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MATERIAL E MÉTODOS 

Análise por espectrometria de massas (MS) mostrou que o 

extrato hidroetanólico proveniente das partes aéreas da 

pteridófita Selaginella sellowii (F01) é rico em biflavonoides. 

Formas promastigotas de Leishmania amazonensis foram 

tratadas com diversas concentrações de F01 e a viabilidade 

celular avaliada através do ensaio colorimétrico de MTT. 

Macrófagos peritoneais infectados por L. amazonensis foram 

tratados por 72h com F01 e o sobrenadante da cultura utilizado 

para a dosagem de nitrito. Adicionalmente, formas promastigotas 

foram tratadas com F01 por 4 à 72h e analisadas por 

microscopia eletrônica de transmissão.  

A busca por novos medicamentos para o tratamento das 

leishmanioses tem sido um desafio. Os medicamentos 

disponíveis apresentam limitação terapêutica, com elevada 

toxicidade, uso parenteral exclusivo e alto custo. Este trabalho 

avalia a atividade leishmanicida in vitro da fração rica em 

biflavonoides da pteridófita Selaginella sellowii e investiga seus 

potenciais mecanismos de ação.  

INTRODUÇÃO 

A fração rica em biflavonoides (F01) do extrato 

hidroetanólico de Selaginella sellowii apresentou maior atividade 

contra amastigotas intracelulares de L. amazonensis, em 

relação às formas promastigotas. A fração não teve efeito 

citotóxico sobre os macrófagos peritoneais. A produção de 

óxido nítrico não parece ser o mecanismo de ação dos 

biflavonoides de S. sellowii. 

CONCLUSÃO 

ATIVIDADE LEISHMANICIDA IN VITRO DA FRAÇÃO RICA EM BIFLAVONOIDES DE Selaginella sellowii HIERON.  

RESULTADOS 

A fração rica em biflavonoides de S. sellowii (F01) foi 

fracamente ativa sobre promastigotas (CI50 = 288,3 ± 1,05). 

Quando testada sobre formas amastigotas intracelulares, F01 foi 

ativa após 72h de tratamento (Figura 1A), com CI50 de 29,37 ± 

1,07 μg/mL. A fração F01 não apresentou citotoxicidade sobre 

macrófagos peritoneais, com CI50 = 295,7 ± 1,06 μg/mL, sendo 

cerca de 10 vezes mais seletiva para amastigotas de L. 

amazonensis que para macrófagos. A produção de nitrito pelos 

macrófagos infectados sofreu redução significativa após 72h de 

tratamento com F01 de forma não dose-dependente (Figura 1B). 

Alterações ultraestruturais em formas promastigotas (Figura 2) 

foram encontradas após o tratamento com F01.  
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Figura 1. Macrófagos peritoneais foram infectados com promastigotas de L. 

amazonensis e tratados com a fração rica em biflavonoides (F01). (A) Total de 

amastigotas em 72h. (B) Liberação de óxido nítrico por macrófagos infectados após 

72h de tratamento. Barras representam a média ± SEM de quintuplicatas. *p < 0,05 e 

**p < 0,001 para as diferentes concentrações comparadas com controle não tratado 

(Teste t Student). 

As alterações ultraestruturais revelam uma possível ação 

direta dos biflavonoides presentes no extrato hidroetanólico de 

S. sellowii no parasito. No entanto, a maior atividade contra 

amastigotas intracelulares de L. amazonensis aponta para um 

potencial envolvimento celular na morte parasitária, que não 

relacionada à produção de óxido nítrico.  

DISCUSSÃO 

Figura 2. Ultraestrutura de promastigotas de Leishmania amazonensis tratadas com 

100 μg/mL de F01 a 26°C por até 72h. A - Promastigotas não tratadas em 48h. B - 2h, 

C - 4h, D - 8h, E - 16h, F - 24h, G - 48h e H - 72h de tratamento. Em B, C, D e E 

observa-se alteração na condensação da cromatina (seta), aumento de corpúsculos 

lipídicos (L); C – presença de acidocalcisomas (A); D - vacúolo com material elétron 

denso semelhante a autofagossomo (f) próximo a bolsa flagelar (BF); E - aumento do 

tamanho dos acidocalcisomas (A), presença de autofagossomo (f); F - condensação 

da cromatina (seta), presença de autofagossomo (f), vacúolos (v) e presença de 

vesículas na região da bolsa flagelar (ve); G- Presença de gotas de lipídeos (L), 

alteração na condensação da cromatina (seta) e presença de vacúolo contendo 

material elétron denso semelhante a autofagossomo (f); H - alterações na 

condensação da cromatina (seta) e desaparecimento do nucléolo, vacúolos de 

diversas formas e tamanhos com material elétron denso, provavelmente 

autofagossomos (f), presença de acidocalcisomas (A) próximos a autofagossomos (f). 


