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Câncer é um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado 

de células que tendem a invadir tecidos e órgãos vizinhos, sendo considerado um grave problema 

de saúde pública. O tratamento na maioria dos casos, utiliza os quimioterápicos e visa a 

destruição das células tumorais, porém, a maioria destes fármacos apresentam baixa seletividade, 

causando inúmeros efeitos colaterais. Assim, estudos farmacológicos com compostos extraídos 

de plantas vêm sendo intensificados, visando alcançar resultados eficazes e seguros. A espécie 

Alpinia zerumbet (Pers.) B.L. Burtt & R.M. Sm., Zingiberaceae, é conhecida como colônia, 

sendo utilizada popularmente como anti-hipertensiva, no entanto, estudos antitumorais para a 

espécie são escassos. O presente trabalho tem como objetivo avaliar o efeito antiproliferativo de 

5,6-de-hidrocavaína isolada a partir do extrato diclorometano de A. zerumbet. Para tanto, as 

folhas de A. zerumbet (10 g) foram submetidas a extração com diclorometano (200 ml) por 

maceração (5 dias). O extrato diclorometano (EDA) foi concentrado em rotavapor sob pressão 

reduzida e liofilizado. Uma amostra de EDA (4 g) foi submetida a fracionamento em coluna 

cromatográfica com mistura de solventes (DCM: AcOET) em polaridade crescente. A subfração 

3 foi submetida a fracionamento em coluna flash utilizando diclorometano como eluente que foi 

monitorada por CCD (hexano:acetona 70:30 v/v) rendendo a subfração 3.1 que apresentou 

somente uma banda cromatográfica (substância 1). A substância 1 foi encaminhada para análises 

espectroscópicas (RMN 1H, 13C e EM-ESI). Na triagem antiproliferativa as linhagens celulares 

(U-251, UACC-62, MCF-7, NCI/ADR-RES, 786-0, NCI-H460, PC-3, OVCAR-3, HT-29, K-562 

e HaCat), foram inoculadas (100 l/poço, densidade celular: 3 a 7 X 10-4 células/ml) em meio 

RPMI/SFB/penicilina-estreptomicina, em placas de 96 compartimentos sendo incubadas com a 

substância 1 (diluída em dimetilsulfóxido e meio de crescimento) nas concentrações de 0,25; 2,5; 

25 e 250 g/ml por 24 h a 37 ºC em atmosfera de CO2 (5%), com adição do corante 

sulforrodamina (SRB) e leituras em 540 nm. A substância 1 foi identificada como 5,6-de-

hidrocavaína (DK) que apresentou potentes efeitos antiproliferativos frente a células tumorais de 

glioblastoma (U-251), com inibição total de crescimento (TGI) na concentração de 4,43 μg/ml. A 

TGI para HaCat (célula não tumoral) utilizada como controle foi de 150,60 μg/mL, dessa forma, 

DK se revelou 34 vezes mais seletiva para células tumorais U-251. As demais linhagens 

apresentaram TGI superior a 9,79 μg/ml. Este estudo contribuiu para o estudo químico de A. 

zerumbet e para pesquisa de agentes antitumorais.  
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