
Análise química e estudo do potencial antineóplasico de óleos de flor e folha de 
Tagetes ostenii Hicken sobre células de câncer cervical humano

O câncer de colo uterino humano permanece como um importante

problema de saúde pública devido à sua alta incidência. Além disso, os

tratamentos convencionais apresentam alta possibilidade de recorrência

além de uma série de efeitos adversos, ressaltando a relevância de

estudos que avaliam o potencial antineoplásico de novas moléculas, tais

como, os diferentes ativos vegetais disponíveis na flora nativa. Tagetes

ostenii H. é uma espécie nativa do sudeste e sul do país pertencente à

família Asteraceae, composta por diferentes plantas produtoras de óleos

com importância comercial já conhecida. Apesar das restritas

informações sobre T. ostenii, as demais espécies do gênero Tagetes

foram descritas com atividades antibacteriana, antifúngica, larvicida,

inseticida, antiparasitária, anti-hiperglicêmica e antioxidante.

Este trabalho visa avaliar os efeitos do tratamento com os óleos

essenciais obtidos de folha e flor de T. ostenii em células de câncer

cervical humano, bem como avaliar a possível citoxidade em células não

tumorais
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• Coluna: DB5 (60-300°C) 

(3°C/min)

•Detector: 220°C

•Injetor: 250°C

2.800 cél./poço O MTT (0,5 mg/ml) penetra na mitocôndria das
células viáveis onde é oxidado até a formãção de
cristais de formazona que são solubilizados em
DMSO (dimetilsulfóxido) e levados para leitura a
545 e 630 nm.

Após adesão (24h), 
procede-se com o 

tratamento por 24, 
48 e 72 h.
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Os óleos essenciais de flor e folha de T. osteni foram capazes de reduzir a

viabilidade das células de câncer cervical de forma significativa nas

concentrações testadas (acima de 95%). Enquanto isso, a maioria das

concentrações dos óleos não induziram efeitos inibitórios significativos sobre a

viabilidade das células não tumorais, Hacat. Futuramente serão avaliados

parâmetros como adesão celular, migração, capacidade de formação de

colônias e capacidade de recuperação da viabilidade após a retirada do

tratamento, além do mecanismo de morte celular induzido por estes óleos a fim

de contribuir na busca de compostos promissores para o tratamento do câncer

cervical.

Figura 10: Efeito de diferentes concentrações do óleo essencial da folha

(A) e flor (B) de T. osteni e veículo (propilenoglicol) sobre a viabilidade da

linhagem Hacat após 24 horas tratamento. Os dados mostram a média e o

desvio-padrão de dois experimentos independentes, realizados em

duplicata. *P < 0,05 (ANOVA de uma via, seguida pelo teste de Tukey).
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