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A definição científica de câncer refere-se ao termo neoplasia, especificamente aos tumores 

malignos, como sendo uma doença caracterizada pelo crescimento descontrolado de células 

transformadas. A espécie Solidago chilensis Meyen, Asteraceae, é nativa da América do Sul 

sendo conhecida como arnica-brasileira e erva-lanceta. Na medicina popular, essa planta tem 

sido utilizada como cicatrizante e anti-inflamatório tópico, porém, estudos fitoquímicos e de 

atividade antitumoral são escassos. Desta forma, este estudo teve como objetivo avaliar a 

atividade antiproliferativa de solidagenona isolada das partes aéreas de S. chilensis frente a 

células tumorais de melanoma B16F10. O extrato diclorometano de S. chilensis (EDS) foi 

produzido por maceração (5 dias) com as partes aéreas da planta (10 g) e diclorometano (200 

ml). O EDS foi analisado em CLAE e fracionado em coluna cromatográfica obtendo-se o 

isolamento de solidagenona (SDG). Nas avaliações antiproliferativas as linhagens celulares 

Melan-A (células normais utilizadas como controle) e B16F10 foram inoculadas na concentração 

de 3x104 (100 l) em meio RPMI/SFB/penicilina-estreptomicina em placas de 96 poços sendo 

incubadas com SDG (diluída em dimetilsulfóxido em meio de crescimento) nas concentrações de 

0,25; 2,5; 25 e 250 g/ml por 24, 48 e 72 h a 37 ºC em atmosfera de CO2 (5%), com posteriores 

adições de cloreto de tetrazólio (MTT) e leituras em 540 nm. O isolamento de SDG foi 

confirmado por meio de análises cromatográficas (CLAE) e espectroscópicas (RMN de H1 e 

C13). O efeito antiproliferativo de SDG foi observado com a inibição da viabilidade celular frente 

à linhagem tumoral de melanoma (B16F10) em 48 (25 e 250 g/ml) e 72 h (0,25, 2,5 25 e 250 

g/ml). A SDG apresentou predisposição por agir mais efetivamente em células tumorais em 

comparação às células normais, desta forma observou-se que a SDG revelou efeito antitumoral 

em 72 h nas menores concentrações testadas (0,25 e 2,5 g/ml). O diterpeno solidagenona 

(SDG) isolado do extrato diclorometano das partes aéreas de S. chilensis apresenta efeito 

antitumoral em reduzidas concentrações frente a células de melanoma (B16F10) em 72 h. 
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