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O objetivo desse trabalho foi avaliar in vitro, 43 compostos distintos, 
modificados quimicamente contra L. infantum e L. braziliensis.  

As leishmanioses são um grupo de doenças causadas por protozoários do 
gênero Leishmania e afeta mais de 12 milhões de pessoas em todo o mundo, 
com 310 milhões de pessoas em risco de infecção. No Brasil, L. infantum e L. 
braziliensis são os agentes etiológicos da leishmaniose visceral e tegumentar, 
respectivamente, que apresenta uma patologia crônica e disseminada, com 
risco de vida. Entre os infectados com L. infantum, 85% permanecem 
assintomáticos, enquanto os 15% restantes apresentam manifestações clínicas, 
variando de formas oligossintomáticas a formas mais graves, levando à morte. 
A fim de tentar minimizar os problemas causados por essa enfermidade, a 
busca por compostos leishmanicida se torna necessário 

Introdução  Ensaio de inibição de Leishmania infantum  

 

Em relação à L. infantum,  apenas sete compostos quimicamente modificados, 
apresentaram atividade de inibição acima de 30%, o que também pode ser 
considerado relevante para ensaios in vivo. 

Vale ressaltar que os  compostos que apresentaram atividade leishmanicida in vitro 
para L. brziliensis, não foram os mesmos que demonstraram atividade significativa 
frente a L. infantum.  

Esses dados sugerem que a atividade leishmanicida pode ser considerada espécie 
específica, e não  gênero específico. 

 Ensaio de inibição de Leishmania braziliensis  

Em relação ao ensaio de inibição da replicação intracelular das formas 
amastigosta de L. braziliensis, foi observado um perfil  espécie específico. Para L. 
braziliensis,  treze compostos quimicamente modificados, apresentaram 
atividade de inibição acima de 30%, o que pode ser considerado relevante para 
ensaios in vivo. 
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Figura 1: Ensaio de inibição de replicação in vitro das formas amastigotas de L. braziliensis após 
72h de tratamento.  

 

Figura 1: Curva de crescimento em meio acelular dos quatro isolados de Trypanosoma cruzi pertencentes ao genótipo TcVI.  

 Podemos concluir com esses dados que os compostos quimicamente modificados, 
apresentaram uma relevante capacidade leishmanicida in vitro. 

 

 Os resultados indicam que a atividade leishmanicida in vitro, está intimimante 
relacionada com a espécie do parasito e não ao gênero. 

 

 Concluímos dessa forma, que a análise  utilizando o High Conten Screning 
(Molecular Devices) foi efetiva e com extrema robustez.  
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Figura 2: Ensaio de inibição de replicação in vitro das formas amastigotas de L. infantum após 72h 
de tratamento.  

 


