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As leishmanioses são antropozoonoses consideradas um problema de saúde pública. São 

aproximadamente 0,7-1,2 milhões de casos de leishmaniose tegumentar americana por ano. A 

terapia para a leishmaniose provoca vários efeitos colaterais e pode levar à seleção de cepas 

resistentes aos medicamentos usados no tratamento clínico da doença. Uma alternativa é a busca 

por novos medicamentos de origem vegetal, e nesse contexto esse trabalho investigou a atividade 

do extrato acetato de etila obtido da casca do caule de Enterolobium ellipticum Benth., Fabaceae, 

em Leishmania amazonensis. A casca do caule de E. ellipticum foi coletada em Planaltina/DF, 

em parceria com o botânico Prof. José Elias de Paula. O extrato, produzido por maceração, foi 

fracionado por cromatografia em coluna aberta de sílica gel utilizando um gradiente de 

solventes. A substância isolada foi determinada pela comparação do tempo de retenção e 

espectro de massa, obtidos por CG-MS, com os dados da plataforma Wiley 275. O extrato 

vegetal e a substância isolada foram avaliados em formas promastigotas e amastigotas axênicas 

de Leishmania amazonensis GFP. A viabilidade de formas promastigotas foi determinada 

espectrofotometricamente por meio do ensaio MTT a 570 nm.1 As amastigotas axênicas foram 

obtidas incubando formas promastigotas em estufa a 34 ºC por 96 h. Os parasitos foram 

avaliados por microscopia eletrônica de varredura, antes e após o tratamento por 24, 48 e 72 h. 

Os experimentos foram realizados em triplicata, com concentrações das amostras variando de 

100 a 1,56 µg/ml. O controle positivo foi anfotericina B, e o controle negativo foi meio de 

cultura + parasito. A lupenona (G2: ciclohexano:acetato de etila (90:10)) foi isolada e apresentou 

um IC50 de 43,9 µg/ml, enquanto o extrato bruto um IC50 de 9,23 µg/ml para formas 

promastigotas. No ensaio em formas amastigotas, foi possível verificar que o extrato causou 

alterações morfológicas na membrana do parasito, como presença de poros e intumescimento da 

mesma. O extrato estudado apresentou atividade leishmanicida muito interessante, porém os 

mecanismos pelos quaisexerce seu efeito leishmanicida não foram esclarecidos nesse trabalho. A 

lupenona, um triterpeno pentacíclico, ainda não havia sido descrito nesta espécie.  
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