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Metodologia
Foram utilizadas as cepas de Leishmania guyanensis e Leishmania
amazonensis. Seguindo o protocolo de Jaffe, Grimaldi e Pinero
(1984), as espécies utilizadas para o bioensaio foram cultivadas em
garrafas de cultura contendo meio RPMI 1640 (Himedia) completo,
suplementado com 10% de soro fetal bovino inativo (SFBI),
armazenadas em estufa a 25ºC.
O extrato fúngico foi diluído em meio RPMI e distribuído em
diferentes concentrações (750µg/mL à 125µg/mL) em tubos contento
1,5x106 célula/mL. Como controle negativo foi utilizado o RPMI e
como controle positivo o Glucatime® (Figura 1). As amostras, feitas
em triplicatas, foram incubadas em estufa a 25ºC por 72 horas e lidas
a cada 24 horas utilizando-se azul de Tripan.

A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença tropical,
endêmica, considerada negligenciada, causada por espécies de
parasitos do gênero Leishmania (Jensen et al., 2017). Atualmente o
Glucantime® (Antimoniato de N-metilglucamina) é considerado pelo
Ministério da Saúde como medicamento de primeira escolha para o
tratamento desta doença (Brasil, 2017). O uso da biotecnologia na
buscas por novos compostos com atividade leishmanicida é importante
para a produção de novos fármacos mais eficientes e com menos
efeitos adversos aos pacientes com LTA. Com isso, o objetivo do
trabalho foi avaliar in vitro a atividade leishmanicida de substâncias
produzidas pelo fungo Aspergillus fumigatus isolado do solo da região
Amazônica contra Leishmania guyanensis e Leishmania amazonensis.

Introdução

A análise estatística mostrou que a concentração 750 µg/mL à 72 horas
apresentou atividade leishmanicida contra L. guyanensis, pois houve
redução no número de indivíduos vivos comparado ao controle negativo
(p=0,019, ANOVA).
O valor de IC50 para L. guyanensis foi de 65,46x10-1µg/mL.

Resultados e Discussão

Conclusão
ü Os resultados do teste in vitro deste trabalho demonstram que o extrato

do fungo Aspergillus fumigatus pode ser utilizado como nova fonte de
estudos para fins terapêuticos, tendo demonstrado uma inibição
satisfatória contra a espécie de L. guyanensis;

ü No entanto, precisa-se de mais testes, por não se conhecer o principio
ativo do extrato de A. fumigatus que foi capaz de inibir o crescimento de
L. guyanensis.
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Figura 2. Avaliação do extrato de A. fumigatus testado contra L. guyanensis
no período de 24, 48 e 72 horas.

Em L. amazonensis não foi verificado diferença significativa, isso sugere
que o extrato de A. fumigatus apresenta atividade leishmanicida distinta de
acordo com a espécie de Leishmania.
Até o momento, só foram encontrados na literatura algumas espécies do
gênero Aspergillus com atividade leishmanicida, como o estudo feito por
Elkhayat et al. (2015) utilizando o fungo Aspergillus terreus isolado das
raízes de Carthamus lanatus (Asteraceae), onde compostos butenolídeos,
isolado deste fungo, inibiu o crescimento de Leishmania donavani com
valores de IC50 de 11,24, 15,32 e 27,27 μg/mL.

Figura 1. Esquema do bioensaio da atividade leishmanicida do fungo
Aspergillus fumigatus contra L. amazonenis e L. guyanensis.
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