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OBJETIVO 

Avaliar a atividade leishmanicida in vitro de extratos 

e frações das folhas e cascas de Cnidoscolus 

quercifolius sobre as formas promastigotas de 

Leishmania amazonensis. 

A Leishmaniose é uma doença causada por 

protozoários do gênero Leishmania e afeta milhares de 

pessoas em países da Ásia, África e América Latina 

(ALVES, 2009). 

Os tratamentos baseados na quimioterapia são a 

principal medida de controle de todas as formas de 

leishmanioses no homem. Entretanto, as drogas 

empregadas apresentam uma série de limitações. 

Trata-se de um grupo restrito de medicamentos 

relativamente caros, de alta toxicidade, administrados 

por via parenteral, com períodos longos de tratamento 

que nem sempre é eficaz, havendo o risco de ocorrer o 

desenvolvimento de resistência parasitária (ANDRADE 

et al., 2012). Assim, surge a importância da pesquisa de 

novas drogas terapêuticas dentre as quais se incluem 

os fitoterápicos.  

 

INTRODUÇÃO 

Nessa busca pela atividade leishmanicida com plantas 

medicinais, os extratos apresentaram uma excelente atividade in 

vitro contra a cepa de L. amazonensis.  

Em adição, serão necessários novos testes biológicos para 

analisar a atividade dos extratos e frações de C. quercifolius sobre 

outras espécies de Leishmania spp., bem como a citotoxicidade 

por eles desenvolvida frente às células de mamíferos hospedeiros.  

CONCLUSÃO 
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ATIVIDADE LEISHMANICIDA IN VITRO DE EXTRATOS E FRAÇÕES DAS FOLHAS E CASCAS DE 

Cnidoscolus quercifolius (EUPHORBIACEAE) 

MÉTODOS 

Para a análise, foram utilizados o extrato etanólico 

bruto (EEB) e a fração metanólica (MeOH) das folhas; e 

o extrato etanólico bruto (EEB) das cascas de C. 

quercifolius.  

Os extratos e a fração foram diluídos seriadamente 

em placas de 96 poços, contendo 200 µL de meio RPMI, 

resultando nas concentrações finais de 500 até 62,5 

μg/mL. Posteriormente foram adicionados em cada poço 

10µL da suspensão contendo 5x106 das formas 

promastigotas de Leishmania amazonensis 

(IFLA/BR/1967/PH8).  

A Anfotericina B foi utilizada como controle positivo e 

o controle sadio recebeu apenas água destilada. Os 

ensaios foram realizados em triplicata e a atividade 

leishmanicida foi avaliada após 24 e 72 horas de 

incubação a 26°C. Os resultados foram expressos pela 

Concentração Inibitória do crescimento parasitário (Cl50).  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após 24 horas, os extratos EEB-Cascas, o EEB-

Folhas e a fração MeOH apresentaram um Cl50 de 88,44 

μg/mL, 176,5 μg/mL e 106,0 μg/mL. Já com 72 horas o 

EEB-Cascas e o EEB-Folhas apresentaram o Cl50 de 

88,29 μg/mL e 51,54 μg/mL e a fração MeOH foi capaz 

de inibir 100% dos parasitos (Figura 1).  

EXTRATO / FRAÇÃO 24 HORAS 72 HORAS 

Extrato etanólico bruto - 

Cascas 
88,44 μg/mL 88,29 μg/mL 

Extrato etanólico Bruto - 

Folhas 
176,5 μg/mL 51,54 μg/mL 

Fração metanólica - 

Folhas 
106,0 μg/mL ---* 

*Inibição de 100% das formas promastigotas de L. amazonensis. 

Figura 1. Atividade in vitro contra promastigotas de Leishmania 

amazonensis, expressos em valores Cl50 (μg/mL), de extratos das folhas e 

cascas de Cnidoscolus quercifolius, após 24 e 72 horas de incubação. 

Alguns autores consideram altamente ativo o extrato que 

obtiver Cl50 ≤ 100 μg/mL e ativo aqueles com o Cl50 entre 100 e 

250 μg/mL (AMARAL et al., 2006; REIS et al., 2012). Dessa 

forma, os dois extratos e a fração de C. quercifolius apresentaram 

uma boa atividade contra a cepa utilizada. É importante ressaltar 

que a fração MeOH apresentou um resultado excepcional com a 

inibição completa dos parasitos após 72 horas.  


