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formas promastigotas de Leishmania e reduz a infecção de 

macrófagos in vitro 
 
 

Renata S. Gabriel1; Andreza R. Garcia2,3; Hércules A. S. Souza4; Ana C.F. 
Amaral5; Thais Souto-Padrón6; Camila M. Adade6; Alane B. Vermelho6; 

Celuta S. Alviano6; Daniela S. Alviano6; Igor A. Rodrigues3 
 

1Programa de Pós-Graduação em Ciências (Microbiologia),Instituto de Microbiologia Paulo de 
Góes, UFRJ 2Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, Faculdade de Farmácia, 

UFRJ 3Departamento de Produtos Naturais e Alimentos, Faculdade de Farmácia, UFRJ 
5Departamento de Produtos Naturais, Farmanguinhos, FIOCRUZ/RJ 5Departamento de 

Microbiologia Geral, Instituto de Microbiologia Paulo de Góes, UFRJ 6Instituto de Biofísica Carlos 
Chagas Filho, UFRJ 

 
 
O controle das leishmanioses permanece um problema devido a não existência 
de vacinas disponíveis para humanos e também ao fato da quimioterapia ainda se 
basear na prescrição de antimoniais pentavalentes. Em um estudo anterior, nosso 
grupo de pesquisa mostrou o efeito antileishmanial do extrato em metanol de 
Quassia amara. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a atividade da 
fração rica em alcaloides (FQA) de Q. amara contra as espécies Leishmania 
amazonensis e L. infantum. Formas promastigotas foram tratadas com diferentes 
concentrações dos extratos e incubadas por 24, 72 e 120 horas a 26°C. A 
concentração mínima inibitória (CMI) e inibitória de 50% (IC50) foram 
determinadas. A morte celular de parasitas tratados foi avaliada utilizando kit 
anexina V FITC. Alterações na ultraestrutura foram observadas por microscopia 
eletrônica de transmissão. Culturas de macrófagos RAW 264.7 previamente 
infectados ou não com Leishmania spp. foram tratados com diferentes 
concentração de FAQ. A carga parasitária foi determinada por analise de diluição 
limitante. FQA apresentou CMI de 31,25 µg/mL para formas promastigotas de L. 
amazonensis e L. infantum. Apesar da mesma CMI, o IC50 calculados para as 
espécies foi de 6,6 e 2,72 µg/mL, respectivamente. As análises por citometria de 
fluxo demonstraram que FAQ foi capaz de induzir morte dos parasitos por 
apoptose quando tratados na concentração subinibitória de 16,6 µg/mL. 
Alterações na ultraestrutura de parasitos tratados com FQA, tais como aumento 
do volume celular, inclusões lipídicas e a presença de figura de mielina foram 
observados. Culturas de macrófagos RAW 264.7 previamente infectados com 
formas promastigotas de L. amazonensis e L. infantum apresentaram significativa 
redução no número de parasitos no interior dos macrófagos quando tratados com 
31,25 µg/mL de FAQ. Os resultados aqui apresentados revelam o espécime Q. 
amara como uma fonte promissora de substâncias com pronunciada atividade 
antileishmanial. 
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