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Introdução 

O ambiente marinho tem emergido como uma 

potencial fonte de compostos biologicamente ativos. 

Entre todos os organismos marinhos, as esponjas 

representam uma das fontes mais promissoras de 

ácidos graxos (AG), com notável diversidade 

química
1
. O estudo da composição química de AG 

em organismos marinhos é importante para 

identificação de biomarcadores quimiotaxonômicos, 

uma vez que cada espécie ou gênero têm uma 

composição característica da AG. Além disso, 

ácidos graxos poli-insaturados (AGPIs) estão 

envolvidos em muitas funções fisiológicas e também 

atividades biológicas foram reportados para esta 

classe de compostos
2
. Vários estudos têm mostrado 

o efeito de AGPI e seus metabolitos contra o câncer. 

Além disso, há um consenso na literatura de que a 

ação citotóxica e/ou anti-proliferativa de AGPIs é 

seletiva para as células tumorais, uma vez que as 

células normais são afetadas em menor grau
1,3

.  

Neste contexto, este trabalho teve como objetivo o 

fracionamento bio-guidado da esponja marinha S. 

ruetzleri para a atividade anticâncer, usando células 

de glioma (U87) e neuroblastoma (SH-SY5Y) 

humano. A caracterização química da fração ativa 

foi realizada através da análise dos ésteres metílicos 

dos ácidos graxos (EMAG). 

Resultados e Discussão 

A esponja marinha S. ruetzleri, coletada na costa sul 

brasileira foi previamente liofilizada e extraída com 

metanol. Para obtenção das frações iniciais, o 

extrato metanólico bruto foi submetido à partição 

com solventes, obtendo-se as frações acetato de 

etila, aquosa e hexânica. Estas frações foram 

avaliadas quanto ao seu potencial citotóxico em 

células de glioma (U87) e neuroblastoma (SH-SY5Y) 

humano, pelo do método de MTT (brometo de 3-

[4,5-dimetil-tiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazólio).  

Dentre as frações testadas, a fração acetato de etila 

apresentou potencial efeito anticâncer para células 

de glioma e neuroblastoma, com IC50 = 18.35 µg/ml 

e 10.51 µg/ml, respectivamente.  

A análise química preliminar da fração acetato de 

etila por RMN de 
1
H revelou ser constituída 

majoritariamente por ácidos graxos. Estes foram 

identificados por GC/EM através da analise dos 

ésteres metílicos dos ácidos graxos (EMAG). Foi 

identificado um total de 32 ácidos graxos, sendo 

principalmente constituída por ácidos graxos poli-

insaturados, que representam 52,89%, seguido por 

29,77% de ácidos graxos saturados e 17,32% de 

ácidos graxos monoinsaturados. Os compostos 

majoritários foram: (3Z,6Z,9Z,12Z)-3,6,9,12-ácido 

pentadecatetraenóico (19,15%), ácido 

eicosapentanóico (17,25%), ácido araquidônico 

(10,9%), ácidos palmitoleico (8,85%) e ácido 

esteárico (8,1%). Além disso, foram identificados 

compostos minoritários não usuais para o ambiente 

marinho, como por exemplo, ácidos graxos do tipo 

ciclopropano (Figura 1).  
 
Figura 1. Ácido graxo do tipo ciclopropano 
identificado na esponja marinha S. ruetzleri. 
 

 

Conclusões 

A análise química da fração acetato de etila da 

esponja marinha Scopalina ruetzleri demonstrou 

ácidos graxos com potencial efeito citotóxico para 

células de glioma e neuroblastoma humano.  
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