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Philodendron meridionale (Buturi & Sakur., Araceae) é uma espécie endêmica do Sul do Brasil, 

ocorrendo no PR e SC. Este trabalho teve como finalidade analisar o efeito citotóxico dos 

extratos cetônicos e alcoólicos de folhas e caules de Philodendron meridionale em linhagens 

celulares tumorais humanas (HeLa, Jurkat, Calu-3 e HRT). Os extratos foram obtidos à partir de 

folhas e caules secos e moídos, e submetidos à extração, separadamente, em aparelho de Soxhlet 

modificado, utilizando propanona e etanol (99,9%), como líquido extrator. Os teores de fenólicos 

totais foram determinados pelo  método de Folin-Ciocalteu,1 com leituras em espectrofotômetro 

à 760 nm, utilizando curva de calibração de ácido gálico (2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5 e 20 μg 

ml-1) como padrão. Os resultados para os extratos cetônico e alcoólico da folha (225,12 e 

240,45), cetônico e alcoólico do caule (193,28 e 265,14) foram expressos como relação ácido 

gálico/extrato (mg.g-1), conforme a equação com base na curva de calibração: y = 0,0392x - 

0,057 (R² = 0,9967). As linhagens celulares (Banco de Células do Rio de Janeiro) foram 

cultivadas em meio RPMI 1640 pH 7,4, contendo soro fetal bovino a 10%, suplementado com 24 

mmol.l-1 de bicarbonato de sódio, 2 mmol.l-1 de glutamina, 1 mmol.l-1 de piruvato de sódio, 

10.000 U de penicilina e 10 mg.l-1 de estreptomicina, mantidas em estufa umidificada a 37 °C 

com atmosfera de CO2 (5%) e tratadas com os extratos por 72 h. Para a determinação da 

citotoxicidade, avaliou-se a viabilidade celular através de diferentes concentrações dos extratos 

(5, 10, 50, 100 e 200 µg/ml-1) empregando-se o ensaio de redução de MTT (3-(4,5 dimetiltiazol-

2yl)-2-5-difenil-2H tetrazolato de bromo), que reflete a atividade das desidrogenases 

mitocondriais e por conseguinte, a atividade metabólica celular2. As linhagens HRT e Jurkat, não 

apresentaram alteração da viabilidade celular. Para a linhagem HeLa o extrato cetônico do caule 

e o alcoólico da folha reduziram a viabilidade celular da cultura (16 e 10% respectivamente). O 

extrato cetônico do caule foi o mais citotóxico, principalmente para a linhagem Calu-3. Os 

resultados da análise morfológica e de ciclo celular evidenciaram indícios de fragmentação de 

DNA e a presença de células apoptóticas em fase inicial e tardia, aspectos que demonstraram a 

citotoxicidade específica deste extrato. A refratariedade destas linhagens aos extratos pode estar 

relacionada com a composição química dos mesmos, o que respalda a realização de estudos 

sobre atividades biológicas para P. meridionale, devido a sua baixa toxicidade. 
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