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Resumo 

Vários estudos mostram que compostos voláteis com 

atividades farmacológicas diversas podem, por inalação, 

ser entregues diretamente ao tecido pulmonar. O cis-

jasmone é um composto orgânico natural extraído da 

parte volátil do óleo essencial de jasmim (Jasminum sp.). 

Os efeitos do cis-jasmone em linhagens de câncer de 

pulmão de células não pequenas já foram descritos na 

literatura, todavia na sua fase líquida e, portanto, o 

objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial citotóxico 

da fase vapor do composto isolado cis- jasmone em 

células tumorais de pulmão da linhagem A-549. Para os 

testes, as células foram tratadas por 72h com a fase 

vapor do cis-jasmone (250-2000 µg/mL) e a viabilidade 

celular foi determinada pelo ensaio de redução de MTT e 

coloração de proteínas com SRB. Os resultados obtidos 

indicam que o composto foi citotóxico para a linhagem 

na concentração de 1000 µg/mL, gerando uma perda da 

viabilidade celular de 43-50%. Este estudo evidencia 

pela primeira vez que a fase vapor o cis-jasmone é 

citótoxico para as células tumorais A549. 

Introdução  

O cânceraapresentaaum grandeagrupo de doenças 
caracterizado pelo crescimento de células anormais além 
de seus limites habituais e é o segundo mais comum 
entre homens e mulheres no Brasil. Com cerca de 13% 
dos novos casos de câncer, o câncer de pulmão é o que 
apresenta pior prognóstico devido a sua refratariedade 
ao tratamento farmacológico/quimioterapia. Somado a 
fato de que esse é bastante agressivo, causando 
também vários efeitos adversos (INCA, 2020). Nos 
últimos anos, estudos demonstraram que compostos 
químicos voláteis isolados de óleos essenciais 
apresentam efeito antitumoral contra muitos tipos de 
cânceres e podem ser utilizados como agentes 
quimioterápicos alternativos com baixa toxicidade 
(GAUTAM et al., 2014). Existem evidenciais de que os 
jasmonatos podem suprimir a proliferação de células 
cancerosas humanas e induzir a morte de carcinoma da 
mama, próstata, bem como em melanoma, linfoma, e 
células de leucemia (FLESCHER, 2005; COHEN & 
FLESCHER, 2006; CONTI, 2006). O cis-jasmone é um 
composto orgânico natural extraído da parte volátil do 
óleo essencial de jasmim (Jasminum sp.). Os efeitos do 
cis-jasmone em linhagens de câncer de pulmão de 
células não pequenas já foram descritos na literatura 
(YERUVA et al., 2006), todavia apenas na sua fase 
líquida. 
   

Material e Métodos 

Para os testes as células A549 foram semeadas nos 8 

poços centrais de placas de cultivo de 24 poços e 

tratadas por 72h com o cis-jasmone nas concentrações 

de 250, 500, 1000 e 2000 µg/mL/poço que foram 

adicionados aos 16 poços laterais livres de células. A 

citotoxicidade foi avaliada por meio dos ensaios de 

redução de MTT e da sulforodamina B (SRB). 

Resultados e Discussão 

O cis-jasmone foi citotóxico a partir da concentração de 

500 µg/mL (Fig. 1). A concentração de 1000 µg/mL, 

respectivamente pelo método de MTT e SRB, gerou uma 

perda da viabilidade celular de 43% e 50%, sendo 

calculado como concentração de vapor que reduz a 

viabilidade celular em 50% os valores de 1374±146 e 

927±128  µg/mL.  
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Figura 1. Viabilidade das células A549 após tratamento com cis-
jasmone (72h). Os resultados são expressos como média e erro 
padrão de 3 experimentos independentes (n=4/experimento), O 
símbolo * indica diferença estatística em relação ao controle (p<0,05) 
pela análise de Anova One way seguida pelo teste de Tukey. 

Conclusão  

A fase vapor do cis- jasmone apresentou atividade 

citotóxica para as células tumorais A549.  
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