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MATERIAL E MÉTODOS 

As leishmanioses são um complexo de doenças infecto-

parasitárias causadas por protozoários do 

gênero Leishmania. Estas doenças acometem milhares de 

pessoas de países tropicais e subtropicais em 

desenvolvimento e representam grande problema de 

saúde pública mundial. Atualmente, os fármacos 

disponíveis para o tratamento das leishmanioses 

apresentam muitos problemas, como alta toxicidade renal 

e cardíaca, alto custo, indução do aumento da resistência 

e contraindicações. Sendo assim, é indiscutível a 

necessidade de novas alternativas para o tratamento 

dessas doenças. Os derivados indólicos apresentam 

diversas aplicabilidades na medicina, porém, sua atividade 

antileishmanial ainda é pouco explorada. O presente 

estudo objetivou avaliar a atividade antileishmanial de 

cinco novos derivados indólicos (DIn) em L. 

amazonensis e L. chagasi. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

CONCLUSÃO 

RESULTADOS 

REFERÊNCIAS 
STEVERDING, D. The history of leishmaniasis. Parasites & Vectors, n. 10, v. 82, 2017.  

SRIVASTAVA,S. et al. Possibilities and challenges for developing a successful vaccine for 

leishmaniasis. Parasites & vectors, v. 9, n. 1, p. 277, 2016.  

MOSMANN, T. Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival: Application to proliferation 

and cytotoxicity assays. Journal of Immunological Methods, v. 65, n. 1–2, p. 55–63, 1983. 

BRINGMANN, G et al. A novel Leishmania major amastigote assay in 96-well format for rapid drug 

screening and its use for discovery and evaluation of a new class of leishmanicidal quinolinium 

salts. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, v. 57, n. 7, p. 3003–3011, 2013.  

 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTILEISHMANIAL DE DERIVADOS INDÓLICOS EM LEISHMANIA SPP 

E-mail: stephane.calixto@hotmail.com 

WhatsApp: (32) 99147-6599 

Ensaios antipromastigota e citotoxicidade 

ou 

Incubação: 72h 

Promastigotas: 25 C 

Macrófagos: 33 C       

5% CO2 

 
Método 

colorimétrico 

(MTT) 

CI50 ou CC50 

 

Incubação: 72h 

33 C       

5% CO2 

 

Intensidade 

de 

fluorescência 

CI50 

Ensaio antiamastigota  

Índice de seletividade (IS): CC50 

                                              CI50 amastigota 

Composto 

Atividade 

  Antipromastigota 

(µM) 

 

L. amazonensis       L. chagasi 

 

 

Citotoxicidade 

(µM) 

 

 

Atividade 

antiamastigota 

(µM) 

L. 

amazonensis - 

RFP 

Dln 1 >100 >100 >150 >100 

Dln 2 
9,44  

(7,86-11,32) 

13,01  

(10,31-16,41) 
>150 

48,87 

(40,25-59,34) 

Dln 3 
62,52 

 (44,37-88,08) 
>100 >150 >100 

Dln 4 >100 >100 >150 >100 

Dln 5 >100 >100 >150 
55,90  

(48,16-64,88) 

No que diz respeito aos testes antipromastigotas, o 

composto DIn2 se destacou entre os demais compostos desta 

classe, apresentando um CI50 (concentração inibitória de 50% 

do crescimento celular) de 9,44 e 13,01 µM em L. 

amazonensis e L. chagasi, respectivamente. Nenhum dos 

compostos desta classe apresentaram citotoxicidade em 

células de mamíferos até a máxima concentração testada (150 

µM), o que representa grande vantagem em relação aos 

medicamentos disponíveis para o tratamento da doença. 

Quanto a atividade antiamastigotas de L amazonensis, os 

compostos DIn 2 e DIn 5 foram os mais efetivos (CI50 

de 48,87 µM e 55,90 µM, respectivamente) e portanto, mais 

seletivos para o parasito em relação à célula hospedeira (IS 

>3,07 e > 2,68).  

 

Tabela 1: Atividade dos compostos em formas promastigotas, amastigotas e 

citotoxicidade em macrófagos peritoneais de camundongos Balb/c. 

 

APOIO FINANCEIRO 

Espectrofotômetro 

Fluorímetro 

Apesar da atividade antileishmanial dos DIn não ser tão 

expressiva, o fato destes compostos não serem tóxicos para as 

células de mamíferos abrem perspectivas para síntese de novas 

moléculas, a partir da modificação estrutural, buscando 

potencializar a atividade biológica. 

 

 

 


