
30ª SEMANA CIENTÍFICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE 

 

Rev HCPA 2010; 30 (Supl.)                                                                                         144 

 

  

 

A SILIBININA POTENCIALIZA OS EFEITOS ANTIPROLIFERATIVOS DO INTERFERON ALFA-2A EM CÉLULAS DE CARCINOMA 
HEPATOCELULAR EM VITRO  

GUSTAVO ALFREDO DE MUÑOZ; KRETZMANN, N. A.; BANNWART, C. F.; FORGIARINE, L. F.; BARBACHAN E SILVA, M.; MARRONI, C. A.; 
MATTE, U.; MARRONI, N.; SILVEIRA, T. R. 

Introdução: Carcinoma hepatocelular é o 5º câncer mais freqüente no mundo. A maioria dos pacientes não responde bem ao tratamento 
padrão. A Silibinina é um flavonóide componente da Silimarina, extraída da planta Sylibum marianum, conhecida por ser utilizada no 
tratamento de doenças hepáticas. Alguns autores relatam os efeitos anti-carcinogênos da silibinina, utilizada isoladamente, em diversos 
tipos de câncer, incluindo o carcinoma hepatocelular.Objetivos: Avaliar o efeito antiproliferativo do Interferon-Alfa2A e da Silibinina 
através do ensaio de atividade proliferativa MTT (brometo de 3-(4,5-dimetiltetrazolil-2)2,5-difeniltetrazolio) em linhagens de células 
HUH7 e HepG2. Metodologia e Resultados: Células das linhagens HepG2 e HUH7 foram plaqueadas em placas de 96 poços 4000 
células/poço. As células foram expostas a meio sem soro fetal bovino por 24 horas, adicionado de Interferon alfa-2A (2,5 X 104 IU/mL), 
e Silibinina (75 to 500uM) sendo cultivadas por 24, 48, 72 e 96 horas. A viabilidade celular ao final do experimento foi determinada 
através do MTT, que mensura a atividade mitocondrial. (ANOVA, SNK, p<0.05*). Nossos resultados demonstraram uma queda de IC 
50% na viabilidade na presença de interferon alfa-2A como determinado pelo ensaio de MTT. Quando co-tratadas com Silibinina, a 
resposta aumenta para IC 75%. Conclusões: Nossos resultados demonstram resposta limitada do interferon alfa-2A, e que pacientes não 
responsivos talvez possam se beneficiar com um tratamento contínuo a base de interferon associado à outra droga, como a silibinina. 
Nosso grupo deverá continuar estudando os efeitos antiproliferativos do interferon alfa-2A em associação com a silibinina.  
  




