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RESULTADOS 

Foi realizada a citotoxicidade do composto heterocíclico 2J e da 

Anfotericina B, através da técnica de MTT utilizando-se células 

mononucleares do sangue periférico (PBMC) de 3 voluntários 

saudáveis.Através da regressão linear utilizando o programa 

estatístico SPSS 8.0 foi determinada a CC50 (Viabilidade celular de 

50%), a IC50 (Inibição do crescimento em 50%) e o índice de 

seletividade (IS) do composto. 

A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença 

negligenciada, que representa umas das parasitoses de maior 

importância no mundo. Dois gêneros de vetores apresentam 

importância para a epidemiologia das leishmanioses no mundo: 

Lutzomya, que são os vetores nas Américas e Phlebotomus que 

são os transmissores de leishmaniose na África, Europa e na  

Ásia. O tratamento com antimoniais pentavalentes apresenta 

toxicidade e efeitos colaterais. Assim, se faz necessária a 

descoberta de novos fármacos com propriedades leishmanicidas 

que sejam menos tóxicos. O objetivo do estudo  é avaliar a ação 

do composto heterocíclico sintético ftalimido1,3-tiazól sobre células 

mononucleares humanas e de Leishmania Viannia braziliensis. 
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AVALIAÇÃO in vitro DA ATIVIDADE LEISHMANICIDA DA MOLÉCULA FTALIMIDO-1,3-TIAZÓL SOBRE 

CÉLULAS  MONONUCLEARES HUMANAS E DE Leishmania (Viannia) braziliensis 
 

METODOLOGIA 

Foi avaliado o potencial citotóxico do composto 2J (Figura 1) e da 

Anfotericina B, medicamento utilizado como critério de segunda 

escolha para o tratamento da doença (Figura 2), sobre células de 

PBMC através do método do MTT. Os valores obtidos para o 

composto 2J e da Anfotericina B foram respectivamente de 243 

μg/mL e 30,03 μg/mL, tendo esta última, uma concentração bem 

mais tóxica para a célula humana que o composto analisado no 

estudo. (Tabela 1). 

 

O composto sintético modificado da classe Fitalimido-Tiazól  foi  

submetido a análise da sua ação biológica sobre promastigotas de 

L. (V.) braziliensis. A  molécula mostrou-se eficiente em inibir o 

crescimento em 50% das promastigotas até 72 horas de cultivo. O 

valor obtido após a análise foi de  18,4 μg/mL (Tabela 1). Com 

relação ao IS do composto 2J, foi observado que a molécula é 

cerca de 13 vezes mais seletiva a promastigota de L.(V.) 

braziliensis  em comparação com as células humanas (Tabela 1).  
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Figura 1: viabilidade das Células mononucleares de sangue periférico (PBMC) de 

indivíduos saudáveis tratados com o composto heterocíclico sintético 2J 

Figura 2 : Viabilidade das Células mononucleares de sangue periférico (PBMC) 

de indivíduos saudáveis tratados com Anfotericina B.  

 

Tabela1- Atividade leishmanicida do composto  2J frente a Leishmania Viannia 

braziliensis, efeito citotóxico contra células mononucleares humanas e índice de 

seletividade do composto. 

CONCLUSÃO 
Os resultados mostraram que os compostos possuem boa ação Leishmanicida, 

de acordo com o resultados obtidos no ensaio da IC50 (Tabela 1),  ao mesmo 

passo em que apresentam boa seletividade, garantindo assim a viabilidade 

celular. 
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