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Introdução 

O gênero Casearia pertence à Família Salicaceae, 

encontrado especialmente nas regiões tropicais e 

subtropicais.
1
 Casearia sylvestris é uma planta 

popularmente conhecida como "Guaçatonga" e é 

sendo utilizada por comunidades indígenas no 

tratamento de diversas doenças
2
. Esta espécie tem 

sido descrita com propriedades anti-inflamatória, 

antimicrobiana, antiplasmodial, anti-úlcera e 

antitumoral propriedades estas verificadas in vitro 

em estudos pré-clínicos
3
. C. sylvestris já teve a 

composição e variabilidade química do óleo volátil 

descrita em trabalhos anteriores, com 

predominância de mono e sesquiterpenos, onde foi 

observado potencial antitumoral
4
. Em continuação a 

esses estudos, o presente trabalho teve como 

objetivo o estudo da atividade citotóxica do 

zingibereno, componente majoritário do óleo volátil 

de C. sylvestris, e de derivados hidrogenados sobre 

células de melanoma murino B16F10-Nex2 in vitro. 

A viabilidade das células foi quantificada por meio do 

ensaio colorimétrico MTT
5
. 

Resultados e Discussão 

Folhas de C. sylvestris (1,3 kg) foram submetidas a 

extração por arraste a vapor em aparelho tipo 

Clevenger, obtendo-se 2,9 g de óleo volátil. A partir 

da análise por CG-EM e por RMN de 
13

C foi 

identificado, como composto majoritário, o -

zingibereno. A composição química do óleo 

essencial da C. sylvestris já foi descrita 

anteriormente, mas com biciclogermacreno como 

constituinte majoritário
3
. A partir do óleo bruto foi 

isolado 200 mg do zingibereno puro através de CC 

em sílica gel impregnada com AgNO3. Na 

seqüência, 90 mg de zingibereno e 20 mg de Ni de 

Raney foram dissolvidos em 5 mL de hexano e 

mantidos em reator com 8 atm de hidrogênio, a 

90ºC por 3 horas. Os produtos de reação foram 

isolados e caracterizados através de RMN e EM. A 

avaliação do potencial citotóxico destes compostos 

sobre células de melanoma murinho B16F10-Nex2 

indicou que o óleo essencial bruto foi ativo com um  

 

valor de IC50 de 61.5 g/mL, enquanto que para o 

zingibereno foi observada uma maior atividade 

frente a esta linhagem com valor de IC50 de 27.0 

μg/mL. O derivado parcialmente hidrogenado em 

duas ligações duplas apresentou atividade similar ao 

óleo essencial bruto com IC50 de 65.3 μg/mL. 

Entretanto, quando o zingibereno foi totalmente 

hidrogenado observou atividade somente com 

concentrações superior a 100 μg/mL (Tabela 1), 

sugerindo que este sesquiterpeno pode ser o 

responsável pelo efeito citotóxico observado para o 

óleo bruto e que a ocorrência de insaturações em 

sua estrutura são essenciais para a manutenção da 

atividade observada. Adicionalmente foi avaliada a 

citotoxicidade da cisplatina utilizada como droga 

padrão. 

 

Tabela 1: Atividade citotóxica do óleo volátil bruto das 

folhas de C. sylvestris, de derivados e da droga padrão 

cisplatina frente à linhagem B16F10-Nex2.  

 

Frações  CI50 (g/mL)  

Óleo essencial Bruto  61.5  

Zingibereno  27.0  

Zingibereno parcialmente hidrogenado  65.3  

Zingibereno totalmente hidrogenado  > 100  

Cisplatina (controle)  176.0  

Conclusões 

O óleo volátil bruto de C. sylvestris bem como seu 

principal componente, o -zingibereno, 

apresentaram atividade citotóxica. No entanto, esse 

composto, quando na forma totalmente 

hidrogenada, perde sua atividade, demonstrando 

que as ligações duplas são fundamentais para esse 

potencial. 
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