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RESUMO
PAZ, D.P.A. Efeitos antineoplásicos de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae): estudos in
vivo e in vitro. 2018. 114f. Dissertação (Mestrado em Biotecnologia – Programa pósgraduação Interunidades em Biotecnologia, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.
Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) (ET) é uma planta popularmente utilizada
para o tratamento de neoplasias. O objetivo geral deste trabalho foi avaliar os efeitos do látex
da Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) em tumores transplantáveis in vivo e em
cultivos de células tumorais in vitro. Os objetivos específicos foram: avaliar a toxicidade in
vivo do látex de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) em camundongos, avaliar os
eventuais efeitos antineoplásicos in vivo do látex de Euphorbia tirucalli Lineu
(Euphorbiaceae) no tumor de Ehlich em suas formas ascítica e sólida e avaliar os eventuais
efeitos antineoplásicos do látex de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) nas linhagens
de melanoma murino B16/F10, melanoma canino oral CBMY e melanoma humano SKMEL28, in vitro. Para tanto, quatro

experimentos foram realizados, e o trabalho está

organizado na forma de 5 capítulos. Exemplares certificados (ECOCERT) de Euphorbia
tirucalli, cuja exsicata foi depositada no Herbário do Instituto de Biociências da Universidade
de São Paulo ( registro “PAZ 1 (SPF)”), foram plantados nos jardins da Faculdade de
Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de Sao Paulo, na cidade de Sao Paulo, SP.
Desses exemplares de E.tirucalli, foi colhido o látex, que por sua vez foi diluído conforme o
uso popular em solução salina (LETS) para os estudos in vivo. No primeiro estudo (Capitulo
2), avaliou-se, em camundongos, a toxicidade do látex de E.tirucalli, diluido segundo a
utilização popular, em solução salina.

Para o estudo de toxicidade, 3 grupos de 5

camundongos receberam 5µl de LETS em 3 diluições: 3, 6 e 9 gotas (123mg, 246mg e
369mg, respectivamente de látex de ET) em 1L de solução salina, via intragástrica, durante 14
dias. O grupo controle (CT) recebeu, via intragástrica, 5µl de solução salina. Após a
eutanásia, os cadáveres e os órgãos (fígado, rins e baço) foram pesados, e cortes histológicos
de fragmentos representativos dos órgãos foram analisados. O estudo não revelou alterações
adversas do LETS em camundongos nas diluições testadas .. No segundo estudo (Capítulo 3),
avaliou-se os efeitos do látex diluído de E.tirucalli sobre o tumor ascítico de Ehrlich (TAE).
Para tanto, dois grupos de 15 camundongos receberam inoculação intraperitoneal de 5 x106
células do TE para desenvolvimento do tumor de Ehrlich na forma ascítica (TAE). O grupo
controle (CT) recebeu 5µl de solução salina, durante 13 dias. Os animais do grupo tratado
receberam 5µl de LETS, na concentração de 0,369mg/ml, e o crescimento tumoral foi

analisado após 13 dias, tendo sido quantificados tanto o líquido ascítico como as células
tumorais. No TAE, foi observada uma diminuição significante (p=0,0348) na concentração de
células tumorais viáveis (CTV) no GT em relação ao CT e houve uma diminuição próxima da
significância (p=0,0564) na concentração do número de células tumorais totais (CTT) no GT
em relação ao CT. No terceiro estudo (Capítulo 4), 0,05mL de suspensão contendo 2,5 x 10 6
células do TE foram inoculadas no coxim plantar de 3 grupos de 10 camundongos. Um destes
grupos, o grupo controle (CT), recebeu apenas solução salina por via intragástrica, durante 14
dias. Os outros 2 grupos, receberam 5µl de LETS, na concentração de 0,369mg/ml, durante
14 dias, sendo que o grupo tratado 1 (G1) recebeu o tratamento desde o 1º dia e o grupo
tratado 2 (G2) recebeu o tratamento após o 5º dia de inoculação tumoral. No tumor sólido de
Ehrlich, houve uma diminuição próxima da significância (p=0,0564) na concentração do
número de CTT no G1 em relação ao CT. Houve diferença no crescimento tumoral do G1 em
relação ao CT (p=0,568) e do G2 em relação ao CT (p=0,0025). Tanto o G1 como o G2
apresentaram em relação ao CT diminuição da área do coxim plantar ocupada por células
tumorais, diminuição da área da massa tumoral ocupada por necrose e diminuição na
quantidade de células inflamatórias mononucleadas circundando a massa tumoral. No quarto
estudo (Capítulo 5) foi realizado ensaio in vitro para verificar a citotoxicidade do látex de ET
em células de melanoma murino B16/F10, melanoma bucal canino (CBMY) e melanoma
humano SK-MEL 28. Para o experimento in vitro, foram preparadas diluições seriadas do
látex de E. tirucalli em meio DMEM, sendo que a concentração maior foi de 1mg/mL. Foram
feitas 9 diluições seriadas: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/258. In vitro houve
diminuição significante da viabilidade celular no tratamento realizado com o látex de E.
tirucalli nas linhagens de melanoma murino B16, melanoma oral canino CBMY e melanoma
humano SK-MEL 28. Este trabalho mostra que o látex de Euphorbia tirucalli Lineu
(Euphorbiaceae) não mostrou toxicidade nas doses avaliadas, e apresentou efeitos
antineoplásicos em modelos de neoplasias transplantáveis in vivo, assim como in vitro para as
3 linhagens de melanoma utilizadas. Face aos estudo realizados, conclui-se que o látex de
E.tirucalli apresenta efeitos antineoplásicos nas diluições testadas, tanto in vivo como in vitro.
Palavras chave: Euphorbia tirucalli. Fitoterapia e câncer. Aveloz. Fitoterapia. Tratamento
neoplasias.

ABSTRACT
PAZ, D.P.A. Antineoplastic effects of Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae): in vivo and
in vitro studies. 2018. 115f. Dissertation (Master in Biotechnology - Postgraduate Program in
Biotechnology Interunits, Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science, University of
São Paulo, São Paulo, 2018.
Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) (ET) is a plant popularly used for the
treatment of neoplasias. The general objective of this work was to evaluate the effects of latex
of Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) on transplantable tumors in vivo and on tumor
cell cultures in vitro. The specific objectives were to evaluate the in vivo toxicity of
Euphorbia tirucalli Lateu (Euphorbiaceae) in mice, to evaluate the possible in vivo
antineoplastic effects of Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) latex on ascitic and solid
Ehlich tumor, and to evaluate the possible antineoplastic effects of Euphorbia tirucalli Lineu
(Euphorbiaceae) latex on murine melanoma B16 / F10, CBMY oral canine melanoma and
SKMEL28 human melanoma in vitro. For that, four experiments were carried out, and the
dissertation is organized in the form of 5 chapters. Certified copies (ECOCERT) of Euphorbia
tirucalli, whose exsicata was deposited in the Herbarium of the Institute of Biosciences of the
University of São Paulo (record "PAZ 1 (SPF)") were planted in the gardens of the School of
Veterinary Medicine and Animal Science of the University of Sao Paulo, in the city of Sao
Paulo, SP. From these E.tirucalli specimens, the latex was collected, which in turn was diluted
according to the popular use in saline solution (LETS) for the in vivo studies. In the first study
(Chapter 2), the toxicity of E.tirucalli latex diluted according to the popular use in saline was
evaluated in mice. For the toxicity study, 3 groups of 5 mice received 5μl of LETS in 3
dilutions: 3, 6 and 9 drops (123mg, 246mg and 369mg, respectively ET latex) in 1L of saline
solution intragastric for 14 days . The control group (CT) received, intragastric, 5μl of saline
solution. After euthanasia, cadavers and organs (liver, kidneys and spleen) were weighed, and
histological sections of representative organs fragments were analyzed. The study did not
reveal adverse changes of LETS in mice at the tested dilutions. In the second study (Chapter
3), the effects of E.tirucalli diluted latex on Ehrlich ascites tumor (EAT) were evaluated. To
this end, two groups of 15 mice received intraperitoneal inoculation of 5x10 6 TE cells for the
development of Ehrlich's tumor in the ascitic form (TAE). The control group (CT) received
5μl of saline solution for 13 days. The animals in the treated group received 5 μl LETS at a
concentration of 0.369mg/ml, and the tumor growth was analyzed after 13 days, both ascitic

fluid and tumor cells being quantified. In the TAE, a significant decrease (p = 0.0348) in the
concentration of viable tumor cells (CTV) in the GT relative to the CT was observed and there
was a significance decrease (p = 0.0564) in the concentration of number of cells (CTT) in the
GT compared to CT. In the third study (Chapter 4), 0.05 ml of suspension containing 2.5 x
106 TE cells were inoculated into the footpad of 3 groups of 10 mice. One of these groups,
the control group (CT), received saline solution intragastrically for 14 days. The other 2
groups received 5 μl of LETS at a concentration of 0.369 mg / ml for 14 days, and treated
group 1 (G1) received treatment from day 1 and treated group 2 (G2) received treatment after
the 5th day of tumor inoculation. In Ehrlich solid tumor, there was a significant decrease (p =
0.0564) in the concentration of CTT number in G1 relative to CT. There was difference in
tumor growth of G1 in relation to CT (p = 0.568) and G2 in relation to CT (p = 0.0025). Both
G1 and G2 presented a decrease in the area of footpad occupied by tumor cells, a decrease in
the area of the tumor mass occupied by necrosis and a decrease in the number of mononuclear
inflammatory cells surrounding the tumor mass. In the fourth study (Chapter 5) an in vitro
assay was performed to verify the cytotoxicity of ET latex in murine melanoma B16 / F10,
canine buccal melanoma (CBMY) and human SK-MEL 28 melanoma cells. Serial dilutions of
E. tirucalli latex in DMEM medium, with the highest concentration being 1mg / mL. Nine
serial dilutions were made: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/258. In vitro, there was a
significant decrease in cell viability in the treatment with E. tirucalli latex in murine B16
melanoma, CBMY oral melanoma, and SK-MEL 28 human melanoma. Therefore, this study
shows that latex of Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) did not show toxicity at the
doses evaluated, and showed antineoplastic effects in models of transplantable neoplasms in
vivo, as well as in vitro for the 3 melanoma strains used. In view of the studies carried out, it
is concluded that the latex of E.tirucalli shows antineoplastic effects at the dilutions tested.

Keywords: Euphorbia tirucalli. Phytotherapy and cancer. Aveloz. Phytotherapy. Treatment
neoplasias.
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO GERAL

1 INTRODUÇÂO GERAL
Nos dias de hoje, o câncer representa um dos maiores desafios para a ciência e para a prática
médica no homem. Quanto aos animais, o problema não é diferente: há necessidade de se
intensificar as pesquisas em Oncologia Veterinária, em todas as suas vertentes, particularmente no
que concerne a novos tratamentos para neoplasias de animais.
O desenvolvimento de novos fármacos para o tratamento do câncer passa por diversas etapas
e o tempo entre a descoberta de um princípio ativo e o lançamento de uma nova droga no mercado
pode levar alguns anos. Em função das altas morbidade e mortalidade associadas a diversos tipos de
câncer, o surgimento de novos medicamentos antineoplásicos é sempre acompanhado de grande
interesse e expectativa. Existe mesmo uma grande pressão de pacientes, seus familiares, e médicos,
de forma individual ou organizada, e ainda da própria indústria farmacêutica, para que tais
medicamentos se tornem disponíveis mesmo antes de serem registrados.
Respostas definitivas quanto à eficácia ou não de determinado agente anticâncer só podem
ser obtidas por meio de ensaios clínicos. Entretanto, devido a limitações éticas, clínicas e
econômicas, além do número de pacientes exigidos para ensaios clínicos, a maior parte das
pesquisas precisa ser feita em sistemas experimentais. Por muitas décadas, pesquisadores vêm
desenvolvendo métodos in vivo e in vitro para avaliar a resposta a tratamentos em oncologia. Tais
métodos são de fundamental importância para detectar agentes potencialmente eficientes para serem
levados aos ensaios clínicos.
Neste trabalho realizou-se alguns ensaios in vivo e in vitro, com o objetivo de verificar o
potencial antineoplásico do látex de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae), uma planta
popularmente conhecida como “aveloz” e utilizada para o tratamento do câncer.
A seguir daremos uma breve explanação sobre o que é o câncer e uma breve descrição dos
modelos experimentais que foram utilizados neste trabalho, para que a proposta desta dissertação
seja melhor compreendida.
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2 REVISÃO DA LITERATURA
2.1 O câncer
Câncer é um termo utilizado para definir os tumores malignos. Tumor é um termo sinônimo
de neoplasia, que literalmente tem o significado de “crescimento novo”. A palavra câncer é derivada
do grego carangueijo e provavelmente é assim denominado por ser um câncer capaz de “se aderir e
se agarrar a qualquer parte, como um carangueijo”. (ROBBINS & COTRAN, 2010).
Diversas definições de neoplasia foram publicadas na literatura pertinente à patologia geral.
Segundo WILLIS, 1952, “uma neoplasia é uma massa anormal de tecido cujo crescimento excede e
é incoordenado com o dos tecidos normais, persistindo da mesma maneira excessiva após o
estímulo que provocou a alteração”.
Já Segundo BEREMBLUM, 1970, “um tumor é um tecido que prolifera ativamente,
composto por células derivadas de um tecido normal, que experimentou, porém, um tipo anormal de
diferenciação irreversível; seu crescimento é progressivo devido a um persistente atraso na
maturação de suas células tronco”.
Segundo PEREZ-TAMAYO, 1985, “neoplasia é o crescimento de tecido novo com as
seguintes características: é descontrolado, não tem ponto final esperado, e é agressivo para o
hospedeiro“.
Neoplasias benignas e malignas podem ser diferenciados pela avaliação de diversos
critérios, tais como grau de diferenciação e anaplasia, velocidade de crescimento, capacidade de
invasão local e metástases. De modo geral, neoplasias benignas são menos agressivos enquanto os
neoplasias malignas apresentam um grau de agressividade maior, muitas vezes caracterizado por um
crescimento acelerado e capacidade de migração celular com o desenvolvimento de metástases em
locais à distância do tecido no qual se originou. Enquanto de modo geral tumores benignos tendem
a crescer mais lentamente no decorrer de anos e não geram metástases, tumores malignos podem se
desenvolver em um ritmo acelerado, disseminando-se pelo hospedeiro com rapidez, podendo levalo à morte (ROBBINS & COTRAN, 2010).
2.1.1 Tumor de Ehrlich
O tumor de Ehrlich é um tipo de tumor murino transplantável, utilizado em Oncologia
Experimental, para estudos tanto sobre a compreensão do processo de desenvolvimento tumoral em
si mesmo, como para a avaliação de terapias de potencial antineoplásico.
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O tumor de Ehrlich é um modelo experimental desenvolvido por Paul Ehrlich, em 1896.
Consiste em um adenocarcinoma mamário murino, que se desenvolve na forma ascítica quando as
células são implantadas no peritôneo e na forma sólida, quando implantadas no subcutâneo
(DAGLI,

1989

).

A vantagem da utilização do tumor de Ehrlich como modelo experimental para a verificação da
atividade de substâncias com potencial antineoplásico é a sua fácil padronização, por ser possível
saber o número de células que está sendo implantadada em cada animal individualmente. Outra
vantagem é o conhecimento prévio das características iniciais das células tumorais que serão
inoculadas, além do tempo rápido no qual a neoplasia se desenvolve nos animais, diminuindo o
tempo necessário para estudo (PALERMO et al., 2003; VALADARES e QUEIROZ,2002).
Desta forma, em experimentos com o tumor ascítico, por exemplo, é possível realizar a
comparação da eficácia de uma substância com potencial antineoplásico, ao comparar o número de
células tumorais viáveis e inviáveis entre o grupo controle e o grupo tratado com a substância
estudada após um determinado tempo de tratamento.
Neste trabalho, Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) teve o seu potencial
antineoplásico avaliado tanto no modelo de tumor ascítico quanto no modelo de tumor sólido de
Ehrlich, o que possibilitou verificar o potencial de sua atividade antineoplásica do látex diluído de
Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) in vivo, conforme utilizado popularmente pelos seres
humanos. A escolha de um modelo in vivo para os estudos iniciais e não de um estudo in vitro,
objetivou mimetizar de forma mais fidedigna o uso popular, levanto em conta que os compostos
químicos do látex diluído de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) ao ser ingerido passa pelo
processo de absorção gástrica, assim como pelo metabolismo de primeira passagem e de segunda
passagem, sofrendo transformações bioquímicas que não podem ser mimetizadas ainda por ensaios
in vitro.
2.1.2 Células de melanoma B16/F10
As células B16/F10 são células muito utilizadas em Oncologia experimental, sendo um
modelo de melanoma murino. É uma linhagem celular altamente agressiva, apresentando
metástases pulmonares através da inoculação subcutânea primária ou através de injeção intravenosa
(FIDLER, 1973) .
Por conta da ocorrência destas metástases pulmonares, é um modelo experimental adequado
para a realização inicial de estudos pré-clínicos que visem identificar substâncias de potencial
antineoplásico a serem utilizadas no tratamento do melanoma canino, que, como foi previamente

22

comentado, muitas vezes acomete os pulmões como alvo de metástase.
Com a intenção de verificar se a atividade antineoplásica do látex de Euphorbia tirucalli
Lineu (Euphorbiaceae) que foi observada in vivo no tumor de Ehrlich seria observada também no
tratamento de melanomas, estas células foram escolhidas para serem utilizadas neste trabalho em
estudos iniciais in vitro.
2.1.3 Células de melanoma oral canino CBMY
CBMY é uma linhagem de melanoma oral canino isolada em nosso Laboratório de
Oncologia Experimental e Comparada. O animal doador foi um cão macho de 13 anos, da raça
Dachshound. A utilização de células isoladas de cão para verificar a atividade citotóxica de uma
substância possibilita averiguar seu possível benefício para o tratamento desta neoplasia em cães
portadores de melanoma oral canino através do desenvolvimento de um produto padronizado.
2.1.4 Melanoma humano SK-MEL28
SKMEL 28 é uma linhagem comercial de melanoma de pele humano. O doador foi um
homem de 51 anos. A utilização de células de melanoma humana para a verificação da atividade
citototóxica da substância possibilita averiguar a sensibilidade destas células para a substância e seu
possível potencial para o tratamento tópico de melanoma de pele em seres humanos, por meio do
desenvolvimento de um produto padronizado.
2.2 Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae)
Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) é um arbusto grande, lactescente, de 2-6 m de
altura. Seu tronco e ramos principais são lenhosos de cor pardacenta como qualquer outra árvore,
porém o restante da planta é incomum: ramos jovens são cilíndricos, verdes e as folhas muito
pequenas e pouco visíveis porque caem logo que são produzidas. As flores são pequenas e de cor
verde-amarelada. Multiplica-se facilmente por meio vegetativo, bastando espetar no chão um
pedaço de seu ramo. É nativa de Madagascar e amplamente cultivada no Brasil, principalmente no
Nordeste. Trata-se de um arbusto pertencente à família das euphorbiaceaes, da mesma família da
Phyllanthus amarus (Euphorbiaceae), além de outras espécies deste gênero, que são conhecidas
como "quebra pedra" e são utilizadas popularmente no tratamento de cálculo renal, como diurético
e no tratamento de hepatite (LORENZI & MATOS, 2002).
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Possui entre seus constituintes uma grande quantidade de terpenos e esteróis, sendo que
alguns de seus componentes já foram isolados, tais como: taraxasterol e tirucallol (COSTA, 2002),
alcohol eufol e alfa-euforbol (MACDONALD and WARREN, 1944). A maior parte constituinte da
Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) são água, tigliane e ingenane. O látex fresco contém
álcool terpênico taraxasterol e tirucallol (CATALUNHA and TAXA, 1999).
Existem poucos trabalhos verificando a ação terapêutica de Euphorbia tirucalli Lineu
(Euphorbiaceae). Popularmente, o látex desta planta é utilizado para o tratamento de tumores e
cânceres em uma baixa concentração diluído em solução salina, contando com diversos relatos
clínicos (populares) que atestam esta ação de forma positiva (MELO, J. G., et al, 2011).
Porém, estudos sugerem sua propriedade irritante e neoplásica, devido aos ésteres
diterpênicos encontrados na composição de seu látex (FURSTENBERGER, HECKER, 1986).
Relatos do Departamento de Oftalmologia, em Taipei, Taiwan, sugerem uma ação ocular irritante de
seu látex, quando em contato com os olhos (HSUEH et. al. , 2004).
Estes dados sugerem uma ação potencialmente tóxica de seus componentes bioativos. Sendo
assim, evidenciam a importância da realização de estudos que verifiquem a segurança e a eficácia
do uso popular desta planta para o tratamento do câncer, para que se possa posteriormente dircionar
esforços para a utilização de seu potencial antineoplásico através de um medicamento fitoterápico
veterinário de comprovada eficácia e segurança.

2.2.1 Estudos sobre Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae)
2.2.1.1 In vitro

Em um estudo realizado em 2011, verificou-se a ação do látex de Euphorbia tirucalli Lineu
(Euphorbiaceae) na modulação de citocinas relacionadas à atuação de linfócitos T CD4 na resposta
imune (AVELAR, B.A, et. Al, 2011).
Em uma patente depositada na World Intellectual Property Organization, de número WO
2011/086424 Al, um composto extraído a partir do látex da Euphorbia tirucalli Lineu
(Euphorbiaceae), conhecido como AM-10, é constituído por euphol (70%), cerca de 10% de
tirucalol e cerca de 10% de 2 variações diferentes de ingenol. Este composto foi extraído para a
produção de um produto farmacêutico com função anti-neoplásica, anti-inflamatória e analgésica,
com estudos para estes efeitos demonstrados na referida patente (CALIXTO, J.B; PIANOWSKI,
L.F, 2011).
Verificou-se efeito analgésico em experimento in vivo, na dosagem de 100mg/kg e, na
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concentração de 25 (mg/ml) em ensaios in vitro, verificou-se atividade antineoplásica, em tipos
variados de linhagens celulares (CALIXTO, J.B; PIANOWSKI, L.F, 2011).
Uma patente publicada em 2006, cita a combinação de uma fração ativa de Euphorbia
tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) com Ficus carioca, sugerindo diversas propriedades deste
composto, dentre elas: ação antioxidante, anti-inflammatória e imunossupressora (CHAVES, C. P;
DIAS, J.M.M, 2006).
Em outra patente, obtem-se uma fração ativa do látex, com atuação antineoplásica, a partir
do extrato butanólico (CALIXTO, J.B; PIANOWSKI, L.F, 2007).
Os mesmos autores descrevem em outro trabalho a obtenção de derivados de ingenol,
através de extração butanólica, para utilização como anti-neoplásicos ( CALIXTO, L.B;
PIANOWSKI, L. B, 2015).
É sugerido também, ainda em patente, o uso das moléculas ingenol-3-angelate, 20-deoxyingenol-3-angelate e/ou 20-O-acetyl-ingenol-3-angelate, para a profilaxia e tratamento de câncer de
próstata. (AYLWARD, J.H; PARSONS, P.G, 2008).
Verificou-se que os ésteres de ingenol presentes na Euphorbia tirucalli Lineu
(Euphorbiaceae) se ligam às tubulinas nas células, desestabilizando-as, o que resulta em inibição do
crescimento celular (KHALEGUIAN et. al, 2010).
A molécula ingenol 3,20-dibenzoate, extraído de Euphorbia esula demonstrou ação antileucêmica em ratos (KUPCHAN, et. al, 1976).
Descreve-se também em patente os usos de lanosta-8,24-dien-3-ols, como inibidores de
proteínas C quinases (PKC´s), que estão diretamente relacionadas ao desenvolvimento de células
tumorais. Sendo assim estas moléculas, definidas como euphol, tirucallol, lanosterol e derivados,
possuem ação antitumoral. Um experimento demonstrando esta ação é descrito na patente
utilizando euphol na inibição de PKC. Estes componentes podem ser extraídos de algumas plantas
da família Euphorbiaceae (PIANOWSKI, L.F, et. al, 2016).
Sugere-se que diesteres de phorbol podem atuar como promotores tumorais em altas
concentrações, mas como inibidores tumorais em baixas concentrações, verificando-se atividades
anti-tumorais conseqüentes da ação de diversas moléculas de phorbol (DRIEDGER, P. E; QUICK,
J, 2000).
Um estudo publicado em 2013, demonstra a ação citotóxica de extratos hidroetanólico 70%
e do extrato hexânico de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae). O extrato hexânico apresentou
maior atividade em menor concentração (ARCHANJO, A.B, et. Al, 2013).
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2.2.1.2 In vivo

Em um estudo realizado com o extrato hidroetanólico 70%, preparado por maceração, de
Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae), verificou o aumento de sobrevida em animais
portadores do tumor ascítico de Ehrlich, assim como a diminuição da mielossupressão causada por
este tumor (ORLANDO, J.S., 2016).
Em 2006, um estudo semelhante já havia sido realizado por Valadares e colaboradores, mas
o extrato foi preparado por percolação, em extrato hidroetanólico 90%. Verificou-se aumento de
sobrevida nos animais e modulação da mielopoiese (VALADARES, C. M, et. al, 2006).
Foi realizado o isolamento da molécula euphol e verificou-se sua ação inibidora do
crescimento de células gástricas cancerígenas (LIN, M.W, et. al, 2012).
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3 OBJETIVOS
3.1 Objetivo geral
O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos do látex da Euphorbia tirucalli Lineu
(Euphorbiaceae) em tumores transplantáveis in vivo e in vitro.
3.2 Objetivos específicos
-Avaliar a toxicidade in vivo do látex de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) em
camundongos.
-Avaliar os eventuais efeitos antineoplásicos in vivo do látex de Euphorbia tirucalli Lineu
(Euphorbiaceae) no tumor de Ehlich em suas formas ascítica e sólida.
-Avaliar os eventuais efeitos antineoplásicos do látex de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae)
nas linhagens de melanoma murino B16/F10, melanoma canino oral CBMY e melanoma humano
SK-MEL28, in vitro.
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CAPÍTULO 2:ESTUDO DE TOXICIDADE DO LÁTEX DE

Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae)
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RESUMO
Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae), comumente conhecida como “aveloz”, é uma planta
ornamental tropical e subtropical, cujo látex é popularmente utilizado para o tratamento de
neoplasias. Estudos sugerem sua propriedade irritante e neoplásica, devido aos ésteres diterpênicos
encontrados na composição de seu látex (FURSTENBERGER, HECKER, 1986). Relatos do
Departamento de Oftalmologia, em Taipei, Taiwan, sugerem uma ação ocular irritante de seu látex,
quando em contato com os olhos (HSUEH et. al. , 2004). Este trabalho teve a finalidade de verificar
a toxicidade do látex de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) utilizada popularmente para o
tratamento de neoplasias. Para tanto, três grupos de 5 camundongos receberam o tratamento por
meio de sonda gástrica com três doses diferentes do látex diluído (3 gotas - 123mg - em 1L de
solução salina, 6 gotas - 246mg - em 1L de solução salina e 9 gotas – 369mg - em 1L de solução
salina), diariamente, durante 14 dias. Um grupo controle recebeu apenas solução salina por sonda
gástrica, mas não recebeu Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae). Os camundongos foram
pesados diariamente e após o tratamento. Foi observado o peso relativo de seus órgãos, tais como
fígado, baço, timo e rim. Fragmentos representativos do fígado, estômago, intestinos, baço, rins,
pâncreas, pulmões, timo e cérebro foram colhidos e posteriormente processados histologicamente,
com a intenção de verificar se houve lesão após o tratamento com alguma das doses utilizadas. Não
houve variação no peso relativo dos órgãos entre os grupos analisados, nem variação no peso total
entre os grupos. Fragmentos do fígado, estômago, intestinos, baço, rins, pâncreas, pulmões, timo e
cérebro foram analisados histologicamente, não sendo encontrada nenhuma lesão microscópica em
nenhum dos grupos tratados. A ausência de variação entre cada grupo do peso relativo dos órgãos
analisados, a ausência de variação do peso total entre os grupos tratados, assim como a ausência de
lesões microscópicas nos órgãos analisados, evidenciam que, embora a Euphorbia tirucalli Lineu
(Euphorbiaceae) seja classificada como uma planta tóxica, nas diluições utilizadas neste
experimento seu látex não apresenta toxicidade.

Palavras-chave: toxicidade Euphorbia tirucalli, látex aveloz, látex Euphorbia tirucalli, toxicidade
fitoterapia, fitoterapia oncologia.
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1 INTRODUÇÃO
Existem poucos trabalhos verificando a ação terapêutica de Euphorbia tirucalli Lineu
(Euphorbiaceae). Popularmente, o látex desta planta é utilizado para o tratamento de tumores e
cânceres em uma baixa concentração diluído em solução salina, contando com diversos relatos
clínicos (populares) que atestam esta ação de forma positiva. Não é conhecida a origem desta forma
de tratamento com Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae). Porém, estudos sugerem sua
propriedade irritante e neoplásica, devido aos ésteres diterpênicos encontrados na composição de
seu látex (FURSTENBERGER, HECKER, 1985). Relatos do Departamento de Oftalmologia, em
Taipei, Taiwan, sugerem uma ação ocular irritante de seu látex, quando em contato com os olhos
(HSUEH et. al. , 2004). Estes dados, somado ao conhecimento popular de que esta planta é utilizada
como cerca viva em fazendas e sítios localizados em regiões norderstinas, sugerem uma ação
potencialmente tóxica de seus componentes bioativos. Sendo assim, evidenciam a importância da
realização de estudos que verifiquem não somente a possível ação antineoplásica do látex desta
planta, de acordo com o uso popular, mas também de estudos de toxicidade que verifiquem a
possível toxicidade da concentração de látex popularmente utilizada.
Este trabalho teve por finalidade iniciar estes estudos de toxicidade, avaliando a possível
toxicidade do látex de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) nas diluições mais
frequentemente utilizadas na medicina popular.
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2 MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Animais
Foram utilizados camundongos C57BL/6, isogênicos, machos, pesando de 25 a 35g,
oriundos do Biotério do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia da Universidade de São Paulo. Durante o período de experimentação, os animais
permanecerão no referido Biotério, recebendo água e ração balanceada “ad libitum”. Procolado na
CEUA sob o nº 1768/2009.
2.2 Coleta e diluição de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae)
Uma muda de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) certificada com o selo orgânico
ECOCERT (http://www.brazil.ecocert.com/index) foi gentilmente cedida pelo viveiro “Sabor de
Fazenda”. A muda foi plantada no jardim da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da
Universidade de São Paulo, situada na Avenida Prof Dr Orlando Marques de Paiva, 87, CEP 05508900, São Paulo, SP. A diluição foi preparada segundo o uso popular, indicada pelo Prof. Dr. Gokithi
Akisue, da Universidade São Francisco. O depósito de uma exsicata foi realizado no Instituto de
Biociências da USP, sob o registro “PAZ 1 (SPF)”. Sobre a análise da composição do látex de E.
tirucalli, vide ANEXO I, ANEXO II E ANEXO III.
2.3 Preparo das doses diluídas do látex de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae)

As doses foram preparadas segundo o uso popular, indicado pelo Prof. Dr. Gokithi Akisue,
da Universidade São Francisco. Segundo o uso popular, são diluídas 3 gotas do látex do caule da
planta em 1 litro de solução salina e o indivíduo tratado ingere 10 ml da diluição por dia. Não
dispomos de dose padronizada para camundongos, mas adaptamos a dose estabelecida segundo o
uso popular para humanos. Assim, foram preparadas 3 diluições, correspondendo a 3, 6 e 9 gotas
(123mg, 246mg e 369mg, respectivamente), de látex diluídas em 1 litro de solução salina.
2.4 Administração das doses de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) a camundongos
C57BL/6
Três grupos de 5 camundongos receberam o tratamento por meio de sonda gástrica
(gavagem) com as diferentes doses (3, 6 ou 9 gotas – 123mg, 246mg ou 369mg) do látex diluído,
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diariamente, durante 14 dias. Um grupo controle recebeu também a solução salina por sonda
gástrica (gavagem) , mas não recebeu Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae).
Os camundongos foram pesados diariamente e após o tratamento. Obteve-se o peso relativo
de seus órgãos, tais como fígado, baço, timo e rim. Fragmentos representativos do fígado,
estômago, intestinos, baço, rins, pâncreas, pulmões, timo e cérebro foram colhidos e posteriormente
processados histologicamente para inclusão em parafina. Cortes de 5 micrômetros foram obtidos e
corados com Hematoxilina e Eosina e observados ao microscópio com a intenção de verificar
eventuais efeitos adversos após o tratamento com alguma das doses utilizadas.

2.5. Análise estatística
Os dados experimentais foram expressos como média ± desvio padrão da média (MÉDIA ±
DP). Para análise do estudo de toxicidade, utilizou-se a ANOVA de uma via seguido pelo teste de
comparação múltipla de Tukey (análise do peso relativo) e a ANOVA de duas vias, seguido do post
test Bonferroni (análise do tratamento em relação ao tempo). Para análise do tratamento realizado
com o tumor de Ehrlich, utilizou-se a ANOVA de duas vias (análise do tratamento em relação ao
tempo) e o test t de Student pareado (análise da concentração e número de células tumorais; análise
do volume de líquido ascítico; análise do peso relativo). Considerou-se um nível de significância de
5%.
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3 RESULTADOS
Ocorreu a perda, acidentalmente, de três animais (1 do grupo 2 – solução de látex à 0,0123%
– e outros 2 do grupo 4 – solução de látex à 0,0369%) durante o experimento, ficando estes grupos
com 4 animais para cálculo das médias. Os outros grupos permaneceram com 5 (CT) e 6 (solução
de látex à 0,0246%) animais.
A variação de peso total dos camundongos desde o início até o término do tratamento com
Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae), bem como os dados referentes ao peso relativo do
fígado, rim , baço e timo dos animais encontram-se nas figuras 1 a 5.

Variação de peso total
4

g

3
2
1

0

CT

0,0123%

0,0246%

0,0369%

Concentração
Figura 1. Variação de peso total ao final do tratamento com diferentes concentrações de
Euphorbia tirucalli.
Não foi observada variação significante na variação de peso total ao final do tratamento
entre o grupo controle e os grupos tratados (figura 1), quando os dados foram analisados pela
ANOVA de uma via seguida pelo pós teste de Tukey.
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Peso relativo do fígado
g/100g de peso vivo

7.5

*

5.0

2.5

0.0

CT

0,0123% 0,0246% 0,0369%

Grupos
Figura 2. Peso relativo do fígado após a administração via oral de diferentes concentrações
de Euphorbia tirucalli.
Variação significante em relação ao grupo controle (P<0,05)
Foi observada variação significante para menor (p<0,05) no peso relativo do fígado, na
concentração de 0,246mg/ml em relação ao grupo controle (CT), quando analisado pela ANOVA de
uma via seguida pelo pós teste de comparação múltipla de Tukey (figura 2).

Peso relativo do rim
g/100g de peso vivo

0.75

*

0.50

0.25

0.00

CT

0,0123%

0,0246%

0,0369%

Grupos

Figura 3. Peso relativo do rim após a administração via oral de diferentes concentrações de
Euphorbia tirucalli.
Foi observada alteração significante para maior (p=0,0492) no peso relativo do rim, na
concentração de 0,123mg/ml, em relação ao grupo controle, quando analisado pelo teste t não
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pareado (figura 3).

Peso relativo do baço
g/100g de peso vivo

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

CT

0,0123% 0,0246% 0,0369%

Grupos
Figura 4. Peso relativo do baço após a administração via oral de diferentes concentrações de
Euphorbia tirucalli.

Peso relativo do timo
g/100g de peso vivo

0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

CT

0,0123% 0,0246% 0,0369%

Grupos
Figura 5. Peso relativo do timo após a administração via oral de diferentes concentrações de
Euphorbia tirucalli.

Não se observou variação significante no peso relativo do baço e do timo (figuras 4 e 5),
quando analisados pela ANOVA de uma via seguida pelo pós teste de comparação múltipla de
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Tukey.
Fragmentos do fígado, estômago, intestinos, baço, rins, pâncreas, pulmões, timo e cérebro
foram analisados histologicamente, não sendo encontrada nenhuma lesão microscópica em nenhum
dos grupos tratados.
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4 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
A ausência da alteração do peso relativo dos órgãos analisados, assim como a ausência de
lesões microscópicas nos mesmos, evidenciam que, embora a Euphorbia tirucalli Lineu
(Euphorbiaceae) seja classificada como uma planta tóxica, nas diluições utilizadas neste
experimento

seu

látex

não

apresenta

toxicidade.

Deve ser levado em conta, apesar disso, que a concentração dos princípios ativos presentes no
látex de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) podem variar a depender da região de plantio da
planta, assim como das condições ambientais e do teor de umidade no momento de coleta. Desta
forma, outros estudos precisam ser realizados para que possa ser confirmada a não toxicidade aguda
do uso do látex diluído de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae).
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CAPÍTULO 3 EFEITOS DO LÁTEX DE

Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae)
SOBRE O TUMOR DE EHRLICH EM SUA FORMA ASCÍTICA
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RESUMO
Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) (ET), comumente conhecida como “aveloz” é uma
planta tradicionalmente utilizada para o tratamento de tumores. Este trabalho objetivou avaliar o
efeito antitumoral do látex de ET diluído em solução salina (LETS) no modelo experimental tumor
ascítico de Ehrlich (TAE). Células do TAE foram inoculadas intraperitonealmente em
camundongos, sendo de de 0,2ml a suspensão contendo 9,0 x106 células de tumor de Ehrlich no 1º
dia do experimento. Foi administrado aos animais, durante 14 dias, 5µl da solução do látex de ET,
na concentração de 0,369mg/ml. Para avaliar o efeito da LETS no tumor, o crescimento tumoral foi
avaliado por meio da quantificação do fluido ascítico e da contagem das células tumorais viáveis
(CTV), inviáveis (CTI) e totais (CTT). Os linfonodos mediastínicos e o baço foram excisados e
processados para exame histopatológico. Foi analisado o peso relativo do baço e uma possível
alteração entre a proporção da polpa branca e vermelha com o tratamento foi avaliada através de
citomorfometria. No experimento 2, foi administrado aos animais, durante 14 dias, 5µl da solução
preparada como extrato à frio (G1) do látex de ET, na concentração de 0,369mg/ml e a mesma
quantidade, durante 14 dias, do látex de ET, na concentração de 0,369mg/ml, preparado como
extrato a quente para outro grupo de animais (G2). No experimento 1 (E1), houve diminuição
significante na concentração de CTV do grupo tratado (GT) em relação ao grupo controle (CT)
(p=0,0348). A concentração de CTT diminuiu no GT em relação ao CT (próximo da significância
p=0,0564). Houve tendência a aumento no volume de fluido ascítico total no GT (p=0,0634). No
experimento 2 (E2), houve aumento muito significante na concentração de CTI do grupo tratado 1
(G1) em relação ao grupo controle (CT) (p<0.01) e aumento extremamente significante na
concentração de células CTI do grupo tratado 2 (G2) em relação ao CT (p<0,001). Houve aumento
muito significante no número total de CTI por animal do G1 em relação ao CT (p<0.01) e aumento
extremamente significante no número total de CTI por animal do G2 em relação ao CT (p<0.001).
Houve diminuição significante no número total de CTV por animal do G1 em relação ao CT
(p=0.0287). É provável que os princípios ativos responsáveis pela ação antitumoral sejam de
natureza terpênica e não proteica, embora no extrato à frio possa também ocorrer uma atuação
sinergia entre princípios ativos de origem terpênica e de origem proteica. Foi verificada atividade
antitumoral do látex de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae), e mais estudos precisam ser
realizados para verificar seu mecanismo de ação.
Palavras-chave: aveloz câncer, Euphorbia tirucalli, fitoterapia câncer, oncologia tratamentos,
tratamentos neoplasias, tumor ascítico Ehrlich
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1 INTRODUÇÃO
Estudos recentes revelam que a fitoterapia, utilizada tradicionalmente há milhares de anos
em sistemas de medicina antigos tais como a medicina chinesa e a medicina ayurveda, é uma opção
interessante para o tratamento de doenças complexas. Estes estudos demonstram efeitos de sinergia
entre os diversos componentes de um extrato vegetal, revelando a atuação subjacente de diversos
mecanismos da fitoterapia, tais como a demonstração de que moléculas diferentes podem atuam de
forma sinérgica resultando em um efeito agonista entre elas para uma determinada ação terapêutica
como consequência de uma ação multi-alvo e a eliminação de efeitos adversos e aumento da
potência farmacológica por conta da ação sinérgica (YANG et al., 2004).
Estes mecanismos estão cada vez mais sendo elucidados por técnicas de biologia molecular
e a utilização de tecnologias modernas de pesquisa genética, conhecidas como tecnologias “ômicas”
(BURIANI et al., 2012).
Sendo o câncer uma doença de alta complexidade e os tratamentos disponíveis atualmente
tais como a quimioterapia e a radioterapia responsáveis por efeitos colaterais em diversos níveis,
estudos que possam identificar e elucidar a possibilidade de utilização de outras possibilidades
terapêuticas para o mesmo, tais como a fitoterapia, ganham relevância (WANG et al.,
2016).Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae), comumente conhecida como “aveloz” é uma
planta ornamental tropical e subtropical tradicionalmente utilizada para o tratamento de tumores
(MELO, J. G., et al, 2011). Possuí entre seus constituintes uma grande quantidade de terpenos e
esteróis, sendo que alguns de seus componentes já foram isolados, tais como: taraxasterol e
tirucallol (COSTA, 2002; ALMEIDA, 1993), alcohol eufol e alfa-euforbol (MACDONALD AND
WARREN, 1944). A maior parte constituinte do Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) é
composta de água, tigliane e ingenane. O látex fresco contém álcool terpênico taraxasterol e
tirucallol (CATALUNHA and TAXA, 1999).
Existem poucos trabalhos verificando a ação terapêutica de Euphorbia tirucalli Lineu
(Euphorbiaceae). Popularmente, o látex desta planta é utilizado para o tratamento de tumores e
cânceres em uma baixa concentração diluída em solução salina, contando com diversos relatos
(populares) que atestam esta ação de forma positiva. Porém, estudos sugerem sua propriedade
irritante e neoplásica, devido aos ésteres diterpênicos encontrados na composição de seu látex
(FURSTENBERGER, HECKER, 1985). Relatos do Departamento de Oftalmologia, em Taipei,
Taiwan, sugerem uma ação ocular irritante de seu látex, quando em contato com os olhos (HSUEH
et. al., 2004). Estes dados, somado ao conhecimento popular de que esta planta é utilizada como
cerca viva em fazendas e sítios localizados em regiões norderstinas, sugere uma ação
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potencialmente tóxica de seus componentes bioativos. Sendo assim, evidenciam a importância da
realização de estudos que verifiquem a validade do uso popular desta planta para o tratamento do
câncer.Este trabalho teve a finalidade de avaliar os efeitos do tratamento do látex de Euphorbia
tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) diluído conforme o uso popular, em camundongos portadores do
tumor de Ehrlich na forma ascítica. Alem disso, foram avaliados os efeitos do extrato da planta
sobre o crescimento celular e resposta inflamatória do hospedeiro e verificou-se uma indicação
sobre a origem terpênica ou proteica dos constituintes bioativos responsáveis pela ação
antineoplásica verificada.
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2 MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Animais
Foram utilizados camundongos C57BL/6, isogênicos, machos, pesando de 25 a 35g,
oriundos do Biotério do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia da Universidade de São Paulo. Durante o período de experimentação, os animais
permaneceram no referido Biotério, recebendo água e ração balanceada “ad libitum”.
No primeiro experimento, foram utilizados 30 camundongos, divididos em 2 grupos de 15
animais: controle (CT) e tratado (GT).
No segundo experimento, foram utilizados 45 camundongos, divididos em 3 grupos com 15
animais cada, sendo denominados, respectivamente, como CT, G1 e G2, sendo:
CT: Foi o grupo controle, no qual os animais receberam via sonda gástrica apenas solução
salina.
G1: Este grupo recebeu via sonda gástrica o látex de Euphorbia tirucalli Lineu
(Euphorbiaceae), diluída em solução salina, sendo esta diluição realizada por extração à frio.
G2: Este grupo recebeu via sonda gástrica o látex de Euphorbia tirucalli Lineu
(Euphorbiaceae), diluída em solução salina, sendo esta diluição realizada por extração à quente.

2.2 Coleta, diluição e extração do látex de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae)
2.2.1 Coleta
Uma muda de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) certificada com o selo orgânico
ECOCERT (http://www.brazil.ecocert.com/index) foi gentilmente cedida pelo viveiro “Sabor de
Fazenda”, sendo devidamente replantadas no campus da FMVZ/USP, antes do início do
experimento.
Todo o látex de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) necessário para o experimento
foi coletado diretamente dos caules da Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae). O depósito de
uma exsicata foi realizado no Instituto de Biociências da USP, sob o registro “PAZ 1 (SPF)”.

2.2.2 Diluição
A diluição do látex de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) em solução salina foi
realizada de acordo com o uso popular, indicado pelo profº Gokithi Akisue, da Universidade São
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Francisco, colaborador deste trabalho.
O látex de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) foi diluído na proporção de 9 gotas
para 1 litro de solução salina (0,369mg/ml), sendo ministradas aos camundongos em cada dia
experimental a quantidade de 5µl (para um animal com 25 gramas) do diluído, equivalente à 1
colher de sopa para um humano de 70 Kg.

2.2.3 Extração
Para a realização do segundo experimento realizou-se o seguinte processo de extração: logo
depois de realizada a diluição do látex necessário para o experimento em solução salina, o volume
foi distribuído igualmente em 2 partes. A primeira parte, separada, foi considerada como extração a
frio, sendo devidamente utilizada para o tratamento do grupo G1. A segunda parte passou por um
processo de extração a quente, visando a denaturação dos componentes proteicos existentes no
diluído, sendo devidamente utilizada para o tratamento do grupo G2.
2.2.3.1 Extração a quente
O látex diluído em solução salina foi colocado em um becker, sendo devidamente aquecido
durante 5 minutos à 100 ºC. Logo após a solução foi armazenada em temperatura 4 °C, até o
momento de uso.
2.3 Tumor experimental
Para gerar o modelo experimental foi inoculado o tumor de Ehrlich. Originalmente, trata-se
de um adenocarcinoma mamário murino, que quando inoculado intra-peritonealmente cresce na
forma ascítica (DAGLI, 1989).
2.3.1 Manutenção do Tumor de Ehrlich
O tumor de Ehrlich murinho é mantido em nosso laboratório na forma ascítica. Para tanto,
repiques de 0,3 ml de fluído ascítico contendo aproximadamente 10 7 células tumorais são colhidos
de animais portadores de tumor ascítico e imediatamente inoculados intra-peritonealmente em
camundongos receptores sem tumores. Este procedimento é repetido a cada 10 dias.
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2.3.2 Preparo das células tumorais para inoculação
O preparo das células tumorais inclui a lavagem, contagem, teste de viabilidade e
padronização das mesmas (DAGLI, 1989).
Com o auxílio de agulhas e seringas descartáveis estéreis, foram colhidos cerca de 3,0 ml de
fluído ascítico de camundongos que receberam o repique há 10 dias com o tumor de Ehrlich na
cavidade peritoneal. Este fluído foi centrifugado a 3.000 RPM durante 3 minutos. O sobrenadante
foi desprezado, as células ressuspensas em solução salina tamponada, e novamente centrifugadas,
sendo que este procedimento foi repetido por três vezes.
Realizou-se então a contagem e teste de viabilidade das células tumorais. Para tanto, a
suspensão de células foi diluída a 1:200 em pipeta para contagem de glóbulos vermelhos, tendo
como diluidor o Azul de Tripan a 0,1%, a 1:4 em solução salina tamponada. A contagem foi feita
em hemocitômetro de Neubauer, sendo contadas as células contidas nos quatro quadrantes externos,
ou quadrados “brancos”.
As células que adquirirem coloração azul pelo Azul de Trypan foram consideradas, e
contadas, como inviáveis.
O número de células presentes na suspensão foi ajustado para 5 x 10 7por ml de solução, só
sendo utilizadas as suspensões com viabilidade celular superior a 90%.
2.3.3 Inoculação dos animais com o tumor de Ehrlich
Os camundongos que foram utilizados para a experimentação do tumor na forma ascítica,
tanto os do grupo tratado como controle, no primeiro dia foram inoculados intraperitonealmente 0,2
ml de suspensão contendo 9,0 x 106 células de tumor de Ehrlich.
2.4 Administração da Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) a camundongos portadores
do tumor de Ehrlich na forma ascítica
Os grupos de camundongos, tanto no primeiro como no segundo experimento, receberam
durante 14 dias uma dose diária da solução de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) por via
intragástrica através de gavagem.
O tratamento foi iniciado no mesmo dia que foi realizada a inoculação do tumor.
No primeiro experimento, os animais receberam, por gavagem, a dose de 5µL de
Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) na concentração de 0,369mg/ml por dia. O grupo
controle recebeu somente a solução salina pela mesma via e período de administração.
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No segundo experimento, os animais do grupo G1 receberam, por gavagem, a dose de 5µL de
Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) na concentração de 0,369mg/ml do extrato à frio e os
animais do grupo G2 receberam a mesma dose e concentração do extrato à quente. O grupo
controle recebeu somente a solução salina pela mesma via e período de administração.
2.5 Avaliação do crescimento tumoral
O crescimento tumoral foi avaliado por meio da quantificação do fluido ascítico e da
contagem das células tumorais viáveis, inviáveis e totais e da variação do peso total dos animais.
2.6 Análise estatística
Os dados experimentais foram expressos como média ± desvio padrão da média (MÉDIA ±
DP). Utilizou-se a ANOVA de duas vias (análise do tratamento em relação ao tempo) e o test t de
student pareado (análise da concentração e número de células tumorais). Considerou-se um nível de
significância de 5%.
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3 RESULTADOS
3.1 Avaliação do crescimento do tumor de Ehrlich na forma ascítica em camundongos
tratados com látex de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae).
Tabela 1. Volume ascítico e contagem de células tumorais

Controle
Total de volume do líquido ascítico (ml)
17,115 ±
1,839
Células viáveis/ml (107)
6,269 ±
2,157
Células totais/ml (107)
8,154 ±
2,715
Dados apresentados como média ± desvio padrão.

Tratado (0,0369%)
18,500* ± 1,861
4,768** ± 1,25
6,286* ± 2,057

*variação quase significante em relação ao grupo controle.
** variação significante em relação ao grupo controle. (P<0,05)

Total de volume do líquido ascítico
30

*

ml

20

10

0

0%(CT)

0,0369%

Concentração
Figura 6. Total de volume do líquido ascítico ao final do tratamento com a concentração de
0,346mg/ml do látex de Euphorbia tirucalli em solução salina (tratado) ou apenas com solução
salina (controle).
*Variação significante em relação ao grupo controle (P<0,05)
O total de volume do líquido ascítico teve um aumento próximo da significância (p=0,0634) no
grupo tratado em relação ao grupo controle (tabela 6 e figura 6).
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Células viáveis/ml

Nº de células (10

7)

10.0
7.5

*
5.0
2.5
0.0

0%(CT)

0,0369%

Concentração
Figura 7. Concentração de células tumorais viáveis ao final do tratamento com a concentração de
0,369mg/ml do látex de Euphorbia tirucalli em solução salina (tratado) ou apenas com solução
salina (controle).
Foi observada uma diminuição significante (p=0, 0348) na concentração de células tumorais
viáveis no grupo tratado em relação ao grupo controle (tabela 6 e figura 7).

Células inviáveis/ml

Nº de células (10

7)

3

2

1

0

0%(CT)

0,0369%

Concentração
Figura 8. Concentração de células tumorais inviáveis ao final do tratamento com a concentração de
0,369mg/ml do látex de Euphorbia tirucalli em solução salina (tratado) ou apenas com solução
salina (controle).
Não se observou alteração significante na concentração de células tumorais inviáveis no
grupo tratado em relação ao grupo controle (tabela 6 e figura 8).
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Células totais/ml

Nº de células (10

7)

15

10

*

5

0

0%(CT)

0,0369%

Concentração
Figura 9. Concentração de células tumorais totais ao final do tratamento com a concentração de
0,369mg/ml do látex de Euphorbia tirucalli em solução salina (tratado) ou apenas com solução
salina (controle).
*Variação significante em relação ao grupo controle (P=0,0564)
Observou-se uma diminuição próxima da significância (p=0,0564) na concentração do
número de células tumorais totais no grupo tratado em relação ao grupo controle (tabela 6 e figura
9).

Células viáveis/animal

Nº de células (10

7)

150

100

50

0

0%(CT)

0,0369%

Concentração
Figura 10. Número de células tumorais viáveis por animal ao final do tratamento com a
concentração de 0,369mg/ml do látex de Euphorbia tirucalli em solução salina (tratado) ou apenas
com solução salina (controle).
.Não se observou alteração significante no número de células tumorais viáveis por animal
no grupo tratado em relação ao grupo controle (tabela 6 e figura 10).
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Células inviáveis/animal

Nº de células (10

7)

75

50

25

0

0%(CT)

0,0369%

Concentração
Figura 11. Número de células tumorais inviáveis por animal ao final do tratamento com a
concentração de 0,369mg/ml do látex de Euphorbia tirucalli em solução salina (tratado) ou apenas
com solução salina (controle).
Não se observou alteração significante no número de células tumorais inviáveis por animal
no grupo tratado em relação ao grupo controle (tabela 6 e figura 11).

Células totais/animal

Nº de células (10

7)

200

100

0

0%(CT)

0,0369%

Concentração
Figura 12. Número de células tumorais totais por animal ao final do tratamento com a
concentração de 0,369mg/ml do látex de Euphorbia tirucalli em solução salina (tratado) ou apenas
com solução salina (controle).
Não se observou alteração significante no número de células tumorais totais por animal no
grupo tratado em relação ao grupo controle (tabela 6 e figura 12).
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3.2 Análise da variação de peso total ao final do tratamento com látex diluído de
Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae)

Variação de peso total
30

**

g

20

10

0

0%(CT)

0,0369%

Concentração
Figura 13. Variação de peso total ao final do tratamento realizado com a concentração de
0,369mg/ml de látex de Euphorbia tirucalli em solução salina ou somente solução salina (CT)
** Variação muito significante em relação ao grupo controle (P<0,01)
Foi observada uma variação de peso total muito significante ao final do tratamento do grupo
tratado em relação ao grupo controle (p=0,0062), quando os dados foram analisados pelo teste t não
pareado.
3.3 Avaliação do crescimento do tumor de Ehrlich na forma ascítica em camundongos
tratados com látex de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae), preparados como extrato à
quente e extrato à frio.
Tabela 2. Contagem de células tumorais inviáveis/ml, células tumorais inviáveis/animal e células
tumorais viáveis/animal.
Controle
Tratado (G1)
Tratado (G2)
Células inviáveis/ml (107)
Células inviáveis/animal (107)
Células viáveis/animal (107)

0,91 ±
13,88 ±

0,44 2,52** ± 1,27

2,72*** ±

1,25

4,83 34,23** ± 13,59 33,27*** ± 11,56

128,12 ± 28,85 90,83*

± 22,68 114,35

± 21,82

Dados apresentados como média ± desvio padrão.
*variação significante em relação ao grupo controle. (P<0,05)
** variação muito significante em relação ao grupo controle. (P<0,01)
*** variação extremamente significante em relação ao grupo controle. (P<0,001)
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Células inviáveis/ml
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**

Nº de células
(107)

4

***

3
2
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1
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Grupos
Figura 14. Concentração de células tumorais inviáveis ao final do tratamento.
** Variação muito significante em relação ao grupo controle (p<0,01)
*** Variação extremamente significante em relação ao grupo controle (p<0,001)
Houve aumento muito significante na concentração de células tumorais inviáveis do grupo
tratado G1 em relação ao não tratado (p<0.01) na concentração de 0,369mg/ml de látex diluído em
solução salina (extrato à frio), com administração de 5l desta concentração por animal e aumento
extremamente significante na concentração de células tumorais inviáveis do grupo tratado G2 em
relação ao não tratado (p<0.001) na concentração de 0,369mg/ml de látex diluído em solução salina
(extrato à quente), com administração de 5l desta concentração por animal (figura 14).

Células tumorais inviáveis por animal
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Figura 15. Número total de células inviáveis por animal ao final do tratamento.
** Variação muito significante em relação ao grupo controle (p<0,01)
*** Variação extremamente significante em relação ao grupo controle (p<0,001)
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Houve também aumento muito significante no número total de células inviáveis por animal
do grupo tratado com Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) G1 em relação ao não tratado
(p<0.01) e aumento extremamente significante no número total de células inviáveis por animal do
grupo tratado com Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) G2 em relação ao não tratado
(p<0.001) (figura 15).
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Figura 16. Número total de células viáveis por animal ao final do tratamento.
*Variação significante em relação ao grupo controle (p<0,05)
Houve diminuição significante no número total de células viáveis por animal do grupo
tratado com Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) G1 em relação ao não tratado (p=0.0287)
(figura 16).
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4 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
Este estudo teve por finalidade avaliar os efeitos do látex de E.tirucalli em camundongos
portadores do tumor ascítico de Ehrlich. Camundongos receberam suspensão de células do tumor de
Ehrlich por via intraperitoneal e receberam diferentes diluições do látex de E.tirucalli por gavagem
durante 14 dias. Os resultados mostraram, em geral, efeitos inibitórios do látex de E.tirucalli sobre
o crescimento tumoral.
A variação muito significante (p<0,01) do peso total final entre o grupo controle e o grupo
tratado, pode indicar um possível efeito pró-inflamatório, devido ao aumento da permeabilidade
vascular do peritônio, embora Valadares et. al., 2006, e Bani et. al, 2007, demonstrem efeitos antiinflamatórios do látex de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae), em uma maior concentração e
diferentes dose. Outro dado que confirma este indício pró-inflamatório é o indício de que houve
aumento no volume do líquido ascítico do grupo controle (p=0,0634) em relação ao grupo tratado.
Como nos estudos de Valadares et. al., 2006, e Bani et. al, 2007 utilizou-se uma concentração maior,
assim como uma forma de preparo diferentes da realizadas neste trabalho, pode ser que as diferentes
preparações atuem de forma diferente, embora provenientes da mesma planta. Esta suposição é
reforçada quando consideramos a ação neoplásica conhecida do éster de phorbol, um dos
componentes de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) (IMAI et. al., 1994) e a ação
imunosupressiva da mesma observada por Bani. et. al, 2007, que são opostas aos indícios
encontrados neste trabalho.
Uma possível explicação para este aparente paradoxo pode ser encontrada no efeito
hormese, que demonstra que a mesma substância que possuí uma determinada ação em altas
concentrações atua de forma inversa em altas diluições (CALABRESE, 2008). Outros estudos,
porém, devem ser realizados, visando verificar ou descartar esta possibilidade.
Foi observada diminuição significante na concentração do número de células tumorais
viáveis por ml no grupo tratado em relação ao grupo controle (p=0,0348), assim como uma
tendência (p=0,0564 ) na diminuição da concentração do número de células tumorais totais por ml.
Embora este resultado possa ser também consequência do aumento do volume do líquido ascítico
no grupo tratado, este dado pode ser considerado como um indício da ação antineoplásica de
Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae), na dose utilizada, para este modelo experimental na
linhagem de camundongos C57BL/6, devido ao tumor de Ehrlich tratar-se de um modelo tumoral
agressivo.
Este resultado corrobora com o uso popular do látex diluído de Euphorbia tirucalli Lineu
(Euphorbiaceae) para o tratamento de tumores humanos. Outros estudos, no entanto, devem ser
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realizados com o intuito de confirmar sua ação antineoplásica.
O peso absoluto e relativo do baço foi analisado, com o intuito de verificar algum indício de
sua ação antineoplásica através de um possível efeito estimulante do sistema imunológico.
Verificou-se uma variação significante no peso absoluto do baço (p=0,0637), embora quando
analisada a variação entre o peso relativo entre os grupos não tenha sido observada alguma variação
significante.
Sobre o experimento realizado com o látex de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae)
preparado como extrato à quente e extrato à frio, os resultados mostram que tanto o grupo tratado
com extrato à frio (G1), como o grupo tratado com extrato à quente (G2) determinaram o aumento
significante da morte de células tumorais in vivo, confirmando o efeito antineoplásico verificado no
experimento anterior.
Percebe-se que tanto no grupo G1, tratado com extrato à quente como no grupo G2, tratado
com extrato à quente houve aumento significante no número de células tumorais inviáveis dos
animais tratados in vivo. Isto é um indicativo de que o princípio ativo atuante é de origem
triterpênica e não protéica, já que os princípios de origem protéica foram denaturados no preparo do
extrato à quente. O fato de no grupo tratado com o extrato à quente (G2) ter ocorrido um aumento
do número de células inviáveis mais significante do que nos grupo tratado com extrato à quente
(G2), pode ser devido ao aumento da concentração do princípios ativos atuantes (de origem
terpênica) conseqüente à fervura do extrato, realizada no preparo do mesmo com ebulição de parte
da solução salina utilizada para o preparo da diluição.
No grupo tratado com extrato à frio (G1) percebe-se diminuição significante no número de
células viáveis por animal, não observado no grupo tratado com extrato à quente (G2). Uma
explicação para esta ocorrência pode ser uma possível sinergia existente entre os princípios ativos
do extrato à frio que talvez não ocorra no extrato à quente devido à denaturação de outros princípios
ativos de origem protéica, que, embora possam não ser os principais responsáveis pela ação
antineoplásica do látex de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae), podem colaborar para a
mesma auxiliando na diminuição do desenvolvimento de células tumorais in vivo, conforme indica
o experimento realizado.
Desta forma, o trabalho de cromatografia do látex de Euphorbia tirucalli Lineu
(Euphorbiaceae) que será posteriormente realizado levará em conta estes dados para orientação da
análise.
Com relação ao mecanismo de ação pelo qual a atividade antineoplásica ocorre, considera-se
provável que esta atividade seja a consequência da atividade sinérgica de alguns princípios ativos já
identificados no látex de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae), tais como os ésteres de
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ingenol, que se ligam às tubulinas das células neoplásicas, desestabilizando-as e inibindo seu
crescimento (KHALEGUIAN et. Al, 2010), assim como o grupo de moléculas lanosta-8,24-dien-3ols, definidas como euphol, tirucallol, lanosterol e derivados, que atuam como inibidores de
proteínas C quinases (PKC´s). É sugerido também na literatura que diesteres de phorbol, presentes
do látex de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae), podem atuar como promotores tumorais em
altas concentrações, mas como inibidores tumorais em baixas concentrações, verificando-se
atividades anti-tumorais conseqüentes da ação de diversas moléculas de phorbol (DRIEDGER, P. E;
QUICK, J, 2000). Além disso, verificou a ação do látex de Euphorbia tirucalli Lineu
(Euphorbiaceae) na modulação de citocinas relacionadas à atuação de linfócitos T CD4 na resposta
imune (AVELAR, B.A, et. Al, 2011).
Desta forma, o efeito antineoplásico do látex da Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae)
verificado in vivo parece resultar do efeito sinérgico de diversos princípios ativos, possuindo
atividade multi-alvo, e atuando não só diretamente na indução de morte das células tumorais como
também por modulação da resposta imune.
Os estudos realiados demonstram a relevância do conhecimento adquirido através do uso
popular que pode ser utilizado como um direcionamento para o descobrimento de novos fármacos,
assim como o potencial terapêutico das plantas medicinais em sua atividade sinérgica, até mesmo
em altas diluições, como é o caso do látex de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae).
Mais estudos com o látex de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) devem ser
realizados, tanto para a verificação de seus possíveis efeitos tóxicos como para a verificação de sua
atividade antineoplásica em linhagens tumorais animais e humanas.
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CAPÍTULO 4 EFEITOS DO LÁTEX DE

Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae)
SOBRE O TUMOR DE EHRLICH NA FORMA SÓLIDA
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RESUMO
Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) (ET), comumente conhecida como “aveloz” é uma
planta tradicionalmente utilizada para o tratamento de tumores. Este trabalho objetivou avaliar o
efeito antitumoral do látex de ET diluído em solução salina (LETS) no modelo experimental tumor
de Ehrlich em sua forma sólida (TES). O TES foi induzido pela inoculação, ncoxim plantar do
membro posterior esquerdo do animal, de 0,05 ml de suspensão contendo 2,5 x10 6 células de tumor
de Ehrlich no 1º dia do experimento. O grupo controle (CT) recebeu apenas solução salina via
intragástrica, diariamente, durante 14 dias. O grupo tratado denominado G1 recebeu durante 14
dias, diariamente, uma dose de 5µl

na concentração de 0,369mg/ml da solução do látex de

Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) por via intragástrica e o grupo tratado denominado G2,
recebeu a dose de 5µl na concentração de 0,369mg/ml da solução do látex de Euphorbia tirucalli
Lineu (Euphorbiaceae) a partir do 5º dia. Ao final do experimento os camundongos foram
eutanasiados para avaliação do crescimento tumoral através da análise morfológica do coxim
plantar. O crescimento tumoral foi avaliado diariamente através da mensuração do coxim plantar
com o auxílio de micrômetro Moore & Wright. Realizou-se também análise morfológica e
morfométrica dos cortes sagitais do coxim plantar por escore, onde foi avaliado a área do coxim
plantar ocupada por células tumorais, a área da massa tumoral ocupada por necrose e a quantidade
de células inflamatórias mononucleadas circundando a massa tumoral. Houve diferença significante
no crescimento tumoral do grupo G1 em relação ao grupo CT (p=0,568) e muito significante do
grupo G2 em relação ao grupo CT (p=0,0025). Tanto o grupo G1 como o grupo G2 apresentaram
em relação ao grupo CT diminuição da área do coxim plantar ocupada por células tumorais,
diminuição da área da massa tumoral ocupada por necrose e diminuição na quantidade de células
inflamatórias mononucleares circundando a massa tumoral. A área do coxim plantar ocupada por
células tumorais diminuiu de forma extremamente significante, quando analisadas as médias dos
escores realizados em cada grupo através da ANOVA de uma via. Desta forma, este experimento
confirma a atividade antineoplásica do látex de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae), que se
apresenta como uma planta promissora para o desenvolvimento de novos medicamentos com
atividade antineoplásica, sendo que mais estudos são necessários para verificar seu mecanismo de
ação.
Palavras-chave: aveloz câncer, Euphorbia tirucalli, fitoterapia câncer, oncologia tratamentos,
tratamentos neoplasias, tumor sólido ehrlich
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1 INTRODUÇÃO
Estudos recentes revelam que a fitoterapia, utilizada tradicionalmente há milhares de anos
em sistemas de medicina antigos tais como a medicina chinesa e a medicina ayurveda, é uma opção
interessante para o tratamento de doenças complexas. Estes estudos demonstram efeitos de sinergia
entre os diversos componentes de um extrato vegetal, revelando a atuação subjacente de diversos
mecanismos da fitoterapia, tais como a demonstração de que moléculas diferentes podem atuam de
forma sinérgica resultando em um efeito agonista entre elas para uma determinada ação terapêutica
como consequência de uma ação multi-alvo e a eliminação de efeitos adversos e aumento da
potência farmacológica por conta da ação sinérgica (YANG et al., 2004).
Estes mecanismos estão cada vez mais sendo elucidados por técnicas de biologia molecular
e a utilização de tecnologias modernas de pesquisa genética, conhecidas como tecnologias “ômicas”
(BURIANI et al., 2012).
Sendo o câncer uma doença de alta complexidade e os tratamentos disponíveis atualmente
tais como a quimioterapia e a radioterapia responsáveis por efeitos colaterais em diversos níveis,
estudos que possam identificar e elucidar a possibilidade de utilização de outras possibilidades
terapêuticas para o mesmo, tais como a fitoterapia, ganham relevância (WANG et al.,
2016).Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae), comumente conhecida como “aveloz” é uma
planta ornamental tropical e subtropical tradicionalmente utilizada para o tratamento de tumores
(MELO, J. G., et al, 2011). Possuí entre seus constituintes uma grande quantidade de terpenos e
esteróis, sendo que alguns de seus componentes já foram isolados, tais como: taraxasterol e
tirucallol (COSTA, 2002; ALMEIDA, 1993), alcohol eufol e alfa-euforbol (MACDONALD AND
WARREN, 1944). A maior parte constituinte do é composta de água, tigliane e ingenane. O látex
fresco contém álcool terpênico taraxasterol e tirucallol (CATALUNHA and TAXA, 1999).
Existem poucos trabalhos verificando a ação terapêutica de Euphorbia tirucalli Lineu
(Euphorbiaceae). Popularmente, o látex desta planta é utilizado para o tratamento de tumores e
cânceres em uma baixa concentração diluída em solução salina, contando com diversos relatos
(populares) que atestam esta ação de forma positiva. Porém, estudos sugerem sua propriedade
irritante e neoplásica, devido aos ésteres diterpênicos encontrados na composição de seu látex
(FURSTENBERGER, HECKER, 1985). Relatos do Departamento de Oftalmologia, em Taipei,
Taiwan, sugerem uma ação ocular irritante de seu látex, quando em contato com os olhos (HSUEH
et. al., 2004). Estes dados, somado ao conhecimento popular de que esta planta é utilizada como
cerca viva em fazendas e sítios localizados em regiões norderstinas, sugere uma ação
potencialmente tóxica de seus componentes bioativos. Sendo assim, evidenciam a importância da
64

realização de estudos que verifiquem a validade do uso popular desta planta para o tratamento do
câncer.
Este trabalho teve a finalidade de avaliar os efeitos do tratamento do látex de Euphorbia
tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) diluído conforme o uso popular, em camundongos portadores do
tumor de Ehrlich na forma sólida.
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2 MATERIAL E MÉTODO
2.1 Animais
Foram utilizados camundongos C57BL/6, isogênicos, machos, pesando de 25 a 35g,
oriundos do Biotério do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia da Universidade de São Paulo. Durante o período de experimentação, os animais
permanecerão no referido Biotério, recebendo água e ração balanceada “ad libitum”.
2.2 Grupos experimentais e grupo controle
Os animais foram divididos, aleatoriamente, em 3 grupos com 10 animais cada, sendo
denominados, respectivamente, como CT, G1 e G2. Todos os grupos foram tratados através de
sonda gástrica, durante 14 dias.
CT: Foi o grupo controle, no qual os animais receberam via sonda gástrica apenas solução
salina.
G1:

Este grupo recebeu via sonda gástrica o látex de Euphorbia tirucalli Lineu

(Euphorbiaceae), diluída em solução salina (5µl na concentração de 0,369mg/ml) desde o primeiro
dia do experimento (D1).
G2:

Este grupo recebeu via sonda gástrica o látex de Euphorbia tirucalli Lineu

(Euphorbiaceae), diluída em solução salina (5µl na concentração de 0,369mg/ml) a partir do quinto
dia do experimento (D5)
2.3 Coleta, diluição, extração e armazenamento do látex de Euphorbia tirucalli Lineu
(Euphorbiaceae)

2.3.1 Coleta
Todo o látex de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) necessário para o experimento
foi coletado diretamente dos caules da Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae), devidamente
plantada no campus da FMVZ/USP, antes do início do experimento. O depósito de uma exsicata foi
realizado no Instituto de Biociências da USP, sob o registro “PAZ 1 (SPF)”.
2.3.2 Diluição
A diluição do látex de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) em solução salina foi
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realizada de acordo com o uso popular, indicado pelo profº Gokithi Akisue, da Universidade São
Francisco, colaborador deste trabalho.
O látex de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) foi diluído na proporção de 9 gotas
para 1 litro de solução salina (0,369mg/ml), sendo ministradas aos camundongos em cada dia
experimental a quantidade de 5µl (para um animal com 25 gramas) do diluído, equivalente à 1
colher de sopa para um humano de 70 kilos.
Com a intenção de facilitar a administração desta quantidade da solução diluída, foi
realizada uma segunda diluição em solução salina, para que pudesse ser administrado 200µl por
camundongo, contendo 5µl da solução diluída com látex de Euphorbia tirucalli Lineu
(Euphorbiaceae). Para tanto, foram adicionados mais 195µl de solução salina para cada 5µl de
solução com látex de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) diluído.
2.3.4 Armazenamento da solução com o látex de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae)
diluído para uso no experimento
Logo após o procedimento de extração, as duas partes, referente às soluções que foram
utilizadas para o tratamento do grupo G1 e G2, foram devidamente dividas em tubos falcon, com o
conteúdo necessário para a utilização em cada um dos dias experimentais. Os tubos falcon, com as
devidas soluções, foram armazenados em freezer, sendo retirados apenas no dia que foram
utilizados, com a intenção de manter a integridade dos constituintes ativos das devidas soluções, até
o seu dia de utilização. A solução controle, constituinte apenas de solução salina, foi dividida e
armazenada da mesma forma.
2.4 Tumor experimental
Utilizou-se o tumor ascítico de Ehrlich. Originalmente, trata-se de um adenocarcinoma
mamário de camundongo fêmea, que cresce em várias linhagens desta espécie, nas formas ascítica,
quando inoculado intra-peritonealmente, ou sólida, quando inoculado no subcutâneo.

2.4.1. Manutenção do Tumor de Ehrlich
O tumor de Ehrlich é mantido em nosso laboratório na forma ascítica, em camundongos.
Para tanto, cerca de 0,3 ml de fluído ascítico contendo aproximadamente 10 7 células tumorais são
colhidos de animais portadores de tumor ascítico e imediatamente inoculados intra-peritonealmente
em camundongos receptores sem tumores. Este procedimento é repetido a cada 10 dias.
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2.4.2 Preparo das células tumorais para inoculação
O preparo das células tumorais inclui a lavagem, contagem, teste de viabilidade e
padronização das mesmas (DAGLI, 1989)
Com o auxílio de agulhas e seringas descartáveis estéreis, foi colhido cerca de 3,0 ml de
fluído ascítico de camundongo inoculado há 10 dias com o tumor de Ehrlich na cavidade peritoneal.
Este fluído foi centrifugado a 3.000 rotações por minuto durante 3 minutos. O sobrenadante foi
desprezado, as células ressuspensas em solução salina tamponada, e novamente centrifugadas,
sendo que este procedimento foi repetido por três vezes.
Realizou-se então a contagem e teste de viabilidade das células tumorais. Para tanto, a
suspensão de células foi diluída a 1:200 em pipeta para contagem de glóbulos vermelhos, tendo
como diluidor o Azul de Tripan a 0,1%, a 1:4 em solução salina tamponada. A contagem foi feita
em hemocitômetro de Neubauer, sendo contadas as células contidas nos quatro quadrantes externos,
ou quadrados “brancos”, conforme a fórmula a seguir:
no. céls. da

no. céls.

suspensão

contadas

fator final

sendo que:
fator final = fator de profundidade X fator de diluição
área contada
onde:
fator de profundidade = 10
fator de diluição = 200
área contada = 4mm2
mm3 para ml = X 103
fator final = 5 X 10 5As células que adquirirem coloração azul pelo Azul de Tripan foram
consideradas, e contadas, como inviáveis.
O número de células presentes na suspensão foi ajustado para 5 x 107 por ml de solução, só
sendo utilizadas as suspensões com viabilidade celular superior a 90%.
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2.5 Inoculação dos animais com o tumor de Ehrlich
Os camundongos que foram utilizados para a experimentação do tumor na forma ascítica,
tanto os do grupo tratado como controle, foram inoculados, com o auxílio de seringas e agulhas
descartáveis, no coxim plantar do membro posterior esquerdo, com 0,05 ml de suspensão contendo
2,5 x 106 células de tumor de Ehrlich.
2.6 Administração da Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) a camundongos portadores
do tumor de Ehrlich
O grupo controle (CT) recebeu apenas solução salina via intragástrica, diariamente, durante
14 dias. O grupo tratado denominado G1 recebeu durante 14 dias, diariamente, uma dose de 5µl na
concentração de 0,369mg/ml da solução do látex de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) por
via intragástrica e o grupo tratado denominado G2, recebeu a dose de 5µl na concentração de
0,369mg/ml da solução do látex de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) a partir do 5º dia.
2.7 Avaliação do crescimento tumoral
Ao final do experimento os camundongos foram eutanasiados para avaliação do crescimento
tumoral através da análise morfológica do coxim plantar.
O crescimento tumoral foi avaliado diariamente através da mensuração do coxim plantar com
o auxílio de micrômetro Moore & Wright. Realizou-se também análise morfológica e morfométrica
dos cortes sagitais do coxim plantar por escore, onde foi avaliado a área do coxim plantar ocupada
por células tumorais, a área da massa tumoral ocupada por necrose e a quantidade de células
inflamatórias mononucleadas circundando a massa tumoral.
2.8 Análise estatística
Os dados experimentais foram expressos como média ± desvio padrão da média (MÉDIA ±
DP). Para análise do tratamento realizado com o tumor de Ehrlich, utilizou-se a ANOVA de uma via
não-paramétrica (Kruskal-Wallis Test) com pós-teste de Dunn, comparando todas as colunas entre si
ou a ANOVA de uma via paramétrica com pós-teste de Tukey, comparando todas as colunas entre
si. Considerou-se um nível de significância de 5%.
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3 RESULTADOS
3.1 Avaliação do crescimento do tumor de Ehrlich na forma sólida em camundongos tratados
com Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae)
Verificou-se pela análise estatística por ANOVA de duas vias que houve diferença
significante no crescimento tumoral do grupo G1 em relação ao grupo CT (p=0,568) e muito
significante do grupo G2 em relação ao grupo CT (p=0,0025), conforme pode ser observado na
figura abaixo (figura 17).

Tratamento com aveloz
CT
G1 *
G2 **

0.4
0.2
0.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Crescimento tumoral (mm)

0.6

-0.2

Dias

Figura 17. Crescimento tumoral (mm) ao longo dos dias de tratamento.
* Variação significante em relação ao grupo controle (p=0,0568)
** Variação muito significante em relação ao grupo controle (p=0,0025)
Foi realizada análise morfológica e morfométrica dos cortes sagitais do coxim plantar por
escore, onde foi avaliado a área do coxim plantar ocupada por células tumorais, a área da massa
tumoral ocupada por necrose e a quantidade de células inflamatórias mononucleares circundando a
massa tumoral. Tanto o grupo G1 como o grupo G2 apresentaram em relação ao grupo CT
diminuição da área do coxim plantar ocupada por células tumorais, diminuição da área da massa
tumoral ocupada por necrose e diminuição na quantidade de células tumorais moonucleadas
circundando a massa tumoral, conforme pode ser observado abaixo na tabela 1 e nas figuras 18, 19
e 20, representativas de cada grupo.
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Figura 18 - Coxim plantar representativo do GC

Figura 19 - Coxim plantar representativo do G1

Figura 20 - Coxim plantar representativo do G2
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Tabela 3. % de cada grupo classificado na análise por escore de 0 à 4 cruzes, sendo que quanto
mais cruzes maior é a área ocupada pelas células tumorais, pela necrose e pela inflamação.
0
+
++
+++
++++
CT

0,0%

0,0%

22,2%

11,1%

66,7%

G1

0,0%

71,4%

28,6%

0,0%

0,0%

G2

0,0%

66,7%

33,3%

0,0%

0,0%

CT

0,0%

33,3%

11,1%

22,2%

22,2%

G1

0,0%

57,1%

42,9%

0,0%

0,0%

G2

33,3%

0,0%

66,7%

0,0%

0,0%

CT

0,0%

11,1%

44,4%

44,4%

0,0%

Inflamação G1

0,0%

14,3%

85,7%

0,0%

0,0%

0,0% 100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Células
tumorais

Necrose

G2

Dados apresentados como média ± desvio padrão.
Tabela 4. Área do coxim plantar ocupada por células tumorais avaliada por escore com
classificação de 0 à 4 cruzes.
CT
3,44 ± 0,88
G1

1,28*

± 0,48

G2

1,33*

± 0,51

Dados apresentados como média ± desvio padrão.
*variação extremamente significante em relação ao grupo controle. (P<0,001)
A área do coxim plantar ocupada por células tumorais diminuiu de forma extremamente
significante, quando analisadas as médias dos escores realizados em cada grupo através da ANOVA
de uma via (tabela 4).
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4 DISCUSSÃO E RESULTADOS
Tanto o grupo G1 como o grupo G2 apresentaram em relação ao grupo GC diminuição da
área do coxim plantar ocupada por células tumorais, diminuição da área da massa tumoral ocupada
por necrose e diminuição na quantidade de células inflamatórias mononucleares circundando a
massa tumoral. Suspeita-se que princípios ativos constantes no látex de Euphorbia tirucalli Lineu
(Euphorbiaceae) possam atuar de forma a melhorar a resposta imunológica dos animais em relação
às células tumorais, diminuindo assim o desenvolvimento do tumor in vivo. Esta possibilidade deve
ser considerada levando-se em conta a alta diluição realizada no preparo dos extratos utilizados
neste experimento, tornando uma ação agressiva dos princípios ativos diretamente sobre as células
tumorais menos provável. Esta possibilidade é corroborada por um estudo que demonstra a ação do
látex de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) na modulação de citocinas relacionadas à
atuação de linfócitos T CD4 na resposta imune (AVELAR, B.A, et. Al, 2011).
O ester de phorbol, um dos componentes da Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae),
possuí efeito neoplásico (IMAI et. al., 1994), sendo a ação imunosupressiva da planta observada por
BANI. et. al, 2007, que são opostas aos indícios encontrados neste trabalho. Uma possível
explicação para este aparente paradoxo pode ser encontrada no efeito hormesis, que demonstra que
a mesma substância que possuí uma determinada ação em altas concentrações atua de forma inversa
em altas diluições (CALABRESE, 2008).

DRIEDGER, P. E; QUICK, J, 2000, sugerem que

diesteres de phorbol, presentes do látex de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae), podem atuar
como promotores tumorais em altas concentrações, mas como inibidores tumorais em baixas
concentrações, verificando-se atividades anti-tumorais conseqüentes da ação de diversas moléculas
de phorbol.
Desta forma, parece que o mecanismo de ação pelo qual a atividade antineoplásica ocorre
seja a consequência da atividade sinérgica de alguns princípios ativos já identificados no látex de
Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae), tais como os ésteres de ingenol, que se ligam às
tubulinas das células neoplásicas, desestabilizando-as e inibindo seu crescimento (KHALEGUIAN
et. Al, 2010), assim como o grupo de moléculas lanosta-8,24-dien-3-ols, definidas como euphol,
tirucallol, lanosterol e derivados, que atuam como inibidores de proteínas C quinases (PKC´s) e
possivelmente alguma outra molécula com atividade imunomoduladora que justifique a atividade
do látex de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) na modulação de citocinas relacionadas à
atuação de linfócitos T CD4 na resposta imune, relatada por AVELAR, B.A, et. Al, 2011.
O efeito antineoplásico do látex da Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) verificado in
vivo parece resultar do efeito sinérgico de diversos princípios ativos, possuindo atividade multi-

73

alvo, e atuando não só diretamente na indução de morte das células tumorais como também por
modulação da resposta imune.
Os estudos realiados demonstram a relevância do conhecimento adquirido através do uso
popular que pode ser utilizado como um direcionamento para o descobrimento de novos fármacos,
assim como o potencial terapêutico das plantas medicinais em sua atividade sinérgica, até mesmo
em altas diluições, como é o caso do látex de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae).
Mais estudos com o látex de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae)

devem ser

realizados, tanto para a verificação de seus possíveis efeitos tóxicos como para a verificação de sua
atividade antineoplásica em linhagens tumorais animais e humanas.
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CAPÍTULO 5 EFEITOS DO LÁTEX DE

Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae)
EM CÉLULAS DE MELANOMA: ESTUDO IN VITRO
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RESUMO
Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) (ET), comumente conhecida como “aveloz” é uma
planta popularmente utilizada para o tratamento de tumores. Este trabalho objetivou avaliar os
efeitos do látex de ET (LET) em melanoma murino B16/F10, melanoma oral canino CBMY e
melanoma humano SKMEL28 in vitro. Aproximadamente 1,0 x 106 células foram colocadas em
frascos de cultura de 50 ml com o meio de cultura meio DMEM, suplementado com penicilina (50
IU/mL), estreptomicina (50 mg/mL), e 10% de soro fetal bovino em condições padrão de incubador
(37°C, 5% CO2, atmosfera umidificada). Seguiu-se o tratamento com o LET e suas respectivas
diluições seriadas. No primeiro dia de experimento, foram plaqueadas 3x10 3 céls/poço (150µl/poço)
em 3 placas de 96 poços de fundo chato, para avaliação do tratamento após 24hrs, 48hrs e 72hrs, de
células B16/F10 e melanoma humano SKMEL28. O plaqueamento do melanoma oral canino
CBMY seguiu o mesmo procedimento, tendo sido plaqueadas 6x10 3 céls/poço (150µl/poço). No
segundo dia de experimento, foi realizado o tratamento das células com 50µL/poço de diluições
seriadas de LET. O grupo controle recebeu 50µL/poço de DMEM. A maior dose utilizada foi de
1mg/mL em meio DMEM e foram feitas as diluições seriadas seguintes: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32,
1/64, 1/128, 1/258. Para determinar o efeito do tratamento, a viabilidade celular foi avaliada
utilizando-se o teste de MTT. No dia experimental após o tratamento e o tempo de incubação
necessário, foi adicionado 20 µL/poço de MTT (5mg/ml), 3h antes do término do experimento, em
cada placa. As células com MTT ficaram incubadas em estufa e, após este período, foram
centrifugadas (4000rpm/10min), o meio foi desprezado, sendo adicionado 100µl de DMSO. A
densidade óptica foi feita a 570nm, lida em espectrofotômetro (leitor de ELISA). Houve diminuição
significante na viabilidade das células tratadas com o látex de Euphorbia tirucalli Lineu
(Euphorbiaceae) nos três tempos avaliados, notando-se uma tendência para maior significância nas
dosagens mais diluídas. Assim, este experimento atesta atividade citotóxica do látex de Euphorbia
tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) nas concentrações utilizadas, sendo que mais estudos são
necessários para verificar seu mecanismo de ação.

Palavras-chave: aveloz câncer, Euphorbia tirucalli, citotoxicidade aveloz, melanoma oral canino, ,
tratamentos neoplasias, melanoma B16/F10
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1 INTRODUÇÃO
Estudos recentes revelam que a fitoterapia, utilizada tradicionalmente há milhares de anos
em sistemas de medicina antigos tais como a medicina chinesa e a medicina ayurveda, é uma opção
interessante para o tratamento de doenças complexas. Estes estudos demonstram efeitos de sinergia
entre os diversos componentes de um extrato vegetal, revelando a atuação subjacente de diversos
mecanismos da fitoterapia, tais como a demonstração de que moléculas diferentes podem atuam de
forma sinérgica resultando em um efeito agonista entre elas para uma determinada ação terapêutica
como consequência de uma ação multi-alvo e a eliminação de efeitos adversos e aumento da
potência farmacológica por conta da ação sinérgica (YANG et al., 2004).
Estes mecanismos estão cada vez mais sendo elucidados por técnicas de biologia molecular
e a utilização de tecnologias modernas de pesquisa genética, conhecidas como tecnologias “ômicas”
(BURIANI et al., 2012).
Sendo o câncer uma doença de alta complexidade e os tratamentos disponíveis atualmente
tais como a quimioterapia e a radioterapia responsáveis por efeitos adversos em diversos níveis,
estudos que possam identificar e elucidar a possibilidade de utilização de outras possibilidades
terapêuticas para o mesmo, tais como a fitoterapia, ganham relevância (WANG et al.,
2016).Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae), comumente conhecida como “aveloz” é uma
planta ornamental tropical e subtropical tradicionalmente utilizada para o tratamento de tumores
(MELO, J. G., et al, 2011). Possuí entre seus constituintes uma grande quantidade de terpenos e
esteróis, sendo que alguns de seus componentes já foram isolados, tais como: taraxasterol e
tirucallol (COSTA, 2002; ALMEIDA, 1993), alcohol eufol e alfa-euforbol (MACDONALD AND
WARREN, 1944). A maior parte constituinte d é composta de água, tigliane e ingenane. O látex
fresco contém álcool terpênico taraxasterol e tirucallol (CATALUNHA and TAXA, 1999).
Existem poucos trabalhos verificando a ação terapêutica de Euphorbia tirucalli Lineu
(Euphorbiaceae). Popularmente, o látex desta planta é utilizado para o tratamento de tumores e
cânceres em uma baixa concentração diluída em solução salina, contando com diversos relatos
(populares) que atestam esta ação de forma positiva. Porém, estudos sugerem sua propriedade
irritante e neoplásica, devido aos ésteres diterpênicos encontrados na composição de seu látex
(FURSTENBERGER, HECKER, 1985). Relatos do Departamento de Oftalmologia, em Taipei,
Taiwan, sugerem uma ação ocular irritante de seu látex, quando em contato com os olhos (HSUEH
et. al., 2004). Estes dados, somado ao conhecimento popular de que esta planta é utilizada como
cerca viva em fazendas e sítios localizados em regiões norderstinas, sugere uma ação
potencialmente tóxica de seus componentes bioativos. Sendo assim, evidenciam a importância da
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realização de estudos que verifiquem a validade do uso popular desta planta para o tratamento do
câncer.
Este trabalho teve a finalidade de avaliar os efeitos do látex de Euphorbia tirucalli Lineu
(Euphorbiaceae), em células de melanoma murino B16/F10, células de melanoma oral canino
CBMY e células de melanoma humano SKMEL 28, in vitro.
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2 MATERIAL E MÉTODO
2.1 Melanoma murino B16/F10
No Laboratório de Oncologia Experimental e Comparada da FMVZ-USP encontram-se
células de melanoma murino B16/F10. Estas células encontram-se congeladas em freezer -80oC, e
podem ser descongeladas e cultivadas quando necessário.
As células foram cultivadas em meio DMEM, suplementado com penicilina (50 IU/mL),
estreptomicina (50 mg/mL), e 10% de soro fetal bovino em condições padrão de incubador (37°C,
5% CO2, atmosfera umidificada).
2.2 Melanoma oral canino CBMY
CBMY é uma linhagem de melanoma oral canino isolada em nosso Laboratório de
Oncologia Experimental e Comparada. O animal doador foi um cão macho de 13 anos, da raça
Dachshound. Estas células encontram-se congeladas em freezer -80oC, e podem ser descongeladas
e cultivadas quando necessário.
As células foram cultivadas em meio DMEM, suplementado com penicilina (50 IU/mL),
estreptomicina (50 mg/mL), e 10% de soro fetal bovino em condições padrão de incubador (37°C,
5% CO2, atmosfera umidificada).
2.3 Melanoma humano SK-MEL28
SK-MEL 28 é uma linhagem comercial de melanoma humano SK-MEL ATCC® HTB72D™ (htpps://www.atcc.org/products/all/HTB-72.aspx). O doador foi um homem de 51 anos.
Estas células encontram-se congeladas em freezer -80oC, e podem ser descongeladas e cultivadas
quando necessário.
As células foram cultivadas em meio DMEM, suplementado com penicilina (50 IU/mL),
estreptomicina (50 mg/mL), e 10% de soro fetal bovino em condições padrão de incubador (37°C,
5% CO2, atmosfera umidificada).
2.2 Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae)
Uma muda de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae), certificada com o selo orgânico
ECOCERT (http://www.brazil.ecocert.com/index), foi gentilmente cedida pelo viveiro “Sabor de
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Fazenda”. Todo o látex de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) necessário para o
experimento foi coletado diretamente dos caules da Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae),
devidamente plantada no campus da FMVZ/USP, antes do início do experimento. O depósito de
uma exsicata foi realizado no Instituto de Biociências da USP, sob o registro “PAZ 1 (SPF)”.

2.3 Preparo das soluções
As soluções foram preparadas como diluições seriadas. A concentração mais alta utilizada
foi padronizada em 1mg/ml de látex, que foi diluído em meio DMEM. Foram feitas as seguintes
diluições seriadas: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256 e 1/512. A solução controle continha
apenas meio DMEM.

2.3.1 Armazenamento da solução com o látex de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae)
diluído para uso no experimento
Logo após o procedimento de coleta e diluição, as soluções foram devidamente dividas em
tubos Falcon, no dia anterior ao experimento, com o conteúdo necessário para a utilização no dia
experimental. Os tubos Falcon, com as devidas soluções, foram armazenados na geladeira, sendo
retirados apenas no dia seguinte, com a intenção de manter a integridade dos constituintes ativos das
devidas soluções. A solução controle foi armazenada da mesma forma.
2.4 Culturas celulares
Foram utilizadas linhagens celulares de melanoma B16/F10, melanoma oral canino CBMY e
melanoma humano SKMEL28, já existentes no Laboratório de Oncologia Experimental e
Comparada da FMVZ - USP. Aproximadamente 1,0 x 10 6 células foram colocadas em frascos de
cultura de 50 ml com o meio de cultura meio DMEM, suplementado com penicilina (50 IU/mL),
estreptomicina (50 mg/mL), e 10% de soro feral bovino em condições padrão de incubador (37°C,
5% CO2, atmosfera umidificada). Seguiu-se o tratamento com a solução de Euphorbia tirucalli
Lineu (Euphorbiaceae) e suas respectivas diluições seriadas.
No primeiro dia de experimento foram plaqueadas 3x103 cél/poço (150µl/poço) em 3 placas
de 96 poços de fundo chato, para avaliação do tratamento após 24hrs, 48hrs e 72hrs, para as
linhagens de melanoma murino B16/F10 e melanoma humano SKMEL28, e 6x10 3 cél/poço
(150µl/poço) em 3 placas de 96 poços de fundo chato, para avaliação do tratamento após 24hrs,
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48hrs e 72hrs, para a linhagem de melanoma oral canino CBMY.
No segundo dia de experimento, foi realizado o tratamento das células com 50µl/poço de
diluições seriadas do látex da Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae), concentradas 4x. O grupo
controle recebeu 50µl/poço de meio DMEM.

2.5 Avaliação da proliferação de células in vitro: Ensaio de MTT
Para determinar o efeito do tratamento, a viabilidade celular foi avaliada utilizando-se o teste
de MTT. O teste do MTT {brometo de [3-(4,5-dimetiltiazol-2yl)-2,5-difenil tetrazolium]} é um
teste colorimétrico usado para avaliar a viabilidade celular. Desidrogenases mitocondriais, presentes
apenas em células metabolicamente viáveis, clivam o anel de tetrazólio, transformando-se de um
composto de coloração amarela em um composto de coloração azul escuro, chamado de formazan
{E,Z- 1-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-1,3-diphenylformazan}, que são cristais insolúveis em soluções
aquosas. Assim sendo, a produção de formazan reflete o estado funcional da cadeia respiratória.
No dia experimental após o tratamento e o tempo de incubação necessário (24h, 48h e 72h),
foi adicionado 20 µl/poço de MTT (5mg/ml), 3h antes do término do experimento, em cada placa.
As células com MTT ficaram incubadas em estufa e, após este período, foram centrifugadas
(4000rpm/10min). O meio foi desprezado, sendo adicionado 100µl de DMSO. A densidade óptica
foi feita a 570nm, lida em espectrofotômetro (leitor de ELISA).

2.6 Análise Estatística
Os dados foram analisados para verificação da normalidade, sendo submetidos ao teste
ANOVA de duas vias, e posterior teste de significância, considerando-se p<0,05.
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3 RESULTADOS
Foi verificada diminuição significante na viabilidade celular no tratamento realizado com o
látex da Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae), nas diluições seriadas, conforme observa-se na
figura seguinte:

Figura 21. Avaliação da viabilidade após 24hrs, 48hrs e 72hrs do tratamento em melanoma murino
B16/F10 .
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.
Como pode ser observado, houve uma tendência para o aumento da significância do
tratamento para diluições maiores, após 24hrs. Houve também diminuição significante da
viabilidade celular na avaliação após 48hrs e 72hrs de tratamento, embora menos proeminente do
que após 24hrs.
No tratamento realizado em células de melanoma oral canino CBMY e cultivadas in vitro,
foi verificada a atividade citotóxica do látex de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) em
diferentes diluições, destacando-se que a viabilidade celular foi menor nas maiores diluições,
conforme pode ser observado a seguir:
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Figura 22. Avaliação da viabilidade após 24hrs, 48hrs e 72hrs do tratamento em melanoma oral
canino CBMY.
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.
Foi observado também uma significante diminuição da viabilidade celular nos tratamentos
realizados em células de melanoma humano da linhagem SK-MEL28, após 48hrs e 72hrs de
tratamento, observando-se uma concentração ótima (diluições 3 e 4), nas quais o resultado obtido
foi de maior proeminência.

Figura 23. Avaliação da viabilidade após 24hrs, 48hrs e 72hrs do tratamento em melanoma humano
SK-MEL28.
*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.
84

4 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
A diminuição da viabilidade celular de forma extremamente significante observada nos nas
3 linhagens celulares de melanoma utilizadas (murino B16/F10), melanoma oral canino CBMY e
melanoma humano SK-MEL28, demonstra que o látex da Euphorbia tirucalli Lineu
(Euphorbiaceae), nas diluições utilizadas resultou em efeito citotóxico no experimento realizado.
A diminuição da viabilidade celular mais proeminente em diluições maiores, pode ser
explicado pelo efeito hormesis, onde uma alta diluição promove o efeito contrário de uma baixa
diluição (CALABRESE, 2008), tendo em vista que que diesteres de phorbol, presentes do látex de
Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae), podem atuar como promotores tumorais em altas
concentrações, mas como inibidores tumorais em baixas concentrações, verificando-se atividades
anti-tumorais conseqüentes da ação de diversas moléculas de phorbol (DRIEDGER, P. E; QUICK,
J, 2000).
Com relação ao mecanismo de ação pelo qual a atividade citotóxica ocorre, considera-se
provável que esta atividade seja a consequência da atividade sinérgica de alguns princípios ativos já
identificados no látex de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae), tais como os ésteres de
ingenol, que se ligam às tubulinas das células neoplásicas, desestabilizando-as e inibindo seu
crescimento (KHALEGUIAN et. Al, 2010), assim como o grupo de moléculas lanosta-8,24-dien-3ols, definidas como euphol, tirucallol, lanosterol e derivados, que atuam como inibidores de
proteínas C quinases (PKC´s).
Desta forma, o efeito citotóxico do látex da Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae)
verificado in vitro parece resultar do efeito sinérgico de diversos princípios ativos, possuindo
atividade multi-alvo.
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DISCUSSÃO GERAL

O estudo prévio de toxicidade in vivo indica que o látex da Euphorbia tirucalli Lineu
(Euphorbiaceae), na diluição popularmente utilizada de 9 gotas para 1L de solução salina, não
apresenta alterações adversas. Outros estudos, porém, com maior tempo de tratamento, além da
avaliação de outros parâmetros, tais como marcadores hepáticos e renais, devem ser realizados para
que se possa confirmar a não toxicidade do látex de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) na
referida diluição.
O efeito antineoplásico do látex de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) diluído tanto
nos experimentos realizados com o tumor de Ehrlich em suas formas ascítica e sólida demonstram
que esta planta tem bastante potencial para o desenvolvimento de novos medicamentos com
atividade neoplásica, já que o tumor de Ehrlich se apresenta como uma forma agressiva de
neoplasia transplantável.
O efeito citotóxico do látex diluído da Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) in vitro,
em células tumorais de melanoma murino B16/F10, células tumorais de melanoma oral canino
CMBY e células tumorais de melanoma humano SK-MEL28 corrobora com o efeito antineoplásico
verificado em experimentos anteriores com o tumor de Ehrlich, in vivo, em suas formas ascítica e
sólida. Apesar de ser considerada a possibilidade da Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) ter
uma atividade antineoplásica também por modulação da atividade imune, o estudo in vitro atesta a
atividade citotóxica dos componentes presentes no látex da Euphorbia tirucalli Lineu
(Euphorbiaceae).
Verifica-se, desta forma, um grande potencial da E.tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) para
utilização em terapias antineoplásicas. Por conta da possível atividade sinérgica dos diversos
princípios ativos identificados no látex de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) que possuem
atividade antineoplásica através de mecanismos de ação diferentes, considera-se que estudos que
possam verificar a atividade antineoplásica sinérgica destes princípios ativos são importantes para
que se possa conhecer se há relevância que justifique o desenvolvimento de um produto fitoterápico
a partir de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) ou se é mais interessante isolar os princípios
ativos e sintetizá-los para sua utilização como antineoplásicos.
Mais estudos e experimentos também são necessários para verificar a amplitude da atuação
da E. tirucallI Lineu (Euphorbiaceae) em outros tipos de células tumorais, e verificar para quais
tipos de tumores a E. tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) oferece melhor resposta.
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CONCLUSÕES GERAIS


O

estudo

de

toxicidade in

vivo indica

que

o

látex

da Euphorbia

tirucalli Lineu(Euphorbiaceae), na diluição popularmente utilizada de 9 gotas para 1L de
solução salina, não determina alterações adversas em camundongos.


O látex de Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) diluído conforme uso popular,
apresentou efeitos antineoplásicos em camundongos inoculados com o tumor de Ehrlich em
suas formas ascítica e sólida.



Houve efeito citotóxico do látex diluído da Euphorbia tirucalli Lineu (Euphorbiaceae) in
vitro, em células tumorais de melanoma murino B16/F10, células tumorais de melanoma
oral canino CMBY e células tumorais de melanoma humano SK-MEL28.
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ANEXO I
Considerando a relevância de identificarmos no látex utilizado nos experimentos os
compostos de interesse para fundamentar a atividade antitumoral e citotóxica verificada nos
experimentos in vivo e in vitro, uma amostra do látex foi enviada para o IPT, para ser
analisada.
Porém, conforme consta na documentação em anexo (e-mails trocados com os
especialistas, vide anexo II), a análise foi realizada em condições experimentais inadequadas
para a identificação dos compostos de interesse, o que impossibilitou a identificação dos
mesmos pelos especialistas que realizaram a análise dos espectros gerados para a avaliação
dos compostos (vide anexo III). Uma nova análise não foi possível de ser realizada, tendo em
vista a falta de tempo hábil para tal.
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ANEXO II
De: Diego Pinha Alves da Paz [mailto:diegopaz@usp.br]
Enviada em: quinta-feira, 2 de agosto de 2018 12:32
Para: Laboratorio de Analises Quimicas
Assunto: Re: Orçamento N.º9428/18 - Análise química em extrato de latex
Boa tarde,
Orçamento aprovado!!
Onde devo entregar amostra para análise?
(Endereço/departamento)
Agradeço,
Diego
Em quarta-feira, 1 de agosto de 2018, <laq@ipt.br> escreveu:
Prezado Diego
Segue orçamento conforme solicitado. No caso do aceite deste, por favor, enviar a aprovação por e-mail e clicar no link em
azul, logo abaixo do item OBSERVAÇÃO, para atualização do cadastro da sua empresa no Instituto. O cadastro é necessário
para emissão do relatório e possibilitará a alteração na opção da forma de pagamento para faturamento a 30 dias.
ESTE ORÇAMENTO FOI EMITIDO PELA FUNDAÇÃO DE APOIO AO IPT E O PEDIDO DE COMPRA E PAGAMENTO DEVERÁ SER
DEPOSITADO NA CONTA DA FIPT, SE NECESSÁRIO SOLICITAR DOCUMENTAÇÃO PARA CADASTRO (CNPJ: 05.505.390/0001-75
- Fundação de Apoio ao IPT).
NO ENTANTO, A NOTA FISCAL DE SIMPLES REMESSA CONTINUA SENDO NO NOME E DADOS DO IPT.
ESSAS INFORMAÇÕES ESTÃO MAIS DETALHADAS LOGO ABAIXO NOS ITENS "IMPORTANTES".
Att.
Helena

ORÇAMENTO

FIPT - Nº 9428/18

Responsável pelo Orçamento: HELENA LIMA DE ARAUJO GLORIA
Tel: 11 3767-4317/11 3767-4303 Fax: 11 3767-4079 / E-Mail:

laq@ipt.br

Lab/Centro:

LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS/CQUIM

Data:

01/08/
2018

Razão Social:

Maria Lúcia Zaidan
Dagli

Contato:

Diego

Referência:

E-mail

CNPJ/CPF:

02264750855
Data:24/07/2018

Atendendo solicitação da V.Sa.(s), apresentamos abaixo orçamento para execução do(s) seguinte(s) serviço(s):
DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO N: 9428/18
MATERIAL: EXTRATO DE LÁTEX (planta chamada Euphorbia tirucalli)
-Análise química dos compostos orgânicos (principalmente ésteres de phorbol, ingenano (ésteres de ingenol),
euphol, taraxasterol, tirucalol) por cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas (LC/MS) com
envio de espectros de massas e cromatograma em pdf para interpretação pelo cliente.
Preço por material: R$ 850,00
Notas: 1) O valor abaixo se refere ao preço total para UM material;
2) O prazo da entrega da análise, apresentado abaixo, é somente estimado, podendo variar conforme a
complexidade da matriz a ser analisada ou demanda dos serviços no laboratório no período da realização da
análise.
1. CONDIÇÕES GERAIS
Forma de pagamento: A VISTA
Validade: 90(dias úteis)

Preço total:

R$850,00

15(dias úteis), a partir da data mais
Prazo de entrega (ver item recente entre a aprovação do
5):
orçamento e a entrega do(s)
material(is).
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QUANTIDADE DE MATERIAL PARA ANÁLISE
em torno de 1 mL
Local de Entrega e documento que acompanha o material para ensaio/calibração:
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. - IPT
Avenida Professor Almeida Prado, 532 - Butantã
CEP: 05508-901 - São Paulo - SP
Caso o material venha acompanhado de declaração ou NF avulsa, entregar o material direto no LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS - CQUIM
Prédio: 48 Sala: 212 Tel: (11) 3767-4317 Ramal: Entrega material/relatório: Recepção
IMPORTANTE 1: Amparada pelo Termo de Cooperação Técnico-Científica celebrado com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S. A. IPT, a FIPT desenvolverá em conjunto com o Instituto o objeto deste orçamento. A execução dos trabalhos propostos, assim como a emissão dos documentos técnicos, será efetuada pelo IPT.
Quando acompanhado de Nota Fiscal Eletrônica (de Simples Remessa), o portador do material deverá, PRIMEIRO, encaminhar-se para Base de Atendimento ao Cliente com material/item de ensaio ou equipamento para calibração, localizada na portaria principal do IPT, recepção, - telefone: (11)3767-4467, no seguinte horário de atendimento: das 8h30m às 16h30min para a entrega da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE)
e DEPOIS encaminhar-se para o endereço do laboratório descrito acima para a entrega do material.
OBSERVAÇÃO: (Clientes Novos/Clientes Inativos - Nota Fiscal Eletrônica de Simples Remessa):
Ao aprovar este Orçamento, o Cliente deve efetivar o cadastro junto ao IPT ANTES DE ENVIAR os itens para ensaio ou equipamentos para calibração, visando agilizar o processo (Conforme Portaria CAT nº 173 da Receita Federal). Para isso, clicar no link abaixo para acessar o sistema de Cadastro de Clientes do IPT.
************CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O SISTEMA DE CADASTRO DE CLIENTE************
************E UTILIZE A SENHA: c6078330>************
Dados para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (Simples Remessa):
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. - IPT
Avenida Professor Almeida Prado, 532 - Butantã
CEP: 05508-901 - São Paulo - SP
CNPJ: 60.633.674/0001-55 IE: 105.933.432.110
IMPORTANTE 2: OS ARQUIVOS XML DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DEVEM SER ENCAMINHADOS ANTECIPADAMENTE PARA O ENDEREÇO ELETRÔNICOXMLCOMPRAS@IPT.BR
Citar no corpo da NF-e: o nome do responsável pela emissão do orçamento e o número do prédio.
Quando se tratar de pessoa física, instituição de ensino, fundações, órgãos da administração pública, empresa prestadora de serviços (não contribuinte do ICMS) ou quando houver isenção legal para emissão de Nota Fiscal Eletrônica, o material para ensaio/calibração deve vir acompanhado de carta ou declaração do cliente.
IMPORTANTE 3: PARA PAGAMENTO À VISTA, SEGUE OS DADOS PARA DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DA FIPT:
BANCO: Banco do Brasil - 001
AGÊNCIA: 1897-x - Governo
C/C: 78.600-4
CNPJ: 05.505.390/0001-75 - Fundação de Apoio ao IPT
OBS: É primordial que os valores sejam repassados por meio de TED ou DOC, caso contrário não será possível identificar o remetente do valor.
O orçamento terá acréscimo no valor nas seguintes situações:
- material/item recebido fora das especificações para a realização do serviço;
- emissão do documento em outro idioma;
- descarte do material/item pelo do IPT.

INFORMAÇÕES GERAIS
2. APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO: Preencher a 'Ficha de aprovação de orçamento' (APRESENTADA ABAIXO). Enviá-la por email, fax, ou cópia, acompanhada do material. Aprovação por outro meio deverá conter o nº do orçamento.
PARA CLIENTES JÁ CADASTRADOS, A NÃO ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DA FICHA DE APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO IMPLICARÁ
NA CONCORDÂNCIA COM OS DADOS FORNECIDOS. PARA NOVOS CLIENTES, O FORNECIMENTO DESTAS INFORMAÇÕES É
OBRIGATÓRIO.
3. RESPONSABILIDADES
As despesas e providências com transporte, seguro e embalagem do material para ensaio/calibração são de responsabilidade
do cliente.
4. DEVOLUÇÃO DO MATERIAL: O material para ensaio/calibração deverá ser retirado no prazo máximo de um mês após a
execução do serviço.
OBS.: O(s) material(is) enviado será(ão) mantido(s) no laboratório por um período de três meses, após a emissão deste
orçamento ou liberação do relatório, no aguardo de um pronunciamento. Após este período o(s) material(is) será(ão)
descartado(s).
5. ENTREGA DOS RELATÓRIOS, CERTIFICADOS E PARECERES
Cliente cadastrado: os documentos serão enviados pelo correio ou retirados pelo cliente no LABORATÓRIO DE
ANÁLISES QUÍMICAS - CQUIM
Prédio: 48 Sala: 212 Tel: (11) 3767-4303 Ramal: Entrega material/relatório: Recepção
Cliente não cadastrado: depois de comprovado o pagamento é enviado pelo correio ou retirado pelo cliente
(conforme endereço do parágrafo anterior).
6. FORMAS DE PAGAMENTO
O pagamento pelos serviços deverá ser feito pela CONTRATANTE por meio de uma fatura de cobrança bancária a
favor da FIPT - FUNDAÇÃO DE APOIO AO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS conforme a seguir
discriminada:
6.1 Os valores previstos neste instrumento estarão sujeitos a reajustes de acordo com a variação do IGP-M da
FGV, considerando-secomo data base a data da proposta, observada a periodicidade permitida pela legislação
vigente.
6.2 Pagamentos efetuados fora do prazo de vencimento estarão sujeitos à multa de 2% sobre o valor da fatura,
acrescidos de juros de 1% ao mês.
7. USO DA MARCA DO IPT
No âmbito da prestação de serviços previstos neste orçamento/proposta, fica estabelecido o disposto a seguir:
A Empresa é a única e exclusiva proprietária dos resultados das análises, ensaios, calibrações e/ou serviços de
apoio tecnológico emitidos pelo
IPT, em cumprimento ao objeto do presente orçamento/proposta, sendo que tais documentos técnicos:
a)aplicam-se somente ao material/item/amostra ou equipamento ensaiado ou calibrado, devidamente
identificado no documento técnico;
b)somente podem ser reproduzidos na íntegra;
c)não dão ao cliente o direito de utilização da marca IPT, em nenhuma mídia, impressa ou eletrônica, gratuita ou
onerosa, tais como: peças
promocionais/publicitárias; banners; informativos; catálogos, embalagens ou rótulos de produtos; sites; revistas,
jornais;
cartazes de feiras e eventos em geral.
Não é permitido ao cliente relacionar o nome do IPT como seu parceiro, certificador de qualidade ou tecer
nenhuma outra menção ou consideração que induza
o consumidor a crer que o IPT aprova tecnicamente o produto ou o serviço.
A utilização indevida da marca IPT sujeitará o cliente à aplicação de multa de 100% do valor estabelecido neste
orçamento ou proposta de trabalho,
sem prejuízo das sanções civis e penais aplicáveis.
8. NOTA SOBRE A DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
É vedado o uso de marcas ou nomes de empresas que não as de propriedade do cliente, salvo quando
formalmente autorizado pelos detentores dos respectivos nomes e/ou das marcas citadas ou quando assim for
solicitado, formalmente, por órgãos e entidades públicas, na defesa de interesses públicos difusos e coletivos,
tais como os pertinentes às relações de consumo, bem como na defesa de outros interesses quaisquer, estes
últimos desde que requisitados pelo Ministério Público ou solicitados pelo Poder Judiciário.
No caso de expressa autorização, pelos detentores dos respectivos nomes e/ou das marcas, somente serão
aceitos documentos legíveis, assinados por pessoas que detenham poderes para representar a empresa
detentora do nome e da marca, datados, acompanhados de documentos que comprovem os poderes do
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signatário.
Em quaisquer situações citadas, recomenda-se que o cliente seja informado sobre a responsabilidade pelos
efeitos de eventual divulgação dos resultados.
9. OBSERVAÇÕES FINAIS
Qualquer questão relevante, técnica ou comercial, não contemplada nesta proposta, deverá ser apresentada e discutida entre as partes, sendo a solução obtida de comum acordo entre o IPT, a FIPT e a CONTRATANTE.
Os trâmites comerciais serão realizados entre Maria Lúcia Zaidan Dagli e a FIPT - FUNDAÇÃO DE APOIO AO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS, situada à Av. Corifeu de Azevedo Marques, 1219 - Sala 03, Butantã, São Paulo - SP, CEP 05581-000, CNPJ 05.505.390/0001-75, CCM 3.208.917-1, representada pelo Diretor Presidente Adriano Marim de Oliveira.

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

HELENA LIMA DE ARAUJO GLORIA
Pesquisador / LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS
CRQ 04354770 NRE: 8731
Tel:11 3767-4317/11 3767-4303 Fax:11 3767-4079 E-Mail:

laq@ipt.br

PARA EDITAR ESTA FICHA DE APROVAÇÃO BASTA UTILIZAR A OPÇÃO DE 'RESPONDER' DE SUA FERRAMENTA DE EMAIL

Empresa:
Setor:
Referência
Fone 1:

FIPT - FUNDAÇÃO DE APOIO AO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS
LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS
Para:HELENA LIMA DE ARAUJO GLORIA
E-mail
Data emissão:
1/8/2018
11 3767-4317
Fone2:11 3767-4303
Fax:11 3767-4079

FICHA DE APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO FIPT Nº: 9428/18 - (VER ITEM 2)
Aprovamos o orçamento acima mencionado, conforme proposto (preço, prazo e demais condições
estabelecidas) e fornecemos os nossos dados fiscais e de transportadora.
A Aprovação será de R$ 850,00
( ) Total
( ) Parcial (Anotar os serviços aprovados no quadro de observações)
Nota: O quadro de observações tambem deve ser utilizado para transmitir ao LAQ qualquer informação relevante a respeito
dos itens a serem ensaiados.
OBSERVAÇÕES:
Designação do(s) material(is)
DADOS PARA CONFERÊNCIA DO CLIENTE. SE HOUVER ALGUMA ALTERAÇÃO, CLIQUE NO LINK ACIMA E ACESSE O
SISTEMA DE CADASTRO DE CLIENTE

Nome:
C.P.F.:
Contato: Diego

Maria Lúcia Zaidan Dagli
02264750855

Fone 1:
E-mail:

Ramal:

diegopaz@usp.br

Fone 2:

Ramal:

Fax:

Endereço (Faturamento):

Nº:

CEP:

Bairro:

Cidade/UF:

Email p/ Envio de NFe (OBRIGATÓRIO):

Endereço (cobrança):

Nº:

CEP:

Bairro:

Cidade/UF:

Responsável pela aprovação:
Função do responsável:
Local e data:

,

de

de 2018

Assinatura do responsável pela aprovação

Diego Pinha Alves da Paz <diegopaz@usp.br>

Aug 20, 2018, 7:35 PM
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to Helena
Bom dia, Helena, tudo bem?
Gostaria de saber quando análise do látex estará pronta, estou com certa urgência pois ainda
preciso enviar para ser feita a interpretação dos resultados.
Agradeço pela atenção,
Diego
Helena Lima de Araujo
Gloria <helenali@ipt.br>

Aug 21, 2018, to Amanda, Laboratorio, me
8:15 AM

Prezado Diego, bom dia
Infelizmente, não acompanho o andamento das análises, mas estou te copiando a Amanda,
responsável por esta análise, para que possa te responder.
Att.
Helena Lima de Araújo Glória Pesquisadora
Laboratório de Análises Químicas – CQuiM
Fone: 11-3767-4317 – helenali@ipt.br
www.ipt.br

Amanda Marcante <amandam@ipt.br>

Aug 23, 2018, to me, Laboratorio, Helena
9:02 AM

Olá Diego,
A análise será realizada amanhã, consigo lhe enviar os espectros no final da tarde.
Att,
Amanda Marcante
Pesquisadora
Laboratório de Análises Químicas/ CQuiM
Fone: 11 - 3767-4807 / 4314
www.ipt.br
Diego Pinha Alves da
Paz <diegopaz@usp.br>

Aug 23, 2018,
2:54 PM to Amanda, Laboratorio, Helena

Oi, Amanda, boa tarde!
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Ok, fico no aguardo...
Muito obrigado,
Diego

De: Amanda Marcante
Enviada em: segunda-feira, 27 de agosto de 2018 08:00
Para: 'Diego Pinha Alves da Paz'
Assunto: RES: Sobre a análise do látex - aveloz
Olá Diego,
Estou enviando um espectro apenas com uma variação na condição do equipamento, farei
outras injeções e lhe envio.
Att,
Amanda Marcante
Pesquisadora
Laboratório de Análises Químicas/ CQuiM
Fone: 11 - 3767-4807 / 4314
www.ipt.br

Amanda Marcante <amandam@ipt.br>

Aug 27, 2018, 9:25 AM
to me

Olá Diego,
Seguem outros espectro com condições variadas.
Veja se está bom para você.
Se precisar de mais algum, me avisa até amanhã.
Att,
Amanda Marcante
Diego Pinha Alves da Paz <diegopaz@usp.br>

Aug 28, 2018, 10:35
AM
to Ingrit, Amanda

Oi Amanda, bom dia, tudo bem?
Estou te colocando em contato com a pesquisadora que está fazendo as interpretações pra
mim (Ingrit). Desta forma ela consegue tirar as dúvidas que tiver e verificar se há necessidade
de mais espectros, falando diretamente com você.
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Obrigado,
Diego
Aug 28, 2018, 12:48
PM

Ingrit Elida Collantes Díaz <ingrit_uni@hotmail.com>

to me
Diego
O primeiro que Vc tem que ver.
Vc solubiliza sua amostra em que?
O latex se analiza por CG-MS.
Por esa razón necesito ver primeiro o cromatograma. Vc tem que pedir o cromatograma a 254
nm ou qualquer outro cumprimento de onda.
Aguardo sua resposta
Ingrit
Diego Pinha Alves da Paz <diegopaz@usp.br>

Aug 28, 2018, 12:55
PM
to Amanda, Ingrit

Oi, Amanda, boa tarde,
Vc pode por gentileza responder para a Ingrit?
Ela que está interpretando os resultados.
Obrigado,
Diego

Amanda Marcante <amandam@ipt.br>

Aug 28, 2018, 2:24 PM
to me, Ingrit

Olá Diego,
Fizemos as análises por LC/MS e não passamos pelo DAD.
Posso fazer uma varredura de espectro no DAD.
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Veja exatamente se você precisa de uma análise por LC/MS ou CG/MS.
A amostra foi diluída em água acidificada com ácido fórmico (0,1%).
Att,
Amanda Marcante
De: Ingrit Elida Collantes Díaz [mailto:ingrit_uni@hotmail.com]
Enviada em: terça-feira, 28 de agosto de 2018 14:44
Para: Amanda Marcante
Assunto: RE: Sobre a análise do látex - aveloz
Olá Amanda
Tudo bem
Sou Ingrit Elida Collantes Díaz
Eu vou analizar a amostra de Diego.
Gostaria de ver o cromatograma do LC- pode ser a 254nm .
Amanda, o latex solubilizou bem em água acidificada ou ficou algum material sólido.
Aguardo
Ingrit

Olá Ingrit,
Vou ter que analisar no DAD em 254 nm, provavelmente amanhã.
A solução aquosa na qual foi solubilizada o látex, ficou bem turva (leitosa), fizemos uma
diluição dessa solução e tivemos um extrato límpido. Em acetonitrila por exemplo, não
solubilizou.
Att,
<image002
Amanda Marcante
.jpg>
Diego Pinha Alves da Paz <diegopaz@usp.br>

Aug 30, 2018, 1:34 PM
to Ingrit

Oi, Ingrit, boa tarde, tudo bem?
Gostaria de saber se você precisa de mais alguma análise ou informação, além do que está nos
2 arquivos que seguem anexos, para que a Amanda possa providenciar.
Obrigado!
Um abraço,
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Diego
Amanda Marcante <amandam@ipt.br>

Aug 31, 2018, 12:12 PM
to Ingrit, me

Olá Ingrit,
Seguem espectros de UV-DAD, conforme conversamos.
Veja se está ok, podemos fechar o serviço e emitir o relatório?
Att,
Amanda Marcante
Diego Pinha Alves da Paz <diegopaz@usp.br>

Aug 31, 2018,
11:54 PM
to Helena, Amanda, Ingrit

Bom dia, Amanda, tudo bem?
Antes de fechar o serviço e emitir o relatório por gentileza aguarde um pouco pois estou
verificando com a Ingrit se as análises enviadas são o suficiente para identificar as substâncias
de interesse.
A análise foi feita por LCMS por orientação da Helena, quando ainda no momento em que
estava fazendo o orçamento perguntei qual análise seria necessária para identificar os
compostos de interesse, que são principalmente esteres de phorbol, ingenano (ésteres de
ingenol), euphol, taraxasterol, tirucalol, conforme exposto para a Helena por email na fase do
orçamento.
Nesta época eu ainda não estava em contato com a Ingrit e exatamente por ser leigo nesta
parte técnica a Helena me orientou sobre qual análise seria necessária para a identificação dos
compostos em questão, e assim solicitei com vocês o serviço não só de análise mas também
de desenvolvimento da metodologia, tendo em vista a necessidade principal de identificar os
compostos citados.
Estou verificando com a Ingrit se as análises que você nos enviou são suficientes para a
identificação destes compostos ou se a análise de CG/MS, como ela sugeriu em email que lhe
encaminhei, é mesmo necessária. Assim que obtiver um retorno dela, te respondo. Se os
espectros enviados forem o suficientes para identificação das substâncias de interesse,
poderemos fechar o serviço.
Agradeço pela atenção e compreensão,
Diego

Ingrit Elida Collantes Díaz <ingrit_uni@hotmail.com>

Sep 2, 2018, 11:35
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PM to me, Amanda
Olá Diego e Amanda
Tudo bem
Desculpa não haver escrito antes, estive hospitalizada longe de todo, volte hoje para casa e
acabo de sua mensagem.
A seguir vou detalhar os passos que devemos considerar durante a analises
Primeiro ponto.- suponho que as análises no LC-MS foram feitas em fase reversa.
Segundo ponto.- as moléculas ésteres de phorbol, ingenano (M = 274) (ésteres de ingenol (M
= 430)), euphol (M = 426), taraxasterol (M = 426), tirucalol, todas exceto os ésteres de forbol
se analisam por CG-MS ionizam facilmente, por LC-MS é más complicado que ionizem essas
moléculas pelo ESI.
El método que usam comumente para analisar ésteres de forbol é: DEVAPPA, R. K.;
BINGHAM, J. P.; KHANAL, S. K.. High performance liquid chromatography method for
rapid quantification of phorbol esters in Jatropha curcas seed. Industrial Crops and Products.
v. 49, p. 211-219, 2013.
Terceiro ponto.- Quando se analisa por LC-MS tem que observar o íon molecular da
molécula, que va de acordo com o modo de analises, modo positivo o modo negativo,
significa que observaríamos a massa molar da molécula + 1 ([M+1]+) ou massa molar – 1
([M-1]-) respectivamente.
Quarto ponto.- Na analises do LC-MS veríamos primeiro um espectro de massas dos iones
moleculares e no segundo espectro os fragmentos dos iones moleculares.
Quinto ponto.- Vc podem ver as massas molares das moléculas são números pares, os picos
que observaríamos no espectro de massa seria ímpar.
Sexto ponto.- Se analisa por CG-MS os picos que observaria seriam a massa molar da
molécula porque a ionização é por impacto de eléctrones.
Aguardo a resposta de Vcs
Ingrit
Helena Lima de Araujo Gloria <helenali@ipt.br>

Sep 3, 2018,
8:50 AM
to me, Ingrit, Amanda

Prezado Diego, bom dia
De início, foram propostas as duas técnicas, LCMS e GCMS, ver e-mail anexo, acreditando
ser mais conclusiva, mas após minha resposta a suas dúvidas você decidiu somente a análise
por LCMS. Sou especialista em GCMS, para responder a sua dúvida tive apoio da
pesquisadora Amanda. Restando dúvida, por favor, entre em contato.
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Att.
Helena Lima de Araújo Glória Pesquisadora
Amanda Marcante <amandam@ipt.br>

Sep 4, 2018, 2:47 PM to Ingrit, me

Olá Diego,
Poderia esclarecer o que realmente vocês irão precisar nesse momento.
Estou saindo de férias e deixarei a pesquisadora Luciana ciente do caso.
Se precisar que seja realizado no método proposto pela Ingrit não conseguirei analisar tão
logo.
Veja o que realmente é necessário para fecharmos o relatório.
Att,
Amanda Marcante
Diego Pinha Alves da Paz <diegopaz@usp.br>

Sep 5, 2018, 4:33 PM
to Ingrit

Boa tarde, Ingrit, tudo bem?
Gostaria de saber se você conseguiu identificar algumas das substâncias de interesse na nova
análise que a Amanda te enviou, de espectros 3D.
Estou preocupado pois se precisarmos mesmo fazer a análise por GC-MS é possível que os
resultados não saiam a tempo de incluir na minha dissertação.
Agradeço!!
Diego
Ingrit Elida Collantes Díaz <ingrit_uni@hotmail.com>

Sep 5, 2018, 5:16 PM
to me

Diego
Vc tem tempo para calar pelo skipe mais tarde.
Aquí no meu trabalho é complicado.
Antes de conversar da uma lida na mensagem que envié para Vc e Amanda.
Na mensagem explico cómo devería enviar os espectros.
Da uma conferida e conversamos a noite
Ingrit
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Diego Pinha Alves da Paz <diegopaz@usp.br>

Sep 14, 2018, 1:09
PM
to Helena

Oi, Helena,
Estes 3 emails que lhe enviei agora contém todos os arquivos de análises.
Aguardo seu retorno,
Agradeço pela atenção,
Diego

Helena Lima de Araujo Gloria <helenali@ipt.br>

Sep 14, 2018, 3:13
PM
to Sandra, me

Olá Diego,
Foi mandado uma mensagem a Amanda para que ela responda quanto a identificação dos
espetros e o tempo para isso. Assim, que ela nos retornar iremos te dar um retorno.
Att.
Helena Lima de Araújo Glória Pesquisadora
Helena Lima de Araujo Gloria <helenali@ipt.br>

Sep 15, 2018, 3:37 PM
to me

Boa tarde Diego
Tive o retorno da Amanda. Ela informou que gastaria muito tempo para interpretar os
espectros, devido sua pouca experiência em produtos naturais, o que atrasaria mais o seu
trabalho. Com acordo da minha chefe, achamos melhor e mais rápido seria a procura de um
profissional especializado na técnica de lcms.
Se procurar outro laboratório para iniciar do zero, você levará muito tempo. Mas fique a
vontade nessa decisão. Mas acredito que, como já possui os espectros, seria melhor procurar
uma especialista para interpretá-los.
Conheço duas pessoas, mas no momento, tenho somente de um funcionário do laboratório. O
nome dele é Diego, segue o email dele: diegoquimica@gmail.com.
O outro contato te passo na segunda.
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Espero que dê certo.
Att. Helena
Diego Pinha Alves da Paz <diegopaz@usp.br>

Sep 18, 2018, 9:43
PM
to Helena

Boa noite, Helena,
Obrigado pela indicação e desculpe pela demora em retornar. Comecei no trabalho novo e a
rotina está puxada...
Enviei e-mail pra ele para verificar se ele faz a análise, estou aguardando uma resposta, assim
que tiver algo te comunico.
Meu receio é ele analisar e não encontrar as moléculas de interesse por conta do método. Isso
pode ocorrer?
Te retorno em breve,
Obrigado pela atenção,
Diego
Diego Pinha Alves da Paz <diegopaz@usp.br>

Sep 20, 2018, 6:52
PM
to Helena

Boa noite, Helena,
Muito obrigado!
Recebi retorno do Diego, e vou responder a ele em cópia para você.
Você pode por gentileza encaminhar a ele os arquivos e as informações solicitadas?
Te agradeço!!!
Abraços,
Diego

Helena Lima de Araujo Gloria <helenali@ipt.br>

Fri, Sep 21, 2018 at
5:27 PM
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To: "diegopaz@usp.br" <diegopaz@usp.br>
Cc: Sandra Souza de Oliveira <sansouza@ipt.br>

Olá Diego
Por favor, poderia encaminhar ao Diego. Se tiver algum problema me fale, pfvr.
Grata

Helena Lima de Araújo Glória - Pesquisadora
Laboratório de Análises Químicas – CQuiM
Fone: 11-3767-4317 – helenali@ipt.br
www.ipt.br

De: Joyce dos Santos Lopes (FIPT)
Enviada em: sexta-feira, 21 de setembro de 2018 13:17
Para: Helena Lima de Araujo Gloria
Assunto: Arquivos Brutos Latex

LATEX LAQ4222-18.rar

Olá Helena!

Como solicitado, segue anexo os arquivos no OneDrive. Por serem muito pesados não consigo mandá-los em
cópia!
Você pode verificar se consegue ter acessoa eles através do link?

Grata,
Joyce Lopes
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Diego Pinha Alves da Paz <diegopaz@usp.br>
To: Diego Zulkiewicz Gomes <diegoquimica@gmail.com>
Cc: Helena Lima de Araujo Gloria <helenali@ipt.br>

Mon, Sep 24, 2018 at 6:59 AM

Bom dia,.Diego,
Seguem.os arquivos,
Veja se é o suficiente.
Agradeço e fico no aguardo,
Obrigado!
Diego
[Quoted text hidden]

2 attachments
image002.jpg
12K
image001.jpg
72K

Diego Zulkiewicz Gomes <diegoquimica@gmail.com>
To: Diego Pinha Alves da Paz <diegopaz@usp.br>
Cc: Helena Lima de Araujo Gloria <helenali@ipt.br>

Mon, Sep 24, 2018 at 2:38 PM

Boa tarde Diego!
Recebi os arquivos. Obrigado. Irei avaliar e du um retorno até quarta-feira.
Helena, poderia passar como foi o preparo de amostras e método de análise no LC-MS, por
favor?
Obrigado.
Atenciosamente.
Diego
Diego Zulkiewicz Gomes
(11) 9 6373-5555
[Quoted text hidden]

Diego Pinha Alves da Paz <diegopaz@usp.br>
Mon, Sep 24, 2018 at 9:35 PM
To: Diego Zulkiewicz Gomes <diegoquimica@gmail.com>
Cc: Helena Lima de Araujo Gloria <helenali@ipt.br>, Maria Dagli <mlzdagli@yahoo.com.br>
Boa noite, Diego,
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Muito obrigado!
Fico no aguardo,
Abraços,
Diego
[Quoted text hidden]

Diego Pinha Alves da Paz <diegopaz@usp.br>
Mon, Sep 24, 2018 at 9:45 PM
To: Diego Zulkiewicz Gomes <diegoquimica@gmail.com>
Cc: Helena Lima de Araujo Gloria <helenali@ipt.br>, Maria Dagli <mlzdagli@yahoo.com.br>
Caro Diego, veja se algum destes arquivos responde suas dúvidas.
Estes são os arquivos dos dados analisados e em um deles consta a descrição de preparo da
amostra.
Abraços,
Diego
[Quoted text hidden]

3 attachments
Espectros
3D.docx
677K
LAQ 422218.pdf
120K
LAQ 4222 todos espectros testes-18 27.08.2018
(1).pdf
530K

Helena Lima de Araujo Gloria <helenali@ipt.br>
Tue, Sep 25, 2018 at 8:14 AM
To: Diego Pinha Alves da Paz <diegopaz@usp.br>, Diego Zulkiewicz Gomes
<diegoquimica@gmail.com>
Cc: Maria Dagli <mlzdagli@yahoo.com.br>

Prezados, bom-dia

Diego Z. os dados passado pelo Diego Paz são suficientes? Estou à disposição caso necessite mais
informações.
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Att.

Helena Lima de Araújo Glória - Pesquisadora
Laboratório de Análises Químicas – CQuiM
Fone: 11-3767-4317 – helenali@ipt.br
www.ipt.br

De: Diego Pinha Alves da Paz [mailto:diegopaz@usp.br]
Enviada em: segunda-feira, 24 de setembro de 2018 21:46
Para: Diego Zulkiewicz Gomes
Cc: Helena Lima de Araujo Gloria; Maria Dagli
Assunto: Re: Arquivos Brutos Latex
[Quoted text hidden]
[Quoted text hidden]

Boa noite, Diego,

Muito obrigado!
Fico no aguardo,
Abraços,
Diego

[Quoted text hidden]

Helena Lima de Araújo Glória Pesquisadora
Laboratório de Análises Químicas –
CQuiM
Fone: 11-3767-4317 –helenali@ipt.br
www.ipt.br
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LATEX LAQ4222-18.rar

De: Joyce dos Santos Lopes (FIPT)
Enviada em: sexta-feira, 21 de setembro de 2018 13:17
Para: Helena Lima de Araujo Gloria
Assunto: Arquivos Brutos Latex

Olá Helena!

Como solicitado, segue anexo os arquivos no OneDrive. Por serem muito
pesados não consigo mandá-los em cópia!
Você pode verificar se consegue ter acessoa eles através do link?

Grata,
Joyce Lopes

Maria Dagli <mlzdagli@yahoo.com.br>
Thu, Sep 27, 2018 at 2:17 PM
Reply-To: Maria Dagli <mlzdagli@yahoo.com.br>
To: Helena Lima de Araujo Gloria <helenali@ipt.br>, Diego Pinha Alves da Paz <diegopaz@usp.br>,
Diego Zulkiewicz Gomes <diegoquimica@gmail.com>

Olá a todos@
Por favor, já teriam alguma resposta quanto à composição do latex de E.tirucalli?
Estamos redigindo alguns artigos e eu precisaria de qualquer informação sobre a
composição do latex, nem que nao sejam dados quantitativos, mas pelo menos as classes
químicas? Preciso anexar esses dados aos resultados do paper.. sem falta...
por favor, agradeço se me enviarem os dados.

Maria Lucia Zaidan Dagli (DVM, MS, PhD, Full Professor)
Department of Pathology
School of Veterinary Medicine and Animal Science
University of Sao Paulo
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Av. Prof. dr. Orlando Marques de Paiva, 87
CEP 05508-900
Sao Paulo - SP BRAZIL
Phone 00 55 11 30917712
Fax 00 55 11 30917829
email: mlzdagli@usp.br
[Quoted text hidden]

Diego Zulkiewicz Gomes <diegoquimica@gmail.com>

Thu, Sep 27, 2018 at 2:26
PM

To: Maria Dagli <mlzdagli@yahoo.com.br>
Cc: Helena Lima de Araujo Gloria <helenali@ipt.br>, Diego Pinha Alves da Paz <diegopaz@usp.br>
Boa tarde Maria,
Devo olhar os dados entre hoje e amanhã. Na verdade irei buscar pelos compostos alvo do
estudo que foram sinalizados no e-mail anterior do Diego Pinha. Farei a varredura dos espectros
da melhor maneira possível, mas caso os compostos estejam ausentes do extrato analisado seria
preciso estudar um método de extração direcionado às moléculas alvo.
De qualquer forma lhes atualizado ainda essa semana.
Atenciosamente.

Diego Zulkiewicz Gomes
(11) 9 6373-5555
[Quoted text hidden]

Maria Dagli <mlzdagli@yahoo.com.br>
Thu, Sep 27, 2018 at 3:14 PM
Reply-To: Maria Dagli <mlzdagli@yahoo.com.br>
To: Diego Zulkiewicz Gomes <diegoquimica@gmail.com>
Cc: Helena Lima de Araujo Gloria <helenali@ipt.br>, Diego Pinha Alves da Paz <diegopaz@usp.br>

Muito obrigada, Diego!!
Como disse, este resultado é imprescindível para a aceitação de nosso manuscrito...
Agradeço mesmo, e aguardo seu retorno assim que possivel.
Maria Lucia
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Maria Lucia Zaidan Dagli (DVM, MS, PhD, Full Professor)
Department of Pathology
School of Veterinary Medicine and Animal Science
University of Sao Paulo
Av. Prof. dr. Orlando Marques de Paiva, 87
CEP 05508-900
Sao Paulo - SP BRAZIL
Phone 00 55 11 30917712
Fax 00 55 11 30917829
email: mlzdagli@usp.br
[Quoted text hidden]

Diego Zulkiewicz Gomes <diegoquimica@gmail.com>

Mon, Oct 1, 2018 at 8:03
PM

To: Maria Dagli <mlzdagli@yahoo.com.br>
Cc: Helena Lima <helenali@ipt.br>, Diego Pinha Alves da Paz <diegopaz@usp.br>
Boa tarde Maria,
consegui olhar os dados com mais calma hoje e realmente com as análises atuais não temos
informações suficientes para identificar os compostos sinalizados pelo Diego Pinha.
Não foi possivel identificar os íons de interesse, sendo que apenas em uma das análises, um íon
minoritário (m/z 409.3865) com intensidade baixa poderia sinalizar a presença de euphol
ou tirucalladienol na forma protonada após perda de água [M-H2O+H]+, (Esse tipo de ionização
com perda de água é bastante comum em ionização tipo API para a classe química dos
triterpenos).
De qualquer forma, mesmo para essa substância o erro de massa não corresponde exatamente a
massa teórica, não sendo possível avaliar de fato, se essa diferença estaria dentro de um erro
analítico aceitável, pois não foi utilizada massa de referência na análise. É sempre recomendado
o uso de solução de referência em análises por Q-TOF, de modo que os eixos de massa estejam
sempre calibrados durante a análise e o equipamento forneça resultados mais precisos.
Para uma identificação devemos idealmente realizar também experimentos de fragmentação
(MS/MS), propondo um mecanismo de fragmentação e também comparando o perfil de
fragmentação com dados da literatura, o que daria um maior embasamento ao estudo.
Questionei a respeito do método de extração, pois os compostos sinalizados possuem
propriedade mais apolar e eventualmente podemos avaliar uma otimização de extração e cleanup no preparo de amostra.
Qualquer dúvida fico a disposição. Caso deseje podemos fazer um call para discutir com mais
detalhes o trabalho.
Atenciosamente.
Diego Zulkiewicz Gomes
(11) 9 6373-5555
[Quoted text hidden]

108

3 attachments
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Diego Zulkiewicz Gomes <diegoquimica@gmail.com>
Mon, Oct 8, 2018 at 7:47 AM
To: Maria Dagli <mlzdagli@yahoo.com.br>
Cc: Helena Lima <helenali@ipt.br>, Diego Pinha Alves da Paz <diegopaz@usp.br>
Prezada Maria e Prezado Diego,

Gostaria de saber se receberam o e-mail abaixo e se possuem alguma dúvida a respeito.
Atenciosamente.
Diego Zulkiewicz Gomes
(11) 9 6373-5555
[Quoted text hidden]

Maria Dagli <mlzdagli@yahoo.com.br>
Wed, Oct 17, 2018 at 5:50 PM
Reply-To: Maria Dagli <mlzdagli@yahoo.com.br>
To: Diego Zulkiewicz Gomes <diegoquimica@gmail.com>
Cc: Helena Lima <helenali@ipt.br>, Diego Pinha Alves da Paz <diegopaz@usp.br>
Prezado dr Diego
boa tarde, como vai?
Recebemos a mensagem, e gostaria de saber como podemos proceder agora.
Há alguma esperança de obtermos a identificação dos componentes do latex de Euphorbia
tirucalli?
Estamos precisando muito desta informacao para procedermos à publicação de artigos
referentes a estudos com este latex.
Há algum outro local onde poderíamos fazer as análises?
Agradecemos a atenção.
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Maria Lucia Zaidan Dagli (DVM, MS, PhD, Full Professor)
Department of Pathology
School of Veterinary Medicine and Animal Science
University of Sao Paulo
Av. Prof. dr. Orlando Marques de Paiva, 87
CEP 05508-900
Sao Paulo - SP BRAZIL
Phone 00 55 11 30917712
Fax 00 55 11 30917829
email: mlzdagli@usp.br
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ANEXO III
Amostra - LAQ 4222-18
Espectros 3D
Comprimento de onda: (260, 280, 300, 320, 490, 520 e 550) nm
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Espectros 3D
Comprimento de onda: (200 e 205) nm
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LAQ 4222-18
Preparação da Amostra:
Pesou-se 0.0462g da amostra em um balão de 10mL e avolumou-se com água
ultrapura. Pipetou-se 5mL da solução anterior em um balão de 10mL e avolumou-se com água
ultrapura 0,1% acidificada com ácido Formico. Filtrou-se esta solução em filtro PTFE 0,45µm
e analisou-se em LC-MS/MS Q-tof.
Parâmetros do Equipamento:
Fragmentor: 70V
Voltagem do Capilar: 2500V
Skimmer: 60V
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