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Os quimioterápicos constituem a principal forma de tratamento do câncer que devido a reduzida 

seletividade causam diversos efeitos colaterais. A espécie Alpinia zerumbet (Pers.) B.L. Burtt & 

R.M. Sm., Zingiberaceae, é conhecida como colônia, sendo popularmente utilizada no 

tratamento da hipertensão. No entanto, estudos antiproliferativos para esta espécie são escassos. 

Este trabalho objetivou realizar a análise química e a avaliação antitumoral in vitro de 

pinostrobina isolada das folhas de A. zerumbet. As folhas de A. zerumbet (2 kg) foram 

submetidas à extração por decocção (15 min) com água destilada (10 l), e o extrato aquoso foi 

concentrado em rotavapor sob pressão reduzida (500 ml) e inserido em funil de separação para 

partição com igual volume de clorofórmio. A fração clorofórmica foi concentrada (0,785 g) e 

recristalizada com água (100 °C) fornecendo a substância 1 (0,045 g), que foi analisada por 

métodos cromatográficos e espectroscópicos. Nas avaliações antiproliferativas as linhagens 

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

29, K-562 e HaCat), foram inoculadas (100 L) em meio RPMI/SFB/penicilina-estreptomicina, 

em placas de 96 poços e incubadas com a substância 1 (diluída em dimetilsulfóxido e meio de 

crescimento), nas concentrações de 0,25; 2,5; 25 e 250 g/ml por 24 h a 37 ºC em atmosfera de 

CO2 (5%). As linhagens celulares foram fixadas com ácido tricloroácetico (50%), coradas com 

sulforrodamina B (SRB), solubilizadas com ácido acético e as leituras foram realizadas em 

espectrofotômetro a 540 nm. A análise por CCD da substância 1 evidenciou uma banda com Rf= 

0,81 e tempo de retenção em CLAE de 18,02 min. Por meio de análises espectroscópicas (RMN 

de 1H, 13C e EM-ESI) foi possível identificar a substância 1 como sendo a pinostrobina (PTB), 

um flavonoide metoxilado. As avaliações antiproliferativas revelaram reduzida potência de PTB 

frente a algumas linhagens celulares. Porém, foi observado um forte efeito antitumoral de PTB 

frente as linhagens MCF-7 (mama) e K-562 (leucemia) com inibição da viabilidade celular 

(GI50) de 0,14 e 0,91 μg/ml, respectivamente. A PTB é 219 vezes mais seletiva frente a células 

tumorais de mama (MCF-7), em comparação com as células de queratinócito humano (HaCat). 

Utilizando ferramentas de quimioinformática (Molinspiration®), foi possível observar que a 

PTB atende as regras de Lipinki (número de violações igual a zero) e o seu mecanismo de ação 

parece envolver os receptores nucleares e inibição enzimática. Este trabalho contribuiu para o 

estudo de A. zerumbet e para a prospecção de moléculas antitumorais.  
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