporado nas células é feita por 

técnicas imunohistoquímicas. Para tanto, células da linhagem HL-60 foram 
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plaqueadas na concentração de 0,3 x 106 células/ml e incubadas por 24h com 

PL nas concentrações de 0,25, 0,5 ou 1,0 µg/ml. Três horas depois da adição 

de BrdU (0,01 µM) na cultura de células, lâminas foram preparadas, incubadas 

com anticorpo primário contra BrdU e deixadas na geladeira durante 12 horas 

em câmara úmida. As células foram incubadas com anticorpo secundário 

biotinilado por 20 minutos e, em seguida, com a solução de estreptavidina-

peroxidase por mais 20 minutos. Em seguida o cromógeno DAB foi adicionado 

e deixado por 1-5 minutos e, em seguida, removido com água destilada. A 

contra-coloração das células foi realizada com hematoxilina da Hanks a 0,1%. 

Consideram-se positivas para proliferação, as células de núcleo corado pelo 

DAB (cor marrom) e, negativas, as células de núcleo corado com hematoxilina 

(cor azul). Doxorrubicina (0,3 µg/ml) foi utilizada como controle positivo. 

 

Análise morfológica através de coloração diferencial por brometo de 

etídio/laranja de acridina 

 

O método de coloração pelo brometo de etídio (BE) / laranja de acridina 

(LA) (MCGAHON et al., 1995) permite diferenciar células viáveis daquelas em 

processo de morte por apoptose ou necrose através da coloração diferencial 

por fluorescência. Para tanto, células da linhagem HL-60 foram plaqueadas na 

concentração de 0,3 x 106 células/ml e incubadas por 24h com PL nas 

concentrações de 0,25, 0,5 ou 1,0 µg/ml. A suspensão de células foi transferida 

para tubos de microcentrífuga de 1,5 ml e então centrifugada por 5 min em 

baixa rotação. As células foram ressuspendidas em 20 µl de solução de PBS e 

em seguida foi adicionado 1 µl da solução de BE : LA (100µg/ml). Uma alíquota 
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destas células foi transferida para lâminas e estas foram analisadas em 

microscópio de fluorescência. A determinação das células viáveis ou não 

viáveis (apoptose ou necrose) foi avaliada pelo padrão de coloração das 

células. O laranja de acridina intercala-se ao DNA, conferindo aparência verde 

ao núcleo celular, sendo capaz de atravessar membranas intactas. O brometo 

de etídio é incorporado majoritariamente por células não viáveis (com 

instabilidade de membrana), intercalando-se ao DNA corando-o de laranja. 

Assim, as células viáveis com membrana intacta apresentaram núcleo 

uniformemente corado de verde pela LA enquanto que o BE marca muito 

fracamente ou muitas vezes não marca, pois não atravessa a membrana 

íntegra. Nas células em apoptose, observam-se alterações morfológicas na 

membrana em decorrência da formação de corpúsculos apoptóticos. As células 

em apoptose inicial (membrana ainda intacta) apresentam manchas verdes 

brilhantes no núcleo (condensação da cromatina) e não são marcadas por BE. 

As células em necrose (lesão de membrana) apresentam um padrão de 

coloração uniforme, laranja-avermelhada e não há formação de corpos 

apoptóticos.  

 

Teste de relaxamento de DNA 

 

PL foi avaliado quanto à capacidade de inibir a ação da enzima 

topoisomerase I. Esta enzima modula o estado topológico do DNA e alterações 

como a superhelicoidização do DNA é considerada processo que influencia a 

replicação, transcrição e empacotamento do DNA, levando à morte celular. Os 

efeitos inibitórios sobre a topoisomerase I foram medidos utilizando o kit Topo I 
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(TopoGEN, Inc.). A topoisomerase I (4 UA) purificada de humanos foi incubada 

com PL (5 ou 10 μg/ml) na presença de um plasmídio superhelicoidizado de 

DNA (250 ng ou 500 ng) durante 30 minutos a 37 ºC. A reação foi paralisada 

pela adição de SDS (10%). A mistura foi incubada com proteinase K (50 µg/ml) 

durante 60 minutos a 37 ºC e em seguida os produtos da reação foram 

submetidos à eletroforese em gel de agarose a 1%. A separação dos DNAs 

circulares abertos e fechados foi avaliada após coramento com brometo de 

etídio. 

 

Análise estatística dos dados 

 

Os dados foram analisados a partir da média (E.P.M.) de n 

experimentos. Para avaliação da ocorrência de diferenças significativas entre 

os diferentes grupos, os dados foram comparados por análise de variância 

(ANOVA) seguida pelo teste de Student Newman-Keuls (p < 0,05) utilizando o 

software GraphPad Prism versão 5.0. 

As frações foram testadas em diluição seriadas, em duplicata ou 

triplicata. Foi registrada a percentagem de inibição x log da concentração e 

determinados suas IC50 (concentração inibitória média capaz de provocar 50 % 

do efeito máximo) e seus respectivos intervalos de confiança (IC 95%) 

realizado a partir de regressão não-linear utilizando o programa GraphPad 

Prism versão 5.0. 
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Ensaios biológicos in vivo 

 

Obtenção e manutenção dos animais 

 

Para os ensaios de atividade antitumoral in vivo foram utilizados 

camundongos (Mus musculus da raça Swiss) fêmeas, com peso variando entre 

20 a 30g. Os animais foram obtidos do Biotério Central da Universidade 

Federal do Ceará, mantidos em caixas apropriadas com livre acesso à comida 

e água e ciclo claro/escuro de 12 horas. Os ensaios foram conduzidos 

conforme as normas determinadas pela Comissão de Ética em Pesquisa 

Animal (CEPA) da Universidade Federal do Ceará. As descrições das 

metodologias a serem utilizadas estão apresentadas em detalhes nas páginas 

seguintes. 

 

Estudo da atividade antitumoral in vivo 

 

Estes experimentos foram realizados com o objetivo de avançar com o 

estudo da atividade antitumoral de proteínas do látex, verificando a ação deste 

material sobre o crescimento tumoral in vivo, usando células do Sarcoma 180. 

O efeito da fração ativa foi avaliado por via oral e intraperitoneal e a análise dos 

resultados foi acompanhada da avaliação de parâmetros bioquímicos, 

hematológicos e histopatológicos dos animais. 
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Avaliação da atividade antitumoral in vivo de proteínas do látex 

 

Sarcoma 180 

 

A avaliação da atividade antitumoral está relacionada à regressão total 

de tumores nos animais, à redução no crescimento dos tumores sensíveis ao 

composto ou ao aumento da expectativa de vida durante o tratamento, 

comparado com os não tratados. Ficou demonstrado que o resultado desses 

fatores depende do procedimento do tratamento, que deverá ser começado até 

48 horas após o transplante. Nesse período, as células tumorais já teriam 

iniciado a formação do nódulo tumoral (SCHABEL, 1977). Um tumor muito 

utilizado em ensaios de atividade antitumoral é o Sarcoma 180, descoberto em 

1914 no Crocker laboratory (Columbia University, New York), é originalmente 

um tumor sólido, surgido espontaneamente na região axilar de camundongos e 

foi, inicialmente, classificado como carcinoma mamário. Após vários 

transplantes subcutâneos, assumiu a forma Sarcomatosa, por volta de 1919 e 

se mantêm sem alterações até os dias de hoje. Células do Sarcoma 180 são 

mantidas permanentemente em camundongos no Laboratório de Oncologia 

Experimental do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da Universidade 

Federal do Ceará. Estas células foram utilizadas em todos os ensaios descritos 

a seguir. 
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Implantação do tumor 

 

A implantação do tumor nos animais ocorreu 24 horas antes do início 

dos tratamentos com as amostras teste. Amostras de fluido peritoneal de 

animais doadores (infestados com Sarcoma 180) foram coletadas após o 

sacrifício do animal (deslocamento cervical), sendo realizada assepsia com 

álcool iodado. Do fluido coletado foi preparada uma suspensão celular com 5 

ml do líquido ascítico, 5 ml de Ringer lactato e 0,2 ml de gentamicina (5mg/ml) 

para posterior contagem das células. Os animais receptores foram inoculados 

com 2 x 106 células/0,2 ml desta suspensão na região axilar esquerda dos 

camundongos por injeção subcutânea. 

 

Administração das frações do látex por via intraperitoneal 

 

Nesse experimento, foram utilizados 10 animais por grupo, os quais 

foram previamente (24 h) transplantados com tumor Sarcoma 180. PL, as 

frações cromatográficas e PL submetida aos diferentes tratamentos foram 

preparados em solução salina estéril (NaCl 0,9%) e administradas por via 

intraperitoneal nas doses de 2 mg/kg ou 5 mg/kg. Dois grupos controle foram 

conduzidos. Um destes, representado por animais transplantados com 

Sarcoma 180, recebeu salina estéril e o outro grupo recebeu 5-fluorouracil (5-

FU) na relação de 25 mg/kg (i.p.). O 5-FU é utilizado como controle porque é 

sabido reduzir o crescimento do Sarcoma 180 in vivo. As amostras protéicas e 

o 5-FU foram administras nos animais por 7 dias consecutivos. Nove dias após 

os animais serem transplantados com Sarcoma 180, estes foram sacrificados 
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por deslocamento cervical. Entretanto, imediatamente antes, foi realizada 

coleta de amostras de sangue através de plexo retro-orbital de cinco animais 

de cada grupo para análises bioquímicas e celulares. Os tumores e os órgãos 

(rins, fígado e baço) foram removidos para determinação da massa e análises 

histopatológicas.  

 

Administração das frações do látex por via oral 

 

Um segundo experimento foi desenvolvido utilizando o mesmo 

procedimento experimental como descrito acima salvo que neste caso as 

amostras teste foram administradas por via oral, através de gavagem (10 

mg/kg ou 20 mg/kg). Para os ensaios com frações obtidas após etapas 

cromatográficas, foi considerada a dose e a via de administração em que as 

proteínas do látex se apresentaram mais efetivas. 

 

Cálculo do percentual de inibição do tumor 

 

O percentual de inibição do crescimento tumoral (IT) foi calculado pela 

fórmula: IT (%) = [(A-B)/A] x 100, onde A é a media do peso dos tumores no 

grupo controle e B a média do peso dos tumores nos animais tratados. 

 

Análises morfológicas macroscópicas 

 

Após o sacrifício dos animais e dissecação do tumor e órgãos chaves 

(fígado, rins e baço), os mesmos foram pesados. Os tumores e os órgãos 
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foram examinados quanto ao tamanho ou mudança de coloração e presença 

de hemorragia. 

 

Análises histopatológicas 

 

Amostras dos tecidos coletados foram fixadas em formaldeído 10%. 

Porções de tumor, rins, fígado e baço foram cortados em pequenos pedaços, e 

secções histológicas foram preparadas e coradas com hematoxilina e eosina. 

As análises histológicas foram realizadas sob luz de microscópico óptico. 

 

Análise do efeito das frações do látex combinada com 5-FU sobe o 

desenvolvimento tumoral 

 

Nestes experimentos, camundongos transplantados com Sarcoma 180 

foram submetidos ao tratamento com a fração PL, administrada por via oral 

(10mg/kg) ou intraperitoneal (2mg/kg), juntamente com a administração por via 

intraperitoneal de 5-FU (10mg/kg). O percentual de inibição do crescimento do 

tumor, o peso dos órgãos, análises hematológica e bioquímica foram realizadas 

segundo metodologia anteriormente descrita. 

 

Avaliação da capacidade de frações do látex em prolongar o tempo de 

vida de camundongos transplantados com Sarcoma 180 

 

Camundongos transplantados com Sarcoma 180 e que não são 

submetidos a nenhum tipo de tratamento terapêutico morrem em aproximados 
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12 dias após a implantação do tumor. Em virtude disso, este ensaio avaliou a 

capacidade da fração PL em prolongar o período de vida dos animais. Os 

camundongos transplantados com o tumor reberam PL na concentração de 

20mg/kg por via oral ou associado com 5-FU (10mg/kg, i.p.) em dias alternados 

totalizado 7 tratamentos. Animais controle receberam salina por via oral ou 5-

FU (10mg/kg) por via intraperitoneal. 

 

Perfil celular e bioquímico de animais tratados com proteínas do látex 

 

Análise do perfil hematológico 

 

Foi coletado aproximadamente 1 ml de sangue de cinco animais de cada 

grupo em tubos de microcentrífuga de 1,5 ml contendo heparina. A partir do 

sangue coletado foi realizada contagem total e diferencial de leucócitos e 

contagem de eritrócitos. 

 

Análise bioquímica do fluido sanguíneo 

 

A atividade sérica da aspartato aminotransferase (AST), alanina 

aminotransferase (ALT) e a concentração de uréia foram quantificadas no soro 

dos animais utilizando-se “Kits” específicos para cada tipo de dosagem. A 

metodologia realizada foi seguida conforme orientação do laboratório fabricante 

(LABTEST®). 
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Análise estatística dos dados 

 

Para os ensaios de atividade de inibição do crescimento tumoral e para 

os dados de perfil bioquímico e celular, os dados foram analisados a partir da 

média ± erro padrão da média (E.P.M.) de n animais. Para verificação da 

ocorrência de diferenças significativas entre os diferentes grupos, os dados 

foram comparados por análise de variância (ANOVA) seguida de Student 

Newman Keuls (p < 0,05). 

Para o ensaio de avaliação de sobrevivência dos animais foi analisado 

através do teste Kaplan Meier. 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o software GraphPad 

Prisma versão 5.0. 
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V – RESULTADOS 

 

PL induz citotoxicidade sobre células tumorais humanas 

 

Para avaliar a citotoxicidade de PL, as quatro linhagens celulares HL-60 

(leucemia), HCT-8 (cólon), MDA-MB-435 (melanoma) e SF295 (glioblastoma) foram 

tratadas com diferentes concentrações de PL durante 72 horas e em seguida 

analisadas pelo método de MTT. O resultado obtido está sumarizado na TABELA 1. 

PL apresentou citotoxicidade contra as quatro linhagens celulares avaliadas com 

valores de IC50 variando entre 0,42 a 1,36 μg/ml para SF295 e MDA-MB-435, 

respectivamente. Para este ensaio, foram consideradas citotóxicas as frações que 

apresentaram IC50 inferior a 3 μg/ml. 

 

PL induz citotoxicidade seletiva sobre células tumorais humanas 

 

PL apresentou baixa citotoxicidade sobre de células mononucleares 

saudáveis de sangue periférico humano. Não foi observada mudança significativa (p 

> 0,05) na viabilidade de células mononucleares quando expostas à PL (10 μg/ml) 

durante 24, 48 e 72 horas (FIGURA 3). Citotoxicidade foi observada apenas quando 

utilizada um concentração de 25 μg/ml de PL. Após 72 h de incubação, o número de 

células viáveis no grupo controle era de 41,6 ± 1,2 células/ml enquanto que na 

presença de 10 ou 25 μg/ml de PL eram de 39,9 ± 0,9 e 23,4 ± 0,8 células/ml, 

respectivamente. A concentração em que PL apresentou citotoxicidade para as 

células tumorais foi consideravelmente inferior à observada para as células 

saudáveis. Por outro lado, doxorrubicina quando avaliada nas concentrações de 10 
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ou 25 μg/ml, reduziu a viabilidade das células mononucleares saudáveis em 54% e 

80%, respectivamente, levando em consideração o mesmo período de incubação 

(72 horas) (FIGURA 3). Embora doxorrubicina tenha apresentado maior 

citotoxicidade que PL na concentração de 10 μg/ml, é notório observar que esta 

apresentou maior seletividade que PL uma vez que os valores de IC50 observados 

para doxorrubicina foram consideravelmente inferiores ao de PL. 
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TABELA 1. Atividade citotóxica de PL e PL submetido a diferentes tratamentos sobre 

linhagens de células tumorais humanas. 

Amostra 
HL-60 

IC50 (μg/ml) 
HCT-8 

IC50 (μg/ml) 
SF295 

IC50 (μg/ml) 
MDA-MD-435
IC50 (μg/ml) 

Doxorrubicina 0,02 
(0,01 – 0,03) 

0,01 
(0,01 - 0,02) 

0,24 
(0,17 - 0,36) 

0,48 
(0,34 - 0,66) 

PL 0,86 

(0,72 - 1,04) 

1,12 
(0,96 - 1,31) 

0,42 
(0,37 - 0,48) 

1,36 
(0,98 - 1,90) 

PL pronase 
5,70a 

(4,96 - 6,54) 

3,71a 
(2,54 - 5,42) 

7,27a 
(5,43 – 9,73) 

18,33a 
(15,75 – 21,32) 

PL DTT 1,80 
(1,57 - 2,07) 

1,82 
(1,53 – 2,16) 

1,00 
(0,90 - 1,10) 

1,57 
(1,25 - 2,00) 

PL 2-mercaptoetanol 
3,87a 

(2,95 - 2,08) 

2,90a 
(1,19 - 3,84) 

1,27a 
(1,01 – 1,59) 

5,12a 
(3,55 - 7,40) 

A tabela apresenta os valores de IC50 e o intervalo de confiança de 95% de dois 

experimentos independentes realizado em duplicata. Dados obtidos através do 

método de MTT após 72 horas de incubação para as células HL-60 (leucemia), 

HCT-8 (cólon), MDA-MB-435 (melanoma) e SF295 (glioblastoma). Doxorrubicina 

foi utilizada como controle positivo. a, p < 0,05 indica diferença estatística 

comparado com PL sem nenhum tratamento. ANOVA seguido por Student 

Newman Keuls. Os valores apresentados entre parênteses indicam os valores 

máximos e mínimos observados nos experimentos. 
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FIGURA 3. Efeito de PL sobre de células mononucleares saudáveis de sangue 

periférico humano. O crescimento celular foi avaliado após 24 (A), 48 (B), e 72 (C) h 

de incubação com PL. Controle negativo foi tratado com NaCl 0,9%. Doxorrubicina 

foi utilizada como controle positive. Os dados correspondem a media ± E.P.M. de 

três experimentos independentes. *, p < 0,05 indica diferença estatística quando 

comparado com o controle. ANOVA seguido de Student Newman Keuls.  
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PL foi fracionado em três novas frações através de cromatografia de troca 

iônica em pH 5,0 

 

PL foi submetido a fracionamento em coluna de CM-Sepharose Fast Flow e 

três novas frações proteícas foram obtidas (FIGURA 4). A fração PI, que não se 

ligou à coluna, foi obtida após eluição com tampão acetato 50mM pH 5,0. PII e PIII 

foram recuperados após lavagem com o tampão na presença de NaCl 200mM e 

300mM, respectivamente. Os picos cromatográficos foram analisados quanto ao 

conteúdo protéico por eletroforese em gel de poliacrilamida (FIGURA 4 – parte 

superior) e é evidente que PI apresenta conteúdo protéico distinto de PII e PIII. 

 

Atividade citotóxica de PL ficou retida na fração PI 

 

A fração PI, a qual não se ligou à coluna, reteve quase toda atividade 

citotóxica presente em PL enquanto PII e PIII foram desprovidas de tal atividade nas 

concentrações avaliadas, como observado pelo aumento dos valores de IC50 

(TABELA 2). Atividade citotóxica de PI foi inferior à de PL, provavelmente por uma 

ação sinérgica desempenhada por diferentes substâncias, ou por perda de atividade 

durante o procedimento de fracionamento. 

 

Tratamento de PL e PI com pronase, 2-mercaptoetanol ou DTT promove 

redução da atividade citotóxica. 

  

O pré-tratamento de PL com DTT ou 2-mercaptoetanol, dois agentes 

redutores capazes de promover a redução de pontes dissulfeto em proteínas, e o 
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tratamento com pronase reduziram de modo significante (p < 0,05) a atividade 

citotóxica promovida por PL (TABELA 1). O tratamento com DTT promoveu redução 

da atividade de modo significante (p < 0,05) para as células HL-60 e SF295. 

Após tratamento com pronase, a atividade citotóxica desempenhada por PI 

(TABELA 2) foi diminuída e o mesmo foi observado quando PI foi tratado com 2-

mercaptoetanol ou DTT. Redução maior na atividade citotóxica foi observada 

quando PI foi previamente tratado com os agentes redutores. Estes resultados 

evidenciam a natureza protéica das moléculas envolvidas na atividade citotóxica.  

Uma vez que a atividade citotóxica de PL e PI foram significativamente 

reduzidas após tratamento com pronase, DTT e 2-mercaptoetanol, este material foi 

analisado através de eletroforese com o objetivo de verificar mudanças nos perfil 

protéico que pudesse ser utilizado como justificativa para a mudança de atividade 

observada nas frações. Como observado na FIGURA 5 (A), PI, que acumula 

proteínas de elevada massa molecular encontrada em PL, não apresentou 

mudanças significativas quando tratada com DTT ou 2-mercaptoetanol; enquanto PL 

sofreu redução de várias proteínas na faixa de 30 kDa. Este dado sugere que a 

perda de atividade citotóxica de proteínas presentes em PI após tratamento com 

DTT e 2-mercaptoetanol pode estar relacionado à quebra de pontes dissulfeto intra-

cadeia presente nas proteínas. A FIGURA 5 (B) apresenta o perfil protéico de PI 

antes e após o tratamento com pronase. Como observado, PI foi parcialmente 

digerido e este dado corrobora com aquele apresentado na TABELA 2 que mostra 

uma redução na atividade citotóxica de PI. 
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FIGURA 4. Cromatografia de troca iônica em coluna de CM-Sepharose Fast Flow da 

fração PL do látex de C. procera em pH 5,0. Três frações protéicas foram obtidas. A 

primeira (PI) foi recuperada após lavagem da coluna com tampão acetato 50mM pH 

5,0. As frações PII e PIII foram obtidas após lavagem sequencial da coluna com, 

tampão acetato 50mM pH 5,0 contendo 200mM NaCl (PII) e NaCl 300mM (PIII), 

respectivamente, como indicado pelas setas. No topo está a eletroforese em gel de 

poliacrilamida (12,5%) mostrando o perfil protéico de PL e das frações obtidas após 

cromatografia. 

PI PII 

PIII 
 

PL  PI  PII PIII 
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TABELA 2. Atividade citotóxica de PI, PII, PIII e PI submetido a diferentes 

tratamentos sobre linhagens de células tumorais humanas. 

Amostra 
HL-60 

IC50 (μg/ml) 
HCT-8 

IC50 (μg/ml) 
SF295 

IC50 (μg/ml) 
MDA-MD-435
IC50 (μg/ml) 

PI 2,05 
(1,68 - 2,53) 

2,91 
(2,63 - 3,23) 

1,43 
(1,30 - 1,86) 

2,99 
(2,56 - 3,13) 

PII >25 >25 >25 >25 

PIII >25 >25 >25 >25 

PI pronase 
10,60a 

(8,81 - 12,75) 

8,24a 
(6,05 - 11,21) 

2,83a 
(2,13 - 3,77) 

10,64a 
(8,32 - 13,60) 

PI DTT 10,41a 
(7,09 - 15,29) 

8,17a 
(6,27 – 10,65) 

7,27a 
(5,43 – 9,73) 

18,33a 
(15,75 – 21,32) 

PI 2-mercaptoetanol 
21,69a 

(18,82 - 23,50) 

15,00a 
(11,97 - 18,79) 

10,56a 
(8,50 - 12,87) 

>25a 

A tabela apresenta os valores de IC50 e o intervalo de confiança de 95% de dois 

experimentos independentes realizado em duplicata. Dados obtidos através do 

método de MTT após 72 horas de incubação para as células HL-60 (leucemia), 

HCT-8 (cólon), MDA-MB-435 (melanoma) e SF295 (glioblastoma). Doxorrubicina 

foi utilizada como controle positivo. a, p < 0,05 indica diferença estatística quando 

comparado com PI sem nenhum tratamento. ANOVA seguido por Student 

Newman Keuls. Os valores apresentados entre parênteses indicam os valores 

máximos e mínimos observados nos experimentos. 
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  A                B 

 

FIGURA 5. Eletroforese em gel de poliacrilamida (12,5%) de proteínas do látex de C. 

procera submetida a tratamento com agente redutor ou tratado com pronase. A: PL 

e PI não submetidos ao agente redutor (N) e submetidos aos agents redutores DTT 

ou 2-mercaptoethanol (2-M). B: diferentes quantidades de PI (20, 10 ou 5μg) tratado 

ou não com pronase. Marcadores de massa molecular (MM): Fosforilase b 97,0 kDa; 

Albumina 66,0 kDa; Ovalbumina 45,0 kDa; Anidrase carbônica 30,0 kDa; Inibidor de 

tripsina 20,1kDa e Lactalbumina 14,4 kDa.  
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Proteinases cisteínicas não estão envolvidas na atividade citotóxica 

desempenhada por proteínas do látex 

  

Com o intuito de obter informação adicional sobre a molécula envolvida na 

atividade citotóxica observada, PL, e PI foram investigados quanto à presença de 

atividade proteolítica através de zimograma em gel. A presença de bandas brancas 

indica a presença de atividade proteolítica na amostra. Como observado na FIGURA 

6, PI não possui atividade proteolítica do tipo cisteínica enquanto que PII e PIII 

retiveram toda atividade de proteinases cisteínicas presentes em PL. 

 

Estudos do mecanismo de ação citotóxica de PL 

 

Os experimentos subseqüentes foram realizados em células leucêmicas HL-

60, após 24 horas de incubação, nas concentrações de 0,25, 0,5 e 1,0 μg/ml de PL. 

O teste de exclusão do azul de tripan foi realizado antes de cada experimento para 

obtenção do número de células viáveis. Todas as concentrações de PL testadas 

reduziram a viabilidade celular de modo significante (p < 0,05) (FIGURA 7).  

 

PL inibe a proliferação de células leucêmicas HL-60 

 

Para estudar a inibição da proliferação celular, a síntese de DNA baseada na 

redução da incorporação do BrdU em células HL-60 foi determinada e a inibição da 

síntese de DNA de células não tratadas foram comparadas com aquelas expostas a 

PL. Em todas as concentrações testadas, a inibição da síntese de DNA foi 

significativamente reduzida (p < 0,05; TABELA 3). PL inibiu a incorporação de BrdU 
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em 78%, 54% e 62% nas concentrações de 0,25, 0,5 e 1,0 μg/ml, respectivamente 

como observado pela relação entre as presença de BrdU das células tratadas pelo 

grupo controle. 

 

 

 

 

                             MM  PL   PI    PII    PIII  PL         PL    PI   PII    PIII   PL 

 

 

 

 

 

 
 
             A       B 

 
FIGURA 6. Detecção de atividade de proteases cisteínicas nas frações PL, PI, PII e 

PIII através de zimograma em gel. Eletroforese em gel de poliacrilamida (12,5%) (A) 

e zimograma em gel contendo gelatina (0,1%) correspondente (B). O gel foi 

incubado na presença de 3mM de DTT durante 12 horas. (MM): Fosforilase b 97,0 

kDa; Albumina 66,0 kDa; Ovalbumina 45,0 kDa; Anidrase carbônica 30,0 kDa; 

Inibidor de tripsina 20,1kDa e Lactalbumina 14,4 kDa.  
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FIGURA 7. Efeito de PL na viabilidade das células leucêmicas HL-60 determinadas 

por exclusão de azul de tripan após 24 horas de incubação. O controle negativo (C) 

foi tratado com NaCl 0,9%. Doxorrubicina (D) foi usada como controle positivo. Os 

dados correspondem a media ± E.P.M. de três experimentos independentes. *, p < 

0,05 indica diferença estatística quando comparado com o controle negativo. 

ANOVA seguido de Student Newman Keuls. 
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TABELA 3. Inibição da proliferação celular avaliada pela incorporação de 5-bromo-2-

deoxiuridina (BrdU) em células HL-60 tratadas com PL  

Amostra 
Concentração 

(μg/ml) 

Células positivas para o 

BrDU (%) 

Tratado / 

Controle 

Controle - 50 - 

Doxorrubicina 0,3 38a 0,76 

PL 

0,25 39a 0,78 

0,5 27a 0,54 

1,0 31a 0,62 

Doxorrubicina foi utilizada como controle positivo. Os dados são apresentados 

como médias de dois experimentos independentes realizado em duplicata do 

percentual de 200 células positivas para o BrDU. Tratados/Controle foi calculado 

utilizando o % de células marcadas. a (p < 0,05) comparado com o grupo controle. 

ANOVA seguido de Student Newman Keuls. 
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PL inibe a atividade de relaxamento do DNA promovida topoisomerase I 

 

Uma vez que PL apresentou atividade antiproliferativa, a capacidade de PL 

inibir a atividade de topoisomerase foi avaliada em um sistema livre de células. A 

topoisomerase I purificada de humanos foi incubada com PL (5 ou 10 μg/ml) na 

presença de um plasmídio superhelicoidizado de DNA e os produtos da reação 

foram submetido à eletroforese em gel de agarose para separar os DNAs circulares 

abertos e fechados. Foi observado que o relaxamento do DNA foi inibido em ambas 

as concentrações de PL testadas (FIGURA 8A). 

Para investigar se a interação de PL ocorria com o DNA ou com a 

topoisomerase, a concentração de DNA foi aumentada na mistura reacional. Quando 

a concentração de substrato (DNA) foi aumentada duas vezes (500ng), recuperação 

da atividade da enzima foi observada (FIGURA 8B). Este resultado sugere que PL 

se intercala ou interage com DNA e não com a topoisomerase. 

 

PL induz apoptose em células leucêmicas HL-60 

 

Análise morfológica de células HL-60 não expostas ou expostas à PL revelou 

severas mudanças promovidas pela fração protéica. Células controle exibiram 

morfologia típica de células não aderentes em 24 horas de cultura (FIGURA 9A). 

Células HL-60 tratadas com PL exibiram morfologia típica de células em apoptose 

em todas as concentrações testadas, sendo mais evidente nas concentrações 

maiores. Células tratadas com 0,25 ou 0,5 µg/ml de PL apresentaram bastantes 

vacúolos, condensação da cromatina e fragmentação nuclear (FIGURAS 9C ou 9D). 

Na concentração de 1,0 µg/ml, PL promoveu redução do volume celular, 
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vacuolização, condensação da cromatina e fragmentação nuclear (FIGURA 9E). 

Doxorrubicina (0,3 µg/ml; FIGURA 9B) também induziu redução no volume celular, 

condensação da cromatina e fragmentação do núcleo, alterações morfológicas 

consistentes com o processo apoptótico. 

Indução de apoptose celular também foi investigada através da análise 

morfológica de células tratadas com PL em microscópio de fluorescência utilizando 

os corantes brometo de etídio e laranja de acridina. Neste ensaio, os percentuais de 

células viáveis, apoptóticas e necróticas foram calculados. Células vivas com 

morfologia normal e uniformemente coradas em verde foram observadas nos grupos 

controles e corresponderam a mais de 90% das células contadas (FIGURA 10). 

Após exposição das células leucêmicas ao PL durante 24 horas, foi observado 

aumento significativo no número de células apoptóticas (p < 0.05, FUGURA 10), 

correspondendo a 30% das células na concentração de 1,0 µg/ml e mais de 90 % 

das células não viáveis. Células HL-60 tratadas com doxorrubicina também 

mostraram características de células em processo apoptótico. 
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DNA Relaxado 
 
DNA Superhelicoidizado 

 
PL + + - - 

Concentração (μg/ml) 5 10 - - 

TOPO I (4U) + + + - 

 

B  
 
DNA Relaxado 
 
DNA Superhelicoidizado 

 

PL + + - - 

Concentração (μg/ml) 5 10 - - 

TOPO I (4U) + + - + 

 
 

FIGURA 8. Inibição da atividade de topoisomerase I na presença de PL. 250 ng (A) 

ou 500 ng (B) de DNA superhelicoidizado foi incubado com 4 unidades de 

topoisomerase I na ausência ou presença de PL na concentração indicada na figura. 

O DNA foi analisado através de eletroforese em gel de agarose (1%). Géis foram 

corados com brometo de etídio e a imagem fotografada sob luz UV. 
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FIGURA 9. Fotomicrografia das células HL-60 coradas com hematoxilina/eosina. 

Células não tratadas (A), tratadas com PL (0,25 μg/ml, C), PL (0,5 μg/ml, D), ou PL 

(1,0 μg/ml, E) foram analisadas em microscopia óptica (x 400). Doxorrubicina (0,3 

μg/ml) foi utilizado como controle positivo (B). Setas pretas indicam fragmentação do 

núcleo ou condensação da cromatina. 
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FIGURA 10. Efeito de PL em células leucêmicas HL-60, analisado por brometo de 

etídio/laranja de acridina depois de 24 horas de incubação. Controle negativo (C) foi 

tratado com NaCl 0,9%. Doxorrubicina (0,3 μg/ml) foi utilizado como controle positivo 

(D). Os dados correspondem a média ± E.P.M. de três experimentos independentes. 

*, p < 0.05 indica diferença significativa quando comparado com o controle negativo. 

ANOVA seguido de Student Newman Keuls. 
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Atividade citotóxica presente em PI parece ser promovida pela ação 

combinada de diferentes proteínas 

 

A fração PI, detentora de toda atividade citotóxica detectada em PL, foi 

submetida a fracionamento em coluna Sephacryl S-100 com o intuito de se obter 

moléculas mais purificadas que foram em seguida investigadas quanto à presença 

de atividade citotóxica. Oito novas frações foram selecionadas após análise da 

separação das proteínas através de eletroforese em gel de poliacrilamida (FIGURA 

11). Pela análise da eletroforese é possível observar que algumas proteínas foram 

eficientemente separadas. Células HCT-8, MDA-MB435 e SF295 foram expostas às 

novas frações cromatográficas (PI-1, PI-2, ..., PI-7, PI-8; 5 µg/ml) durante 72 horas e 

a viabilidade celular foi em seguida determinada pelo método de MTT. Na TABELA 

11 encontra-se sumarizado o resultado obtido. Nenhuma das novas frações inibiu o 

crescimento da célula de melanoma MDA-MB435. PI-1, PI-3, PI-5 e PI-6 

promoveram inibição ente 49% e 74% do crescimento das células HCT-8 e SF295, 

sendo o melhor desempenho obtido pela fração PI-6 que inibiu 73,95% do 

crescimento das células SF295. Este conjunto de dados sugere que a citotoxicidade 

de PI é promovida através da ação conjunta de diferentes proteínas. A possibilidade 

de que o fracionamento tenha promovido a perda parcial da atividade citotóxica é 

uma possibilidade que não foi inteiramente descartada. 
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FIGURA 11. Cromatografia de exclusão molecular em coluna de Sephacryl S-100 da 

fração PI (A) e eletroforese em gel de poliacrilamida (12,5%) dos picos 

cromatográficos correspondentes (B). PI-1: tubos 49 e 50; PI-2: tubos 51 e 53; PI-3: 

tubos 54 ao 56; PI-4: tubos 57 e 58; PI-5: tubos 59 ao 62; PI-6: tubos 63 e 64; PI-7: 

tubos 65 e 66; PI-8: tubos 67 ao 73.  
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TABELA 4. Atividade citotóxica dos picos obtidos do 

fracionamento de PI em coluna de Sephacryl S-100 sobre 

linhagens de células tumorais humanas. 

Amostra 
Inibição (%) 

HCT-8 MDA-MB-435 SF295 

PI 85,41 76,59 95,12 

PI-1 35,34 7,24 52,33 

PI-2 22,15 0 25,60 

PI-3 49,77 0 60,58 

PI-4 25,33 0 31,33 

PI-5 45,14 2,51 64,29 

PI-6 54,02 0 73,95 

PI-7 18,71 0 16,68 

PI-8 18,17 0 22,63 

Dados obtidos através do método de MTT após 72 horas de 

incubação para as células HCT-8 (cólon), MDA-MB-435 

(melanoma) e SF295 (glioblastoma). Valores são expressos em 

percentual de inibição de dois experimentos realizado em uma 

única dose de 5 µg/ml. 
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PL inibe o crescimento do tumor sólido Sarcoma 180 

 

A TABELA 5 mostra o efeito da administração de PL ou PL combinado com 5-

FU em camundongos transplantados com o tumor Sarcoma 180. Como esperado, o 

tratamento dos animais com 5-FU inibiu o crescimento do tumor (37,73%). Uma 

redução significante (p < 0,05) também foi observada em todos os grupos 

submetidos a tratamento com PL. O efeito inibitório do crescimento do tumor foi 

dependente de dose e observado tanto no tratamento por via oral como por via 

intraperitoneal. PL administrado por via intraperitoneal nas doses de 2 e 5 mg/kg/dia 

promoveu inibição de 25,80% e 44,74%, respectivamente, enquanto PL 

administrado oralmente nas doses de 10 e 20 mg/kg/dia inibiu o crescimento do 

tumor em 35,45% e 51,83%. Inibição máxima foi observada quando animais 

receberam PL (10 mg/kg/dia; v.o.) juntamente com 5-FU (10 mg/kg/dia; i.p.), onde foi 

alcançando inibição de 61,68% do crescimento Sarcoma 180. Através da análise 

visual dos tumores é nítido perceber que o tratamento dos animais com PL por via 

oral e por via intraperitoneal promoveu redução no crescimento do tumor (FIGURA 

12). Nenhuma alteração significativa foi observada na massa do fígado, rins e baço 

dos animais tratados com PL ou 5-FU quando comparado os órgãos dos animais 

transplantados com o tumor, mas não tratados. 
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TABELA 5. Efeito de PL sobre órgãos e a massa tumoral de camundongos transplantados com o tumor sólido Sarcoma 180 

Amostra 
Dose 

(mg/kg/dia) 

Fígado 
(g/100 g de massa 

corpórea) 

Baço 
(g/100 de massa 

corpórea) 

Rins 
(g/100 g de massa 

corpórea) 
Tumor 

(g) 
Inibição 

(%) 

Camundongos saudáveis    
(1) Salina (NaCl 0,9%) - 4,59 ± 0,19 0,18 ± 0,03 1,46 ± 0,05 - - 

Camundongos transplantados com Sarcoma 180 
Via intraperitoneal 
(2) Salina (NaCl 0,9%) - 5,22 ± 0,09 0,56 ± 0,03 1,32 ± 0,05 2,67 ± 0,12 - 
(3) 5-FU 10 5,69 ± 0,22 0,69 ± 0,05 1,48 ± 0,04 1,66 ± 0,16 a 37,73 
(4) PL 5 5,38 ± 0,16 0,67 ± 0,05 1,46 ± 0,06 1,48 ± 0,05a 44,74 
(5) PL 2 5,44 ± 0,25 0,63 ± 0,03 1,46 ± 0,05 1,98 ± 0,12a 25,80 
(6) PL + 5-FU 2 + 10 5,59 ± 0,15 0,71 ± 0,05 1,34 ± 0,04 1,16 ± 0,12a,b 56,59 

Via oral 
(7) Salina (NaCl 0,9%) - 5,11 ± 0,21 0,45 ± 0,02 1,49 ± 0,03 2,30 ± 0,12 - 
(8) PL 20 5,22 ± 0,13 0,54 ± 0,04 1,34 ± 0,04 1,11 ± 0,27c 51,83 
(9) PL 10 5,34 ± 0,19 0,53 ± 0,03 1,47 ± 0,06 1,49 ± 0,16c 35,45 
(10) PL + 5-FUf 10 + 10 5,30 ± 0,31 0,59 ± 0,05 1,38 ± 0,09 0,88 ± 0,07c,d,e 61,68 

Dados são apresentados como médias ± E.P.M. de dez animais. ANOVA seguido por Student Newman Keuls (P<0.05) indicando 

diferença estaística. a, comparado com o grupo salina (2); b, comparado com PL (4 e 5); c, comparado com o grupo salina (7); d, 

comparado com PL (8 e 9); e, comparado com 5-FU (3); f, 5-FU foi administrado por via intraperitoneal. 
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Amostra  Inibição (%)* 
 

Salina (0,9%) 
 
 
 

5-FU (25 mg/kg/dia) 
 
 

PL (2 mg/kg/dia) 
 
 
 

PL (5 mg/kg/dia) 
 

 
- 
 
 
 

37,73 
 
 

25,80 
 
 
 

44,74 

 A  
   
   

Amostra   
 

Salina (0,9%) 
 
 
 

PL (20 mg/kg/dia) 
 
 
 

PL (10 mg/kg/dia) 
 
 

PL (10 mg/kg/dia) + 
5-FU (10 mg/kg/dia) 

 

 
- 
 
 
 

51,83 
 
 
 

35,45 
 
 
 

61,68 

 B  
 

FIGURA 12. Fotografias dos tumores de animais tratados com PL por via 

intraperitoneal (A) ou por via oral (B). A concentração de PL utilizada e o percentual 

de inibição obtido são apresentados na figura. 5-FU foi administrado por via 

intraperitoneal.* valor determinado no experimento apresentado na Tabela 5. 
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Tratamento com PL não promoveu alterações na função hepática e no 

conteúdo de uréia no soro de animais experimentais 

 

Animais transplantados com Sarcoma 180 e submetidos ao tratamento com 

PL, PL combinado com 5-FU ou 5-FU apresentaram níveis de uréia e da atividade 

das aspartato aminotransferases (AST) e alanina aminotransferases (ALT) 

semelhantes aos de animais controle (p > 0.05) (TABELA 6). Estes dados sugerem 

que PL não promoveu lesão que pudesse acarretar em mudanças na função renal e 

hepática dos animais. 

 

PL impediu a leucopenia induzida pela administração de 5-FU. 

 

A análise do perfil celular do sangue periférico dos camundongos do grupo 

controle e experimental revelou interessantes mudanças na contagem total e 

diferencial de leucócitos (TABELA 7). Animais tratados com 5-FU sofreram 

significativa redução no número de leucócitos totais (3,32 ± 0,42 células/μl), 

especialmente linfócitos, quando comparados ao de animais saudáveis (leucócitos 

totais: 6,4 ± 0,7 células/μl). Por outro lado, animais tratados com diferentes doses de 

PL exibiram aumento significativo (p < 0,05) de leucócitos quando administrado por 

via oral ou intraperitoneal em comparação com animais transplantados com 

Sarcoma 180 e não tratados (TABELA 7). Nos animais tratados com 5-FU 

combinado ao tratamento com PL, não foi observada redução no número total de 

leucócitos, o que sugere que PL apresenta efeito preventivo contra a leucopenia 

induzida por 5-FU. É interessante notar que além de impedir a depressão 

leucocitária, foi no tratamento dos animais com PL juntamente com 5-FU que foi 
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observada melhor percentual de inibição do crescimento tumoral (TABELA 5). Em 

paralelo, uma leve redução nos níveis de neutrófilos e aumento no número de 

linfócitos foi observada nos grupos tratados com PL combinado com 5-FU. Outros 

parâmetros celulares permaneceram inalterados, como eosinófilos e monócitos. Os 

níveis de hemoglobina e plaquetas permaneceram constantes nos diferentes grupos. 
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TABELA 6. Efeito de PL sobre parâmetros bioquímicos do sangue periférico de 

camundongos transplantados com Sarcoma 180 

 

Amostra 
Dose 

(mg/kg/dia) 
AST (UI/l) ALT (UI/l) Uréia (mg/dl) 

Camundongos saudáveis    

Salina (NaCl 0,9%) - 125,4 ± 12,5 47,2 ± 10,7 38,3 ± 4,1 

Camundongos transplantados com Sarcoma 180 

Via intraperitoneal 

Salina (NaCl 0,9%) - 123,9 ± 9,7 45,2 ± 15,9 28,5 ± 6,1 

5-FU 10 129,6 ± 14,1 35,9 ± 14,3 27,5 ± 5,3 

PL 5 106,4 ± 18,8 51,9 ± 7,1 33,7 ± 3,4 

PL 2 119,2 ± 12,5 48,3 ± 7,4 29,0 ± 5,8 

PL + 5-FU 2 + 10 130,5 ± 10,7 51,2 ± 5,3 30,9 ± 4,8 

Via oral 

Salina (NaCl 0,9%) - 132,5 ± 10,7 39,4± 6,9 33,8 ± 6,1 

PL 20 116,4 ± 9,8 47,3 ± 8,1 22,5 ± 7,4 

PL 10 130,5 ± 11,8 53,8 ± 9,4 37,0 ± 7,9 

PL + 5-FU* 10 + 10 133,5 ± 9,1 50,9 ± 11,3 32,4 ± 9,3 

Dados são apresentados como médias ± E.P.M. de dez animais. *5-FU foi 

administrado por via intraperitoneal. ANOVA seguido por Student Newman Keuls (p 

> 0,05).  AST: aspartato aminotransferases; ALT: alanina aminotransferases   
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TABELA 7. Efeito de PL sobre parâmetros hematológicos do sangue periférico de camundongos transplantados com Sarcoma 180. 

Amostra 
Dose 

(mg/kg/dia) 

Hemoglobina 

(g/dl) 

Plaqueta 

(103 células/μl) 

Leucócitos Totais

(103 células/μl) 

Contagem diferencial de leucócitos (%) 

Eosinófilos Linfócitos Neutrófilos Monócitos 

Camundongos saudáveis        
(1) Salina (NaCl 0,9%) - 13,80 ± 0,52 7,5 ± 0,3 6,4 ± 0,7 1,5 75 20 3,5 

Camundongos transplantados com Sarcoma 180 
Via intraperitoneal 
(2) Salina (NaCl 0,9%) - 12,02 ± 0,32 7,1 ± 0,65 8,18 ± 1,53 1,2 62,6a 30,1a 6,7 
(3) 5-FU 10 11,42 ± 0,49 9,2 ± 0,62 3,32 ± 0,42a,b 1,9 52a 40a 6,1 
(4) PL 5 11,4 ± 0,45 7,4 ± 1,38 9,65 ± 1,05a,c 0,9 64,7 31,9  2,1 
(5) PL 2 12,1 ± 0,31 6,5 ± 1,3 6,59 ± 0,98c 0,7 63,8a 33,4 2,5 
(6) PL + 5-FU 2 + 10 13,4 ± 0,67 8,1 ± 2,9 10,6 ± 1,5a,b,c 1,2 77,8b,c 12,5b,c 8,5 

Via oral 
(7) Salina (NaCl 0,9%) - 12,4 ± 1,3 6,9 ± 1,5 8,76 ±0,93a,c 1,5 59,4a 35,2a 3,9 
(8) PL 20 11,9 ± 0,9 7,2 ± 0,8 9,15 ± 0,7a,c 0,9 60,5 32,2 6,4 
(9) PL 10 13,5 ± 1,3 5,9 ± 1,4 8,1 ± 0,43a,c 1,4 64,3 28,5 5,8 
(10) PL + 5-FUe 10 + 10 10,8 ± 2,1 8,1 ± 0,9 9,5 ± 0,48a,c,d 0,8 81,2a,c,d 10,5a,c,d 7,5 

Dados são apresentados como médias ± E.P.M. de cinco animais. ANOVA seguido por Student Newman Keuls (P<0.05) 

indicando diferença estatística. a, comparado com animais saudáveis (1); b,  comparados com grupo salina (2); c, comparado 

com 5-FU (3); d comparado com grupo salina (7); e, 5-FU foi administrado por via intraperitoneal.  
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A administração de PL por via oral não promoveu alterações 

histopatológicas no fígado de animais transplantados com Sarcoma 180 

 

Análise histopatológica dos tumores retirados de camundongos 

transplantados com Sarcoma 180 do grupo controle e dos grupos 

experimentais mostrou características de neoplasia constituída por células 

redondas e poligonais, com núcleos hipercromáticos, exibindo por vezes 

binucleação e graus de pleomorfismos celular e nuclear. Foram visualizadas 

mitoses, invasão muscular e áreas de necrose e coagulação. Nos tumores dos 

animais tratados com PL, 5-FU ou pela associação de PL com 5-FU, as áreas 

de necrose e coagulação foram mais extensas do que as observadas nos 

animais do grupo controle, demonstrando morte celular (não mostrado). 

Análise histopatológica dos rins retirados de animais tratados com 5-FU 

ou PL combinado com 5-FU mostraram áreas de degeneração hidrópica e 

discretas alterações no epitélio tubular proximal com preservação da estrutura 

glomerular (dados não mostrados).  

Alguns dos achados histopatológicos dos fígados de animais tratados 

com PL ou PL combinado com 5-FU incluíram hiperplasia das células de 

Kupffer, intensas áreas de congestão venosa centrolobular e tumefação turva 

dos hepatócitos (FIGURA 13). Por outro lado, não foram observadas alterações 

histopatológicas no fígado de animais tratados com PL por via oral. Estes 

dados sugerem que, provavelmente, a maioria dos danos teciduais promovidos 

nos órgãos dos animais tratados com PL associado ao 5-FU foi promovida por 

5-FU e não por PL. Alterações também não foram observadas nos rins de 

animais tratados com PL (dados não mostrados). 
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FIGURA 13. Histopatologia dos fígados de camundongos transplantados com o 

tumor Sarcoma 180. O controle negativo foi tratado com salina (NaCl 0,9%) (A). 

Animais foram tratados com 5-FU (10 mg/kg, B) PL (2 mg/kg/i.p.,C), PL (2 

mg/kg/i.p.) combinado com 5-FU (10 mg/kg) (D), PL (10 mg/kg/v.o., E), e PL 

(10 mg/kg/v.o.) combinado com 5-FU (10 mg/kg) (F). Aumento de 400X. Setas 

indicam hiperplasia de células de Kupffer ou degeneração de hepatócitos. 

Retângulos mostram áreas com esteatose microvesicular. 

D C 

A B 

F E 
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PL prolongou o tempo de vida de animais transplantados com Sarcoma 

180 

 

Como PL inibiu o crescimento do tumor sólido nos animais e como esta 

inibição não promoveu mudanças na função de enzimas hepáticas e no 

conteúdo de uréia no soro, bem como citotoxicidade hepática não foi 

observada em animais tratados com PL por via oral, como observado pela 

análise histopatológica, PL foi avaliado quanto à capacidade de prolongar a 

vida de animais transplantados com Sarcoma 180 (FIGURA 14). Animais não 

submetidos a tratamento morreram 15,44 ± 0,50 dias após o tumor ter sido 

transplantado. Os animais tratados com PL, 5-FU ou PL + 5-FU apresentaram 

uma sobrevida que foi estatisticamente igual, entre 18 e 25 %. Animais tratados 

com 5-FU sobreviveram 19,67 ± 0,91 dias, correspondendo a um aumento de 

22,92% na expectativa de vida dos animais. O tempo de vida de animais 

tratados com PL ou PL associado com 5-FU foi de 19,86 ± 1,35 e 18,89 ± 0,73 

dias, respectivamente, correspondendo a um aumento no tempo de vida de 

24,11% e 18,06%.  

 

PL tratado com pronase, IAA e solução ácida aboliram a atividade 

inibitória de crescimento do tumor, mas tratamento térmico não. 

 

O tumor em animais que receberam PL previamente tratado com 

pronase, IAA ou solução ácida (HCl) se desenvolveu de modo similar ao 

Sarcoma 180 de animais controle (2,06 ± 0,10 g) (p > 0,05) (TABELA 8). Por 

outro lado, PL submetido a aquecimento (100 ºC; 30 minutos) inibiu o 
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crescimento do tumor em 45,94%. Como PL aquecido inibiu o crescimento do 

tumor, parece que proteínas termoestáveis estão envolvidas na atividade 

avaliada. 
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FIGURA 14. Avaliação da capacidade de PL prolongar o tempo de vida de 

camundongos transplantados com Sarcoma 180. Animais foram tratados com 

PL, 20 mg/kg; v.o. (■) ou associado com 5-FU 10 mg/kg; i.p. (▲) 24 horas após 

implantação do tumor em dias alternados, totalizando 7 tratamentos. Animais 

controle (linha contínua) receberam salina estéril (NaCl 0,9%). 5-FU 10mg/kg; 

i.p. (●) foi utilizado como controle positivo para aumento no tempo de vida. 

Dados são o resultado de um experimento realizado com dez animais. Grupos 

tratados com 5-FU, PL ou PL + 5-FU foram estatisticamente diferentes e não foi 

observada diferença entre os mesmos. 
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TABELA 8. Efeito de PL submetido a tratamento ácido, térmico ou com pronase 

na massa tumoral de camundongos transplantados com o tumor sólido Sarcoma 

180. 

Amostra 
Dose 

(mg/kg/dia) 
Tumor (g) Inibição (%)

Salina (Nacl 0,9%) - 2,06 ± 0,10 - 

5-FU 25 0,54 ± 0,09a 73,73 

PL 5 - 44,74* 

PL pronase 5 1,98 ± 0,17 - 

PL aquecido (100 ºC) 5 1,11 ± 0,16a 45,94 

PL tratado dom solução ácida (HCl 1N) e dialisado 5 2,29 ± 0,30 - 

PL tratado dom solução ácida (HCl 1N) não dialisado 5 1,96 ± 0,17 - 

PL tratado com iodoacetamida (IAA) 5 2,07 ± 0,12 - 

Dados são apresentados como médias ± E.P.M. de dez animais. ANOVA 

seguido por Student Newman Keuls (p < 0,05) indicando diferença estatística. a, 

comparado com o grupo salina *valor determinado no experimento apresentado 

na TABELA 5.  
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Atividade de proteinases cisteínicas não estão envolvidas na inibição do 

crescimento tumoral promovido por PL 

 

Como PL é uma rica fonte de enzimas proteolíticas, atividade de 

proteinases cisteínicas foi mensurada em diferentes amostras de PL submetida 

a tratamento com solução ácida, pronase, aquecimento ou IAA. A FIGURA 15 

mostra o resultado da análise através de zimograma em gel contendo gelatina 

(0,1%) e de ensaio colorimétrico utilizando BANA, substrato específico para 

proteinases cisteínicas. Nenhuma das amostras de PL submetidas aos 

diferentes tratamentos exibiu atividade proteolítica, sugerindo que esta 

atividade enzimática não está relacionada à inibição do crescimento do tumor. 

Como observado na eletroforese, o tratamento térmico reduziu a quantidade de 

proteínas solúveis, mas proteínas ainda foram detectadas na amostra através 

do método de Bradford (FIGURA 15A). 

 

Atividade de inibição do crescimento do Sarcoma 180 ficou retida na 

fração PII 

 

As três frações cromatográficas PI, PII e PIII obtidas da cromatografia de 

troca iônica em pH 5,0 foram avaliadas quanto a capacidade de inibir o 

crescimento do tumor transplantado em camundongos. Nem a fração que 

apresentou atividade citotóxica (PI) nem PIII reduziram o crescimento do tumor 

quando administrados por via intraperitoneal ou oral. No modelo in vivo, PII 

reteve a atividade inibitória observada em PL (TABELA 9). PII inibiu 

significativamente o crescimento do tumor quando administrado por via 
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intraperitoneal (49,01%), resultado semelhante ao obtido em animais tratados 

com PL. O tratamento dos animais com PII por via oral promoveu inibição de 

29,25% do crescimento do tumor. 

Em um protocolo diferenciado, uma única dose de PL ou PII foram 

administrados por via oral (20 mg/kg) ou intraperitoneal (5 mg/kg) em animais 

transplantados com Sarcoma 180. PII administrado uma única vez por via 

intraperitoneal foi capaz de inibir em 41,13% o crescimento do crescimento do 

tumor (TABELA 10). A administração de uma única dos de PL por via oral ou 

intraperitoneal não promoveu inibição do crescimento do tumor. 
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FIGURA 15. Eletroforese em gel de poliacrilamida (12,5%) de PL e PL 

submetido a diferentes tratamentos (A) e zimograma correspondente 

mostrando atividade proteolítica sobre gelatina (0,1%) (B). Ensaio colorimétrico 

para proteases cisteínicas utilizando BANA como substrato (C). 1: PL; 2: PL 

tratado com pronase; 3: PL aquecido (100 ºC); 4: PL tratado dom solução ácida 

(HCl 1N) e dialisado; 5: PL tratado dom solução ácida (HCl 1N) não dialisado; 

6: PL tratado com iodoacetamida (IAA). (MM): Fosforilase b 97,0 kDa; Albumina 

66,0 kDa; Ovalbumina 45,0 kDa; Anidrase carbônica 30,0 kDa; Inibidor de 

tripsina 20,1kDa e Lactalbumina 14,4 kDa.  
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TABELA 9. Efeito de PL, e frações cromatográficas (PI, PII e PIII) sobre órgãos e a massa tumoral de camundongos transplantados 

com o tumor sólido Sarcoma 180. 

Amostra 
Dose 

(mg/kg/dia) 

Fígado 
(g/100 g de massa 

corpórea) 

Baço 
(g/100 de massa 

corpórea) 

Rins 
(g/100 g de massa 

corpórea) 
Tumor (g) Inibição (%) 

Camundongos saudáveis    

Salina (NaCl 0,9%) - 4,59 ± 0,19 0,18 ± 0,03 1,46 ± 0,05 - - 

Camundongos transplantados com Sarcoma 180 
Via intraperitoneal 
(1) Salina (NaCl 0,9%) - 5,52 ± 0,19 0,59 ± 0,04 1,50 ± 0,08 2,15 ± 0,41 - 

5-FU 25 5,47 ± 0,30 0,38 ± 0,05a 1,50 ± 0,09 0,92 ± 0,18a 57,18 

PI 5 5,71 ± 0,32 0,66 ± 0,06 1,40 ± 0,05 2,09 ± 0,30 - 

PII 5 5,83 ± 0,17 0,83 ± 0,08a 1,57 ± 0,05 1,09 ± 0,20a 49,01 

PIII 5 5,70 ± 0,19 0,75 ± 0,05 1,42 ± 0,04 2,27 ± 0,24 - 

Via oral 
(2) Salina (NaCl 0,9%) - 5,18 ± 0,20 0,56 ± 0,03 1,23 ± 0,03 2,52 ± 0,21 - 

PI 20 5,35 ± 0,14 0,63 ± 0,04 1,28 ± 0,03 2,73 ± 0,24 - 

PII 20 5,04 ± 0,20 0,56 ± 0,03  1,23 ± 0,04 1,79 ± 0,27b 29,25 

PIII 20 5,21 ± 0,16 0,55 ± 0,03 1,24 ± 0,04 2,71 ± 0,32 - 

Dados são apresentados como médias ± E.P.M. de dez animais. ANOVA seguido por Student Newman Keuls (p<0.05) indicando 

diferença estatística. a, comparado com o grupo salina (1); b, comparado com o grupo salina (2).  
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TABELA 10. Efeito de uma única administração de PL e PII sobre órgãos e a massa tumoral de camundongos transplantados com 

o tumor sólido Sarcoma 180. 

Amostra 
Dose 

(mg/kg/dia) 

Fígado 
(g/100 g de massa 

corpórea) 

Baço 
(g/100 de massa 

corpórea) 

Rins 
(g/100 g de 

massa corpórea) 
Tumor (g) Inibição (%) 

Camundongos saudáveis 

Salina (NaCl 0,9%) - 4,59 ± 0,19 0,18 ± 0,03 1,46 ± 0,05 - - 

Camundongos transplantados com Sarcoma 180 

Via intraperitoneal 

Salina (Nacl 0,9%) - 5,74 ± 0,21 0,76 ± 0,06 1,30 ± 0,05 2,28 ± 0,07 - 

PL 5 6,00 ± 0,20 0,93 ± 0,06 1,29 ± 0,06 2,25 ± 0,08 - 

PII 5 5,71 ± 0,20 0,70 ± 0,06 1,35 ± 0,06 1,34 ± 0,19a 41,13 

Via oral 

Salina (Nacl 0,9%) - 6,10 ± 0,19 0,82 ± 0,03 1,28 ± 0,04 2,43 ± 0,25 - 

PL 20 6,06 ± 0,18 0,77 ± 0,07 1,43 ± 0,06 2,33 ± 0,26 - 

PII 20 6,15 ± 0,20 0,64 ± 0,04 1,38 ± 0,05 2,01 ± 0,20 - 

Dados são apresentados como médias ± E.P.M. de dez animais. ANOVA seguido por Student Newman Keuls (P<0.05) indicando 

diferença estatística. a,  comparado com grupo salina. Animais receberam uma única dose de PL ou PII 24 horas após o tumor ter 

sido transplantado. 
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Proteínas do látex foram resistentes a enzimas digestivas 

 

As frações protéicas do látex foram submetidas à digestão proteolítica pelas 

enzimas tripsina e quimotripsina através de zimograma reverso em gel de 

poliacrilamida contendo gelatina (0,1%). As frações que inibiram o crescimento 

tumoral (PL e PII) apresentaram resistência quando submetidas a 16 horas de 

digestão pelas enzimas (FIGURA 16). 

 

PII foi fracionado através de cromatografia de troca iônica em pH 6,0 

 

Para obtenção de amostras mais purificadas, a fração que inibiu o 

crescimento do Sarcoma 180 em animais (PII) foi submetida a fracionamento em 

coluna de CM-Sepharose Fast Flow utilizado tampão PBS em pH 6,0. Após nova 

etapa cromatográfica, PII foi fracionado em quatro novas frações (PII-1, PII-2, PII-3, 

PII-4) conforme demonstrado na FIGURA 17(A). A análise por eletroforese mostra 

que as novas frações aparentemente apresentam conteúdos protéicos diferenciados 

(FIGURA 17B). As quatro frações também apresentaram atividade de proteases 

cisteínicas como observado através do zimograma em gel (FIGURA 17C). 
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                   Controle                              A                                   B 

 

FIGURA 16. Avaliação através de zimograma reverso da resistência de proteínas do 

látex a proteólises frente a enzimas digestivas. Proteínas presentes em PL, PI, PII e 

PIII foram separadas por eletroforese em gel de poliacrilamida (12,5 %) contendo 

1% de gelatina e em seguida submetida à digestão por tripsina (A) e quimiotripsina 

(B) por 12 horas à 37 ºC. Controle mostra o perfil protéico das proteínas separadas 

por eletroforese. Albumina sérica bovina (BSA) foi utilizada como proteína padrão 

para digestão proteolítica pelas enzimas digestivas. 
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A 
 

                 PL        PII    PII-1   PII-2    PII-3   PII-4               PL      PII     PII-1  PII-2   PII-3   PII-4 

                 
                                  B                                                       C 

 

FIGURA 17. Fracionamento do PII em coluna de CM-Sepharose Fast Flow em pH 

6,0 (A), eletroforese em gel de poliacrilamida (12,5%) dos picos obtidos (B) e 

zimograma em gel contendo 0,1% de gelatina (C). O PII foi re-fracionado em quatro 

novas frações. A primeira (PII-1) corresponde às proteínas que não se ligaram à 

coluna e foi recuperada após aplicação do tampão PBS 50mM pH 6,0. As frações 

PII-2, PII-3 e PII-4 foram obtidas após lavagem sequencial da coluna com, tampão 

PBS 50mM pH 6,0 contendo 100mM, 200mM e 1M de NaCl, respectivamente, como 

indicado pelas setas. 

PII-1 PII-2 

PII-3 

PII-4 
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PII-3 reteve a atividade de inibição do crescimento do Sarcoma 180. 

 

Os picos cromatográficos (PII-1, PII-2 e PII-3) obtidos após cromatografia de 

troca iônica em pH 6,0 foram avaliadas quanto a capacidade de inibir o crescimento 

do tumor transplantados em camundongos quando administrado por via 

intraperitoneal na dose de 5mg/kg/dia. Somente PII-3 inibiu o crescimento do tumor 

nos animais de modo significativo (p < 0,05) (TABELA 11). A inibição promovida por 

PII-3 foi semelhante àquela desempenhada por PL e PII (inibição: PL(i.p.), 44,75%; 

PII(i.p.), 49,01%; PII-3(i.p.), 38,70%). PII-4 não foi testada porque seu rendimento foi 

tão baixo que não foi possível juntar material para que a esta fosse avaliada. 

 

Atividade de inibidor de papaína presente em PL não esta envolvida na 

atividade de inibição do crescimento tumoral 

 

PII-1, PII-2 e PII-3 foram investigados quanto à presença de inibidor de 

papaína. A atividade foi anteriormente relatada na fração PL e investigada nas novas 

frações. Os três picos testados apresentaram atividade de inibidor sendo o maior 

percentual de inibição observado no PII-1 (TABELA 12). PII-3, fração que 

apresentou melhor desempenho de inibição do crescimento do tumor, inibiu em 

61,71% a atividade proteolítica da papaína sobre BANA. Este dado sugere que o 

inibidor de papaína não está envolvido na atividade investigada. 
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TABELA 11. Efeito de das frações cromatográficas PII-1, PII-2 e PII-3 sobre órgãos e a massa tumoral de 

camundongos transplantados com o tumor sólido Sarcoma 180. 

Amostra 
Dose 

(mg/kg/dia) 

Fígado 
(g/100 g de massa 

corpórea) 

Baço 
(g/100 de massa 

corpórea) 

Rins 
(g/100 g de massa 

corpórea) 
Tumor (g) 

Inibição 
(%) 

Via intraperitoneal       

Salina (NaCl 0,9 %) - 5,30 ± 0,18 0,76 ± 0,04 1,18 ± 0,02 3,63 ± 0,22 - 

5-FU 25 5,95 ± 0,33 0,43 ± 0,06 1,29 ± 0,03 1,68 ± 0,50 53,76 a 

PII-1 5 5,31 ± 0,19 0,78 ± 0,06 1,17 ± 0,04 3,21 ± 0,30 11,68 

PII-2 5 5,53 ± 0,28 0,73 ± 0,04 1,10 ± 0,03 3,31 ± 0,16 8,40 

PII-3 5 5,22 ± 0,19 0,75 ± 0,05 1,18 ± 0,05 2,23 ± 0,20 38,70a 

Dados são apresentados como médias ± E.P.M. de dez animais. ANOVA seguido por Student Newman Keuls. a, 

p < 0,05 comparado com grupo salina.  
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TABELA 12. Atividade de inibidor de papaína em frações protéicas do látex 

de C. procera. 

Amostra UA/µg de proteína* 
% de inibição da 

atividade de papaína 

Papaína 23,00 - 

PL 2,50 89,13 

PII 3,63 84,20 

PII-1 1,27 94,49 

PII-2 6,32 72,51 

PII-3 8,81 61,71 

Resultados foram obtidos através da média obtida de experimento realizado 

em triplicata. O ensaio foi realizado utilizando uma solução contendo 1% de 

papaína. * Dados são apresentados como unidade de atividade por 

micrograma de proteína quantificada pelo método de Bradford. 
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PII-3 foi fracionado através de cromatografia de troca iônica em à ÄKTA 

 

Com o objetivo de se obter a proteína purificada com atividade de inibição do 

crescimento do tumor, PII-3 foi novamente fracionado. Cromatografia de troca iônica 

em pH 8,0 usando coluna de Resource S EM ÄKTA foi utilizada e o resultado esta 

demonstrado na FIGURA 18. A estratégia experimental utilizada pareceu pouco 

eficiente já que o padrão de bandas observado do fracionamento de PII-3 

apresentou essencialmente o mesmo conteúdo protéico. 
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       LP PII  PII-3    a     b      c       d       e      f       g 

      
         A               B 

 

FIGURA 18. Fracionamento do PII-3 em coluna de Resource S em Äkta (A) e 

eletroforese em gel de poliacrilamida (12,5%) correspondente (B). Cromatografia foi 

realizada em tampão tris-HCl 50mM pH 8,0. Proteínas foram eluídas da coluna após 

aplicação de um gradiente linear de NaCl (0 a 250mM). a – f intervalos coletados 

correspondentes no gráfico. 

a 
b 

c 

d 

e 

f 

g 
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VI – DISCUSSÃO 

 

A busca por novos metabolitos ou drogas que eficientemente interferem 

no processo neoplásico são obviamente de grande relevância. Neste contexto 

moléculas obtidas a partir de extratos de plantas permanecem ainda como a 

maior fonte de substâncias com potencial farmacológico a ser explorado. 

Compostos ativos identificados em diferentes partes, tecidos ou órgão vegetais 

são frequentemente responsáveis pelo aumento no desenvolvimento de novos 

fármacos. 

Na terapia do câncer, vários eventos limitantes restringem o uso de 

produtos derivados de plantas por conta dos frequentes efeitos indesejáveis, 

principalmente provocado pela baixa especificidade, das substâncias, às 

células neoplásicas alvo. A falta de especificidade das substâncias antitumorais 

atualmente utilizadas justifica a contínua busca por novas fontes de agentes 

anticancerígenos que poderiam agregar elevada seletividade e apresentar 

poucos efeitos colaterais. Assim, como primeiro passo, é necessário um estudo 

das propriedades citotóxicas de novos compostos e determinação da 

seletividade desta ação. 

Nos últimos dez anos, a planta Calotropis procera vem recebendo 

atenção especial por causa dos inúmeros artigos que descrevem relevantes 

atividades biológicas desempenhadas por moléculas provenientes da extração 

de diferentes tecidos ou órgãos com solvente orgânico ou aquoso. Como 

exemplo, o seu látex, que foi descrito como uma fonte de moléculas com 

propriedades curativas, tais como, cicatrizante, anti-diarréica e anti-helmíntica 

(RASIK et al., 1999; KUMAR et al., 2001; AL-QARAWI et al., 2001). Por outro 
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lado, outras publicações relatam aspectos toxicológicos desempenhados pelo 

uso do látex, como pleurite ou até mesmo morte (El-BADWI et al., 1998; 

SHIVKAR & KUMAR, 2004). Parece evidente que o látex de C. procera 

representa-se como uma mistura com propriedades tóxicas bem como fonte de 

agentes terapêuticos. Neste contexto, esforços estão sendo feitos para separar 

as moléculas com propriedades indesejáveis daquelas desejadas. No presente 

estudo o látex foi coletado em água e suas proteínas recuperadas. Esta 

amostra, denominada PL tem sido alvo de caracterização bioquímica, 

farmacológica e imunológica por nosso grupo de pesquisa. A fração PL 

apresenta atividade antiinflamatória e analgésica enquanto que atividade como 

propriedades e toxicológica foram mostradas estarem ausentes em PL 

(ALENCAR et al, 2004; SOARES et al., 2005; RAMOS et al., 2006). Aqui, a 

fração PL foi investigada quanto à presença de atividade citotóxica contra 

linhagens de células tumorais humanas e a possível seletividade desta ação 

bem como avaliada a capacidade de inibir o crescimento tumoral in vivo. 

Proteínas do látex (PL) exibiram forte atividade citotóxica para as 

diferentes células tumorais avaliadas embora tenha sido menos potente que a 

citotoxicidade desempenhada por doxorrubicina. A doxorrubicina é um agente 

anticancerígeno conhecido por apresentar atividade citotóxica. De acordo com 

vários autores, uma substância isolada poderia ser considerada como uma 

molécula promissora como agente anti-câncer quando os valores de IC50 deste 

composto sobre células tumorais são iguais ou inferiores a 1μg/ml (PESSOA et 

al., 2000). Mesmo sendo uma mistura complexa, PL exibiu valores de IC50 

variando entre 0,42 to 1,36 μg/ml. Outro ponto interessante é a seletividade 

apresentada por PL para as células tumorais, uma vez que em nossos ensaios, 
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uma baixa toxicidade contra células normais só foi observada na maior dose 

testada (25 μg/ml), que foi bem superior à concentração de IC50 que PL foi 

citotóxica para células tumorais. Quando se consideram os efeitos colaterais 

associados ao tratamento quimioterápico, é importante verificar se a substância 

avaliada apresenta efeitos danosos às células normais em divisão como, por 

exemplo, linfócitos (ZUCO et al., 2002; ANAZETTI et al., 2003). 

Outro grupo de pesquisa mostrou recentemente que derivados químicos 

de um cardenolídeo (2”-oxovoruscharina) obtido a partir de extratos etanólicos 

de raízes de C. procera apresentou atividade contra 57 linhagens de células 

neoplásicas humanas (QUAQUEBEKE et al., 2005). Este achado sugere que 

moléculas anticâncer presentes no látex de C. procera são produtos do 

metabolismo secundário da planta. Nossos resultados mostram que proteínas 

do látex de C. procera, ausentes em borracha e separadas de moléculas de 

baixa massa molecular (inferior a 8.000 Da), exibem efeito citotóxico seletivo. 

Evidência adicional para esta hipótese foi obtida após observação da 

diminuição da citotoxicidade após digestão proteolítica por uma protease não 

seletiva (pronase) e também pelo tratamento com agentes redutores (DTT e 2-

mercaptoetanol) que desfazem ligações envolvidas entre resíduos de cisteína 

na estrutura de proteínas. O fato de PL ainda ser efetivo após tratamento com 

DTT enquanto que 2-mercaptoetanol reduziu a citotoxicidade promovida por PL 

poderia ser explicada, em partes, pela presença de proteases cisteínicas que 

são ávidas por DTT e poderiam sequestrá-los, evitando assim a ação de DTT 

sobre as proteínas envolvidas na citotoxicidade desempenhada por PL, assim 

como observada com PI. Uma cinética de tratamento de PL com diferentes 

concentrações de DTT antes da análise citotóxica seria necessária para 
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esclarecer esta questão. Outra hipótese é de que a presença de mais de uma 

molécula está envolvida na citotoxicidade. Esta idéia é apoiada pela 

observação de que PI submetido a fracionamento em coluna de filtração em gel 

gerou oito picos protéicos. Alguns deles apresentaram diferenças quanto ao 

conteúdo protéico e compartilharam atividade citotóxica, embora com menor 

potência que a fração PI. 

Embora ainda não seja possível identificar a provável proteína envolvida 

na atividade citotóxica, análise combinada de cromatografia, eletroforese e 

atividade de proteinases cisteínicas oferecem informação consistente para 

discutir os resultados apresentados. Apesar da elevada atividade de 

proteinases cisteínicas endógenas presentes em PL (FREITAS et al., 2007), 

evidências sugerem que estas proteinases não estão envolvidas na 

citotoxicidade promovida por PL já que o PI reteve quase toda atividade 

citotóxica de PL e foi ausente nesta atividade enzimática. Esta atividade só foi 

detectada nas frações PII e PIII, que não foram citotóxicas in vitro. A inibição da 

citotoxicidade observada após tratamento do PI com DTT e 2-mercaptoetanol 

sugere que estes agentes redutores levam a mudanças em algumas proteínas 

promovendo assim perda de atividade. De acordo com a análise da 

eletroforese, PI submetido ao tratamento com DTT e 2-mecaptoetanol ou não 

apresentaram padrão de separação protéico similares, ou seja as proteínas 

apresentaram-se na mesma altura no gel. Assim, este dado sugere que 

proteínas com atividade citotóxica possuem pontes dissulfeto intra-cadeia. Se 

houvesse uma associação inter-cadeias seriam observadas a presença de 

novas bandas protéicas por eletroforese.  
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A atividade citotóxica promovida por proteínas do látex foi investigada 

para obtenção de dados que pudessem revelar seu possível mecanismo de 

ação. A síntese de DNA foi afetada após tratamento de células HL-60 em todas 

as concentrações de PL testadas, resultando em um número menor de divisões 

celulares o que corroborou com dados obtidos de viabilidade celular 

determinada pelo teste de exclusão do azul de tripan. A inibição da síntese de 

DNA provavelmente se deu por uma inibição da ação da topoisomerase I. Esta 

enzima age promovendo quebras temporárias em uma das fitas de DNA, 

permitindo sua rotação e aliviando a tensão de torção ocasionada na 

separação das fitas durante o processo de replicação celular (WANG, 1996; 

POMMIER et al., 1998). A topoisomerase I é crucial no processo de replicação, 

transcrição e recombinação do DNA e para o processo de segregação 

cromossômica durante a mitose. Em virtude do importante papel 

desempenhado por estas moléculas, topoisomerases são interessantes alvos 

da ação de quimioterápicos (CHEN & LIU, 1994; WANG, 1996; POMMIER et 

al., 1998). Várias classes de inibidores de topoisomerase foram introduzidas 

nas clínicas de tratamento de câncer como potenciais agentes 

anticancerígenos, como é o caso de derivados da camptotecina, como por 

exemplo, irinotecan e topotecan (POMMIER et al., 1998) 

O mecanismo de inibição da topoisomerase I por PL foi investigado. Os 

resultados obtidos mostram que ocorreu uma interação indireta entre PL e a 

enzima topoisomerase I. A ação indireta é sugerida já que a inibição da 

atividade de topoisomerase I por PL (5µg/ml) foi revertida com o aumento da 

quantidade de DNA na mistura reacional, indicando que outros eventos, tais 
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como a interação ou intercalação de proteínas de PL ao DNA podem estar 

envolvidas. 

Vários estudos sugerem que os inibidores de topoisomerases I induzem 

apoptose celular (WOOD & NEWCOMB, 1999; TABATA et al., 2001). O 

tratamento de células leucêmicas HL-60 com PL induziu alterações 

morfológicas típicas de células em processo apoptótico, como redução no 

volume celular, vacuolização, condensação da cromatina e fragmentação 

nuclear (HU & KAVANAGH, 2003). A indução de apoptose em células tumorais 

é um evento desejado no tratamento quimioterápico (LOS et al., 2003) já que 

promove a morte de forma altamente regulada que elimina as células ou 

tecidos indesejados protegendo o organismo contra a formação da neoplasia 

ou levando a redução no tamanho do tecido tumoral (MAJNO & JORIS, 1995).  

Em 2006, Choedon e colaboradores (2006) mostraram que o extrato 

metanólico do látex de C. procera induziu morte de células neoplásicas em um 

evento acompanhado por intensa fragmentação do DNA embora mudanças 

bioquímicas de marcadores apoptóticos tais como Bcl2 e caspase 3 não 

tenham sido observadas. Este evento foi observado em linhagens de células 

neoplásicas humanas Huh-7 e COS-1, enquanto que células não neoplásicas 

(AML12) sofreram efeitos insignificantes, sugerindo o alto grau de 

especificidade (CHOEDON et al., 2006). No mesmo trabalho, os autores 

mostraram que o extrato aquoso do látex de C. procera apresentou efeito 

protetor sobre o carcinoma hepatocelular em ratos transgênicos quando este 

era administrado por via oral. No presente trabalho, mostramos que a fração PL 

reduziu o crescimento do Sarcoma 180 em animais. A inibição foi dependente 

de dose e foi observada quando administrada por via intraperitoneal ou oral. 
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Além da inibição do crescimento do tumor, o tempo de vida dos animais que 

receberam PL foi aumentado em pelo menos quatro dias. A resistência que as 

proteínas do látex apresentaram quando submetidas à digestão por enzimas 

digestivas explica em parte a ação destas quando administradas por via oral.  

Em nossos ensaios in vitro, foi observado que PI reteve praticamente 

toda atividade citotóxica encontrada em PL. Guiado por este resultado, PI, PII e 

PIII foram investigados quanto à capacidade de inibir o crescimento do tumor 

em modelo animal e para nossa surpresa, PI não apresentou atividade in vivo. 

A inibição do crescimento do tumor só foi observada nos animais tratados com 

PII e esta inibição foi observada quando administradas por via intraperitoneal 

ou oral. É interessante observar que PII apresentou o mesmo percentual de 

inibição que PL quando administrado por via intraperitoneal. 

Observamos que o tratamento prévio de PL com solução ácida ou sua 

digestão proteolítica por pronase levaram à perda da atividade inibitória. Em 

outro estudo, mostramos que o tratamento com pronase também eliminou a 

atividade antiinflamatória de PL (RAMOS et al., 2009). Estas observações 

contribuem com a hipótese do envolvimento de proteínas na atividade in vivo 

observada. Por outro lado, proteínas submetidas a tratamento térmico (100 ºC 

por 30 minutos) ainda inibiram o crescimento do tumor nos animais. Desta 

forma proteínas resistentes ao calor estariam envolvidas na inibição do 

crescimento tumoral. Embora o tratamento térmico promover inativação de 

proteínas, esta é uma estratégia eficiente em alterar a estrutura nativa de 

proteínas já que proteínas estáveis ao calor resistem ao tratamento e mantêm 

sua solubilidade. 
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A atividade anticarcinogênica e anticancerígena de inibidores de 

proteinases foram descrito na literatura (KENNEDY, 1998). Estas proteínas são 

sabidamente conhecidas como insensíveis ao calor. Sob esta perspectiva, o 

inibidor de protease presente no látex de C. procera foi investigado quanto a 

um provável candidato à molécula envolvida na inibição do crescimento do 

tumor. No presente estudo, foi demonstrado que atividade de inibidor de 

papaína foi encontrada no PII, que foi a fração que reteve a atividade 

anticâncer in vivo. Entretanto, PII-3 que foi detentora da atividade de inibição in 

vivo apresentou menor percentual de inibição da papaína quando comparado 

com outras frações que não foram antitumorais no modelo in vivo (PII-1 e PII-

2). Assim o inibidor de papaína recentemente descrito na fração protéica do 

látex (RAMOS et al., 2010) parece não estar envolvido na atividade 

investigada. 

O látex de C. procera é uma rica fonte de proteinases cisteínicas 

(FREITAS et al., 2007) e atividade antitumoral in vivo desta classe de enzima 

foi anteriormente relatada (CHOBOTOVA et al. 2010). Para determinar se estas 

enzimas estão envolvidas na atividade de inibição do crescimento do tumor, PL 

foi tratado com iodoacetamida (IAA), um agente redutor que reduz pontes 

dissulfeto em proteínas e elimina a atividade de proteinases cisteínicas. Após 

tratamento com IAA, PL não mais exibiu atividade de inibição do crescimento 

tumoral. A atividade de proteinases cisteínicas mensuradas em PL foi 

observada nas frações PII e PIII. Embora PII tenha apresentado atividade in 

vivo, o envolvimento destas enzimas na atividade antitumoral ainda não está 

completamente clara, visto que PL submetido a aquecimento inibiu o 

crescimento do tumor e não mais apresentou atividade proteolítica. 



 
 
Oliveira, J. S., 2011.............................................................................................................................................Discussão 

 96

A bromelaina, uma mistura de proteinases cisteíncas obtidas do abacaxi 

(Ananas comosus) apresentou atividade anticâncer em modelos in vivo e in 

vitro (BÁEZ et al., 2007; CHOBOTOVA et al., 2010). A atividade antitumor da 

bromelaina não foi perdida quando esta foi submetida a tratamento prévio com 

E-64 (um inibidor sintético de proteinases cisteínicas), o que sugere que a 

molécula está envolvida com sua atividade anticâncer e não sua atividade 

proteolítica (SALAS et al. 2008). Outro exemplo de proteinase cisteínica que 

exibe ação anticâncer é a fastuosaina, obtida de Bromelia fastuosa. A ação 

antitumoral da fastuosaina parece estar envolvida com a redução de moléculas 

CD44 (marcador de adesão e invasão tumoral) que são removidas 

proteoliticamente das células neoplásicas, impedindo assim a implantação das 

células tumorais (GUIMARÃES-FERREIRA et al. 2007). Novos experimentos 

são necessários para confirmar o envolvimento destas enzimas, presente no 

látex de C. procera, na inibição do Sarcoma 180. 

PL representa uma fração protéica e neste primeiro momento isto 

poderia ser uma desvantagem se considerarmos o uso de PL como agente 

anticâncer. Por outro lado, os dados acumulados até o momento reforçam 

pontos positivos associados a este material. Estudos toxicológicos preliminares 

realizados em nosso laboratório sugerem que PL não produz efeitos 

toxicológicos agudo em ratos quando administrados oralmente, nem mesmo 

quando doses de 5000 mg/kg foram administradas (OLIVEIRA, 2009). Ratos 

que receberam PL continuamente por um período de 35 dias, não exibiram 

mudanças comportamentais, morte não foi observada e proteínas do látex não 

foram detectadas por métodos imunológicos nas fezes dos animais (RAMOS et 

al., 2006). 
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No presente trabalho, o tratamento com PL por via oral não provocou 

alterações histopatológicas no fígado dos animais e estes não apresentaram 

mudanças nos parâmetros bioquímicos de enzimas relacionadas à função 

hepática ou conteúdo de uréia quando comparados com animais controle. 

Como anteriormente publicado, PL foi antiinflamatório e anti-nociceptivo 

em modelos animais (ALENCAR et al., 2004; SOARES et al., 2005; ALENCAR 

et al., 2006). Por fim, PL não induziu alergia em ratos quando oferecido 

oralmente (RAMOS et al., 2007). Estas atividades relatadas, associadas agora 

com a atividade seletiva in vitro e com atividade de inibição do crescimento do 

tumor in vivo, evidenciam o potencial biotecnológico do material em vista do 

seu uso como um agente fitoterápico. 

Os resultados apresentados aqui sugerem que a atividade que proteínas 

do látex apresentaram sobre a inibição in vivo do crescimento do Sarcoma 180 

provavelmente é relacionado a eventos imunológicos ao invés de uma ação 

direta de proteínas sobre as células do tumor. Para investigar esta hipótese nós 

submetemos animais transplantados com Sarcoma 180 ao tratamento com 

uma única dose de PL ou PII. A fração PL não foi ativa. Entretanto, PII reduziu 

o crescimento do tumor quando administrados por via intraperitoneal. O fato de 

uma única administração de PII ter sido ativa mostra que um efeito muito 

específico está envolvido na atividade antitumoral de PII. A perda de atividade 

quando PII foi administrado por via oral pode estar relacionada a uma dose 

inadequada utilizada. Um ensaio de dose resposta poderia esclarecer esta 

questão. 

Não levando em consideração o efeito de proteínas do látex sobre o 

crescimento do tumor, a habilidade de PL impedir a leucopenia provocada pelo 
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tratamento dos animais com 5-FU no ensaio em que animais transplantados 

foram tratados tanto com PL como 5-FU foi um resultado bastante relevante. 

Este resultado, sugere que proteínas do látex poderiam atuar estimulando o 

sistema imune. Esta hipótese vem sendo confirmada através de um recente 

trabalho publicado por Lima-Filho e colaboradores (2010). Neste trabalho foi 

observado que o tratamento dos animais com PL os protegeu da infecção letal 

promovida por Salmonella enterica. Os autores ainda mostraram que as 

proteínas não inibiram o crescimento das bactérias in vivo e in vitro, mas 

protegeu os animais do choque séptico. Assim, o possível efeito 

imunoestimulante de PL permanece por ser investigado em mais detalhes. 

Proteínas em PL poderiam ainda atuar como agente protetor no 

tratamento de pacientes com 5-FU. O efeito protetor de PL foi anteriormente 

demonstrado por Alencar e colaboradores (2004). Camundongos tratados com 

PL não desenvolveram cistite hemorrágica que foi induzida por ifosfamida. A 

ifosfamida é um agente anticâncer de uso humano que tem como efeito 

colateral indução de inflamação na bexiga. 

Atualmente, em nosso laboratório, PL é alvo de novas etapas de 

fracionamento que tem por objetivo a purificação e identificação das proteínas 

envolvidas nas atividades biológicas investigadas. Em outra vertente, a planta é 

alvo de produção de calos em cultura in vitro. Os calos são alvo de 

identificação das atividades farmacológicas encontradas em PL e um estudo 

vem sendo conduzido para verificar se há relação entre as atividades 

biológicas e as moléculas encontradas em calos e na fração PL (tese de 

doutorado em andamento). 
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VII - CONCLUSÕES 

 

O estudo aqui desenvolvido sugere que proteínas do látex de Calotropis 

procera apresentam atividade citotóxica in vitro de forma seletiva contra células 

tumorais humanas e é capaz de inibir o crescimento do sarcoma 180 em 

animais. 

A atividade citotóxica e de inibição do crescimento do tumor foram 

promovidas por diferentes proteínas uma vez que PI, detentora de atividade 

citotóxica e PII, da atividade in vivo, apresentaram perfis protéicos distintos, 

bem como diferenças quanto a presença de atividades enzimáticas e de 

inibidor de proteinase. 

A atividade citotóxica promovida por PL envolveu vias de indução de 

apoptose, determinada pelas mudanças morfológicas apresentadas pelas 

células submetidas a tratamento. A indução da morte celular parece estar 

relacionada uma interação de proteínas ao DNA impedindo a ação enzima 

topoisomerase I. 

A administração de PL aos animais promoveu inibição do crescimento 

do tumor, prolongou o tempo de vida de animais transplantados com sarcoma 

180, impediu a leucopenia promovida pela administração do 5-FU e não 

promoveu alterações histopatológicas no fígado ou em parâmetros bioquímicos 

séricos de animais tratados. 

A atividade citotóxica promovida por PI não está relacionada à ação de 

proteinases cisteínicas e parece ser desempenhada pela ação sinérgica de 

diferentes proteínas enquanto que a atividade in vivo foi promovida por 

proteínas sensíveis ao calor. 
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Para um entendimento exato das moléculas e mecanismos envolvidos 

nos processos citados, é necessário purificar e identificar a (as) proteína(s) 

responsável(eis) pelos eventos aqui apresentados. 
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Abstract

This work evaluated the in vitro cytotoxic activity of laticifer proteins (LP) recovered from the latex of the medicinal plant Calotropis
procera. The LP displayed considerable cytotoxicity with IC50 values ranging from 0.42 to 1.36 lg/ml to SF295 and MDA-MB-435 cell
lines, respectively. In healthy peripheral blood mononuclear cells exposed to LP (10 lg/ml) for 72 h, no noticeable effects on viability or
cell morphology were seen. The fractionating of LP on an ion exchange chromatography gave rise to a new fraction (PI) that retained
almost all cytotoxicity. The cytotoxic effects of both LP and PI were diminished when previously treated with pronase, or 2-mercap-
toethanol, suggesting a protein nature of active molecules, however, pre-incubation with dithiothreitol (DTT) only reduced PI activity.
PI did not exhibit cysteine proteinase activity, indicating that cysteine proteinases, abundantly found in LP, are not implicated in LP
cytotoxicity. In this study, using HL-60 cell as a model, LP was shown to inhibit DNA synthesis. This is probably due to alterations
in the topology of DNA, since it was observed that LP is able to interfere in topoisomerase I activity by somehow acting upon
DNA. LP provoked reduction in cell number but it did not cause any significant increase in the number of non-viable cells. These find-
ings corroborated with the morphologic analysis, where cells treated with LP showed morphology of apoptotic process with abundant
vacuoles, chromatin condensation and fragmentation of the nuclei. The results of this study suggests that LP is a target for DNA topo-
isomerase I triggering apoptosis in cancer cell lines.
� 2007 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Keywords: Apoptosis; Cytotoxic activity; Latex; Topoisomerase I inhibitor

1. Introduction

The circulating fluid named latex is found in more than
12,000 plant species and the most abundant chemical struc-
ture found is the polymeric hydrocarbon cis-poly-isoprene

that is implicated in the formation of rubber (Yeang et al.,
2002). A wide range of proteins has been described as
occurring in latex fluids, including soluble proteins
involved in the biosynthesis of rubber, plant defence and
oxidative metabolism (Azarkan et al., 1997; Nallamsetty
et al., 2003). Laticifer plants have been proven to be an
interesting source of biologically active molecules and their
effectiveness is frequently supported by their previous use
in folk medicine. This is the case with Calotropis procera.
Pharmacological activities attributed to C. procera latex
include anti-inflammation, antioxidant and antinociceptive

0887-2333/$ - see front matter � 2007 Elsevier Ltd. All rights reserved.
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among many others (Arya and Kumar, 2005; Roy et al.,
2005; Soares et al., 2005). Recently, the plant has attracted
greater attention because of distinct and new relevant activ-
ities found to be present in its latex (Choedon et al., 2006;
Ramos et al., 2006a; Chitme et al., 2004).

Although there is convincing evidence of the pharmaco-
logical potential of C. procera latex, the whole latex is usu-
ally taken as a test sample. Thus the nature of the active
molecule for each specific effect remains unknown. This is
because latex is not a homogeneous fluid and latex proteins
are not homogeneously dispersed. Accordingly, few pro-
teins have been completely isolated from C. procera latex
(Dubey and Jagannadham, 2003). Indian groups have
made relevant contributions to the understanding of phar-
macological properties of the latex of C. procera. They
have recently shown that the whole latex of C. procera pos-
sesses anticancer and cytotoxic activity against hepatocel-
lular carcinoma (Choedon et al., 2006). Therefore, the
presence of poly-isoprene (rubber) is undesirable, as it
may be potentially responsible for other undesired effects
described to occur in the latex (Al-Mezaine et al., 2005;
Kumar et al., 2006).

In this work, the fresh latex of C. procera was fraction-
ated to eliminate the rubber fraction and small molecular
size compounds as described recently (Alencar et al.,
2004). The water-soluble protein fraction of the latex was
evaluated to determine the potential cytotoxic activity
against different human cancer cell lines.

2. Materials and methods

2.1. Latex and extraction of laticifer proteins (LP)

Healthy plants of C. procera (Asclepiadaceae) growing
in the field around the beaches of Fortaleza, Brazil were
used as the source of fresh latex. The plant material was
identified by Prof. Edson Paula Nunes and voucher N.
32663 was deposited at the Prisco Bezerra Herbarium of
the Universidade Federal do Ceará, Brazil.

The latex was collected and placed in distilled water to
give a dilution rate of 1:2 (v/v). The mixture was gently agi-
tated during collection to overcome the natural coagula-
tion effect of the material. Later, the samples were
centrifuged at 5000g for 10 min at 25 �C. The rubber-rich
precipitate was removed and the supernatant was exhaus-
tively dialyzed in distilled water using membranes of 8000
molecular weight cut-off. The dialysis water was renewed
every 4 h to flow out ions, salts and other small organic
metabolites and newly centrifuged using the conditions
described above. The clean, rubber-free supernatant was
lyophilized and used for further experiments.

2.2. Biochemical analysis

2.2.1. Ion exchange chromatography (CM-Sepharose)
LP (10 mg/ml) was submitted to ion exchange chroma-

tography in a CM-Sepharose fast flow column (Amersham

Biosciences, Brazil) previously equilibrated with 50 mM
acetate-Na buffer pH 5.0. Samples of 30 mg were assayed.
After washing the column with acetate buffer to elute the
unbound proteins, the column was washed with 0.2 M
and 0.3 M NaCl sequentially. Three distinct protein peaks
named PI (unbound), PII and PIII were then recovered,
dialyzed against distilled water and lyophilized. They were
further checked by PAGE-SDS and tested for cytotoxicity
and enzymatic activity.

2.2.2. Digestion of LP and chromatographic fraction by

pronase

LP and PI were submitted to enzymatic digestion using
protease from Streptomyces griseus (SIGMA P-5147) for
24 h at 37 �C in 100 mM PBS pH 7.4. The enzyme sample
rate was 1:100 (w/w) and the enzyme was added three times
corresponding to zero, 12 and 18 h of digestion. After
being digested samples were heated at 60 �C for 10 min
to inactivate the enzyme and lyophilized. Proteolysis was
further checked by electrophoresis.

2.2.3. Treatment of LP and chromatographic fraction by

dithiothreitol (DTT) and 2-mercaptoethanol
Samples of LP and peaks of CM-Sepharose were dis-

solved in phosphate-buffered saline (PBS) pH 7.5 contain-
ing 3 mM DTT or 1% 2-mercaptoethanol. These samples
were further used in different assays to investigate the pos-
sible involvement of cysteine-containing proteins in the
cytotoxicity of latex protein fractions.

2.2.4. Electrophoresis analysis of LP and chromatographic
fractions

LP, products of LP and PI digestion by pronase and
peaks recovered from CM-Sepharose were examined by
12.5% polyacrylamide gel electrophoresis in the presence
of sodium dodecyl sulphate (SDS) according to Laemmli
(1970). Samples were treated with 0.0625 M tris buffer
pH 6.8 containing 2% SDS in the presence or absence of
3 mM Dithiothreitol (DTT) or 1% 2-mercaptoethanol
and applied into the gel. Runs were performed at 40 mA
at room temperature. Gels were stained with 0.1% coomas-
sie brilliant blue (R-350) solution in water:acetic acid:meth-
anol (8:1:3.5). Unbound dye was removed with the same
solution without the dye.

2.2.5. Evaluation of proteolytic activity of LP and

chromatographic fractions
Assays for cysteine proteinases were produced using

BANA (SIGMA Product N. B-4750) as the substrate.
Since it is already known that such an activity occurs in
LP of C. Procera (Dubey and Jagannadham, 2003), the
objective was to measure this activity in an attempt to
determine its possible involvement in cytotoxic action of
LP.

Aliquots of 50 ll (1 mg/ml in 50 mM PBS pH 6.0) of LP
and peaks recovered from the CM-Sepharose column were
pre-incubated with 40 ll of an activation solution with
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3 mM DTT and 2 mM EDTA for 10 min at 37 �C and
200 ll of BANA (1 mM in 50 mM PBS pH 6.0) were
added. After 30 min, the reaction was stopped by adding
500 ll of 2% HCl in ethanol and 500 ll of 0.06% 4-
(dimethyl-amino)cinnamaldehyde. After 40 min, the colour
developed was measured by absorbance at 540 nm (Abe
et al., 1992). One unit of enzymatic activity was defined
as the amount of enzyme that increases the absorbance at
540 nm by 0.01. All assays were performed in triplicate.
The results of each series were expressed as the mean
value ± SEM.

2.2.6. Proteolytic activity of LP and chromatographic

fractions on gelatin-containing gels

Electrophoresis were carried out according to the
method used by Laemmli (1970). The sample was separated
by electrophoresis through 12.5% polyacrylamide gels con-
taining 0.1% gelatin at 25 �C (Macedo et al., 2004). After
electrophoresis, the gels were immersed in water containing
2.5% of Triton X-100 (re-naturing solution) and gently sha-
ken for 30 min at room temperature to wash out the SDS
and re-nature proteins. The gels were then incubated in
50 mM PBS pH 6.0, for 2 h at 37 �C containing 3 mM
DTT and 2 mM EDTA. The incubated gels were stained
and revealed as before. Proteolytic activity was detected
as a transparent band that was not stained by Coomassie
Brilliant Blue.

2.3. Cytotoxicity assays

2.3.1. Cell line and cell culture
The cell lines used in this work were HL-60 (promyelo-

cytic leukemia), HCT-8 (colon), MDA-MB-435 (breast)
and SF295 (brain), all of which were obtained from The
National Cancer Institute (Bethesda, MD, USA). The cells
were maintained in RPMI 1640 medium supplemented
with 10% fetal bovine serum, 2 mM glutamine, 100 U/ml
penicillin, 100 lg/ml streptomycin at 37 �C with 5% CO2.

Heparinized blood from healthy, non-smoker donors
who had not taken any drugs for at least 15 days prior
to sampling was collected and peripheral blood mononu-
clear cells (PBMC) were isolated by a standard method
of density-gradient centrifugation over Ficoll-Hypaque.
PBMC were washed and re-suspended at a concentration
of 3 · 105 cells/ml in RPMI 1640 medium supplemented
with 20% fetal bovine serum, 2 mM glutamine, 100 U/ml
penicillin, 100 lg/ml streptomycin at 37 �C with 5% CO2.
Phytohemagglutinin (4%) was added at the beginning of
culture. After 24 h of culture, cells were treated with the
tested compounds.

2.3.2. Proliferation and viability assays

2.3.2.1. Inhibition of tumor cell proliferation. The cytotoxic-
ity of LP and CM-Sepharose peaks (PI, PII and PIII) was
tested against HL-60 (promyelocytic leukemia), HCT-8
(colon), MDA-MB-435 (breast) and SF295 (brain). In
Addition, pronase digest, DTT or 2-mercaptoethanol-trea-

ted LP and PI were evaluated. For all experiments, cells
were plated in 96-well plates (105 cells/well for adherent
cells or 0.5 · 105 cells/well for suspended cells in 100 ll of
medium). After 24 h, LP (0.02–25.0 lg/ml) dissolved in
water was added to each well (using the high-throughput
screening biomek 3000 laboratory automation workstation
in a biosafety hood, Baker Company, Maine) and incu-
bated for 72 h. Doxorubicin (Doxolem�, Zodiac Produtos
Farmacêuticos S/A, Brazil) was used as positive control.
The tumor cell growth was quantified by the ability of liv-
ing cells to reduce the yellow dye 3-(4,5-dimethyl-2-thiaz-
olyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide (MTT) to a
purple formazan product (Mosmann, 1983). At the end
of the incubation, the plates were centrifuged and the med-
ium was then replaced by fresh medium (200 ll) containing
MTT (0.5 mg/ml). After 3 h, the MTT formazan product
was dissolved in 150 ll DMSO, and the absorbance was
measured using a multiplate reader (Spectra Count, Pack-
ard, Ontario, Canada). The drug effect was quantified as
the percentage of control absorbance of reduced dye at
595 nm.

2.3.2.2. Inhibition of PBMC proliferation. The antiprolifer-
ative activity of LP and doxorubicin (10 or 25 lg/ml) on
PBMC was assessed by culturing cells (3 · 105 cells/ml) in
the presence of each drug for 24, 48 and 72 h. After each
period, aliquots were removed from the cultures, and cell
proliferation and viability were determined by the trypan
blue dye exclusion test.

2.3.3. Analysis of mechanisms involved in the cytotoxic

activity

In order to elucidate the mechanisms involved in the
cytotoxic action of LP, a second set of experiments were
performed using HL-60 cells as a model essentially as
described by Rocha et al. (2006). The LP was tested at
the concentration of 0.25, 0.5 and 1 lg/ml. The trypan blue
exclusion test was also performed before each experiment
described below to assess cell viability. Doxorubicin
(0.3 lg/ml) was used as a positive control.

2.3.3.1. Inhibition of DNA synthesis. HL-60 cells (3 ·
105 cells/ml) were plated onto 24-well tissue culture plates
(2 ml/well) and treated with LP. Doxorubicin (0.3 lg/ml)
was used as a positive control. Ten microliters of 5-
bromo-2 0-deoxyuridine (BrdU, 10 mM) were added to each
well and incubated for 3 h at 37 �C before completing the
24 h period of drug exposure. To assay the amount of
BrdU incorporated into DNA, cells were harvested, trans-
ferred to cytospin slides, and allowed to dry for 2 h at room
temperature. Cells that had incorporated BrdU were
labeled by direct peroxidase immunocytochemistry using
chromogen diaminobenzidine. Slides were counterstained
with hematoxylin, mounted, and coverslipped. Evaluation
of BrdU positivity was performed by light microscopy
(Olympus, Tokyo, Japan). Two hundred cells were counted
per sample to determine the percentage of positive cells.
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2.3.3.2. Morphological analysis with hematoxylin–eosin

staining. Untreated or LP-treated HL-60 cells were exam-
ined for morphological changes by light microscopy
(Olympus, Tokyo, Japan). To evaluate nuclear morphol-
ogy, cells from cultures were harvested after 24 h, trans-
ferred to cytospin slides, fixed with methanol for 30 seg,
and stained with hematoxylin–eosin.

2.3.3.3. Morphological analysis with fluorescence micro-

scope. HL-60 cells were treated with LP for 24 h, pelleted
and re-suspended in 25 ll phosphate-buffered saline
(PBS). Afterwards, 1 ll of aqueous solution of acridine
orange/ethidium bromide (AO/EB, 100 lg/ml) was added
and the cell types were observed under a fluorescence
microscope (Olympus, Tokyo, Japan). Three hundred cells
were counted per sample, being classified as follows: viable
cells, apoptotic cells and necrotic cells.

2.3.4. DNA relaxation assay

The inhibitory effects of LP (5 or 10 lg/ml) on human
Topoisomerase I (Topo I) were measured using Topo I
Drug Screening Kit (TopoGEN, Inc.). Supercoiled (Form
I) plasmid DNA (250 ng or 500 ng) was incubated with
human Topo I (4 units) at 37 �C for 30 min in relaxation
buffer (10 mM Tris buffer pH 7.9; 1 mM EDTA; 0.15 M
NaCl; 0.1% BSA; 0.1 mM spermidine and 5% glycerol)
with or without LP (5 or 10 lg/ml, final 20 ll). The reac-
tion was stopped by adding of 10% SDS (2 ll) and protease
K (50 lg/ml) and incubated at 37 �C for 30 min. DNA
samples were added to the loading dyes (2 ll) and subjected

to electrophoresis on a 1% agarose gel for 90 min at room
temperature, and visualized with ethidium bromide.

2.3.5. Statistical analysis

Data are presented as mean ± S.E.M from at least two
independent experiments, performed in duplicate. The
IC50 values and their 95% confidence intervals (CI 95%)
were obtained by a non-linear regression using a sigmoidal
dose–response equation (variable slope). F-test was used to
compare the best-fit value of IC50 between different treat-
ments (p < 0.05). Data from other experiments (PMBC
proliferation, DNA synthesis and AO/BE staining) were
compared by one-way analysis of variance (ANOVA) fol-
lowed by Student Newman–Keuls (p < 0.05). All analyses
were performed using the GRAPHPAD program (Intuitive
Software for Science, San Diego, CA).

3. Results

3.1. LP induces selective cytotoxicity on human tumor cell

lines

Several tumor cell lines were treated with increasing con-
centrations of LP for 72 h and analyzed by the MTT assay.
A significant suppression of cell growth was detected in the
presence of the proteins of C. procera latex, which occurred
in a dose-dependent manner. Values of IC50 obtained after
72 h of exposure are summarized in Table 1. Cytotoxic
activity was only weakly detected in PBMC after being trea-
ted with LP. In PBMC exposed to LP (10 lg/ml) for 24, 48

Table 1
Cytotoxic activity on tumoral cell lines of LP and PI untreated and after digestion by pronase or treatment with DTT or 2-mercaptoethanol

Treatment Drug HL-60 HCT-8 SF295 MDA-MD-435
IC50 (lg/ml) IC50 (lg/ml) IC50 (lg/ml) IC50 (lg/ml)

– Doxorubicin 0.02 0.01 0.24 0.48
0.01–0.03 0.01–0.02 0.17–0.36 0.34–0.66

Sole LP 0.86 1.12 0.42 1.36
0.72–1.04 0.96–1.31 0.37–0.48 0.98–1.90

PI 2.05 2.91 1.43 2.99
1.68–2.53 2.63–3.23 1.30–1.86 2.56–3.13

Pronase LP 5.70* 3.71* 7.27* 18.33*

4.96–6.54 2.54–5.42 5.43–9.73 15.75–21.32
PI 10.60** 8.24** 2.83** 10.64**

8.81–12.75 6.05–11.21 2.13–3.77 8.32–13.60

DTT LP 1.80 1.82 1.00 1.57
1.57–2.07 1.53–2.16 0.90–1.10 1.25–2.00

PI 10.41** 8.17** 7.27** 18.33**

7.09–15.29 6.27–10.65 5.43–9.73 15.75–21.32

2-Mercaptoethanol LP 3.87* 2.90* 1.27* 5.12*

2.95–2.08 1.19–3.84 1.01–1.59 3.55–7.40
PI 21.69** 15.00** 10.56** >25

18.82–23.50 11.97–18.79 8.50–12.87

Doxorubicin was used as positive control. Data are presented as IC50 values and 95% confidence interval from two independent experiments, performed in
duplicate, for leukemia (HL-60), colon (HCT-8), breast (MDA-MB-435) and brain (SF295) cancer cells. F-test was used to compare the best-fit value of
IC50 between different treatments.
* p < 0.05 comparing data obtained with LP sole with different treatments.

** p < 0.05 comparing data obtained with PI sole with different treatments.
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and 72 h, no noticeable effects on viability or on cell mor-
phology were seen (Fig. 1). The number of viable PBMC
altered only when the concentration of LP was increased
to 25 lg/ml. After 72 h of incubation, the numbers of viable
cells were 41.6 ± 1.2 cells/ml in control and 39.9 ± 0.9 or
23.4 ± 0.8 in the presence of LP 10 or 25 lg/ml, respec-
tively. For tumor cells after the same period of incubation,
the IC50values for LP ranged from 0.42 lg/ml on SF295 to
1.36 lg/ml on MDA-MB-435 cells. On the other hand,
doxorubicin diminished the number of viable PBMC by

54% and 80% at the concentration of 10 or 25 lg/ml, respec-
tively, in the same period of incubation (Fig. 1).

3.2. Pronase, 2-mercaptoethanol or DTT diminish

cytotoxicity induced by LP

After being treated with pronase, cytotoxicity displayed
by LP was reduced. The same trend was observed when
LP was treated with 2-mercaptoethanol. DTT diminished
LP activity but it was only statistically significant for
HL-60 and SF-295 cells (Table 1). To obtain additional
information about action of LP, combined steps of chroma-
tography, electrophoresis and enzymatic assays were
performed. Ion exchange chromatography of LP in a CM-
Sepharosematrix fractionated LP in three new sub-fractions
(data not shown). The fraction PI which did not bind to the
column and thus was eluted first apparently retained the
cytotoxic principles found in LP (Table 1) since PII and PIII
peaks were disproved of such an activity at tested concentra-
tions (not shown). However, the greater cytotoxic activity
observed in LP as compared to PI could be attributed to a
synergic activity of different substances, or that substances
lost during the chromatography could account for the
slightly lower activity of PI. Pre-treatment of PI with DTT
or 2-mercaptoethanol, both being reducing thiol agents
capable of reducing disulfide bonds in proteins, completely
abolished cytotoxicity of PI while pronase treatment
reduced PI cytotoxicity to a lesser extent (Table 1). As a
whole these results highlight the protein nature of active
molecules. Since PI lost cytotoxic activity by treatment with
DTT or 2-mercaptoethanol this material was checked by
electrophoresis in order to determine if the protein profile
underwent any detectable modification after treatment with
DTT or 2-mercaptoethanol that could justify such ineffec-
tiveness. As seen in Fig. 2a, PI which accumulates the higher
molecular weight proteins found in LP does not exhibit pro-
nounceable alterations when treated withDTT or 2-mercap-
toethanol while LP suffers reduction of many protein bands
near the range of 30 KDa. This result suggests that the loss
of cytotoxicity found in PI-containing proteins after DTT or
2-mercaptoethanol treatment may be correlated to disrupt-
ing of internal disulphide bonds in protein structure rather
than inter-chain linkages. Fig. 2b shows protein profile of
PI before and after treatment with pronase. As observed,
PI was partially digested and this data corroborates with
that of Table 1 showing a reduction of PI cytotoxicity.

Surprisingly, PI was proved to be devoid of cysteine pro-
teinase activity while PII and PIII retained all activity
detected in LP. This result was exhaustively confirmed both
by colorimetric assays (data not shown) and by specific
zymograms in the presence of 0.1% gelatin (Fig. 3).

Subsequent experiments were performed in HL-60 cells,
after 24 h incubation, at concentrations corresponding to
0.25, 0.5, and 1 lg/ml of LP. The trypan blue exclusion test
was also performed before each experiment described
below to assess cell viability. At all tested concentrations,
LP reduced cell viability (p < 0.05, Fig. 4). However, LP
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Fig. 1. Effect of LP (10 or 25 lg/ml) on human peripheral blood
mononuclear cells (PBMC) proliferation after 24 (a), 48 (b), and 72 h (c)
of incubation. Negative control was treated with the vehicle used for
diluting the tested substance. Doxorubicin (10 or 25 lg/ml) was used as
positive control. *p < 0.05 compared to control by ANOVA followed by
Student Newman–Keuls test. Data are presented as mean values ± S.D.
from Three independent experiments.
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did not cause a significant increase in the number of non-
viable cells at any of the tested concentrations (p > 0.05,
data not shown).

3.3. LP led to an inhibition of DNA synthesis in HL-60

To further study the inhibition of cell proliferation,
DNA synthesis was determined based on the reduction of
BrdU incorporation into HL-60 cells. At all tested concen-
trations, the inhibition of DNA synthesis was significantly
increased (p < 0.05, Table 2). The latex proteins inhibited
BrdU incorporation by 22%, 46% and 38% at concentra-
tions of 0.25, 0.5, and 1.0 lg/ml, respectively. Doxorubicin,
used as positive control, caused 24% of inhibition.

3.4. Inhibition of the topoisomerase I-mediated relaxation

of DNA by LP

Since LP inhibited DNA synthesis it might be a suitable
candidate to cause inhibition of topoisomerase. To test

whether cytotoxic properties of LP were related to inhibi-
tion of topoisomerase activity, an assay was performed in
a cell-free system in the presence of LP. Purified human
topoisomerase I was incubated with LP (5 or 10 lg/ml)
in the presence of supercoiled plasmid DNA, and the
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Fig. 2. Polyacrylamide gel (12.5%) electrophoresis of (a) LP and PI native (N) and treated with two distinct reducing agents (DTT or 2-mercaptoethanol)
and (b) PI native or treated by pronase. Molecular weight markers (MW): 97.0 KDa Phosphorylase b; 66.0 Da Abumin; 45.0 KDa Ovalbumin; 30.0 KDa
Carbonic Anhydrase; 20.1 Trypsin inhibitor and 14.4 KDa Lactalbumin.

14.4

20.1

30.0

97.0

45.0
66.0

        MW  LP   PI    PII   PIII  LP    LP    PI   PII    PIII   LP

Fig. 3. (a) Polyacrylamide gel (12.5%) electrophoresis of LP and LP
fractions and (b) the corresponding zymogram showing specific cysteine
proteinase activity upon gelatin (0.1%) of LP and LP fractions recovered
from ion exchange chromatography. Molecular weight markers are the
same appearing in Fig. 2.
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Fig. 4. Effect of LP in HL-60 cell viability determined by trypan blue
staining after 24 h incubation. Negative control (C) was treated with the
vehicle used for diluting the tested substance. Doxorubicin (0.3 lg/ml) was
used as positive control (D). *p < 0.05 compared to control by ANOVA
followed by Student Newman–Keuls test. Data are presented as mean
values ± S.D. from three independent experiments.

Table 2
Inhibition of 5-bromo-20-deoxyuridine (BrdU) incorporation by HL-60
cells treated with LP

Compound Concentration (lg/ml) BrDU positivity (%) T/C

Control – 50 –
Doxorubicin 0.3 38* 0.76

LP 0.25 39* 0.78
0.5 27* 0.54
1.0 31* 0.62

Doxorubicin (0.3 lg/ml) was used as positive control (D). Data are pre-
sented as mean values from three independent experiments, performed in
duplicate, of percent of BrdU positivity per 200 cells. T/C ratio was cal-
culated using the % labeled cells: treated/control.
* p < 0.05 compared to control by ANOVA followed by Student

Newman–Keuls test.
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products of the reactions were subjected to electrophoresis
in agarose gels to separate closed and open circular DNA.
It was observed that the relaxation of DNA was inhibited
in both tested concentrations of LP (Fig. 5a).

To investigate whether the interaction of LP occurred
with topoisomerase I or with DNA, the DNA concentra-
tion was increased in the reaction mixture. When the
amount of the substrate DNA was increased twofold

(500 ng), recovery of the enzyme activity was observed
(Fig. 5b). The results suggest that LP intercalate or interact
with DNA rather than with topoisomerase I.

3.5. LP induced apoptosis in HL-60 cells

Morphological examination of treated and untreated
HL-60 cells, revealed severe LP-mediated changes. Control
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Fig. 5. Inhibition of topoisomerase I-mediated DNA supercoiling in the presence of LP. (a) Supercoiled DNA (250 ng) was incubated with 4 units of
topoisomerase I in the absence or in the presence of LP at the indicated concentration. (b) Supercoiled DNA (500 ng) was incubated with 4 units of
topoisomerase I in the absence or in the presence of LP at the indicated concentration. The DNA was analyzed by 1% agarose gel electrophoresis. The gels
were stained with ethidium bromide and photographed under UV light.

Fig. 6. Microscopic analysis of hematoxylin–eosin-stained HL-60 cells. Cells were untreated (A), treated with LP (0.25 lg/ml, (C), LP (0.5 lg/ml, (D), or
LP (1.0 lg/ml, (E) in cells HL-60, and analyzed by light microscopy (·400). Doxorubicin (0.3 lg/ml) was used as positive control (B). Black arrows show
fragmentation of the nuclei or chromatin condensation.
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cells exhibited a typical non-adherent, round morphology
after 24 h in culture (Fig. 6A). HL-60 cells treated with
LP at all concentrations exhibited morphology consistent
with apoptosis that became more evident at higher concen-
trations. The cells treated with 0.25 or 0.5 lg/ml showed
abundant vacuoles, chromatin condensation and fragmen-
tation of the nuclei (Fig. 6C or D). At a concentration of
1.0 lg/ml, LP caused a reduction in cell volume, vacuoliza-
tion, chromatin condensation and fragmentation of the
nuclei (Fig. 6E). Doxorubicin 0.3 lg/ml (Fig. 6B) also
induced cell shrinkage, chromatin condensation and
nuclear fragmentation and morphology consistent with
apoptotic process.

To further investigate whether the cell growth inhibition
activity of LP was related to the induction of apoptosis,
morphological analysis of treated cells was investigated
using AO/EB staining for fluorescent microscopy and the
percentages of viable, apoptotic and necrotic cells was cal-
culated. Uniformly green live cells with normal morphol-
ogy were seen in HL-60 control groups representing more
than 90% of cells counted. After LP treatment of HL-60
cells for 24 h, an increasing number of apoptotic cells
was observed (p < 0.05, Fig. 7). In addition, the doxorubi-
cin-treated cells also showed apoptotic characteristics.

4. Discussion

The search for new metabolites or drugs that effectively
intervene in neoplasic processes or are capable of modulat-
ing specific pathways involved in metastasis are obviously
of great relevance. In this context plant-extracted mole-
cules still remain the major source of drugs exploited for
pharmacological purposes. Active compounds identified
in different plant tissues and organs are frequently respon-
sible for the increasing development of new medicines.

However, in cancer therapy, multiple limiting events
restrict the use of plant-derived products because they fre-
quently cause undesired side-effects, mainly provoked by
the low specificity of drugs to target neoplasic cells. Lack
of specificity of currently used drugs justifies the continuing
search for new sources of anti-neoplasic agents that could
accomplish both, selectivity and lower side-effect derived.
As a first step, study of cytotoxic properties of new com-
pounds and selective action is required.

In recent years the shrub C. procera has attracted special
attention because of a series of papers describing relevant
and unrelated biological activities found in organic and
aqueous extracts of different tissues and organs. For exam-
ple, the latex of C. procera has been described as an impor-
tant vehicle of curative properties such as healing,
anti-diarrhoeal and anthelmintic (Rasik et al., 1999;
Kumar et al., 2001; Al-Qarawi et al., 2001). However, con-
flicting publications deal with toxicological events
displayed by the latex like pleurisy or death (El-Badwi
et al., 1998; Shivkar and Kumar, 2004). It seems evident
that the latex of C. procera represents a mixed fluid with
toxic potential as well as a source of therapeutic agents.
Efforts should be made to separate required properties of
undesired ones.

In this study, the whole latex of C. procera was cleaned
to recover its protein fraction. This sample has been the
aim of biochemical, pharmacological, toxicological and
immunological characterization. The fraction LP has
already been proved to exhibit anti-inflammatory and
antinociceptive properties while undesired latex activities
such inflammation and acute toxicology that were previ-
ously reported, are absent in LP (Soares et al., 2005; Alen-
car et al., 2006; Ramos et al., 2006b). This fraction was
then evaluated to determine possible selective cytotoxic
effects on different human cancer cell lines.

The laticifer proteins of C. procera exhibited a strong
cytotoxicity for different cancer cell lines, even if it was con-
sidered the lower potency compared to doxorubicin.
According to several authors, an isolated substance could
be considered promising as an anticancer compound when
the IC50 values against tumor cells are equal or lower than
1 lg/ml (Pessoa et al., 2000). The laticifer proteins of C.

procera, even being a complex mixture, exhibit IC50 values
in the range of 0.42–1.36 lg/ml. Another very interesting
point is the selectivity of the laticifer proteins of C. procera
for tumor cells, since a minimal toxicity against normal
cells was only observed in our assay with proliferating lym-
phocytes at very higher doses. When considering the che-
motherapy side effects, it is very important to verify
whether the drug shows a harmful effect against normal
dividing cells such as proliferating lymphocytes (Zuco
et al., 2002; Anazetti et al., 2003).

Another group has recently shown that chemical deriv-
atives of a cardenolide (200-oxovoruscharin) obtained from
the methanolic extract of root barks of C. procera dis-
played in vitro antitumor activity on a panel of 57 human
cancer cell lines similar to taxol (Quaquebeke et al., 2005).
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Fig. 7. Effect of LP in HL-60 cell viability acridine orange and ethidium
bromide-stained (AO/EB) determined by fluorescence microscope after
24 h incubation. Negative control (C) was treated with the vehicle used for
diluting the tested substance. Doxorubicin (0.3 lg/ml) was used as positive
control (D). *p < 0.05 compared to control by ANOVA followed by
Student Newman–Keuls test. Data are presented as mean values ± S.D.
from three independent experiments.
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These findings suggest that active anticancer molecules
present in the latex of C. procera are products of secondary
metabolism. The results described here show that proteins
of latex of C. procera separated from low molecular sub-
stances (lower than 8000 Da) and lacking rubber still exhi-
bit very selective cytotoxic effects. Additional evidence for
this was obtained by observing the diminishing of cytotoxic
activity after proteolytic digestion with a non-specific pro-
tease (pronase) and also treatment with reducing agents
(DTT and 2-mercaptoethanol) which disrupt disulphide
bonds involving cysteine residues in protein structure.
The fact that LP was still effective after DTT treatment
while 2-mercaptoethanol reduced LP cytotoxicity, could
be explained at least in part by the presence of cysteine pro-
teinases that are very avid to DTT and could sequester it
avoiding action of DTT upon proteins actually involved
in cytotoxicity as observed with PI. Kinetic of treatment
of LP with different concentrations of DTT prior to analy-
sing cytotoxicity will be required to clarify this point.
Another hypothesis takes in account the presence of more
than one molecule involved in cytotoxicity and this is cur-
rently under investigation.

Although it is not yet possible to identify the putative
protein involved in such cytotoxic activity, combined anal-
ysis of chromatography, electrophoresis and cysteine pro-
teinase activity have offered consistent information to
discuss the present data. Despite the elevated endogenous
cysteine proteinase activity present in LP, evidence suggests
that these proteinases are not involved in cytotoxic activity
observed, since PI from CM-Sepharose has retained almost
cytotoxicity while it was rigorously absent of such an enzy-
matic activity. The inhibition of cytotoxicity found after
treatment of PI with DTT and 2-mercaptoethanol suggests
that DTT and 2-mercaptoethanol induce structural disar-
rangement in some proteins leading to loss of activity.
According to the electrophoresis analysis of PI treated
and non-treated with DTT or 2-mercaptoethanol as shown
in Fig. 2a, similar protein pattern seem to be present. This
suggests that proteins involved in cytotoxic activity possess
internal (intra-chain) disulfide bonds instead of inter-chain
association mediated by disulfide bonds. Additional purifi-
cation steps are now being carried out in an attempt to
identify proteins involved in cytotoxicity.

Such antiproliferative effects were further investigated to
reveal the mechanism of cytotoxic action exhibited by LP.
DNA synthesis was affected after treatment with LP in all
concentrations, resulting in a lower number of cell divisions
that corroborated with trypan blue exclusion. LP promptly
inhibits DNA synthesis in cancer cells likely due to inhibi-
tion of topoisomerse I. Topoisomerse I acts by making a
transient break in one DNA strand, allowing the DNA
to swivel and release torsional strain, changing the linking
number by steps of one (Wang, 1996; Pommier et al.,
1998). This enzyme is crucial for cellular genetic processes
such as DNA replication, transcription, recombination,
and chromosome segregation at mitosis. It has long been
accepted that topos are valuable targets of cancer chemo-

therapeutics (Chen and Liu, 1994; Wang, 1996; Pommier
et al., 1998). Several classes of topo inhibitors have been
introduced into cancer clinics as potent anticancer drugs,
including camptothecin (CPT) derivatives (e.g., irinotecan
and topotecan) (Pommier et al., 1998).

The inhibition mechanism of topoisomerase I by LP was
the next issue to be investigated. The data presented here
favour an indirect interaction between LP and topoisomer-
ase I enzyme. Consistent with this fact, the inhibition of
topoisomerase I activity by LP was reversed by increasing
the amount of DNA in the reaction mixture. This indicates
that other mechanisms, such as DNA intercalating or inter-
act with the DNA may be involved in LP activity.

Many studies have suggested that topoisomerase I
inhibitor induces cancer cell apoptosis (Wood and New-
comb, 1999; Tabata et al., 2001). In fact, the treatment of
HL-60 cells with LP induced morphological alterations
typical of the apoptotic process, including reduction in cell
volume, vacuolization, chromatin condensation and DNA
fragmentation (Hu and Kavanagh, 2003)

Inducing apoptosis in tumor cells is extremely desirable
for cancer chemotherapy (Los et al., 2003). Apoptosis is
programmed cell death that involves genetically controlled
morphological and biochemical events, including external-
izing phosphatidylserine, cytochrome c leakage from the
mitochondria, activating caspase, reducing cell and nuclear
volume, condensing chromatin, and fragmenting internu-
cleosomal DNA (Schultz and Harrington, 2003).

Choedon and co-workers reported that the methanolic
extract prepared of the dry latex of C. procera induces
extensive cell death accompanied by extensive fragmenta-
tion of DNA while no changes in markers of apoptosis like
Bcl2 and caspase 3 were observed. These parameters were
seen in a hepatoma (Huh-7) and non-hepatoma (COS-1)
cell lines while non-cancerous (AML12) cells suffered only
a marginal effect, suggesting a high degree of selectivity
(Choedon et al., 2006). The authors also reported that
the aqueous extract of the dry latex of C. procera exhibited
a chemoprotective effect on transgenic mouse affected by
hepatocellular carcinoma when oral doses corresponding
to 400 mg/Kg were used for a period of 15 weeks.

LP represents a protein fraction and at the first moment
this could be a disadvantageous point if considering possi-
ble use of LP as anticancer agent. However, accumulating
results have reinforced very positive points associated to
this material. Regarding its toxicology, preliminary labora-
tory results obtained suggest that LP does not produce
acute effects on rats when administered by the oral route
even with doses of 2500 mg/Kg. Rats given LP continu-
ously for a period of 35 days did not exhibit behavioural
changes. Death was not documented and the presence of
LP in faecal material was not detected by immunochemical
methods (Ramos et al., 2006b). Furthermore, LP is free of
pro-inflammatory activity contradicting other literature
which report latex-mediating inflammation (Alencar et al.,
2006). Instead, LP was shown to join anti-inflammatory
and antinociceptive activities (Alencar et al., 2004; Soares
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et al., 2005). These latter activities of LP now associated to
the selective in vitro cytotoxicity highlight a new status of
the material in view of its use as a phytotherapic agent.
As a last point, we have shown that LP does not induce
allergy in rats when doses are offered orally (Ramos et al.,
2006c). LP and PI are now been evaluated to their possible
in vivo anticancer activity with promising results.

After all, it should be emphasized that use of this rub-
ber-free fraction as well as the investigation of the mecha-
nism of action and molecules involved in the selective
cytotoxic activity represent considerable advances in char-
acterizing sample and active molecules.
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Abstract Latex of Calotropis procera has been described
as a relevant source of pharmacologically active proteins,
including proteins with anticancer activity. A previous in
vitro study of laticifer proteins (LP) from C. procera
reported that they had selective cytotoxic effects on
human cancer cell lines. The aim of this study was to
determine the effects of LP in vivo using mice trans-
planted with sarcoma 180. Biochemical, hematological,
histopathological, and morphological analyses were per-
formed in animals given LP by oral or intraperitoneal
routes. LP significantly reduced tumor growth (51.83%)
and augmented the survival time of animals for up to

4 days. Tumor growth inhibitory activity was lost when
LP fraction was submitted to proteolysis, acidic treatment,
or pretreated with iodoacetamide. However, LP retained
its inhibitory activities on sarcoma 180 growth after heat
treatment. Thus, it seems that heat-stable proteins are
involved in tumor suppression. Biochemical parameters,
such as the enzymatic activity of aspartate aminotransfer-
ase and alanine aminotransferase and urea content in
serum were not affected in treated mice. It is worth noting
that LP completely eliminated the 5-FU-induced depletion
of leukocytes in mice even when given orally. The active
proteins were recovered in a single fraction by ion
exchange chromatography and still exhibited anticancer
activity. This study confirms the pharmacological potential
of proteins from the latex of C. procera to control sarcoma
cell proliferation.
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Introduction

Calotropis procera (Ait) (Apocynaceae) is a shrub that
grows in the tropical and subtropical regions of the globe. It
is commonly used in traditional medicine in Midwest Asia
and Africa. It was disseminated in South America and is
mainly found in Northeast Brazil. Although C. procera
does not grow well in shaded/dark environments, it exhibits
an extraordinary growth rate in sunny open fields. The most
evident characteristic of this plant is its abundant produc-
tion of latex. Latex is a complex chemical fluid produced
by highly specialized cells named laticifers (Lopes et al.
2009). Hydrolytic enzymes, lipids, defense proteins, natural
polymers, and numerous secondary metabolites are fre-
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quently accumulated in latex fluids (Morcelle et al. 2004;
Hagel et al. 2008). The latex of C. procera has been used in
traditional medicine for different purposes, and many
studies have confirmed its pharmacological properties
(Rasik et al. 1999; Dewan et al. 2000; Kumar et al.
2001). However, almost all pharmacological and toxico-
logical studies were driven by entire latex or a crude
organic extract derived from it. The latex of C. procera has
been revealed to be a highly promising source of chemicals
displaying anticancer and anti-inflammatory activities.
Aqueous extract of C. procera latex exhibited a complete
protective effect against hepatocarcinogenesis without
adverse effects in treated animals (Choedon et al. 2006).
Hemisynthetic cardenolides derived from endogenous
cardenolides of C. procera were also shown to exhibit in
vitro antitumor activity by interfering with Na+/K+ ATPase
activity (Quaquebeke et al. 2005). An active derivative was
shown to be as efficient as Taxol® and was better than SN-
38 (the active metabolite of irinotecan). The in vivo
anticancer activity of cardenolides, like UNBS145001,
seems to stimulate cell death by autophagy instead of
apoptosis, which contrasts with many anticancer agents.
Juncker and colleagues critically revised the potential of
C. procera latex chemicals to treat cancer with emphasis on
the introduction of UNBS145001 in cancer therapy
(Juncker et al. 2009). Recently, Mathur and collaborators
described antitumor properties of organic extracts of roots
of C. procera (Mathur et al. 2009).

As an alternative approach, we have focused our efforts
on proteins obtained from the latex of C. procera.
Although rubber predominates, the latex of C. procera is
a rich source of proteins (Freitas et al. 2007). Laticifer
proteins (LP) of C. procera were shown to exhibit anti-
inflammatory (Alencar et al. 2004, 2006) and antinoci-
ceptive activities (Soares et al. 2005), induce nitric oxide
production (Ramos et al. 2009), and display selective
cytotoxic effects on human cancer cell lines (Oliveira et al.
2007). In this latter study, researchers observed that a
defined protein fraction obtained by ion exchange chro-
matography retained all cytotoxicity. This activity was
reduced when LP fraction was submitted to proteolysis or
treatment with reducing agents (2-mercaptoethanol or
DTT) before assaying, which highlighted the protein
nature of LP. Laticifer proteins were shown to inhibit
DNA synthesis, probably affecting topoisomerase I activ-
ity, leading cancer cells to apoptosis. The cells exhibited
abundant vacuoles, chromatin condensation, and fragmen-
tation of the nuclei. These findings stimulated the study of
the in vivo anticancer effects of LP. Thus, the present
study investigated the possible preventive effects of LP
and protein fractions derived from LP obtained after
separation by ion exchange chromatography in mice
transplanted with sarcoma 180.

Materials and methods

Plant material The latex of C. procera was collected from
the aerial parts of the plants in tubes containing distilled
water to give a dilution rate of 1:2 (v/v). The native plants
were located in the vicinity of Fortaleza-CE, Brazil. A plant
voucher (sample specimen no. 32663) was deposited at the
Prisco Bezerra Herbarium of the Universidade Federal do
Ceará, Brazil.

Laticifer proteins The latex samples were initially centri-
fuged at 10°C for 10 min at 5,000×g. After centrifugation,
the rubber-rich precipitate was discarded. The supernatant
was dialyzed at 25°C using membranes with an 8,000-Da
molecular weight cutoff. The dialysis water was renewed
every 4 h for 3 days. Next, the latex was centrifuged again
using the same conditions described above. The soluble,
rubber-free material recovered in the supernatant was
named laticifer proteins, and it was freeze-dried to be used
for future procedures. Concomitantly, the latex was
collected in distilled water containing 20 mM iodoaceta-
mide (IAA), and the LP-IAA fraction was obtained
according to the procedures described above.

Ion exchange chromatography (CM-Sepharose Fast Flow)
Laticifer proteins were submitted to ion exchange chroma-
tography on a CM-Sepharose fast flow column (Amersham
Biosciences, Brazil), which was equilibrated with 50 mM
Na-acetate buffer, pH5.0. Samples of 100 mg dissolved in
10 ml were assayed. After washing the column with acetate
buffer to elute the unbound proteins, the column was eluted
with 0.2 and 0.3 M NaCl sequentially. Three distinct
protein peaks named PI (unbound), PII, and PIII were
recovered, dialyzed against distilled water, and lyophilized.
Peaks were further checked by sodium dodecyl sulfate
polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) and tested
for antitumor activity. Details of ion exchange chromatog-
raphy and protein profiles of LP fraction were first
published by Oliveira et al. (2007).

Treatment of LP by pronase, heat, and acidic solution To
provide evidence of the protein nature of active molecules,
LP fraction was submitted to different treatments intended to
denature protein structure. Enzymatic digestion of LP was
performed using protease from Streptomyces griseus (SIG-
MA P-5147) as previously described (Oliveira et al. 2007).
For the heat treatment, LP fraction was dissolved in distilled
water and heated at 100°C for 60 min. We also dissolved LP
in 1 N HCl and incubated them at 37°C for 60 min. After
this step, the sample was divided into two: One was
exhaustively dialyzed against distilled water and the other
was stored. After treatments, all samples were freeze-dried,
analyzed by SDS-PAGE, and assayed for antitumor activity.
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SDS-PAGE of latex proteins All proteins samples were
reconstituted in 0.0625 M Tris buffer (pH6.8) containing
2% SDS and subjected to electrophoresis on 12.5%
polyacrylamide gels in the presence of 1% SDS at 25°C.
Gels were stained with 0.1% Coomassie Brilliant Blue dye
(R-350) in water/acetic acid/methanol (8:1:3.5) followed by
de-staining with a water/acetic acid/methanol solution
(8:1:3.5).

Cysteine proteinase assay As previously described, the
cysteine proteinase activity was measured in LP treated
with IAA (LP-IAA), LP treated with pronase, heat-treated
LP (100°C), or LP treated with an acidic solution (1 N HCl)
using Nα-Benzoyl-DL-arginine-β-naphthylamide hydro-
chloride (BANA) as a substrate and checked by zymogram
(Freitas et al. 2007).

Animals Female Swiss mice (Mus musculus) weighing 20–
30 g were obtained from the central animal house of the
Federal University of Ceará, Brazil for the present study.
Animals were housed in cages with free access to food and
water and were maintained under a 12-h light–dark cycle
(lights on at 6:00AM) at 25°C. Before bleeding or
dispatching, animals were submitted to light halothane
anesthesia treatment. All experimental procedures were
approved and performed in accordance with the guidelines
of Institutional Animal Ethics Committee.

Determination of the effect of LP on solid tumor
growth Ten-day-old sarcoma 180 ascite tumor cells (2×
106 cell/500 μl) were implanted subcutaneously into the left
hind groin of the mice. One day after inoculation, mice
transplanted with sarcoma 180 tumors were given LP (2 or
5 mg kg−1day−1) or LP (2 mg kg−1day−1) with 5-
fluorouracil (5-FU, 10 mg kg−1day−1) intraperitoneally
(i.p.) or orally (p.o.) by gavage for 7 days. In addition,
LP-IAA, heat-treated LP, digested LP, and acidic LP
(5 mg kg−1day−1) were administered intraperitoneally. 5-
FU (10 mg kg−1day−1) was used as a positive control, and
mice injected with sterile saline were used as a negative
control. On day8, samples of peripheral blood were
collected from the retro-orbital plexus for further biochem-
ical and hematological examinations. The animals were
killed under halothane treatment, and the tumors, liver,
spleen, and kidney were dissected, weighed, and fixed in
10% formaldehyde for further histopathological examina-
tion. The inhibition ratio of tumor growth (%) was
calculated by the following formula: inhibition ratio %ð Þ ¼
A� Bð Þ=A½ � � 100, where A is the average tumor weight of

the negative control and B is the average tumor weight of
the treated group (Bezerra et al. 2006). Body weights were
monitored at day0 and at the end of treatments. Fractions of
LP obtained after ion exchange chromatography (PI, PII,

PIII) were assayed at doses corresponding to 5 mg/kg (i.p.)
and 20 mg/kg (p.o.).

Evaluation of LP treatment on the life span of transplanted
animals One day after inoculation of sarcoma 180 cells
(2×106 cell/500 μl) into the left hind groin of the
experimental mice, LP (20 mg/kg) or LP combined with
5-FU (10 mg/kg, i.p.) were administered orally every other
day for a total of seven treatments. The control group
received sterile saline and 5-FU (10 mg/kg) was adminis-
tered intraperitoneally. The survival time of the mice was
recorded, and the results were expressed graphically as
percentage of survival.

Determination of the effect of LP on biochemical
parameters Activities of aspartate aminotransferase (AST),
alanine aminotransferase (ALT) and urea content were
determined in serum samples. For these assays, standard-
ized diagnostic kits from LABTEST® were used. Briefly,
250 μl of AST substrate (67 mM Tris, pH7.4, containing
2 mM α-ketoglutaric acid, 99 mM aspartic acid, and
15.4 mM sodium azide) or 250 μl of ALT substrate
(67 mM Tris, pH7.4, containing 2 mM α-ketoglutaric acid,
100 mM L-alanine, and 15.4 mM sodium azide) was
incubated with 50 μl of serum samples at 37°C for 60 or
30 min, respectively. Then, 250 μl of 1 N HCl containing
1 mM 2,4-dinitrophenylhydrazine was added, and the
mixture was left at 25°C for 20 min under gentle shaking.
After this step, 1 ml of 0.4 N NaOH was added, and the
samples were measured at 505 nm 5 min later. The results
for AST and ALT activities were obtained from a
calibration curve according to Reitman and Frankel
(1957). For urea content, 1 ml urease (100 mM phosphate
buffer, pH6.0, containing 312 mM sodium salicylate,
16.8 mM sodium nitroprusside, and urease ≥268 kU/l)
was mixed with 10 μl of serum samples and incubated at
37°C for 5 min. Next, 1 ml of 140 mM NaOH containing
6 mM NaClO was added, and the samples were measured
at 600 nm 5 min later. The results for urea content were
expressed as milligrams per deciliter.

Determination of the effect of LP on hematological
parameters For hematological analysis, an aliquot of blood
from each animal was placed in ethylenediaminetetraacetic
acid, and various hematological parameters (hemoglobin
content, platelet count, and total and differential leukocytes
counts) were performed by standard manual procedures
using light microscopy.

Morphological observations Tumors and organs (livers,
spleens, and kidneys) were fixed with formaldehyde and
examined for size or color changes as well as hemorrhage
or other visible alterations.
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Histopathological analysis Sections (3–5 μm) of the
tumors, liver, spleen, and kidney of control and LP-treated
animals were prepared and slides mounted for histological
analysis. Slides were stained with hematoxylin and eosin
and observed under a light microscope. Morphological
alterations, lesions, and cytotoxicities were recorded.

Statistical analysis Data of in vivo assays are presented as
the mean ± SEM. The differences between experimental
groups were compared by analysis of variance (ANOVA)
followed by Student Newman–Keuls multiple range test
(P<0.05). The Kaplan–Meier survival method was used to
analyze the survival assay. Both analyses were performed
using the GraphPad program (GraphPad Software Inc.,
San Diego, CA, USA).

Results

Table 1 shows the effects of administration of LP alone or
LP and 5-FU on mice transplanted with sarcoma 180
tumors. As expected, treatment with 5-FU inhibited tumor
growth. A significant reduction of tumor weight was also
observed in all groups treated with LP. The inhibitory effect

on tumor growth was dose-dependent and observed in both
groups receiving LP orally or by the intraperitoneal route.
The maximum inhibitory effect was reached when animals
were given LP and 5-FU concomitantly. No significant
alterations were seen in the weights of the liver, kidney, and
spleen of any animals treated with LP or 5-FU compared
with the organs of untreated animals.

No significant changes in urea level (38.3±4.1 mg/dl)
or enzymatic activity of both transaminases, aspartate
aminotransferase (125.4±12.5 IU/l) and alanine amino-
transferase (47.2±10.7 IU /l), were seen in any sarcoma
180 tumor-transplanted animals treated with 5-FU, LP, or
LP + 5-FU (P>0.05) compared with transplanted animals
given saline.

Analysis of the cellular profile of peripheral blood
obtained from control and treated animals revealed
interesting alterations in total and differential leukocyte
counts. Animals receiving 5-FU suffered an important
depletion in leukocytes, which was mainly observed in
lymphocyte counts (Table 2). Conversely, mice given LP
exhibited an increase in leukocyte (lymphocytes) number at
the higher dose tested compared to untreated mice.
Surprisingly, mice given LP with 5-FU did not exhibit a
depletion of leukocytes, which suggests that LP have a
preventive effect against this classical side effect of 5-FU.

Table 1 Inhibition rate of the LP on solid tumors

Drug Dose (mgkg−1day−1) Liver (g/100g
body weight)

Spleen (g/100g
body weight)

Kidney (g/100g
body weight)

Tumor (g) Inhibition (%)

Healthy mice

(1) saline – 4.59±0.19 0.18±0.03 1.46±0.05 – –

Mice transplanted with sarcoma 180

Intraperitoneal route

(2) Saline – 5.22±0.09 0.56±0.03 1.32±0.05 2.67±0.12 –

(3) 5-FU 10 5.69±0.22 0.69±0.05 1.48±0.04 1.66±0.16a 37.73

(4) LP 5 5.38±0.16 0.67±0.05 1.46±0.06 1.48±0.05a 44.74

(5) LP 2 5.44±0.25 0.63±0.03 1.46±0.05 1.98±0.12a 25.80

(6) LP + 5-FU 2+10 5.59±0.15 0.71±0.05 1.34±0.04 1.16±0.12a,b 56.59

Oral route

(7) Saline – 5.11±0.21 0.45±0.02 1.49±0.03 2.30±0.12 –

(8) LP 20 5.22±0.13 0.54±0.04 1.34±0.04 1.11±0.27c 51.83

(9) LP 10 5.34±0.19 0.53±0.03 1.47±0.06 1.49±0.16c 35.45

(10) LP + 5-FUf 10+10 5.30±0.31 0.59±0.05 1.38±0.09 0.88±0.07c,d,e 61.68

Mice were injected with sarcoma 180 tumors (2.0×106 cells/animal, s.c.). The animals were treated, starting 1 day after tumor implant, for seven
consecutive days. Data are presented as the mean ± SEM of ten animals analyzed by ANOVA followed by Student Newman–Keuls test (P<0.05)
a Compared with the saline experimental group (2)
b Compared with the LP (4 and 5)
c Compared with the saline experimental group (7)
d Compared with the LP (8 and 9)
e Compared with the 5-FU alone (3)
f 5-FU was administered intraperitoneally
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Therefore, this combination somehow induced the best
performance of inhibition on tumor growth (Table 1). Other
cellular parameters like other leukocytes (eosinophils,
neutrophils, and monocytes) were unaltered, and hemoglo-
bin and platelets remained constant among the groups.

Macroscopic observation of organs did not provide
relevant data for segregating the groups. As a whole,
organs seemed healthy without morphological alterations or
macroscopic damage. Histopathological analyses of the
tumors extirpated from control and experimental mice
showed groups of large, round, polygonal cells with
pleomorphic shapes, hyperchromatic nuclei and binuclea-
tion. Several degrees of cellular and nuclear pleomorphism
were seen. Mitosis, muscle invasion, and coagulation
necrosis were also observed. In addition, extensive areas
of coagulative necrosis in the tumors extirpated from LP-
and 5-FU-treated animals were observed.

Histopathological analyses of kidneys removed from
animals treated with 5-FU or LP + 5-FU showed hydropic
degeneration of the proximal tubular epithelium, but the
structure of the glomeruli was essentially preserved (data
not shown). Interestingly, the histopathological analyses of
the livers showed that animals treated with 5-FU or LP + 5-

FU showed toxic reactions, including Kupffer cell hyper-
plasia, ballooning degeneration of hepatocytes, and some
areas of microvesicular steatosis (Fig. 1). Portal tracts and
centrolobular venous congestion were observed in all
groups; however, there were no further alterations in the
livers or kidneys removed from mice treated solely with LP
(p.o.). Therefore, most of tissue damages observed in
organs of mice treated with LP + 5-FU were thought to
be caused by 5-FU rather than LP. In addition, there were
no alterations in the spleens removed from mice treated
with LP (data not shown).

Because of the inhibitory activity of LP on tumor
growth and the positive parameters associated with this
performance, we further evaluated the effect of LP across
time. The mean survival time of drug-free animals was
15.44±0.50 days after tumor implantation, while the 5-
FU-treated animals survived 19.67±0.91 days, which was
a 22.92% increase in life span. The lifetime of tumor-
bearing mice treated with LP fraction was significantly
increased (Fig. 2). Animals given LP or LP combined
with 5-FU survived 19.86±1.35 and 18.89±0.73 days,
respectively, which was an increase in life span of 24.11
and 18.06%, respectively. Curves corresponding to LP, 5-

Table 2 Effect of LP on the hematological changes on peripheral blood

Drug Dose
(mgkg−1

day−1)

Hemoglobin
(g/dl)

Platelet (107

cells/μl)
Total leukocytes
(103 cells/μl)

Differential count of leukocytes (%)

Eosinophil Lymphocyte Neutrophil Monocyte

Healthy mice

(1) Saline – 13.80±0.52 7.50±0.30 6.40±0.70 1.5 75.0 20.0 3.5

Mice transplanted with sarcoma 180

Intraperitoneal route

(2) Saline – 12.02±0.32 7.10±0.65 8.18±1.53 1.2 62.6a 30.1a 6.7

(3) 5-FU 10 11.42±0.49 9.20±0.62 3.32±0.42a,b 1.9 52.0a 40.0a 6.1

(4) LP 5 11.40±0.45 7.40±1.38 9.65±1.05a,c 0.9 64.7 31.9 2.1

(5) LP 2 12.10±0.31 6.50±1.30 6.59±0.98c 0.7 63.8a 33.4 2.5

(6) LP + 5-FU 2 + 10 13.40±0.67 8.10±2.90 10.60±1.50a,b,c 1.2 77.8b,c 12.5b,c 8.5

Oral route

(7) Saline – 12.40±1.3 6.90±1.5 8.76 ±0.93a,c 1.5 59.4a 35.2a 3.9

(8) LP 20 11.90±0.9 7.20±0.8 9.15±0.70a,c 0.9 60.5 32.2 6.4

(9) LP 10 13.50±1.3 5.90±1.4 8.10±0.43a,c 1.4 64.3 28.5 5.8

(10) LP + 5-FUe 10 + 10 10.80 ±2.1 8.10±0.9 9.50±0.48a,c,d 0.8 81.2a,c,d 10.5a,c,d 7.5

Mice were injected with sarcoma 180 (2.0×106 cells/animal, s.c.). The animals were treated, starting 1 day after tumor implant, for seven consecutive
days. Data are presented as the mean ± SEM and the mean leukocyte percentages of five animals analyzed by ANOVA followed by Student Newman–
Keuls test (P<0.05)
a Compared with healthy mice (1)
b Compared with the saline experimental group (2)
c Compared with the 5-FU alone (3)
d Compared with the saline experimental group (7)
e 5-FU was administered intraperitoneally
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FU, and LP + 5-FU were significantly different from
saline (P<0.05).

Animals given LP previously treated with pronase, IAA,
or acidic solution (HCl) developed sarcoma 180 tumors
similar to the controls (2.06±0.10 g, P>0.05). After acidic
treatment, LP fraction was highly insoluble in the sample
buffer used for electrophoresis; however, the same sample

was soluble if it was submitted to dialysis prior to
electrophoretic separation. This certainly accounted for
differences in protein profiles observed in Fig. 3a (lines 4
and 5). However, heat-treated LP still exhibited inhibition
of tumor growth (Table 3). Because PII was a protein
fraction derived of LP (for details, see below) and both (PII
and LP) exhibited in vivo inhibitory activity, it is
reasonable to infer that heat-treated PII should be active.
However, to save PII sample and reduce the use of animals,
this was not confirmed experimentally.

Because LP fraction is a source of proteolytic enzymes,
we estimated proteolytic activity by colorimetric assays
using a specific cysteine proteinase substrate and zymo-
gram in gelatin-containing gels (1%). Neither heat-treated
LP nor chemically treated samples exhibited proteolytic
activity (Fig. 3). As observed in Fig. 3, heat treatment
drastically reduced soluble LP, but proteins were still
detected. Because heat-treated LP still suppressed tumor
growth, it seems that heat-stable proteins are involved in
tumor suppression.

Furthermore, LP fraction was separated into three
distinct protein sub-fractions by ion exchange chromatog-
raphy. This strategy and the experimental conditions were
already shown in one of our previous studies (Oliveira et al.
2007). Figure 4 exhibits the typical chromatogram of the
samples obtained in this study. The electrophoretic profile
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Fig. 2 Effects of LP on the life span of sarcoma 180-transplanted
mice. Animals were injected with sarcoma 180 (2.0×106 cells/animal,
s.c.) and LP (20 mg/kg, p.o., square) or LP combined with 5-FU
(10 mg/kg, i.p., triangle) were administered 24 h after tumor implant
and every other day for a total of seven treatments. Control mice
(continuous line) received vehicle (saline), and 5-FU (10 mg/kg, i.p.,
circle) was used as a positive control. Data are the results of one
experiment representing ten animals. P<0.05, X2 for survival times of
mice treated with LP, 5-FU, or both versus controls

Fig. 1 Effects of LP on livers of
mice transplanted with sarcoma
180 tumors. The photomicro-
graphs show the histopathology
of the livers of animals treated
with saline (a), LP (2 mg/kg/
i.p.) + 5-FU (10 mg/kg) (b), LP
(2 mg/kg, i.p.) (c), or LP
(10 mg/kg, p.o.) (d) analyzed by
light microscopy (×400). Black
arrows show Kupffer cell hy-
perplasia or degeneration of
hepatocytes. The box shows
areas with microvesicular
steatosis
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of each separated protein fraction is inserted within the
figure. The fractions were named PI, PII, and PIII according
to the sequence they were eluted from the column. PI was
already shown to be the only protein fraction to reproduce
the cytotoxic activity observed in LP (Oliveira et al. 2007).
In the present study, PI and the two non-cytotoxic protein
fractions (PII and PIII) were tested for their ability to inhibit
sarcoma 180 tumors in vivo. Neither the cytotoxic protein
fraction (PI) nor PIII reduced tumor growth when given by
intraperitoneal or oral routes. In this in vivo model, the PII
fraction concentrated all inhibitory activity that was
observed in LP (Table 4). PII significantly suppressed
tumor growth in both treatments (i.p. and p.o.). The animals
given PII were similar to the animals given LP, and both
were different from animals receiving saline. In a modified
protocol, animals were given a single dose of LP or PII by
either oral (20 mg/kg) or intraperitoneal (5 mg/kg) routes
24 h after tumor transplantation. Only PII given intra-
peritoneally inhibited tumor growth (Table 5).

Discussion

Increasing numbers of scientific studies are examining the
potential of the pharmacological properties of latex of C.
procera. A series of preliminary reports dealing with
activities found in plant extracts or within latex have been
described (Seddek et al. 2009). Currently, recognized
activities in the latex such as antitumoral and anti-
inflammatory are the aim of mechanistic studies, and
identification of molecules involved in these activities has
been performed. The present study reports the in vivo
anticancer activity of a chemically defined fraction obtained
from latex of C. procera. The LP fraction comprises the
major soluble protein fraction, which has been extensively
characterized in terms of protein content, profile, and
endogen enzymatic activities (Freitas et al. 2007). A series
of studies dealing with anti-inflammatory, antinociceptive,
and toxicological aspects of LP fraction is now available
(Soares et al. 2005; Ramos et al. 2006; Ramos et al. 2009).

   

MW 1    2    3     4     5    6 1     2     3     4     5    6 kDa 

97.0 

66.0 

45.0 

30.0 

20.1 

14.4 

a b c

Fig. 3 a Polyacrylamide gel (12.5%) electrophoresis of LP and LP
treatments. b Corresponding zymogram showing proteinase activity
upon gelatin (0.1%). c Colorimetric assay using BANA as a substrate
gave the following data: 1 LP, 2 LP + pronase, 3 heat-treated LP (100°
C), 4 dialyzed acid-treated LP (1 N HCl), 5 non-dialyzed acid-treated

LP (1 N HCl), and 6 LP-IAA. Molecular weight markers (MW) were
as follows: phosphorylase b (97.0 kDa); albumin (66.0 kDa);
ovalbumin (45.0 kDa); carbonic anhydrase (30.0 kDa); trypsin
inhibitor (20.1 kDa); and lactalbumin (14.4 kDa)

Table 3 Inhibition rate of the LP on solid tumors

Drug Dose (mgkg−1day−1) Tumor (g) Inhibition (%)

Saline – 2.06±0.10 –

5-FU 25 0.54±0.09* 73.73

LP 5 – 44.74a

LP + pronase 5 1.98±0.17 –

Heat-treated LP (100°C) 5 1.11±0.16* 45.94

LP acidic treated (1 N HCl) and dialyzed 5 2.29±0.30 –

LP acidic treated (1 N HCl) 5 1.96±0.17 –

Mice were injected with sarcoma 180 tumors (2.0×106 cells/animal, s.c.). The animals were treated intraperitoneally, starting 1 day after tumor implant,
for seven consecutive days. Data are presented as mean ± SEM of ten animals

*P<0.05 (compared with saline experimental group by ANOVA followed by Student Newman–Keuls test)
a Value determined in the experiment in Table 1
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In a preceding in vitro study, the LP fraction was shown to
exhibit cytotoxic effect on different neoplastic cell lines
without relevant effects on the health of the cells (Oliveira
et al. 2007). Organic extracts obtained from the latex of C.
procera were shown to protect animals against hepatocar-
cinogenesis (Choedon et al. 2006). Here, it is shown that

the LP fraction significantly reduced in vivo tumor growth
in a dose-dependent manner by both intraperitoneal and
oral routes of administration. In addition, the life span of
animals that received LP was increased. Anticancer activity
of other laticifer fluids has also been reported. The latex of
Ficus carica L. was cytotoxic for human glioma cells
(Wang et al. 2008).

Acidic treatment of LP or its proteolytic digestion by a
general protease rendered the LP unable to reduce tumor
development. These samples were also ineffective when
tested in in vitro experiments using different cancer cell
lines (data not shown). Another study has shown that
treatment with pronase also eliminated the anti-
inflammatory actions of LP (Ramos et al. 2009). These
observations contributed to the belief that protein mole-
cules were implicated in the observed effects. However,
heat-treated LP fraction was cytotoxic and inhibited tumor
growth. Heat-stable proteins were recently described in
the latex of C. procera (Ramos et al. 2010). Therefore,
heat-stable proteins can mediate suppression of tumor
growth, which is an attractive hypothesis. Although heat
treatment inactivates many protein samples and is an
efficient strategy to alter native protein structure, heat-
stable proteins resist this effect and maintain their
solubility. In their work, Ramos et al. (2010) described
the presence of a cysteine proteinase inhibitor in the heat-
stable protein fraction of the latex. In the present study, it
was determined that this papain-like inhibitory activity
was found only in the PII sub-fraction (data not shown),
which was the fraction that exhibited antitumor activity.
The anticarcinogenic activity of protease inhibitors has

LP  PI  PII PIII 

PI PII 

PIII 

Fig. 4 Chromatography of LP from an ion exchange column (CM-
Sepharose Fast Flow) at pH5.0. Three protein fractions were
recovered after washing the column with 50 mM acetate buffer, pH
5.0 (PI—unbound proteins), buffer containing 200 mM NaCl (PII),
and 300 mM NaCl (PIII) sequentially as indicated by arrows. Inset
Electrophoresis in polyacrylamide gel (12.5%) shows the protein
profiles of LP and LP fractions. PI was previously shown to retain all
cytotoxic activity displayed by LP (Oliveira et al. 2007)

Table 4 Inhibition rate of LP (PI, PII, and PIII) on mice transplanted with sarcoma 180 tumors

Drug Dose (mgkg−1day−1) Liver (g/100g
body weight)

Spleen (g/100g
body weight)

Kidney (g/100g
body weight)

Tumor (g) Inhibition (%)

Healthy mice

Saline – 4.59±0.19 0.18±0.03 1.46±0.05 – –

Mice transplanted with sarcoma 180

Intraperitoneal route

Saline – 5.52±0.19 0.59±0.04 1.50±0.08 2.15±0.41 –

5-FU 25 5.47±0.30 0.38±0.05a 1.50±0.09 0.92±0.18* 57.18

PI 5 5.71±0.32 0.66±0.06 1.40±0.05 2.09±0.30 –

PII 5 5.83±0.17 0.83±0.08a 1.57±0.05 1.09±0.20* 49.01

PIII 5 5.70±0.19 0.75±0.05 1.42±0.04 2.27±0.24 –

Oral route

Saline – 5.18±0.20 0.56±0.03 1.23±0.03 2.52±0.21 –

PI 20 5.35±0.14 0.63±0.04 1.28±0.03 2.73±0.24 –

PII 20 5.04±0.20 0.56±0.03 1.23±0.04 1.79±0.27* 29.25

PIII 20 5.21±0.16 0.55±0.03 1.24±0.04 2.71±0.32 –

Data are presented as the mean ± SEM of ten animals

*P<0.05 (compared with the 0.9% NaCl experimental group analyzed by ANOVA followed by Student Newman–Keuls test)
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been reported (Kennedy 1998). In this view, the inhibitor
of cysteine proteinase present in the latex of C. procera is
a putative candidate involved in the inhibition of tumor
growth, and tests with the purified inhibitor would be of
interest.

The latex of C. procera is a source of cysteine
proteinases (Freitas et al. 2007), and cytotoxic and
antitumor activities have been consistently reported for this
class of proteins (Chobotova et al. 2010). To determine
whether these enzymes were involved in the inhibition of
tumor growth, LP fraction was treated with IAA, a reducing
agent which irreversibly reduces disulfide bonds on
proteins and eliminates activity of cysteine proteinases.
After IAA treatment, LP did not exhibit activity against
tumor growth. The activity of cysteine proteinases mea-
sured in LP was observed in both the PII and PIII fractions
after ion exchange chromatography (Oliveira et al. 2007).
Therefore, the involvement of these enzymes on antitumor
activity is not clear. Bromelain, a mix of cysteine
proteinases obtained from pineapple (Ananas comosus),
exhibited antitumor activity in in vivo assays (Báez et al.
2007). However, bromelain did not lose its antitumor
activity after E-64 (a synthetic cysteine proteinase inhibitor)
treatment, which suggests that proteolytic activities were
not involved in its antitumor activity (Salas et al. 2008).
Fastuosain, a cysteine proteinase from Bromelia fastuosa, is
another example of a proteinase exhibiting anticancer
properties. The antitumor effect of fastuosain seems to
involve a reduction of CD44 molecules that were removed
from the cell surface of neoplastic cells by proteolysis
(Guimarães-Ferreira et al. 2007). Consistent with previous
data, the implication that laticifer proteins inhibit tumor
growth remains very attractive. However, additional efforts
will be necessary to confirm this idea.

Guided by our previous results, laticifer proteins were
fractionated into three sub-fractions by ion exchange
chromatography. In vitro assays have revealed that all
cytotoxic effects of LP fraction were found in PI (see
Fig. 3). Surprisingly, this fraction exhibited no effect in in
vivo assays. Inhibition of tumor growth was observed only
in animals given PII, a protein fraction that was retained on
the column. PII attenuated tumor development when given
by intraperitoneal or oral routes. It is worth noting that
animals receiving PII fraction (i.p.) exhibited similar results
to those treated with LP.

PI, PII, and PIII exhibited different protein profiles. PI
was free of proteolytic activity while PII and PIII exhibited
strong cysteine-type proteolytic activity. Recently, we
determined that all three LP fractions (PI, PII, and PIII)
exhibited anti-inflammatory activity. However, PI was the
only fraction that was a strong inducer of NO synthesis
(Ramos et al. 2009). In agreement with these observations,
it can be concluded that different laticifer proteins are
involved in different events, and they can exhibit differen-
tial in vitro and in vivo effects. The complex network of
activities observed in LP is still the aim of investigation. It
is now clear that distinct proteins are involved in the
cytotoxic and inhibitory effects on tumor growth as
determined by in vitro and in vivo assays, respectively.
The establishment of new protocols for protein purification
will certainly help in defining the role of latex proteins in
cytotoxicity as well as inflammatory and immune
responses. Preliminary evaluations of toxicological effects
of LP in animals suggest that this fraction is free of acute
toxicology, and long-term assays failed in determining
adverse effects on liver and spleen.

Experimental results from the present study suggested
that active LP and PII display in vivo inhibition of tumor

Table 5 Inhibition rate of LP and PII (one dose) on mice transplanted with sarcoma 180 tumors

Drug Dose (mgkg−1day−1) Liver (g/100g
body weight)

Spleen (g/100g
body weight)

Kidney (g/100g
body weight)

Tumor (g) Inhibition (%)

Healthy mice

0.9% NaCl – 4.59±0.19 0.18±0.03 1.46±0.05 – –

Mice transplanted with sarcoma 180

Intraperitoneal route

Saline – 5.74±0.21 0.76±0.06 1.30±0.05 2.28±0.07 –

LP 5 6.00±0.20 0.93±0.06 1.29±0.06 2.25±0.08 –

PII 5 5.71±0.20 0.70±0.06 1.35±0.06 1.34±0.19* 41.13

Oral route

Saline – 6.10±0.19 0.82±0.03 1.28±0.04 2.43±0.25 –

LP 20 6.06±0.18 0.77±0.07 1.43±0.06 2.33±0.26 –

PII 20 6.15±0.20 0.64±0.04 1.38±0.05 2.01±0.20 –

Data are presented as the mean ± SEM of ten animals. Animals were given a unique dose of LP or PII 24 h after tumor transplantation

*P<0.05 (compared with the 0.9% NaCl experimental group analyzed by ANOVA followed by Student Newman–Keuls test)
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growth, probably mediating an increased immunopharma-
cological response instead of exhibiting direct toxicity to
tumor cells. To investigate this hypothesis, we used a single
dose of laticifer proteins or PII and we recorded inhibition
of tumor growth. As observed in Table 5, LP fraction was
not active. However, PII reduced tumor growth when given
intraperitoneally. The fact that a single administration of PII
was active is compatible with the view that a very specific
effect is involved in the antitumor activity of PII, which
ultimately leads to an inhibition of tumor cell proliferation.
The lack of activity of PII when given orally was probably
due to an inadequate test dose. A dose–response assay
would be necessary to clarify this point.

Apart from the inhibitory effect of LP and PII on tumor
growth, the ability of LP to abolish the depletion of
leukocytes provoked by 5-FU treatment is outstanding.
The results reported here, along with other personal
observations, suggest that laticifer proteins of the latex of
C. procera could stimulate the immune system. This
hypothesis has been supported by the recent work of
Lima-Filho et al (2010) which showed a complete
protective effect of LP on mice submitted to a lethal
infection displayed by Salmonella enterica. Laticifer
proteins did not inhibit in vitro or in vivo bacterial growth
but protected animals against septic shock. Thus, the
immune stimulation effect of LP remains to be investigated
in more detail in the future. Therefore, this manuscript
contributes to the understanding of actual potentialities of
the latex of C. procera for treating neoplasia.
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