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A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é causada por

diferentes espécies de protozoários do gênero Leishmania e

atualmente os medicamentos preconizados pelo Ministério da

Saúde possuem eficácia limitada. Neste sentido, o cobre que é

um metal de transição vem sendo testado para atividades

como, ação antitumoral, antiparasitária, antibacteriana, entre

outros, além de apresentar alta disponibilidade e baixo custo.

INTRODUÇÃO RESULTADOS

AVALIAÇÃO IN VITRO DA ATIVIDADE DO COMPLEXO DE COBRE CONTRA Leishmania (Viannia) 

braziliensis
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A atividade do CCu, Glucantime® e NNb foi avaliada sobre as formas

promastigotas de Leishmania sp. incubadas no período de 24 - 72 horas.

Para avaliação da atividade das amostras foi escolhido como parâmetro a

CI50.

OBJETIVO

Avaliar a atividade do complexo de cobre

[Cu(PCN)(HBPz3)] contra formas promastigotas de

Leishmania braziliensis.

METODOLOGIA

Os procedimentos metodológicos adotados foram à utilização de

[Cu(PCN)(HBPz3)], numa concentração de 20 - 160 µM/mL e

Glucantime® como controle positivo do ensaio. Para

determinação da atividade do complexo contra formas

promastigota de L. braziliensis foi adicionado em placa de

poliestilereno (96 poços) o meio RPMI 1640 completo e em

seguida as substâncias em teste e por fim promastigotas na

concentração de 2x106 promastigotas/mL. Como controle foram

utilizadas formas promastigotas sem adição da substância teste,

e incubadas em estufa a 25º C. A atividade das substâncias foi

avaliada por meio da quantificação de parasitas viáveis em

câmara de Neubauer, com microscópio óptico e aumento de

400X, nos períodos de 24 a 72 horas. Após a realização do

ensaio foi adotado a Concentração Inibitória (CI50) para avaliar a

atividade contra as formas promastigotas.

Valores CI50

Amostras 24 horas 48 horas 72 horas

[Cu(PCN)(HBPz3)] 196,34±0,50 82,22±0,83 106,90±1,03

Glucantime® 274,99±0,42 169,24±0,62 141,12±0,68

DISCUSSÃO

Atualmente, pesquisas cientificas vem sendo intensificadas com o uso de

diferentes tipos de complexos de cobre com o intuito de avaliar a atividade

antileishmania, verificando–se na literatura valores de IC50 variando entre

0,42 - 187,4 µM.

CONCLUSÃO

Os resultados aqui apresentados, são considerados promissores pela sua

atividade contra L. braziliensis, especialmente no período de 48h em que

apresentou o menor EC50. Novos ensaios estão em andamento de modo a

confirmar sua ação contra formas intracelulares e estudos in vivo.


