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Resumo: Introdução: O câncer é caracterizado por alterações no ciclo celular 

resultando na proliferação ilimitada. O desenvolvimento de drogas antitumorais visa 

obter novas substâncias bioativas com maior especificidade para alvos moleculares. O 

Cerrado possui diversas espécies de plantas que são alvos de estudos por conter 

moléculas biologicamente ativas. Objetivo: Avaliar a citotoxicidade dos extratos de 

plantas do Cerrado mineiro sobre as linhagens tumorais HuTu 80; TOV-21G, RKO- 

AS45-1 e a linhagem não tumoral HEK-293, bem como analisar a expressão de genes 

relacionados ao ciclo celular. Metodologia: Para análise de viabilidade celular foi 

realizado os testes de MTT e LIVE/DEAD® Viabilidade/Citotoxidade. A avaliação da 

expressão gênica das linhagens celulares tratadas e não tratadas com o extrato da família 

Fabaceae foi realizada por meio da PCR quantitativa em tempo real. Resultados e 

Discussão: O extrato família Fabaceae apresentou atividade citotóxica in vitro contra as 

linhagens celulares estudadas. As linhagens tumorais estudadas demonstraram perfil de 

resistência frente ao tratamento com esse extrato, o que sugere que ele pode estar 

interferindo na ação das proteínas efetoras da via de reparo de DNA ou que a mediação 

da apoptose nestas células pode ser sinalizada por outros mecanismos moleculares. 

Considerações finais: Estes resultados mostram o potencial antitumoral do extrato da 

família Fabaceae, pertencente ao cerrado Mineiro, bem como a importância do 

conhecimento do perfil molecular do tumor na determinação da eficiência de novas 

drogas com atividade antitumoral. 
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