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RESUMO

Introdução:  As leishmanioses são um conjunto  de doenças que afetam a  pele,
membranas mucosas e órgãos internos, causadoras de milhões de mortes em todo
o  mundo.  O  objetivo  desse  trabalho  foi  avaliar  a  atividade  anti-Leishmania
amazonensis in vitro do β-ocimeno sobre for formas promastigotas e amastigotas
internalizadas.  Metodologia:  Para  atividade  antileishmania  sobre  formas
promastigotas  foi  utilizado o ensaio de MTT. Para a atividade antileishmania em
amastigotas, macrófagos RAW 264.7 infectados com formas promastigotas de  L.
amazonensis na proporção de 10 promastigotas para cada macrófago e incubados
com  β-ocimeno.  Resultados  e  Discussão:  O  β-ocimeno  foi  capaz  de  inibir  o
crescimento das formas promastigotas de L. amazonensis com o CI50 de 2,78 µM. A
substância também foi efetiva em reduzir a infecção de macrófagos com CI50 de 6,25
µM Conclusão:  O  β-ocimeno apresenta  atividade  antileishmania  contra
promastigotas e amastigota de Leishmania amazonensis. 
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ABSTRACT

Introduction:  Leishmaniasis  is  a  set  of  diseases  that  affect  the  skin,  mucous
membranes and internal organs, causing millions of deaths worldwide. The objective
of this work was to evaluate the anti-Leishmania amazonensis activity in vitro of  β-
ocimene  on  promastigote  and  internalized  amastigote  forms.
Methods/Methodology: For antileishmania activity on promastigote forms, the MTT
assay  was  used.  For  antileishmania  activity  in  amastigotes,  RAW  264.7
macrophages infected with promastigote forms of L. amazonensis in the proportion of
10 promastigotes for each macrophage and incubated with β-ocimene. Results and
Discussion:  β-ocimene  was  able  to  inhibit  the  growth  of  L.  amazonensis
promastigotes with the CI50 of 2.78 µM. The substance was also effective in reducing
infection of macrophages with CI50 of  6.25 µM.  Conclusion:  β-ocimene has anti-
leishmania activity against promastigotes and Leishmania amazonensis amastigote.
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INTRODUÇÃO

As Leishmanioses são um conjunto de doenças causadas por parasitos do gênero
Leishmania que  infectam  as  células  do  sistema  fagocítico  mononuclear.
(STEVERDING,  2017).  São  zoonoses  consideradas  problema  de  saúde  pública
mundial  que  estão  incluídas  no  complexo  de  patologias  nomeadas  de  doenças
tropicais negligenciadas (DTNs), prevalentes principalmente em regiões de extrema
pobreza e com falta de saneamento básico (MOLYNEUX, SAVIOLI, ENGELS, 2017;
SAGENITO  et  al.,  2019).  A  terapia  contra  a  leishmaniose  consiste  no  uso  de
fármacos primeira linha como os antimoniais pentavalentes e  os de segunda linha
inclui-se a anfotericina B, pentamidina e miltefosina. O atual problema da terapêutica
encontra-se nos efeitos colaterais que os medicamentos causam, que ocasionam a
limitação  do  uso  e  o  abandono do  tratamento  pelo  paciente,  consequentemente
estimula o processo de resistência das cepas dificultando assim a cura da doença
(BASTOS et al., 2016). Com isso há a busca por novas drogas que sejam seletivas
para o parasita e menos tóxico as células (ANDRADE et al., 2018; DA SILVA et al.,
2018; ROTTINI et al., 2019). O β-ocimeno é um composto orgânico volátil incluído
no  grupo  de  hidrocarbonetos  denominados  monoterpenos  (C10H16)  encontrado
abundantemente em plantas (FARRÉ-ARMENGOL et al.,  2017). O objetivo desse
trabalho foi avaliar a atividade anti-Leishmania amazonensis in vitro do β-ocimeno
sobre for formas promastigotas e amastigotas internalizadas. 

METODOLOGIA

Avaliou-se a atividade antileishmania sobre formas promastigotas utilizando o teste
do  brometo  de  3-(4,5-dimetiltiazol-zil)-2,5-difeniltetrazolio  (MTT).  Formas
promastigotas  de  Leishmania  (Leishmania)  amazonensis (INFLA/BR/67/PH8)
cultivadas em meio Schneider suplementado (10% de soro fetal  bovino e 1% de
penicilina/estreptomicina 10.000 UI/10 mg) foram semeadas em placa de cultura de
células de 96 poços na quantidade de 1x106 parasitos por poço. Foram adicionadas
concentrações  crescentes  de  β-ocimeno  de  1,56µM a  12,5µM.  As  placas  foram
incubadas  em  estufa  a  26°C  durante  48horas.  Ao  final  da  incubação  foram
adicionados 10µL de MTT por poço e após 4 horas foram adicionados 50µL de
dodecil  sulfato  de  sódio  deixado  overnight.  Foi  realizada  a  leitura  em
espectrofotômetro  a  495nm (DIAS  et  al.,  2020).  Para  avaliar  a  atividade  contra
amastigotas  intramacrofágicas  macrófagos  RAW  264.7  cultivados  em  meio
RPMI1640 suplementado foram semeados em placa de 24 poços com lamínulas
estéreis redondas na concentração de 1 x 106 células/mL de meio e incubados a
34°C  e  5%  de  CO2  por  2  horas.  Formas  promastigotas  foram  adicionadas  na
quantidade de 10 promastigotas para cada macrófago por poço. Em seguida, 1 mL
de  RPMI  suplementado  foi  adicionado  em  cada  poço  contendo  concentrações
seriadas de 3,12 a 25 μM do β-ocimeno. As culturas foram então incubadas a 34°C
e 5% de CO2 por 72 h, ao final, as lamínulas foram removidas, fixadas e coradas
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com  Panótico  rápido.  Para  cada  lamínula,  300  macrófagos  e  o  número  de
amastigotas em cada macrófago foram quantificados por microscopia óptica com
aumento de 1000 x (DIAS et al., 2020).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A avaliação da inibição do crescimento das formas promastigotas foi realizada por
ensaios in vitro e demonstrou que o β-ocimeno foi efetivo em inibir o crescimento de
promastigotas de  Leishmania amazonensis.  O composto apresentou atividade em
todas as concentrações testadas com o CI50 de 2,78 µM, sendo nas concentrações
de 1,56 µM, 3,12µM, 6,25µM, 12,5 µM a inibição em porcentagem foi de 27%, 70%,
81% e 100%, respectivamente (Gráfico 1).

Gráfico  1:  Efeito  do  β-ocimeno sobre  a  inibição  do  crescimento  de  formas
promastigotas de Leishmania (Leishmania) amazonensis após 48 horas. 

Para avaliação da atividade do β-ocimeno sobre formas amastigotas internalizadas
em macrófagos foram utilizados dois critérios, avaliação da porcentagem de infecção
e a proporção do número de amastigotas por  macrófago infectado.  O composto
apresentou atividade em todas as concentrações testadas com o CI50 de  6,25 µM.
Levando  em  consideração  o  percentual  de  macrófagos  infectados,  houve  uma
redução  significativa  nas  quatro  concentrações  testadas  quando  comparada  ao
controle negativo. A redução foi de 60%, 54%, 55% e 48% nas concentrações de
25µM,  12,5µM,  6,25µM  e  3,12µM,  respectivamente  (Gráfico  2A).  Ao  avaliar  o
número de amastigotas por macrófagos infectados, foi possível observar que houve
a diminuição significativa nas quatro concentrações avaliadas. Após 72 h houve a
redução de 78,9% na concentração de 3,12µM, 84,2 % na concentração de 6,25µM,
89,4 % na concentração de 12,5µM e 94,7% na concentração de 25µM (Gráfico 2B).
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Gráfico  2:  Efeito  do  β-ocimeno sobre  a  infecção  de  macrófagos  infectados  por
Leshmania amazonensis após 72 h de tratamento

              

A atual terapêutica contra as leishmanioses consiste em fármacos que possuem alta
toxicidade  e  ocasionam  diversos  efeitos  colaterais.  Há  a  constante  busca  por
tratamentos  alternativos  contra  a  leishmaniose,  e,  diante  disso  a  pesquisa  por
compostos  derivados  de  produtos  naturais  tem  se  mostrado  promissora.  Nesse
contexto,  os  óleos  essenciais  compostos  aromáticos  ricos  em  moterpenos,
sesquiterpenos  e  fenilpropanóides tem  mostrado  promissora  atividade
antileishmania (CARVALHO et al., 2017). 

O  β-ocimeno  avaliado  no  presente  trabalho  obteve  resultados  melhores  do  que
outros monoterpenos e óleos essenciais considerados promissores. Por exemplo,
em  um  estudo  realizado  por  Rodrigues  et  al.,  2015,  foi  avaliado  a  atividade
antileishmania do óleo essencial de Syzygium cumini (L.) Skeels e o seu composto
majoritário α-pineno, foi observado que o composto isolado foi mais eficaz contra
Leishmania  amazonensis  com  o  CI50  de  19,7µg/mL  quando  comparado  ao  óleo
essencial  com CI50 de  60µg/mL.  O  β-ocimeno está  presente  na  composição  de
diversos  óleos  essenciais  como:  Angelica  major (CAVALEIRO  et  al.,  2015),
Pycnocycla  bashagardiana Mozaf  (ALIZADEH;  ABDOLLAHZADEH,  2017),
Semenovia suffruticosa (KHODDAMI; HOSSEINI;  HASSANSHAHIAN, 2019), sendo
um dos compostos majoritários no óleo essencial de  Syzygium cumini (L.) Skeels
com comprovada atividade antileishmania (DIAS et al.,  2013; RODRIGUES et al.,
2015). 

Este trabalho se propôs a investigar  a  atividade antileishmania do isolado de  β-
ocimeno,  ainda  não  descrita  na  literatura.  O  β-ocimeno  demonstrou  atividade
promissora contra promastigotas e amastigotas de L. amazonensis com CI50 de 2,78
µM e 6,25 µM, respectivamente e redução significativa da infecção e do número
macrófagos  tratados  com  a  substância.  Levando  em  consideração  o  efeito
antileishmania,  esse  composto  subsidiará  estudos  futuros  para  avaliação  de
citotoxicidade, mecanismo de ação e ensaios in vivo. 

CONCLUSÃO: 
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O β-ocimeno apresenta atividade antileishmania contra promastigotas e amastigota
de Leishmania amazonensis. 
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