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RESUMO 

 

NIÑO DE GUZMÁN, A.J. Atividade de álcool, aldeído e ácido perílico contra L. 
(L.) major e L. (L.) amazonensis. 2007.  Dissertação (Mestrado em parasitologia} 
– Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 
 

Álcool perílico (POH), aldeído perílico (PCO) e acido perílico (PCOOH) são 

produtos encontrados em plantas, sintetizados pela via dos isoprenóides. 

Chamados de terpenos têm atividade antibiótica já demonstrada. Neste estudo 

avaliamos a atividade destas drogas para o tratamento de Leishmaniose, uma 

doença endêmica de 88 paises com tratamento que apresenta efeitos colaterais e 

casos resistência.  Assim testamos estas drogas in vitro e in vivo em de L. (L) 

major e L. (L.) amazonensis. Para promastigotas da primeira espécie foi 

demonstrado IC50 de 0,72 mM POH, 0,11 mM PCO e 0,70 mM PCOOH e para  a 

segunda com o IC50 de 0,90 mM POH e 0,07 mM PCO  já amastigotas desta ultima  

teve IC50 de 0,87 mM POH e 0,12 mM PCO. Além disto foi visto que estas drogas 

são relativamente tóxicas em células de mamíferos. Acreditasse que estas drogas 

estão envolvidas na inibição da isoprenilação de proteínas, interferindo assim no 

processo de crescimento, diferenciação, organização e transporte celular. As P21 

ras são proteínas isopreniladas, expressa em tecidos onde a alteração desta Ras 

produz uma célula mutante. Sendo assim nós tentamos demonstrar mediante 

marcação metabólica que este seria um possível mecanismo de ação destas 

drogas em Leishmania. Demonstramos por marcação com [35S]-metionina que as 

drogas nas concentrações utilizadas de 0,2 mM POH e 0,02 mM PCO não  

interferiam na síntese  protéica. Posteriormente avaliamos mediante marcação com 

[1(n)-3H]- farnesil pirofosfato e  [1(n)-3H]-geranilgeranil pirofosfato precursores das  

P21 ras e não conseguimos observar marcação com estes intermediários . Os 

experimentos in vivo demonstraram que estas drogas não possuem atividade 

contra leishmaniose no tratamento via tópica, intra-retal ou intraperitonial. 

 
Palavra - chave: Monoterpenos; Derivados do limoneno; Metabolitos do limoneno; 
Leishmania; quimioterapia. 
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ABSTRACT 

 

 

NIÑO DE GUZMÁN, A.J. Activity of perillyl alcohol, perillyl aldehyde and 
perillyl acid against L. (L.) major and L. (L.) amazonensis. 2007. Máster thesis 
(Parasitology) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2007. 
 

Leishmanicidal properties have been ascribed to several terpenes, which are 

plant products formed through the pathway responsible for the synthesis of 

isoprenoids. Among these, limonene is a monoterpene found mainly in citric fruits. 

In plants and in mammalian liver, limonene is converted to perillyl alcohol (POH), 

perillyl aldehyde (PCO) and perillyl acid (PCOOH). These limonene derivatives can 

be purified from seeds and oils from various plants, as cherries, lavender, 

peppermint, and sage. Limonene and its derivatives possess antimicrobial and 

antineoplasic properties. In this study we evaluated the activity of POH, PCO and 

PCOOH for the treatment of leishmaniasis, an endemic disease in 88 countries, 

treated with chemotherapeutic agents that are very toxic. The inhibitory 

concentrations for 50% of the parasites (IC50) were determined for L. (L) major and 

L. (L.) amazonensis promastigotes. For  L. (L) major, the IC50 after 24 h incubation 

for POH, PCO and PCOOH were 0.72 mM, 0.11 mM and 0.70 mM, respectively. 

For L. (L.) amazonensis promastigotes, the IC50 for POH e PCO were 0.90 mM and 

0.07 mM after 24 h and for PCOOH 2.79 mM after 48 h incubation. POH and PCO 

activities were also demonstrated against L. (L.) amazonensis axenic amastigotes, 

with IC50 of 0.87 mM and 0.12 mM, respectively. We have also shown that these 

drugs are toxic for macrophages, in concentrations in the same range as the 

effective ones against parasites. The in vivo toxicity evaluation, however, did not 

show intolerance or collateral effects in mice. There was no clinical response to the 

administration of POH or PCO to L. (L) major or L. (L.) amazonensis infected mice. 

The combination of POH e PCO by the intraperitoneal route was able to delay the 

disease progression in mice infected with L. (L.) amazonensis. 

 
Keywords: Leishmania; chemotherapy; monoterpene; perillyl alcohol; perillyl 
aldehyde; perillyl acid  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Aspectos gerais 

Leishmaniose é uma doença causada por parasitas flagelados que 

pertencem à ordem Kinetoplastida, família Trypanosomatidae e gênero 

Leishmania. Os protozoários desta ordem caracterizam-se pela presença de uma 

estrutura interna à mitocôndria, chamada cinetoplasto, formada por uma rede de 

moléculas de DNA concatenadas (LAINSON; SHAW, 1987).  

Existem evidências de que a doença estivesse presente nas Américas, entre 

as civilizações pré-inca, antes da chegada dos conquistadores neste continente. 

Em 1903 Leishman e Donovan descreveram o primeiro caso de leishmaniose na 

África e, na atualidade, a organização Mundial da Saúde considera a leishmaniose 

como um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. Essa doença afeta 

12 milhões de pessoas em 88 países tropicais e subtropicais, sendo que 72 desses 

são considerados em vias de desenvolvimento. Cerca de 350 milhões de pessoas 

vivem em áreas de risco de aquisição da infecção sendo 1,5 a 2 milhões de casos 

novos registrados anualmente (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, Leishmaniasis. 

Disponível em: http://www.who.int/leishmaniasis/burden/magnitude/burdenmagnitude/em 

/index.html > Acesso em:11maio. 2007). 

Os membros da família Trypanosomatidae apresentam divisão binária 

simples, podem ter ciclo de vida monoxênico, parasitando somente invertebrados, 

ou então apresentar um ciclo de vida heteroxênico tendo como hospedeiros tanto 

invertebrados quanto vertebrados (REY, 2001). A família Trypanosomatidae 

compreende gêneros tais como Leishmania, Trypanosoma, Leptomonas, 
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Herpetomonas, Crithidia, Blastocrithidia, Endotrypanum e Phytomonas que são 

parasitos de invertebrados, vertebrados e plantas (CAMARGO et al.,1997). 

Parasitas do gênero Leishmania são classificados em dois subgêneros: 

Viannia e Leishmania. Os parasitas do subgênero Viannia desenvolvem-se 

primeiramente no intestino posterior dos vetores e depois migram para o intestino 

médio e anterior (secção Peripilária). Os parasitas do subgênero Leishmania 

desenvolvem-se apenas no intestino anterior e médio (secção Suprapilária) 

(LAINSON; SHAW, 1987). O gênero Leishmania abrange cerca de 30 espécies 

catalogadas das quais 20 estão implicadas em doença em humanos (ASHFORD, 

2000). 

O ciclo biológico de Leishmania é heteroxeno, envolvendo um hospedeiro 

invertebrado e um vertebrado. Os hospedeiros invertebrados são flebotomíneos 

hematófagos do gênero Lutzomya, no Novo Mundo, ou Phebotomus, no Velho 

Mundo (ROBERTS; JANOVY, 2000).Esses pequenos dípteros têm preferência por 

lugares úmidos e quentes. Estima-se que existam cerca de 400 espécies de 

flebotomíneos nas Américas sendo que 50 dessas parecem estar envolvidas na 

transmissão de Leishmania (KILLICK-KENDRICK, 1999). Além de um vetor 

invertebrado, o parasita precisa de um hospedeiro vertebrado que serve como 

reservatório. Dentre esses temos uma ampla variedade de roedores, canídeos, 

marsupiais e humanos. Geralmente, o homem participa do ciclo de transmissão 

como um hospedeiro acidental, quando entra nos ambientes de alta transmissão 

onde a doença se mantém graças aos reservatórios naturais (MOLYNEUX; 

KILLICK-KENDRICK, 1987). 

Leishmania apresenta duas formas no seu ciclo de vida: a forma extracelular 

promastigota, que é fusiforme, apresenta núcleo central e possui flagelo, organela 
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relacionada à locomoção do parasita no tubo digestivo do inseto e a forma 

amastigota que é ovalada, não apresenta flagelo e é encontrada no interior dos 

fagolisossomos dos macrófagos (ROBERTS; JANOVY, 2000; GANTT et al., 2001). 

O ciclo começa quando o inseto ingere sangue de um hospedeiro 

vertebrado infectado, contendo macrófagos que possuem amastigotas no seu 

interior. Depois da lise do macrófago infectado, os amastigotas transformam-se em 

promastigotas, que aderem às microvilosidades do intestino médio. Nesta fase, os 

parasitas se denominam procíclicos e se caracterizam por multiplicar-se 

rapidamente por divisão binária, transformando-se após alguns dias em 

promastigotas metacíclicos que são muito móveis e não têm a capacidade de se 

dividir. Os promastigotas metacíclicos, infectantes, migram para a probóscide do 

inseto e são injetados com a saliva durante o próximo repasto sanguíneo (BATES, 

1994; SACKS; KAMHAWI, 2001). 

Os promastigotas inoculados sobrevivem aos mecanismos de defesa inatos 

do hospedeiro e então infectam os macrófagos. Dentro dos macrófagos forma-se o 

fagossomo, local onde o promastigota metacíclico sobrevive e estabelece 

condições favoráveis para a sua diferenciação em amastigotas, que se dividem, 

lisam o macrófago e infectam novas células, repetindo o ciclo (BATES, 1994; 

GANTT et al., 2001; SACKS; KAMHAWI, 2001). 

 

1.2 Formas clínicas e epidemiologia 

A doença apresenta diferentes manifestações clinicas: as formas cutâneas, 

que se caracterizam por lesões ulcerosas únicas ou múltiplas na pele, geralmente 

no rosto, braços e pernas; a forma cutânea difusa, com lesões nodulares 

persistentes no corpo inteiro; a forma mucocutânea, que afeta de maneira 
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preponderante as mucosas da face como fossas nasais e pálato e o tabique 

auricular; e a forma visceral, que se caracteriza pelo aumento do volume do fígado 

e baço, anemia, perda de peso e febre, e que, se não for tratada a tempo, pode ser 

fatal (HEPBURN, 2000). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, de 1 a 1,5 milhão dos casos 

anuais correspondem à forma cutânea, ocorrendo principalmente em países em 

vias de desenvolvimento na Ásia, África e América Latina. Cerca de 90% dos 

casos estão concentrados entre Afeganistão, Algéria, Irã, Iraque, Arábia Saudita e 

Síria na África, e no Brasil e Peru nas Américas (ASHFORD, 2000). A incidência de 

leishmaniose visceral chega aproximadamente a 0,5 milhão de casos ocorrendo a 

maioria destes na Índia, Sudão, Bangladesh e Nepal, na África e Ásia, e no Brasil 

nas Américas, onde está distribuída desde os Estados Unidos até o norte da 

Argentina (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, Leishmaniasis. Disponível em: 

http://www.who.int/dr/dw/leish2004.htm > acesso em: 24 Abril, 2007). 

No Brasil tem-se observado, na última década, a expansão das áreas 

consideradas endêmicas assim como a eclosão de surtos epidêmicos em regiões 

antes consideradas livres da doença. Entre os fatores que contribuem para este 

crescimento temos indivíduos que visitam áreas endêmicas ou indivíduos 

portadores que migram a outras regiões (SCHWARTZ et al., 2006), além de surtos 

epidêmicos associados à aceleração do desmatamento para as expansões 

agrícolas e urbanas, entre outras atividades (DESJEUX, 2001). 

Leishmaniose no Brasil é considerada como a sexta doença infecciosa com 

maior incidência confirmada, de acordo com o Ministério da Saúde. O número de 

casos anuais de leishmaniose tegumentar passou de 4560 a 28712 no período de 

1980 a 2004. Aumento ainda mais expressivo foi registrado em relação à 
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leishmaniose visceral, com 164 casos em 1980 e 3366 casos em 2004. A 

expansão na distribuição geográfica dos casos de leishmaniose tegumentar no 

Brasil também é bastante evidente: em 1994, havia registros de casos autóctones 

em 1861 municípios, distribuídos entre 20 estados da federação. Em 2002, 

observou-se expansão da doença para 2302 municípios, distribuídos por todos os 

estados. As regiões Nordeste e Norte são as de maior incidência, seguidas pela 

região Centro-Oeste. 

A distribuição dos casos de leishmaniose visceral no Brasil também tem 

sofrido alterações. Sua ocorrência, antes limitada a áreas rurais nos estados do 

Nordeste, está atualmente distribuída entre regiões urbanas e rurais em 19 estados 

da federação. A região de maior incidência ainda é a região Nordeste, seguida 

pelas região Sudeste, Norte e, finalmente, Centro-Oeste. A mortalidade tem se 

mantido em torno de 10% dos casos notificados (MINISTÉRIO DA SAÚDE, Tópicos 

de saúde. Disponível: http://portal.saude.gov.br/portal/saude/> acesso em 24 julho, 2007). 

A forma clínica cutânea de leishmaniose também é conhecida como ferida 

brava ou úlcera de Bauru. Esta é a forma mais comum de leishmaniose e 

caracteriza-se pela presença de lesões cutâneas de vários tipos, geralmente 

manifestando-se como úlcera crônica que pode disseminar progressivamente 

afetando linfonodos e causando metástases (ASHFORD, 2000; HEPBURN, 2000). 

Depois de um período de incubação, que varia entre duas semanas a dois 

meses, aparece a lesão inicial que é geralmente única, crescendo lentamente e 

ulcerando depois de alguns meses. As lesões podem chegar a medir vários 

centímetros com características típicas como contornos regulares, inodoras, pouco 

exsudativas e com fundo granuloso. Também se observam outros tipos de lesões 

como úlcero-costrosas, ectimatóides, úlcero vegetantes, verrucosas e outras. As 
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lesões da pele podem curar espontaneamente deixando cicatrizes visíveis após 

curso crônico de meses a anos (REY, 2001).  

Na forma cutânea difusa, as lesões são papulosas ou nodulares 

deformantes, não se observando ulceração das lesões. Estas se distribuem 

amplamente na superfície corporal, onde são encontrados abundantes macrófagos 

repletos de amastigotas (WALTON, 1987). Esta forma de leishmaniose se 

apresenta raramente, não cura espontaneamente, é de difícil tratamento e 

apresenta recaída após a terapia (SOUZA et al., 2006). 

A leishmaniose mucocutânea caracteriza-se por lesões tardias, que surgem 

geralmente meses ou anos após a cura de uma lesão cutânea (WALTON, 1987), 

preferencialmente no tabique auricular ou nasal que se estende progressivamente 

aos tecidos moles com inflamação e ulceração. Posteriormente, a lesão se 

aprofunda para destruir o tecido em vários anos. Nestas lesões se encontram 

poucos parasitas (MARKELL et al., 2003). 

Nas Américas, a leishmaniose cutânea é freqüentemente causada pelas 

espécies L. (V.) braziliensis, L. (L.) amazonensis, L. (L.) mexicana, L. (V.) 

peruviana, L. (V.) panamensis e L. (V.) guyanensis; no Velho Mundo as espécies L. 

(L.) major, L. (L.) tropica e L. (L.) aethiopica são as responsáveis por esta forma 

clínica (GRIMALDI; TESH, 1993; WILLIAMS, 1995). A espécie mais destrutiva 

causadora de leishmaniose mucocutânea é L. (V.) braziliensis (ABRAMSON et al., 

1995). 

A leishmaniose visceral, chamada também Kalazar, febre negra ou 

esplenomegalia tropical, é uma doença crônica e endêmica em várias regiões do 

mundo, afetando especialmente crianças e pessoas imunodeprimidas, 

caracterizando-se por febre irregular e esplenomegalia (SILVA et al., 2001). 
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O período de incubação varia de dois a oito meses. O início da doença é 

insidioso, com perda de apetite, palidez, aparecimento de febre alta, que é o 

sintoma mais notável pela sua constância, aumento de volume do baço, anemia e 

hemorragias da gengiva e digestiva (FURTADO, 1994). A alteração do apetite leva 

a desnutrição grave e a evolução da doença pode ser rápida, levando à morte em 

algumas semanas. Além disso, a susceptibilidade a diversas infecções bacterianas 

pode agravar o quadro clínico (SAMUELSON, 2000). 

Os pacientes podem apresentar uma forma crônica assintomática da 

doença, com curso lento que pode durar anos, ou a forma aguda que é rápida e 

fatal. Na Ásia, África e Europa a leishmaniose visceral pode ser causada por L. (L.) 

donovani ou L. (L.) infantum, enquanto que nas Américas L. (L.) chagasi é 

responsável por esta forma de leishmaniose (BAILY; NANDY, 1994). 

L. (L.) amazonensis e L. (L.) major foram utilizadas neste estudo. A primeira 

encontrase nas florestas da Amazônia, seus hospedeiros naturais são os 

marsupiais e roedores silvestres como Proechimys, Oryzomys, Marmosa entre 

outros. Seus vetores são Lutzomyia flaviscutellata, Lu. reducta e Lu. olhmeca que 

têm hábitos de vôo baixo e são pouco antropofílicos (LEWIS; WARD, 1987). A 

forma clínica predominante na infecção por esta espécie é a forma cutânea. Por 

outro lado, em um pequeno número de pacientes, esta espécie está relacionada ao 

aparecimento da forma cutânea difusa. Já L. (L.) major é de distribuição rural na 

Ásia, seus hospedeiros naturais são roedores do gênero Rhombomys, Merianes e 

outros (SHAW, 1987), vivem nas áreas endêmicas aos vetores, que são 

Phebotomus papatasi, Ph. caucasicus e Ph. andrejevi que têm hábitos bastantes 

zoofílicos (ADLER; THEODOR, 1957). 
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A resposta imune adquirida do hospedeiro contra Leishmania é mediada 

pela resposta de tipo celular, já que o parasita escapa da resposta humoral, por 

residir dentro do macrófago (CUNNINGHAM, 2002). Pelo menos nas infecções por 

L. (L.) major, a susceptibilidade ou a resistência ao parasita parecem estar 

relacionadas ao perfil de resposta celular desencadeada pela infecção (SCOTT, 

1991), sendo que o predomínio de resposta de tipo Th1 estaria relacionado à 

resistência enquanto que respostas com perfil Th2 estariam presentes nos 

hospedeiros susceptíveis (MOSMANN, 2000). 

Os mecanismos para a diferenciação de linfócitos T CD4+ em tipos Th1 ou 

Th2 após a infecção por Leishmania ainda não estão totalmente esclarecidos, mas 

vários fatores têm sido implicados, sendo a desnutrição um deles (PEARSON; 

SOUSA, 1996) além do genótipo do parasita, tamanho do inóculo, zona de 

inoculação, número de picadas recebidas, a virulência, saliva do flebótomo e 

fatores genéticos ligados ao hospedeiro que podem incidir no desenvolvimento da 

resposta celular (MAUEL et al., 1981). Outros fatores são os tipos de células 

apresentadoras do antígeno (ROSSI-BERGMANN et al., 1993), os níveis de 

citocinas endógenas (VIEIRA et al., 1994) a natureza do antígeno reconhecido 

(SCOTT et al., 1988) entre outras.  

Os linfócitos Th1 secretam citocinas como interleucina 2 (IL - 2), interferon 

gama (INF γ) e fator de necrose alfa (TNF α), as quais ativam macrófagos imaturos 

e infectados (THEODOS et al., 1991), estimulando a produção da enzima óxido 

nítrico sintase induzida (iNOS), que resulta na produção de oxido nítrico (NO), 

molécula envolvida na resposta imune contra Leishmania (KANE; MOSSER, 2000).  

O parasita sobrevive dentro do macrófago mediante a habilidade de inibir a 

expressão ou atividade de iNOS através da inibição da produção de citocinas 
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envolvidas na regulação de iNOS (BALESTIERI et al., 2002), inibição da síntese de 

NO por glicosilinositol fosfolipídeos (GIPL) da superfície de amastigotas 

(PROUDFOOT et al., 1995) ou estímulo à produção do fator de transformação do 

crescimento TGF-β, que inibe a síntese de NO (BARRAL-NETTO et al., 1992).  

Os camundongos utilizados neste trabalho são da linhagem BALB/c que são 

geneticamente susceptíveis, desenvolvendo lesões cutâneas no sitío da 

inoculação. A infecção destes camundongos por L. (L.) amazonensis e L. (L.) major 

resulta em doença progressiva e severa, com edema e formação de tumor no local 

da inoculação, seguido por necrose e perda tecidual. A doença induzida pela 

inoculação de L. (L.) amazonensis se apresenta com curso progressivo 

rapidamente agressivo que, após alguns meses, evolui a metástases à distância, 

enquanto que a infecção por L. (L.) major induz doença progressiva de curso lento 

afetando o local da infecção. 

 

1.3 Tratamento da leishmaniose 

O antimônio foi introduzido na terapêutica médica no século XV, empregado 

para diversas afecções. Sua toxicidade, e ineficácia em muitos pacientes, fizeram 

com que seu uso fosse proibido. Em 1630, o sal de antimônio trivalente, 

denominado emético, foi introduzido em medicina. Sua utilização foi novamente 

abandonada durante os séculos XVIII e XIX até que, em 1907, foi relatada a 

atividade do tártaro emético contra tripanossomas africanos. Em 1912 foram 

publicados os resultados obtidos por Vianna no tratamento da úlcera de Bauru e, 

cerca de 3 anos depois, o tártaro emético estava já sendo empregado em larga 

escala no tratamento de leishmaniose visceral na Índia, sendo responsável pela 
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redução da mortalidade dessa doença, de cerca de 90 para 5% dos pacientes 

(BRYCESON, 2000).  

Os antimoniais trivalentes, extremamente tóxicos, foram, a partir de 1920, 

substituídos pelos antimoniais pentavalentes e, a partir dos anos 40, o 

estibogluconato de sódio e o antimoniato de meglumine passaram a representar os 

medicamentos de primeira escolha para o tratamento de leishmaniose (CROFT; 

YARDLEY, 2002). 

O mecanismo de ação dos antimoniais ainda não está bem esclarecido. 

Dentre os vários alvos potenciais descritos como responsáveis pela atividade anti-

Leishmania desses compostos estão a glicólise (BERMAN et al., 1987), DNA 

topoisomerase I (LUCUMI et al., 1998), oxidação de ácidos (BERMAN et al., 1989) 

e tripanotiona reductase (CUNNINGHAM et al., 1994). Esta última é uma enzima 

análoga à glutationa redutase em mamíferos, que participa na proteção celular 

contra o estresse oxidativo, comprometendo o potencial redox da célula e 

induzindo a acumulação de disulfitos (CUNNINGHAM; FAIRLAMB, 1995). Há ainda 

evidências de que antimoniais poderiam agir desencadeando apoptose (SERENO 

et al., 2001). 

Os antimoniais pentavalentes (Sbv) são administrados por via parenteral. No 

interior do macrófago, são convertidos em antimoniais trivalentes (SbIII), compostos 

mais tóxicos contra os dois estágios de Leishmania (FREZARD et al., 2001) e 

também para o homem.  

Estas drogas induzem uma variedade de efeitos adversos, alguns deles 

bastantes graves como: artralgias, mialgias, anorexia, náuseas, vômitos, plenitude 

gástrica, dor abdominal, febre, fraqueza, cefaléia, tontura, palpitações, insônia, 

nervosismo, insuficiência renal, arritmias, anemia e tosse (RAVDIN, 1990; KHAW; 
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PANOSIAN, 1995). Outros efeitos também podem ocorrer como supressão da 

medula óssea, hepatotoxicidade e pancreatite química (HEPBURN, 2000). A 

eficácia destas drogas é variável devido à dosagem baixa e descontínua sendo as 

causas de maior importância no número de recaídas e resistência de Leishmania 

(SUNDAR et al., 2001). 

Anfotericina B é a droga de segunda escolha, sendo altamente efetiva no 

tratamento das leishmanioses resistentes aos antimoniais (OLLIARO; BRYCESON, 

1993). O metabolismo dos esteróis em Leishmania é particular sendo ergosterol o 

mais importante esterol de membrana neste parasita o que o diferencia da célula 

hospedeira, onde o colesterol é o componente esterol predominante na membrana 

plasmática (BEACH et al., 1998). O macrolídeo anfotericina B tem alta afinidade 

por episterol, que é um precursor do ergosterol (SINGH et al., 2006) o que leva a 

uma alteração na composição da membrana, produzindo poros e alterando a 

permeabilidade, o que conduz a escape de íons e, portanto, morte do parasito 

(LYMAN; WALSH, 1992; BALANA-FOUCE et al., 1998). 

A anfotericina B é administrada por via endovenosa sendo seu uso limitado 

devido à sua toxicidade, apresentando efeitos como anafilaxia, trombocitopenia, 

anorexia, anemia, dor muscular, febre, tremor, calafrio, disfunção renal (KHAW; 

PANOSIAN, 1995). Novas formulações de anfotericina associada a lipídeos 

conferem propriedades peculiares resultando na preferencial sensibilidade de 

macrófagos infetados por Leishmania além de apresentarem grande redução da 

toxicidade (DAVIDSON et al., 1994; HAY, 1994; SEAMAN et al., 1995). 

Entre essas formulações temos anfotericina B lipossomal (Ambisome), 

anfotericina B em complexos lipídicos (Abelcet) e anfotericina B colesterol 

dispersão (Anfotec), que estão sendo aplicadas com êxito para leishmaniose 
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visceral. Existem diferenças regionais na resposta a essas formulações que podem 

ser devidas à espécie de Leishmania, carga parasitária ou idade do paciente. Na 

Índia onde o kalazar ocorre em crianças e adultos, a melhor resposta é obtida com 

Ambisome e Abelcet. No Brasil, onde a maioria dos casos se dá em crianças, 

Anfotec parece ser mais efetivo enquanto no Mediterrâneo, onde crianças jovens 

são atingidas, altas doses de Ambisome são necessárias (MURRAY et al., 2005). 

Entretanto, os altos custos são o principal fator limitante em países onde a doença 

é endêmica (BERMAN, 1998). 

A pentamidina é uma diamina aromática que pode ser usada em 

leishmaniose resistente aos antimoniais (SANDS et al., 1985; HERWALDT, 1999). 

Tem sido aplicada no Brasil principalmente para o tratamento de infecções por L. 

(V.) guyanensis, que geralmente respondem mal ao tratamento com antimoniais. 

Seu mecanismo de ação não está bem definido, mas parece ocorrer inibição da 

síntese das poliaminas arginina, putrescina e espermidina (BRAY et al., 2003). 

Essa droga também pode atuar como intercalante de DNA do cinetoplasto e da 

mitocôndria (HENTZE; KOBAYASHI, 1977), interferindo na replicação, transcrição 

ou ambas (SANDS et al., 1985; KANDPAL et al., 1995; BASSELIN et al., 1998). 

Estudos recentes têm demonstrado que a mitocôndria é um importante alvo desta 

droga (BASSELIN et al., 2002), afetando também o potencial de membrana 

(VERCESI; DOCAMPO, 1992; CROFT et al., 2006). 

Esta diamina deve ser administrada por via endovenosa e com freqüência 

produz efeitos adversos como taquicardia, hipotensão, dor de cabeça, vômitos, 

náuseas, erupção cutânea, disfunção renal e outros como hipoglicemia ou 

hiperglicemia (CONTE, 1991). Menos freqüentemente, induz arritmias, 

alucinações, leucopenia, febre e hipocalcemia (VOHRINGER; ARASTEH, 1993).  
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A paromomicina é um antibiótico da família dos aminoglicosídeos que, além 

da aplicação parenteral, está sendo avaliada por via tópica em leishmaniose 

cutânea (EL-ON et al., 1992). Seu mecanismo de ação é desconhecido, mas sabe-

se que altera a síntese de proteína e sugeriu-se que interfere na cascata 

mitocondrial com a perda do potencial de membrana e respiração, através da 

inibição no abastecimento de substratos para o metabolismo da mitocôndria 

(MAAROUF et al., 1997a). Existem também evidências de que esse antibiótico 

altere a captação de precursores de macromoléculas dificultando o crescimento do 

parasita e de que altere a composição de lipídeos na membrana, provocando 

diminuição da fluidez (MAAROUF et al., 1997b).  

Miltefosine é um derivado alquil-lisofosfolipídico, com atividade 

antiproliferativa, que foi inicialmente testado por suas propriedades anti-tumorais. 

Recentemente, começou a ser utilizado para o tratamento de leishmaniose 

visceral, constituindo-se na primeira droga bem sucedida por via oral (CROFT et 

al., 2006). Esta droga está sendo avaliada em diferentes partes do mundo. Os 

testes realizados na Índia indicaram boa atividade para leishmaniose visceral, com 

eficácia de 95% (BHATTACHARYA et al., 2007). Já nas Américas, testada para o 

tratamento de leishmaniose cutânea apresentou diferentes resultados clínicos: na 

Colômbia sua utilização levou à cura em 91% dos pacientes enquanto que na 

Guatemala a eficácia foi de 53% (SOTO; BERMAN, 2006). A atividade in vitro de 

miltefosine contra diversas espécies de Leishmania mostrou ser bastante variável, 

sendo que os isolados de L. (L.) donovani apresentaram concentrações inibitórias 

para 50% dos parasitas (IC50) de cerca de 0.04 a 8.7 µg/mL enquanto as IC50 para 

vários isolados de L. (V.) braziliensis e L. (L.) mexicana foram maiores que 30 

µg/mL (YARDLEY et al., 2005). A atividade do miltefosine contra Leishmania está 
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relacionada à alteração da composição da membrana, com redução do conteúdo 

de fosfatidilcolina e ergosterol (RAKOTOMANGA et al., 2007). 

As reações adversas mais freqüentes relacionadas ao uso de miltefosine 

são distúrbios gastrointestinais transitórios como vômitos e diarréia. A maior 

limitação ao seu uso até o momento está relacionada aos efeitos teratogênicos 

(CROFT; COOMBS, 2003; BHATTACHARYA et al., 2004). 

Um terceiro grupo de drogas em estudo na atualidade é representado por 

bifosfonatos, como residronato e pamidronato. Estes compostos parecem interferir 

na síntese de farnesil pirofosfato e geranil pirofosfato, que são metabólitos chave 

para a isoprenilação de proteínas (MARTIN et al., 2001). São compostos com 

atividade leishmanicida, mas também apresentam alta toxicidade (RODRIGUES et 

al., 2002). 

Atividade antileishmania foi também demonstrada para compostos azólicos, 

tais como cetoconazol e itraconazol (BERMAN et al., 1986; URBINA, 1997), mas 

testes clínicos revelaram ineficácia no tratamento de leishmaniose humana (NAVIN 

et al., 1992; MURRAY et al., 2005; CROFT et al., 2006). Mais recentemente, um 

outro fármaco desse grupo, o fluconazol, está sendo testado para a forma cutânea 

com resultados favoráveis, devido à sua alta concentração na pele. O mecanismo 

de ação desses compostos está baseado na inibição da síntese do lanosterol 

(NAVIN et al., 1992; OLLIARO; BRYCESON, 1993). Seus efeitos colaterais são 

geralmente hepatotoxicidade, prejuízo na produção de testosterona e disfunção 

renal (VIDAL-PUIG et al., 1994). 

O alopurinol é utilizado como substrato por várias enzimas na via das 

purinas em tripanosomatídeos, podendo ser seletivamente incorporado em vários 

nucleotídeos intermediários no parasita e, portanto, levando a inibição da síntese 
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de novas purinas (MARR,1991). Usado no tratamento de leishmaniose canina, tem 

pouca eficácia em humanos, devido ao rápido metabolismo e excreção do fármaco, 

mas poderia ter aplicação em combinação com outras drogas (NELSON et al., 

1979). 

Durante mais de 70 anos, apesar de sua alta toxicidade, os antimoniais 

pentavalentes têm sido utilizados como drogas de primeira escolha para tratar 

leishmaniose cutânea e visceral. A anfotericina B liposomal, pentamidina, 

paromomicina e miltefosine são drogas de interesse por representar novas 

alternativas de tratamento contra a esta doença, no entanto problemas como 

efeitos colaterais, preço do produto, produção da formulação seguem sendo os 

grandes problemas. 

Além da toxicidade que possuem os medicamentos anti-Leishmania, outro 

grave problema que dificulta o tratamento da doença recai no desenvolvimento de 

resistência do parasito (NARE et al., 1997; MCCKEROW, 1990; THAKUR et al., 

2001). Temos assim que o uso de antimoniais como a primeira linha de tratamento 

em muitas partes do mundo está ameaçado dado o desenvolvimento de resistência 

nestes últimos 15 anos. Recentes estudos realizados demonstram que na Índia 

quase 80% dos parasitos isolados são resistentes aos antimoniais (SUNDAR et al., 

2001). Um dos mecanismos de resistência induzida aos antimoniais já identificado 

é a amplificação do gene que codifica um transportador do tipo ABC, responsável 

pela extrusão da droga (HAIMEUR; OUELLETTE, 1998). Outros mecanismos, 

entretanto, parecem estar associados à resistência natural (SINGH et al., 2003).  

No caso das drogas de segunda escolha, como a anfotericina e 

pentamidina, não parece que a resistência seja uma limitante para seu uso clinico 

(PEREZ VICTORIA et al., 2002). Até o momento não existem registros de 
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resistência aos compostos ainda em fase de avaliação para tratamento de 

leishmaniose como paromomicina, azóis e bifosfonatos, possivelmente devido a 

seu uso limitado até o momento. Entretanto, sabe-se que a obtenção de cepas 

resistentes in vitro ao miltefosine é bastante fácil, pelo que as expectativas de seu 

uso em larga escala se tornam um tanto limitadas.  

A busca por compostos ativos que possam dar origem a novas drogas anti-

Leishmania tem sido bastante ativa nos últimos anos. Desde buscas em larga 

escala, a partir de bibliotecas de compostos sintéticos, a testes individuais de 

compostos naturais de várias naturezas têm sido realizados em diversos 

laboratórios. Dentre os compostos naturais testados, vários extratos de plantas 

com atividade anti-Leishmania têm componentes classificados como terpenos (DO 

SOCORRO et al, 2003) 

 

1.4 Terpenos 

Os terpenos são compostos isoprênicos encontrados em uma variedade de 

plantas, especialmente em frutas, vegetais e óleos. Estes são classificados de 

acordo com o número de unidades isoprênicas: temos assim hemiterpenos (C5, 1 

unidade isoprênica), monoterpenos (C10 ,2 unidades isoprênicas), sesquisterpenos 

(C15, 3 unidades isoprênicas) e politerpenos (C5)n . Em plantas, diversos terpenos 

têm funções que vão desde a defesa contra microrganismos até papeis funcionais. 

São também responsáveis pelo cheiro característico de algumas plantas 

(MCGARVEY; CROTEAU, 2005). 

Terpenos são produtos derivados da via de síntese de isoprenóides. As 

unidades isoprênicas são sintetizadas através da vía do mevalonato (MVA) em 

animais, fungos e arquebactérias (MCTAGGART, 2006) e pela via do metileritritol 
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fosfato (MEP) em eubactérias e Plasmodium falciparum (JOMAA et al., 1999). 

Ambas as vias metabólicas são utilizadas em plantas (DUBEY et al., 2003). 

Na via MVA ou via clássica, a polimerização de acetil-coenzima A (CoA) dá 

origem a hidroximetil glutaril CoA (HMG-CoA), que é reduzida por duas moléculas 

de NADPH formando ácido mevalônico. A via MEP, ou via alternativa resulta da 

condensão de gliceraldeído fosfato com piruvato formando deoxixilulose fosfato 

(DOXP) que é transformada a metileritritol fosfato (MEP). Ambas as vias vão 

formar isopentenil pirofosfato (IPP) e seu isômero dimetilalil pirofosfato (DMAPP), 

também chamados unidades isoprênicas. Das condensações sucessivas de IPP e 

DMAPP derivam o geranil pirofosfato (GPP), farnesil pirofosfato (FPP) e geranil-

geranil pirofosfato (GGPP) (ROHMER, 1999). Preniltransferases são então 

encarregadas da elongação das cadeias isoprênicas, dando origem a compostos 

como dolicóis e cadeia lateral das ubiquinonas, enquanto a ciclização de polímeros 

isoprênicos de 6 unidades dá origem à via de síntese de esteróis. O FPP e GGPP 

são também utilizados em um importante tipo de modificação pós-traducional de 

proteínas, a isoprenilação. 

Os esteróis são compostos imprescindíveis para a viabilidade celular como 

principais componentes de membrana: são representados por colesterol e 

ergosterol em animais (HART et al., 1989), ergosterol em parasitas e fungos 

(BERMAN et al., 1984) e campisterol, sinosterol e estigmasterol em plantas 

(SCHALLER, 2004). 

Os dolicóis, compostos de longas cadeias isoprênicas, participam da 

transferência de oligossacarídeos na N-glicosilação de proteínas, servindo como 

âncora, a qual é reciclada depois da traslocacão do açúcar para a proteína (VOET; 

VOET, 1995). 
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Outro composto isoprênico importante é a ubiquinona, também conhecida 

como Coenzima Q, que participa da cadeia respiratória como transportador de 

elétrons e de íons na mitocôndria (ALBERTS et al., 1998), descrita em animais 

(SIEMIENIUK; SKRZYDLEWSKA, 2005), bactérias (MEGANATHAN, 2001) e 

parasitas. Em plantas apresenta-se como plastoquinona (ELLIS et al., 1994; 

RANGANATHAN; MUKKADA, 1995).  

A isoprenilacão é uma das modificações pós-traducionais de proteínas 

reconhecida como a chave de vários de processos fisiológicos (LOBELL, 1998). 

Ocorre em todos os organismos vivos, afetando de 0,5 a 2,0% das proteínas 

celulares e cumprindo importante função na ancoragem das proteínas de 

membrana (CASEY; SEABRA, 1996; CASEY et al., 1989). 

Este processo se dá pela adição covalente de FPP ou GGPP via ligação 

tioester ao resíduo de cisteína (ZHANG; CASEY, 1996). Em eucariotos superiores 

foram identificadas três enzimas responsáveis pela isoprenilação: proteína farnesil 

transferase (PFTase) e duas geranil-geraniltransferases (PGGTase I e II), que 

catalisam os processos de farnesilacão e geranil-geranilacão de proteínas, 

respectivamente (GRUNLER et al., 1994; HARRIS; POULTER, 2000). 

A PFTase transfere o grupo farnesil do FPP para uma cisteína na 

extremidade carboxiterminal da proteína reconhecendo o motivo CaaX, onde "a" 

freqüentemente representa um resíduo alifático e X representa serina, metionina, 

alanina, glutamina ou cisteína (REISS et al., 1992; ROSKOSKI, 2003). A 

PGGTase-I faz a transferência do grupo geranilgeranil do GGPP à cisteína do 

motivo terminal CaaL onde L é uma leucina (CASEY; SEABRA, 1996), enquanto 

PGGT-II transfere grupos geranilgeranil a proteínas com seqüências carboxi-

terminal CXC, XCC, CCXX e CCX (PEREIRA-LEAL et al., 2001). 
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Estas enzimas preniltransferases são diméricas, tendo a mesma subunidade 

ά, mas possuem diferentes subunidades β (GRUNLER et al., 1994). A PFTase foi a 

primeira a ser identificada e caracterizada seguida pelas enzimas PGGTase-I e 

PGGTase-II, sendo que a última apresenta 30% de similaridade com as duas 

primeiras (LEUNG et al., 2006).  

Muitas proteínas isopreniladas pertencem ao grupo das pequenas G 

proteínas (PGP) e estão envolvidas em uma variedade de sinais relativos ao 

crescimento e diferenciação celular, organização do citoesqueleto e transporte 

intravesicular. Estas funções das PGP dependem da modificação pós-traducional 

(MCTAGGART, 2006), que resulta na adesão de grupos prenil que as ancoram às 

membranas intracelulares (MAGEE; MARSHALL, 1999). 

As PGP são proteínas monoméricas, que compreendem a superfamília Ras, 

que por sua vez inclui famílias estruturalmente classificadas: Ras, Rho/Rac, Rab, 

Sar1/Arf e Ran (BUSS et al., 1991). São farnesiladas por PFTase a família Ras e 

lâmina nuclear, entre outras (INGLESE et al., 1992; JAMES et al., 1994), que 

participam das cascatas de transdução de sinal regulando a sobrevivência, 

proliferação e diferenciação das células (VOJTEK; DER, 1998). São geraniladas 

por PGGTase-I as famílias Rho/Rac, Sar1/Arf e Ran, implicadas na regulação do 

citoesqueleto, matriz extracelular, morfologia, crescimento, e migrações celulares 

(VAN; SOUZA, 1997). PGGT-II tem quase exclusivamente as proteínas Rab como 

substrato, encarregadas do transporte vesicular (PEREIRA-LEAL; SEABRA, 2000). 

Dentro da família Ras está a P21 Ras, amplamente expressa em numerosos 

tecidos e ativada por um número de fatores polipeptídicos e sinais extracelulares: 

peptídeos de crescimento, citocinas e hormônios (JACKSON et al., 1990; VOJTEK; 

DER, 1998). A alteração da P21 Ras produz mutantes nos quais esta proteína está 
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constantemente ativada, resultando em alteração na regulação do crescimento. 

Tais aberrações ocorrem em 10- 15% de todos os cânceres humanos (BARBACID, 

1987). 

A prenilacão de proteínas foi descrita tanto em procariotos como em 

eucariotos e foi recentemente demonstrada em parasitas como Giardia lambia 

(LUJÁN et al., 1995), Schistosoma mansoni (CHEN; BENNETT, 1993) e 

Trypanosoma brucei (FIELD et al., 1996; YOKOYAMA et al., 1997). Proteínas 

isopreniladas foram também detectadas em Trypanosoma cruzi (OZ et al., 1994), 

Leishmania donovani (CASSEL et al., 1991) e Plasmodium falciparum (MOURA et 

al., 2001; RODRIGUES-GOULART et al., 2004). 

A investigação da isoprenilação das PGP em parasitas abriu um campo 

bastante amplo de investigação, sendo um alvo potencial para o desenvolvimento 

de novas drogas, já que a inibição na síntese ou modificação dessas proteínas 

deve interferir na sinalização de mensagens de crescimento e diferenciação 

celular, o que levará a uma desorganização interna da célula e posteriormente a 

morte. 

Em plantas, os derivados isoprênicos obtidos através das vias do MVA e 

MEP nos seus diferentes compartimentos intracelulares, cumprem diversos papéis 

funcionais como: hormônios (giberinas), pigmentos fotossintéticos (fitol), 

carregadores de elétrons (plastoquinone), componentes de membrana (fitosterol), 

servindo também para a comunicação e defesa (HARBORNE, 1990). Dentre os 

produtos da via de síntese de isoprenóides em plantas estão também os terpenos. 

Os terpenos se assemelham estruturalmente a alguns intermediários da via 

do MVA em animais, fungos e parasitas e, portanto, podem interferir em vários 

pontos desta, inibindo a síntese de esteróis e bloqueando a isoprenilação de 
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proteínas (CROWELL et al., 1991; CROWELL; GOULD, 1994). Estes isoprenóides 

de plantas são capazes de interferir em outros mecanismos celulares como 

inibição ou indução de enzimas, capacidade antioxidante e seqüestro de 

metabólitos reativos (DRAGSTED et al., 1997). 

Atividade bacteriana, antifúngica e antiparasitária tem sido demonstrada 

para vários terpenos (MOURA et al., 2001; ZUNIGA et al., 2005). O linalool 

demonstrou ter atividade contra L. (L.) amazonensis nas formas promastigota e 

amastigotas além de estimular a produção de óxido nítrico em macrófagos (DO 

SOCORRO et al., 2003). Já nerolidol inibe o crescimento de culturas de 

promastigotas e amastigotas de várias espécies de Leishmania, sendo um inibidor 

da síntese de FPP (ARRUDA et al., 2005). 

O limoneno é um monoterpeno presente em cascas de frutos cítricos, 

principalmente de limão e laranja, sendo usado na indústria alimentícia e de 

cosméticos como agente aromatizante. O limoneno tem atividade quimiopreventiva 

e quimioterapêutica contra vários tipos de tumores, além de ser um composto de 

baixa toxicidade (BROITMAN et al., 1996). Os mecanismos de ação do limoneno 

propostos contra tumorigênese incluem interferência na isoprenilação proteínas por 

inibição das enzimas PFTase e PGGTase I e II (CROWELL et al., 1991; 

CROWELL; GOULD, 1994), inibição de síntese de pequenas proteínas G (CHEN 

et al., 1999), inibição da enzima HMG-CoA redutase (PEFFLEY; GAYEN, 2003) e 

indução da morte programada por apoptose. 

A atividade do limoneno inibindo os diferentes tipos de câncer ou no 

tratamento de tumores já instalados foi demonstrada em modelos experimentais de 

câncer de mama e pâncreas (BROITMAN et al., 1996; HE et al., 1997; CROWELL, 
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1997). Este composto foi utilizado em pacientes com câncer avançado mostrando 

boa tolerância e respostas parciais (VIGUSHIN et al., 1998). 

A atividade de limoneno também foi demonstrada contra parasitas como T. 

cruzi, sendo desconhecido o mecanismo de ação (KIUCHI et al., 2002) e P. 

falciparum parecendo interferir na síntese de ubiquinona, dolicol e isoprenilação de 

proteínas (MOURA et al., 2001; RODRIGUES-GOULART et al., 2004). 

Estudos realizados em nosso laboratório demonstraram que o limoneno é 

tóxico para promastigotas e amastigotas de Leishmania cultivados in vitro. O 

limoneno é também ativo na redução do parasitismo intracelular em macrófagos e 

tem atividade terapêutica significativa in vivo, em modelo experimental (ARRUDA, 

2007). O mecanismo de ação do limoneno contra Leishmania parece estar 

relacionado à inibição da enzima HMG-CoA redutase (ARRUDA; ULIANA, dados 

não publicados). 

Limoneno é metabolizado no fígado por uma variedade de espécies de 

mamíferos, sendo transformado em álcool perílico, aldeído perílico e finalmente 

ácido perílico (CROWELL; GOULD, 1994) (Fig. 1). Esses compostos são também 

encontrados em plantas como lavanda, hortela, salvia entre outras. Metabólitos do 

limoneno demonstraram ser mais eficientes que o limoneno frente a diferentes 

células cancerígenas. Mostrou-se, por exemplo, que álcool perílico é um inibidor 

mais potente que limoneno no tratamento de tumores de mama, produzindo efeitos 

no crescimento, progressão do ciclo celular e regulação e expressão de proteínas 

(YURI et al., 2004). Estudos farmacocinéticos indicaram que o álcool perílico está 

sujeito a uma rápida absorção pelo trato gastrointestinal, sendo metabolizado a 

ácido perílico (HAAG; GOULD, 1994; RIPPLE et al., 2000; CHEN et al., 1998). 
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Figura 1 – Estrutura do limoneno e seus derivados 

 

De fato, o ácido perílico foi identificado como um dos maiores metabólitos 

biológicos do limoneno e do álcool perílico em humanos, funcionando como um 

potente inibidor das enzimas de isoprenilacão (GELB et al., 1995; REN et al., 1997; 

VIGUSHIN et al., 1998; CERDA et al., 1999; CHOW et al., 2002), com conseqüente 

redução na farnesilação das proteínas Ras.  

Também foi demonstrado que o ácido perílico desencadeia a morte celular 

por apoptose, é supressor substancial da produção de IL-2 e IL-10 (SCHULZ et al., 

1994). Esta droga tem a capacidade de depletar tanto a farnesilação como a 

geranilação de pequenas proteínas G (SCHULZ et al., 1994) sendo um potente 

inibidor do crescimento celular (CROWELL; GOULD, 1994) bloqueando a 

progressão do ciclo celular em G0/G1 (FERRI et al., 2001). Ácido perílico inibe a 

formação do nódulo no tumor por células de melanoma (RAPHAEL; G., 2003). 

Recentemente foi demonstrado que ácido perílico inibe a farnesilação das 

proteínas Ras por mecanismos não relacionados a PFTase (SCHULZ et al., 1994). 

Considerando-se a atividade leishmanicida demonstrada do limoneno e 

baseandonos nas observações demonstrando a maior atividade dos metabólitos do 

limoneno na inibição do crescimento de células tumorais, consideramos 

interessante avaliar a atividade de álcool perílico, aldeído perílico e ácido perílico 

como possíveis drogas contra Leishmania. 
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2 OBJETIVOS 

 
 

2.1 Gerais 

Testar a atividade de álcool perílico, aldeído perílico e ácido perílico contra 

Leishmania sp. 

 

2.2 Específicos 

• Testar a atividade de álcool perílico, aldeído perílico e ácido perílico contra 

promastigotas de L. (L.) major e L. (L.) amazonensis. 

• Testar a citotoxicidade desses compostos em culturas de macrófagos e 

fibroblasto. 

• Testar atividade do álcool perílico, aldeído perílico e ácido perílico contra 

amastigotas extraídos de lesão. 

• Testar a atividade do álcool perílico, aldeído perílico e ácido perílico contra 

amastigotas intracelulares. 

• Testar os compostos com atividade in vitro, isolados ou em associações, no 

tratamento de camundongos infectados com L. (L.) amazonensis e L. (L.) major. 
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 MATERIAIS E MÉTODOS 

  

 

3.1 Parasitas 

Formas promastigotas de L. (L.) major (MHOM/IL/81/Friedlin) e L. (L.) 

amazonensis (MHOM/BR/73/M2269) foram cultivadas em meio 199 (Gibco-BRL), 

suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB). As culturas foram mantidas em 

estufa a 25 °C. 

Para a obtenção de amastigotas de lesão, camundongos BALB/c foram 

infectados por via subcutânea no coxim plantar com 1x106 promastigotas de L. (L.) 

amazonensis (ULIANA et al., 1999). Os animais foram sacrificados após 12 

semanas e o material da lesão foi homogeneizado e lavado com PBS (2,6 mM 

NaH2PO4, 7,4 mM de Na2HPO4, 14 mM NaCl, pH 7.2). Os debris celulares foram 

separados por centrifugação a 60 xg por 8 minutos. O sobrenadante foi recolhido e 

lavado 3 vezes com PBS estéril a 600 xg por 10 minutos. O precipitado foi 

ressuspenso em 5 mL de PBS e passado numa seringa com agulha 25G. Os 

amastigotas foram mantidos in vitro em meio RPMI-1640 completo, preparado 

diluindo-se o meio liofilizado em água e adicionando-se 2 µM de β-mercaptoetanol, 

25 mM HEPES, 2,7 mM NaHCO3 e 10% SFB. Também foram acrescidos ao meio 

100 µg/mL de ampicilina e 50 µg/mL gentamicina. As culturas foram mantidas em 

estufa a 33 °C com atmosfera de 5% de CO2. A concentração de parasitas foi 

determinada por contagem em câmara de Neubauer. 
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3.2 Terpenos 

Os terpenos, (S)-(-)-álcool perílico, 96%, (-)-aldeído perílico, 92%, e (S)-(-)-

ácido perílico, 95%, foram adquiridos do Sigma-Aldrich. A cada experimento foram 

preparadas soluções estoque para serem utilizadas na hora. Os terpenos foram 

diluídos em etanol para os ensaios in vitro.  

 

3.3 Linhagens celulares 

Para testar a toxicidade de álcool e ácido perílico em culturas celulares de 

mamíferos foram utilizadas as linhagens de macrófagos J774.A1 e de fibroblastos 

HFF. As culturas celulares foram mantidas em meio RPMI-1640 completo em 

estufa a 37 °C com atmosfera ao 5% CO2.  

 

3.4 Camundongos BALB/c 

Os camundongos BALB/c fêmeas com aproximadamente 4 semanas de 

idade, foram adquiridos do biotério do Departamento de Parasitologia (ICB - USP). 

 

3.5 Obtenção de macrófagos residentes de peritônio 

Foram sacrificadas fêmeas de camundongos BALB/c em câmara de CO2. 

Cada animal teve o abdomen exposto para inoculação de 4 mL de meio RPMI-

1640 gelado na cavidade abdominal. Foram extraídos 3 mL de conteúdo da 

cavidade. O procedimento foi repetido quatro vezes. O material recolhido foi 

mantido em gelo. A suspensão de células coletadas foi centrifugada a 300 xg por 

10 min e lavadas com PBS gelado por 3 vezes. Após a lavagem, as células obtidas 

foram contadas e plaqueadas. 
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3.6 Inibição de crescimento de promastigotas e amastigotas de Leishmania 

sp. na presença de álcool, aldeído e ácido perílico 

As culturas de promastigotas de L. (L.) major e L. (L.) amazonensis, iniciadas 

com inoculo de 1x107 células/mL para 2h e 2x106 células por/mL para 24 e 48h, 

respectivamente, foram tratadas com diversas concentrações de álcool perílico, 

aldeído perílico e ácido perílico. As culturas de amastigotas de L. (L.) amazonensis 

purificados de lesão foram iniciadas com inóculo de 5x106 células/mL e incubadas 

por 24h na presença das diversas concentrações das drogas. As culturas foram 

incubadas em placas de 24 poços e a viabilidade das células foi avaliada 

utilizando-se o teste do MTT. Culturas mantidas em meio sem droga e incubadas 

na presença do diluente da droga serviram como controles experimentais. Os 

resultados dos testes de inibição do crescimento foram expressos calculando-se a 

porcentagem de sobrevivência dos parasitas após tratamento em relação ao grupo 

controle que não recebeu droga. Calculou-se também o valor referente a IC50 a 

partir do programa estatístico “Data analysis and technical graphics - Origin 6.1". 

Os experimentos foram realizados em triplicata e repetidos pelo menos duas 

vezes. 

 

3.7 Teste do MTT 

Após o período de incubação na presença de concentrações crescentes de drogas, 

as culturas foram centrifugadas a 1000 xg por 5 minutos. O sobrenadante foi 

desprezado e as células lavadas com 1 mL de "tampão A" (116 mM NaCl; 5,4 mM 

KCl; 0,8 mM MgSO4; 5,5 mM glicose; 10 mM MOPS; pH 7,2). Depois da 

centrifugação a 1000 xg por 5 minutos, o precipitado foi ressuspenso em 100 µL de 

"tampão A" e 20 µL de MTT (3-(4,5-dimetiltiazol- 2-il)-2,5 difenil bromo tetrazolium) 
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(5 mg/mL em tampão A) e incubado por duas horas a 25 °C. A reação foi 

interrompida pela adição de 200 µL de SDS 10%. A leitura foi realizada em um 

leitor de ELISA, medindo-se a absorbância a 595 nm sendo 690 nm o comprimento 

de onda utilizado como referência. A mitocôndria do parasita vivo converte o MTT 

em um produto corado denominado formazan, capaz de ser medido 

espectrofotometricamente.  

 

3.8 Teste de citotoxicidade das linhagens celulares na presença de álcool, 

aldeído e ácido perílico  

Para avaliar a toxicidade das drogas, culturas de macrófagos J774.A1, 

macrófagos de peritônio e fibroblastos HFF, iniciadas com inoculo de 5x105 

células/mL foram incubadas com álcool, aldeído e ácido perílico em diferentes 

concentrações por 24h . Após este período, as células aderidas foram lavadas com 

1 mL de tampão A. Aos poços contendo as células foi adicionado 200 µL de 

tampão A e 40 µL de MTT 5 mg/mL. As culturas foram incubadas por 2h a 37 °C. A 

reação foi interrompida pela adição de 100 µL de SDS 20%. A absorbância foi 

medida como descrito acima e a porcentagem de células viáveis foi calculada em 

relação ao controle cultivado na ausência de droga. 

 

3.9 Inibição de crescimento de amastigotas intracelulares 

Tanto os macrófagos J774.A1 quanto os macrófagos extraídos de peritônio de 

camundongos foram cultivados em placas de 24 orifícios contendo lamínulas de 13 

mm de diâmetro. Cada lamínula recebeu 4x105 macrófagos que foram cultivados 

durante 16 horas a 37 °C em estufa com atmosfera de 5% de CO2 para se 

aderirem. Após esse período os macrófagos foram infectados com promastigotas 
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de L. (L.) major de fase estacionária de cultura em uma proporção de 15:1 

parasitas por macrófago durante 3 horas a 33 °C. Os compostos a serem testados 

foram adicionados ao meio de cultura. Após 24h o meio foi trocado e a droga foi 

novamente aplicada nas mesmas concentrações iniciais. Após 48h desde a 

infecção, a cultura foi novamente lavada com RPMI sem soro a 37 °C e as células. 

Foram fixadas com metanol por 1 minuto e coradas com o conjunto de corantes 

Instant Prov  (Newprov) e observadas em microscópio óptico. 

 

3.10 Quantificação de óxido nítrico (NO) por reação de Griess. 

Alternativamente, culturas de macrófagos foram submetidas a um pré-

tratamento de álcool perílico ou aldeído perílico por 24 e 48h, seguido da infecção 

com promastigotas de L. (L.) major como descrito acima. As células infectadas 

foram mantidas em cultura na presença das drogas por 24 ou 48h e a seguir 

processadas como descrito. Para o cálculo da porcentagem de inibição do 

crescimento de amastigotas intracelulares foram calculadas as médias de três 

experimentos realizados em triplicata e em cada triplicata foram contadas 100 

células.  

Para avaliar a produção de NO em culturas celulares foi utilizada a Reação 

de Griess que avalia a produção de nitrito, produto de degradação de NO (DING et 

al., 1990). 

As células macrofágicas utilizadas para testar a inibição de crescimento de 

amastigotas intracelulares tiveram o sobrenadante colhido, após 24 e 48h, e 

congelado para a realização da reação de Griess. 

Para a quantificação de NO, foram adicionados 50 µL de sobrenadante das 

culturas (em placas de 96 cavidades)a 100 µL do reagente de Griess, contendo 50 
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µL de solução A (sulfanilamida 1%) e 50 µL de solução B (dihidrocloreto de 

naphtilenodiamino (NAP)0,1% (v/v) em 5% de H3PO4), incubando-se a reação 

durante 10 minutos a temperatura ambiente. Para a determinação da concentração 

de nitrito foi utilizado NaNO3 como padrão com concentração inicial de 100 µM. A 

leitura das densidades ópticas foi realizada em leitor de ELISA com filtro de 550 

nm. 

 

3.11 Preparações de toxicidade de álcool e aldeído perílico para uso in vivo  

Nos ensaios in vivo, os terpenos administrados por via tópica foram 

preparados em solução de 50% de droga com 50% de etanol ao um volume final 

de 10 µL e 20µL (0,25 g/kg e 0,5 g/kg respectivamente), ou creme Lanette N 

(álcool ceto estearílico) contendo 10% álcool perílico, 10% aldeído perílico ou uma 

mistura contendo álcool e aldeído perílico 10% cada. O creme foi utilizado até 21 

dias após a preparação, sendo mantido a 4 °C. Para administração intra-retal foi 

utilizada uma solução de 50% de álcool ou aldeído perílico (0,5 g/kg), 5% de etanol 

e 45% de PBS para alcançar um volume final de 20µL. Para a via intraperitoneal foi 

utilizado uma solução de 10% (0,25 g/kg) de droga em 90% PBS a um volume 

máximo de 50 µL 

Grupos de 5 camundongos BALB/c foram utilizados para teste de toxicidade 

da droga. Um grupo controle não tratado foi mantido em paralelo para observação 

do comportamento dos animais. O tratamento foi realizado por 2 semanas por via 

tópica ou intra-retal e foram observados o comportamento e reação dérmica frente 

ao álcool perílico e aldeído perílico desde o início do teste até a 2a semana. 

Posteriormente se fez um seguimento após o tratamento por 4 semanas em ambos 

casos. 
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3.12 Teste de atividade de álcool e aldeído perílico em camundongos 

infectados com Leishmania sp 

Grupos de 5 camundongos BALB/c foram inoculados com 1x106 amastigotas 

de L. (L.) amazonensis ou 2x106 amastigotas de L. (L.) major, na base da cauda. O 

tratamento foi iniciado 15 após a infecção como L. (L.) amazonensis e 21 dias para 

L. (L.) major. Em cada experimento foram incluídos um grupo controle não tratado 

e um grupo que recebeu apenas o veículo utilizado para a preparação do creme de 

uso tópico. Os esquemas e vias utilizadas para o tratamento foram: a) via tópica 

(em creme Lanette) de duas a três vezes ao dia por 3 semanas; b) via intra retal 

uma ou duas vezes por dia por 2 - 3 semanas; c) via intra peritonial uma vez por 

dia por 3 semanas. O diâmetro da cauda foi medido a cada 7 dias desde o início do 

tratamento até a 7a ou 10a semana. Após este período os animais foram 

sacrificados. 

 

3.13 Marcação metabólica com metionina  

Promastigotas (6,3x106/mL) ou amastigotas (2x108/mL) de L. (L.) 

amazonensis, lavados 3 vezes com PBS, foram pré-incubados em meio deficiente 

em metionina (1,5 mg/L) por 1 hora. Ao final deste período foram adicionados 2 µCi 

de [35S]-metionina (> 1000 Ci/mmol, Amersham) e as culturas foram tratadas e 

incubadas com as diferentes concentrações de álcool, aldeído e ácido perílico por 

24 horas a 25 °C. Os parasitas foram então submetidos a 3 lavagens com 10 mL 

de PBS e os parasitas coletados foram ressuspensos no volume de PBS restante 

no tubo após a última lavagem.  
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As células foram lisadas com o mesmo volume de tampão de lise (Tris 10 

mM, pH 7,6, NaCl 150 mM, 2% de NP-40, PMSF 200 mM, benzamidina 2 mM, 

leupeptina 10 mM, fenantrolina 5 mM e inibidor de tripsina 50 mg/mL). A 

suspensão foi vortexada e fervida por 10 minutos, mantida no gelo por 10 minutos 

e centrifugada a 10.000 xg por 10 minutos. Foi acrescentado 1 volume de tampão 

de amostra 2X (Tris 50 mM pH=6,8, SDS 2%, glicerol 10%, β-mercaptoetanol 5%, 

azul de bromofenol 0,1%). O extrato foi centrifugado novamente a 10.000 xg por 10 

minutos e o sobrenadante adicionado ao gel.  

 

3.14 Eletroforese de proteínas 

A separação eletroforética foi realizada em gel de acrilamida a 12% na 

presença de SDS 0,1% como descrito por Laemmli (1970). A separação foi 

efetuada a 100 V em tampão Tris-glicina (Tris 0,025 M, pH 8,3, glicina 0,19 M e 

SDS 0,1%). Foi utilizado o marcador de alto peso molecular (Invitrogen) como 

padrão de peso molecular de proteínas. Após a corrida o gel foi corado com azul 

de Coomassie (coomassie blue 0,05%, metanol 45%, acido acético 10%). Em 

seguida o gel foi descorado em solução de etanol 23%, acido acético 7% e tratado 

com Amplify (Amershan) por 40 minutos e exposto a autoradiografia por 1 semana.  

 

3.15 Análise de isoprenilação de proteínas. 

Promastigotas (1 a 2x108/mL) de L. (L.) amazonensis foram tratados por 24h 

com diferentes concentrações de álcool, aldeído e ácido perílico e marcados com 8 

µCi/mL de [1(n)- 3H]-farnesil pirofosfato (17 Ci/mmol; Amersham) ou 15 µCi/mL de 

[1(n)-3H]-geranilgeranil pirofosfato (15 Ci/mmol, Amersham) por 20-22 h a 25 °C. 

Os extratos protéicos e a separação das proteínas foram realizados em gel de 
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acrilamida 12 ou 15% como descritos nos itens anteriores e o tempo de exposição 

foi 2 meses. 

 

3.15 Análise estatística 

Os dados obtidos em experimentos in vitro do tratamento de macrófagos 

infectados e experimentos in vivo foram submetidos a análise pelo teste t de 

Student para amostras pareadas considerando-se as diferenças significativas 

quando P< 0,05. 
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 Determinação da atividade dos derivados do limoneno in vitro 

 

4.1.1 Atividade dos derivados do limoneno e cálculo da concentração 

inibitória 50% (IC50) para promastigotas de L. (L.) major e L. (L.) amazonensis 

Para testar a atividade de álcool, aldeído e ácido perílico na sobrevivência de 

promastigotas e calcular o valor da IC50 foram realizados experimentos in vitro 

incubando-se culturas de promastigotas durante tempos de 2, 24 e 48 horas com 

concentrações crescentes das drogas. A verificação da porcentagem de células 

sobreviventes foi obtida pelo teste de MTT. 

Como os derivados do limoneno foram diluídos em etanol, utilizamos o 

mesmo como controle. Promastigotas foram incubados com o volume de etanol 

correspondente ao volume utilizado para o teste de máxima concentração (1% do 

volume total). Esta cultura não apresentou alterações significativas na 

porcentagem de células sobreviventes após a incubação, o que permite afirmar 

que o etanol, no volume utilizado, não interfere na sobrevivência dos parasitas. 

 

4.1.1.1 Atividade de álcool perílico contra promastigotas 

A atividade de álcool perílico contra promastigotas de L. (L.) major foi 

avaliada em concentrações variando de 0,1 a 5,0 mM. Observamos efeito mesmo 

com tempos curtos de incubação de 2 horas, mas a atividade foi mais acentuada 

quando os parasitas foram mantidos na presença da droga por 24 e 48 horas 

(Fig.2A). 
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O efeito leishmanicida do álcool perílico foi também testado contra 

promastigotas de L. (L.) amazonensis (Fig. 2B). Para essa espécie, o efeito foi 

mais intenso do que o observado contra L. (L.) major em tempos curtos de 

incubação (2 horas), especialmente nas concentrações mais baixas de droga.  

Nos tempos de 24 e 48 horas de incubação nas duas espécies avaliadas a 

atividade de álcool perílico foi semelhante a partir de concentrações superiores a 1 

mM. 

Atividade máxima foi obtida depois de 48 horas de incubação com valores de 

IC50 de 0,29 e 0,48 mM para L. (L.) major e L. (L.) amazonensis, respectivamente 

(Tabelas 1 e 2). 

 

4.1.1.2 Atividade de aldeído perílico contra promastigotas 

Verificamos que o tratamento com aldeído perílico em concentrações 

variando de 0,01 a 0,50 mM induziram redução da sobrevivência de promastigotas 

de L. (L.) major. Após 2 horas de incubação a droga foi pouco ativa, mesmo nas 

concentrações mais elevadas. 

Entretanto, tempos de incubação de 24 e 48 horas resultaram em viabilidade 

diminuída (Fig. 3A). Constatamos também que culturas de L. (L.) amazonensis que 

foram incubadas por 2, 24 e 48 horas com aldeído perílico tiveram sua 

multiplicação inibida (Fig. 3B).    

Assim como observado com álcool perílico, promastigotas de L. (L.) 

amazonensis tratadas com aldeído perílico também se mostraram mais sensíveis à 

incubação com a droga em tempos curtos de incubação.  
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       Tabela 1 - IC50 de promastigotas de L. (L.) major tratadas com álcool 
                  perílico, aldeído perílico e ácido perílico. 

 

 

IC50 (mM) Álcool perílico Aldeído perílico Ácido perílico 

2h 2,09 ± 0,02 NCa NCb

24h 0,72 ± 0,04 0.11 ± 0,02 0,70 ± 0,23 

48h 0,29 ± 0,04 0,06 ± 0,01 1,11 ± 0,08 

NC:     Não calculado 

NCa:    Não foi possível calcular IC50 após 2 horas de incubação, período em 
que, com  concentrações de 0,5 mM de aldeído perílico, houve 75% 
de sobrevivência. 

NCb:   Não foi possível calcular IC50 após 2h horas de incubação, período 
em que, com concentrações de 5.0 mM de ácido perílico, houve 77% 
de sobrevivência. 

 
 
Tabela 2 - IC50 de promastigotas de L. (L.) amazonensis tratadas com álcool 

       perílico, aldeído perílico e ácido perílico. 

 

 IC50 (mM) Álcool perílico Aldeído perílico Ácido perílico 

2h 1,23 ± 0,12 0,14 ± 0,03 NR 

24h 0,90 ± 0,08 0,07 ± 0,004 NCa

48h 0,48 ± 0,06 0,10 ± 0,01 2,79 ±1,7 

 

NR.     Experimento não realizado 

NCa:    Não foi possível calcular IC50 após 2h horas de incubação, período 
em que nas concentrações de 5.0 mM de ácido perílico houve 40% 
de sobrevivência. 
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Figura 2 – Efeito do álcool perílico em culturas de promastigotas de L. (L.) major e L. 

(L.) amazonensis. Culturas de promastigotas foram incubadas com doses 

crescentes de álcool perílico por 2, 24 e 48 horas. A viabilidade das células foi 

avaliada por teste de MTT e a porcentagem de sobrevivência for calculada em 

relação às culturas não tratadas com a droga. (A) Efeito do álcool perílico em 

culturas de promastigotas de L. (L.) major. (B) Efeito do álcool perílico em 

culturas de promastigotas de L. (L.) amazonensis. 
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Figura 3. Efeito do aldeído perílico em culturas de promastigotas de L. (L.) major e L. 

(L.) amazonensis. Culturas de promastigotas foram incubadas com doses 

crescentes de aldeído perílico por 2, 24 e 48 horas. A viabilidade das células foi 

avaliada por MTT. (A) Promastigotas de L. (L.) major. (B) Promastigotas de L. 

(L.) amazonensis.  
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Os valores de IC50 de aldeído perílico contra promastigotas de L. (L.) major e 

L. (L.) amazonensis após 48 horas de incubação foram de 0,06 e 0,10 mM, 

respectivamente (Tabelas 1 e 2). 

 

4.1.1.3 Atividade de ácido perílico contra promastigotas 

Culturas de promastigotas de L. (L.) major tratadas com ácido perílico em 

concentrações variando de 0,1 a 5,0 mM tiveram sua multiplicação inibida de forma 

dose-dependente.  

Observamos efeitos apenas discretos após tempos de incubação de 2 

horas. O efeito leishmanicida do ácido perílico contra L. (L.) major foi máximo após 

24 horas, com IC50 de 0,70 mM (Tabela 1), não se observando incremento da 

atividade em tempos mais longos de incubação (Fig. 4A). 

O efeito do ácido perílico contra culturas de promastigotas de L. (L.) 

amazonensis após 24 e 48 horas de incubação foi menos intenso do que o 

observado contra L. (L.) major (Fig. 4B). 

Concentrações máximas de 5.0 mM não inibiram totalmente a multiplicação 

nas duas espécies, mesmo após 48 horas (Fig. 4B). As IC50 calculadas para ácido 

perílico são apresentadas nas Tabelas 1 e 2. 

 

4.1.2 Determinação da atividade dos derivados do limoneno e cálculo 

de IC50 em amastigotas de L. (L.) amazonensis 

Culturas de amastigotas de L. (L.) amazonensis extraídos de lesão de 

camundongos BALB/c foram utilizados para testar a atividade dos derivados do 

limoneno contra a forma do ciclo encontrada no hospedeiro mamífero. Utilizamos 

amastigotas desta espécie de Leishmania pela facilidade de se obter um grande. 
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Figura 4 – Efeito do ácido perílico em culturas de promastigotas de L. (L.) major e L. 

(L.) amazonensis. Culturas de promastigotas foram incubadas com doses 

crescentes de aldeído perílico por 2, 24 e 48 horas. A viabilidade das células 

foi avaliada por MTT. (A) Promastigotas de L. (L.) major. (B) Promastigotas de 

L. (L.) amazonensis. 
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número de parasitas a partir de lesão de camundongos após 12 semanas de 

infecção 

Os amastigotas foram tratados com álcool, aldeído e ácido perílico em 

diferentes concentrações por 24 horas. O diluente da droga (1% de etanol) 

utilizado em promastigotas mostrou-se tóxico para amastigotas, reduzindo o 

número de células sobreviventes em aproximadamente 45% do controle. Por isso 

se realizaram novos experimentos determinando-se que concentrações máximas 

de 0,4% de etanol não afetavam a sobrevivência das parasitas. 

Observamos que ácido perílico não foi capaz de inibir a multiplicação de 

amastigotas (Fig. 5A). Álcool perílico apresentou atividade, calculando-se uma IC50 

de 0,87 mM para tempos de incubação de 24 horas (Fig. 5A). 

Aldeído perílico mostrou-se ativo contra amastigotas tratados por 24 horas, 

com IC50 de 0,12 mM. Sua atividade mostrou-se ainda mais intensa após períodos 

de 48 horas de tratamento, especialmente nas concentrações mais baixas da 

droga (Fig. 5B). 

Observamos que mesmo as concentrações máximas utilizadas de cada droga 

não inibiram a multiplicação de amastigotas totalmente. A partir das porcentagens 

de sobrevivência obtidas, calculamos as IC50 das drogas para amastigotas (Tabela 

3). 

Mostrou-se que as IC50 calculadas para álcool e aldeído perílicos contra 

amastigotas foram próximas às descritas para promastigotas da mesma espécie, 

enquanto o ácido perílico foi ineficaz em promastigotas e amastigotas. 

 

 

 

 52



0 1 2 3 4 5

0

20

40

60

80

100

120

140

A  L. (L.) amazonensis - amastigotas

%
 d

e 
so

br
ev

iv
ên

ci
a

mM 

 Álcool perílico
 Ácido perílico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

0

20

40

60

80

100

120

140

BL.(L.) amazonensis - amastigota

%
 d

e 
so

br
ev

iv
ên

ci
a

Aldeído perílico [mM]

 24h
 48h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Efeito dos metabólitos do limoneno em culturas de amastigotas de L. (L.) 

amazonensis. Culturas de amastigotas de L. (L.) amazonensis extraídos de 

lesão foram incubadas com doses crecentes das diferentes drogas. A 

viabilidade das células foi avaliada por MTT. (A) Efeito de álcool perílico e 

ácido perílico em 24 horas. (B) Aldeído perílico em 24 h e 48 horas. 
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Tabela 3 – IC50 de álcool perílico, aldeído perílico e ácido perílico para 
                      amastigotas de L. (L.) amazonensis tratados por 24 horas. 

 

IC50 (mM) Álcool perílico Aldeído perílico Ácido perílico 

24h 0,87 ± 0,05 0,12 ± 0,01 NC 

     NC: Não foi possível calcular IC50 após 24h horas de incubação. 

 

4.1.3 Citotoxicidade dos derivados do limoneno e cálculo da concentração 

citotóxica em células de mamíferos 

A toxicidade de álcool, aldeído e ácido perílico foram avaliados em culturas in 

vitro de macrófagos J774.A1, macrófagos de peritônio e fibroblastos humanos 

(HFF). Estas células foram incubadas por 24 horas na presença de diferentes 

concentrações das drogas, permitindo o cálculo das concentrações que inibiram a 

sobrevivência em 50% (CC50).As doses foram escolhidas levando-se em conta as 

utilizadas contra promastigotas de Leishmania. 

Macrófagos J774.A1 mostraram-se extremamente sensíveis ao tratamento 

com os derivados de limoneno (Fig. 6), calculando-se CC50 de 0,45, 0,05 e 1,62 

mM, respectivamente, para álcool, aldeído e ácido perílicos. Os índices de 

seletividade (calculados como a razão entre CC50 para macrófagos J774.A1 e IC50 

para amastigotas de L. (L.) amazonensis) para álcool e aldeído foram de 0,51 e 

0,44, respectivamente. Os índices para álcool e aldeído perílico mostraram-se 

bastante baixos, indicando que essas drogas foram mais tóxicas para a célula do 

que para os próprios parasitas. 

Os ensaios de citotoxicidade de álcool e aldeído perílicos foram também 

realizados com culturas de macrófagos de peritôneo e fibroblastos (Fig. 7),  
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Figura 6 – Toxicidade do álcool perílico, aldeído perílico e ácido perílico para células 
de mamíferos. Culturas de macrófagos J774.A1 incubadas com álcool perílico 

e ácido perílico (A) ou com aldeído (B) nas concentrações indicadas, por 24h. 

A viabilidade das células foi analisada pelo teste de MTT e a porcentagem de 

sobrevivência calculada em relação às culturas não tratadas com a droga. 
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o ácido perílico devido a sua baixa eficácia em ensaios in vitro contra 

promastigotas e amastigotas. 

Macrófagos de peritônio tratados com álcool e aldeído perílico mostraram-se 

menos sensíveis que macrófagos J774.A1, com índices de seletividade de 1,02 e 

0,77. As mesmas drogas mostraram toxicidade menor no tratamento de 

fibroblastos com índices de seletividade de 3,28 e 2,85, respectivamente, para 

álcool e aldeído perílicos. 

 Os valores calculados para as CC50 das drogas em células de mamíferos são 

apresentados na tabela 4. 

 

Tabela 4 – CC50 de macrófagos e fibroblastos tratados com álcool perílico, aldeído 
                  perílico e ácido perílico. 

 

CC50 (mM) Álcool perílico Aldeído perílico Ácido perílico 

Macrófago J774.A1 0,45 ± 0,06 0,053 ± 0,008 1,62 ± 0,16 

Macrófago de peritônio 0,89 ± 0,022 0,093 ± 0,013 NR 

Fibroblasto HFF 2,86 ± 0,5 0,343 ± 0,03 NR 

                           

               NR: Experimento não realizado. 

 

4.1.4 Atividade de álcool perílico e aldeído perílico em amastigotas 

intracelulares. 

Apesar da alta toxicidade verificada em células de mamíferos, testamos 

também a atividade do tratamento e pré-tratamento com álcool perílico e aldeído 

perílico em culturas de macrófagos J774.A1 e macrófagos de peritônio infectados 

com promastigotas de L. (L.) major. Para isso foram testadas diferentes  
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Figura 7 – Toxicidade do álcool perílico e aldeído perílico para células de 

      mamíferos. Culturas de macrófago de peritônio e fibroblastos HFF 

      incubadas com as drogas álcool perílico (A) ou aldeído perílico. A 

      viabilidade das células foi avaliada como descrito na Fig. 6.  
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concentrações de droga, levando em conta a IC50 calculada para promastigotas de 

L. (L.) major e a CC50 de macrófagos J774.A1 e macrófagos de peritônio. 

Foi obtida uma porcentagem de infecção para os grupos não tratados de 34 ± 

2 % com macrófagos J774.A1 e de 42 ± 1 % em macrófagos de peritônio, indicando 

que os macrófagos de peritônio mostraram-se mais sensíveis à infecção por L. (L.) 

major que macrófagos J774.A1. Essas porcentagens foram tomadas como controle 

e referência para calcular a redução no número de macrófagos infectados nos 

grupos tratados com as drogas (Fig. 8). 

O tratamento com álcool perílico contra amastigotas intracelulares em 

macrófagos J774.A1 resultou em redução de 43% na infecção na concentração 

máxima de 0,5 mM. Concentrações de 0,05 mM de aldeído perílico reduziram em 

23% o número de macrófagos infectados (Tabela 5 e Figura 8). 

Os testes descritos acima foram realizados com linhagens celulares 

contínuas. Tentando utilizar condições mais próximas das que ocorrem in vivo, a 

atividade dos derivados de limoneno também foi testada em infecções em 

macrófagos residentes de peritônio de camundongos BALB/c. Nesse caso, 

observamos redução de 31% no número de células infectadas após tratamento 

com álcool perílico e de 36% após tratamento com aldeído perílico nas 

concentrações máximas testadas (Tabela 6 e Figura 8). 

Portanto, observamos que álcool e aldeído perílico foram capazes de reduzir 

o crescimento de amastigotas intracelulares nas doses utilizadas, que foram as 

máximas considerando-se a toxicidade in vitro. A atividade de álcool perílico e 

aldeído perílico também foram investigada avaliando-se o pré-tratamento de 

culturas de macrófagos de peritônio pelos tempos de 24 e 48 horas. 

 

 58



   Tabela 5 – Atividade de álcool perílico e aldeído perílico em amastigotas 
                          intracelulares. 

 

 
Macrófagos J774.A1 (% de infecção) 

Controle 0,25 mM 0,4 mM 0,5 mM 
Álcool perílico 

32 ±1 29 ± 2 19± 2 18 ± 1 

Controle 0,025 mM 0,04 mM 0,05 mM 
Aldeído perílico 

35 ± 1 31 ± 3 29 ± 2 27 ± 7 

 

 

              Tabela 6 – Atividade de álcool perílico e aldeído perílico em amastigotas 
               intracelulares. 
 

 
Macrófagos de peritônio (% de infecção) 

Controle 0,25mM 0,4 mM 0,5 mM 
Álcool perílico 

42 ± 1 40 ± 3 37± 1 29 ± 3 

Controle 0,025 mM 0,04 mM 0,05 mM 
Aldeído perílico 

41 ± 1 29± 1 28 ± 1 26 ± 3 

 

 

Nesses experimentos, culturas de macrófagos não infectadas foram mantidas 

por 24 ou 48 horas na ausência (não pré-tratado) e na presença de concentrações 

crescentes de droga (pré-tratado), em experimentos independentes para cada 

tempo de incubação. 

Ao final de 24 horas pós-infecção, a porcentagem de macrófagos de peritônio 

infectados no controle (não pré-tratados) foi de 57 ± 3%. Esse valor foi utilizado 

como referência para calcular a redução na porcentagem de infecção. 
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Figura 8. Efeito de álcool e aldeído perílico no crescimento de amastigotas 

intracelulares. Os gráficos mostram a redução da infecção em culturas de 

macrófagos J774.A1 e de macrófagos de peritônio infectados com promastigotas 

de L. (L.) major e incubados por 24h com diferentes concentrações de droga. A 

porcentagem de infecção em culturas não tratadas foi tomada como 100%. (A) 

Álcool perílico; (B) Aldeído perílico.   
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Após esse período, as células foram infectadas com L. (L.) major e 

submetidas a tratamento com as diferentes concentrações de droga por 24 horas. 

Macrófagos de perítoneo foram pré-tratados com concentrações de 0,25; 0,4 

e 0,5 mM de álcool perílico. Células pré-tratadas com 0,5 mM de álcool perílico por 

24 horas mostraram redução no número de células infectadas de 49%, enquanto 

em culturas prétratadas por 48 horas a redução foi de 37% (Fig. 9A). 

Celulas pré-tratadas com 0,05 mM de aldeído perílico mostraram redução na 

infecção de amastigotas intracelulares em 30% e 24 % nos tempos de pre-

tratamento de 24 e 48 horas, respectivamente (Fig. 9B). 

Os porcentagens de infecção obtidas (Tabela 7) indicam que não houve 

diferença significativa entre os esquemas de pré-tratamento por 24h ou 48 horas. 

 

Tabela 7 – Atividade do pré-tratamento de álcool perílico e aldeído 

                          perílico em amastigotas intracelulares. 

 

 Macrófagos de peritônio pré-tratados (% de infecção) 

Tempo\droga Controle 0,25 mM 0,4 mM 0,5 mM 

24h 57 ± 3 46 ± 2 40±2 29 ±3 

 

Álcool perílico 

48h 54 ± 4 43 ± 5 41±4 34 ± 2 

Tempo\droga Controle 0,025mM 0,04mM 0,05mM 

24h 57±3 44 ±9 43±2 40 ± 4 

 

Aldeído perílico 
48h 54 ± 4 42± 4 41±1 41 ± 2 

 

A análise comparativa entre resultados obtidos com e sem pré-tratamento das 

células está apresentada na Figura 10. Observamos que houve um aumento da 

atividade de álcool perílico contra amastigotas intracelulares quando as células 

foram pré-tratadas com a droga, embora a diferença não tenha sido significativa 
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Figura 9 – Efeito de álcool e aldeído perílico no crescimento de amastigotas 
intracelulares em macrófagos pré-tratados. Culturas de macrófagos 

de peritônio foram tratadas por 24 ou 48h com diferentes 

concentrações de álcool ou aldeído perílico. Essas células foram então 

infectadas com promastigotas de L. (L.) major e incubadas por 24horas 

na presença das mesmas concentrações de droga. (A) Álcool perílico. 

(B) Aldeído perílico. A porcentagem de infecção em culturas não 

tratadas foi tomada como 100%. 

 62



Comparação de macrófagos

0

10

20

30

40

50

60

0,25 0,4 0,5
Álcool perílico [mM]

 R
ed

uç
ão

 %
 d

e 
in

fe
cç

ão

MØ tratado MØ pré - tratado

A

 

Comparação de macrófagos

0

10

20

30

40

50

60

0,025 0,04 0,05
Aldeído Perílico [mM]

R
ed

uç
ão

 %
 d

e 
in

fe
cç

ão

MØ tratados MØ pré-tratados

B

 

Figura 10 – Comparação do efeito de álcool e aldeído perílico no crescimento de 

amastigotas intracelulares em macrófagos na ausência e na presença de 

pré-tratamento. Redução na porcentagem de infecção de células tratadas 

apenas após infecção (MØ tratados), ou antes, e depois da infecção (MØ 

pré tratados) com álcool perílico (A) ou aldeído perílico (B). O tempo de 

tratamento após a infecção para ambos foi de 24 horas. 
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(P = 0,06). O mesmo não foi observado em relação a aldeído perílico que teve sua 

atividade mantida ou levemente reduzida em células pré-tratadas. 

 

4.1.5 Produção de óxido nítrico (NO) em macrófagos tratados e prétratados 

com álcool perílico e aldeído perílico. 

A maior atividade de álcool perílico contra amastigotas intracelulares em 

macrófagos pré-tratados sugeria que um dos possíveis mecanismos de ação essas 

drogas na redução da infecção de L. (L.) major em macrófagos in vitro seria a 

indução da síntese de NO pelas células macrofágicas. Portanto, foi avaliada a 

produção de NO em macrófagos J774.A1 tratados com estas drogas e macrófagos 

de peritônio tratados e pré-tratados após infecção com L. (L.) major. 

O experimento permitiu quantificar a produção de nitrito (produto da redução 

de NO) a partir de uma curva padrão de nitrito de sódio. 

Após incubar os macrófagos tratados e pré-tratados com as diferentes 

concentrações de drogas, observamos que as concentrações de nitrito no 

sobrenadante das culturas não tratadas estavam abaixo do limite de detecção do 

protocolo (1,56 µM de nitrito). Não pudemos evidenciar qualquer aumento na 

acumulação de nitrito nas culturas, já que as dosagens permaneceram em níveis 

inferiores a 1,56 µm. Nesses experimentos a produção de nitrito foi detectada em 

culturas tratadas com lipolissacarídeo (LPS) bacteriano, utilizadas como controle 

positivo. Assim, é provável que os derivados dos terpenos não induzam a produção 

de NO em macrófagos. 

 

4.1.6 Análise da isoprenilacão de proteínas em parasitas tratados com álcool 

perílico e aldeído perílico 
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Considerando os dados da literatura que relacionam a atividade anti-tumoral 

dos derivados do limoneno principalmente à inibição da isoprenilacão, tentamos 

avaliar se os mecanismos de ação de álcool e aldeído perílico contra Leishmania 

também estariam relacionados a interferência na via dos isoprenóides nestes 

parasitas. 

Para realizar marcações metabólicas com precursores de isoprenóides 

radioativamente marcados, precisávamos inicialmente estabelecer condições 

experimentais nas quais ocorresse atividade das drogas sem perda de viabilidade 

celular. Escolhemos avaliar a síntese protéica como critério para escolha de 

concentrações de droga. 

 Promastigotas de L. (L.) major e promastigotas e amastigotas de L. (L.) 

amazonensis foram tratados com diferentes concentrações de drogas e marcados 

metabolicamente com [35S]-metionina. Os extratos protéicos de parasitas controle 

e tratados foram então analisados por SDS-PAGE e observados através de auto-

radiografia. 

Observamos que a incorporação em proteínas totais de promastigotas não foi 

alterada pelo tratamento com álcool perílico em concentrações de até 0,2 mM ou 

com aldeído perílico até 0,03 mM. Estes resultados também foram verificados em 

amastigotas de L. (L.) amazonensis nas diferentes concentrações (Fig. 11). 

Promastigotas de L. (L.) major foram então tratados com 0,02 mM de aldeído 

perílico e 0,2 mM álcool perílico e marcados com [1(n)-3H]-farnesil pirofosfato e 

[1(n)-3H]-geranilgeranil pirofosfato (Fig. 12). 
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Figura 11 – Marcação metabólica de promastigotas de L. (L.) amazonensis e L. (L.) 

major e amastigotas de L. (L.) amazonensis. Parasitas foram tratados 

com diferentes concentrações de álcool (A e C) e aldeído perílico (B e D). 

Após o tempo de incubação com as drogas os parasitas tratados e não 

tratados foram marcados com [35S]-metionina por 24 horas. Em cada 

canaleta foram aplicados extratos proteicos totais de 2x107 promastigotas de 

L. (L.) major (A e B) ou L. (L.) amazonensis (C) ou 4 x 107 amastigotas de L. 

(L.) amazonensis (D) Os extratos foram analizados por SDS-PAGE (12% 

acrilamida) e expostos a autoradiografia por 7 dias. 
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Figura 12 – Análise de isoprenilação de proteínas em promastigotas L. (L.) major. 
                   Promastigotas tratados com 0,02 mM de aldeído perílico (PCO), 0,5 mM de 

ácido perílico (PCOOH) ou 0.2 mM de álcool perílico (POH) foram marcados 

em experimentos independentes com [3H]-GGPP (A) e [3H]-FFPP (B) por 24 

horas. Em cada canaleta foi aplicado extrato proteico total de 5x107 

promastigotas. Os extratos foram analisados por SDS-PAGE (12% acrilamida), 

corados com azul de Coomassie (painéis à esquerda) e expostos a 

autoradiografia por 60 dias (painéis à direita). 
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Em parasitas marcados com [1(n)-3H]-farnesil pirofosfato não observamos 

incorporação em bandas protéicas, sugerindo que esse precursor poderia não 

estar sendo incorporado ou que as concentrações de precursor utilizadas seriam 

insuficientes para evidenciar bandas na auto-radiografia. A marcação com o 

segundo precursor ([1(n)-3H]-geranilgeranil pirofosfato) resultou na detecção de 

apenas uma mancha na autoradiografia, na base do gel abaixo da banda com 

massa molecular de aproximadamente 12 kDa. Possivelmente trata-se do 

radioativo não incorporado. Nos dois casos, a coloração do gel com azul de 

Coomassie permitiu confirmar que o tratamento dos parasitas com essas 

concentrações de droga não alterou o padrão global de proteínas (Fig. 12). 

 

4.2 Determinação da atividade dos derivados do limoneno em experimentos 

in vivo 

Uma vez determinada a atividade dos metabólitos do limoneno in vitro, foram 

realizados testes para verificar o efeito destes derivados no tratamento de 

leishmaniose experimental em camundongos BALB/c. 

Foram feitos experimentos in vivo com as duas espécies de Leishmania, L. 

(L.) amazonensis e L. (L.) major. A primeira é altamente agressiva na evolução da 

doença, portanto uma boa resposta das drogas nesta espécie nos mostraria a 

eficácia do tratamento. A segunda tem uma evolução mais lenta e poderia 

favorecer uma resposta mais efetiva das drogas aplicadas.  

As vias de aplicação utilizadas nesses experimentos foram as vias tópica, 

intra-retal e intra-peritonial. O tratamento por via tópica foi feito utilizando soluções 

da droga em etanol em volume total de 10µL ou preparações em creme Lanette. 

No caso da via intra-retal as drogas foram diluídas em 5% de etanol em PBS 
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aplicando-se um volume final de 20µL e para a via intraperitoneal foi utilizada uma 

emulsão da droga com PBS em volumes máximos de 50 µL. 

Os camundongos BALB/c escolhidos foram de uma faixa etária de 6-8 

semanas com peso médio de 20-22 gramas, os quais foram inoculados com as 

duas espécies de Leishmania na forma amastigota: 1x106 para L. (L.) amazonensis 

e 2x106 para L. (L.) major. O sítio de inoculação foi a base da cauda para evitar a 

remoção do creme no caso do tratamento tópico e para facilitar a medida da lesão. 

O tratamento começou 2 semanas após a inoculação dos parasitas para o grupo 

inoculado com L. (L.) amazonensis e após 3 semanas para o grupo inoculado com 

L. (L.) major. 

Foram avaliadas a tolerância e atividade de álcool perílico e aldeído perílico 

pelas diferentes vias. As doses utilizadas de álcool perílico foram baseadas em 

dados publicados (HAAG; GOULD, 1994; RIPPLE et al., 2000). Como estudos 

semelhantes com aldeído perílico não estão disponíveis, seguimos as mesmas 

referências de álcool perílico. 

 

4.2.1 Toxicidade do álcool perílico e aldeído perílico em camundongos 

BALB/c 

Grupos de 5 camundongos BALB/c foram utilizados inicialmente para avaliar a 

tolerância dos animais à aplicação das drogas.  

O tratamento para verificar toxicidade para álcool e aldeído perílico por via 

tópica foi realizado com doses de 0,25 ou 0,5 g/kg/dia da droga por 2 semanas 

ininterruptas. Trabalhos de (HUDES et al., 2000) utilizaram doses de álcool perílico 

de 2100 mg/m2 a 2800 mg/m2 em humanos por via oral, com efeitos colaterais 

moderados. Esses valores foram utilizados como referência no tratamento por via 

 69



intra-retal, adotando-se doses máximas de 1g/kg/dia por 2 semanas com uma 

interrupção de 24 horas no 7o dia. No transcurso da aplicação foram avaliados os 

seguintes parâmetros: peso, aparência do local da aplicação e sinais sistêmicos de 

toxicidade como atividade, agressividade e aspecto da pelagem. 

Durante as 2 semanas de tratamento e por 2 semanas após sua interrupção 

não foram notadas diferenças significativas no peso dos animais que receberam 

álcool ou aldeído perílico por vias tópica ou intra-retal (Fig. 13). 

Para o grupo de camundongos tratados por via tópica observamos aparência 

saudável da área tratada, sem sinais de irritação local, além de comportamento 

normal dos camundongos dentro da gaiola. Os animais que receberam as drogas 

por via intra-retal se mostraram inquietos e agitados nos últimos dias de aplicação, 

possivelmente devido ao trauma da manipulação. Essa irritabilidade não foi notada 

nas 2 semanas de observação após a interrupção do tratamento. Em todos os 

grupos a pelagem esteve em condições normais. 

 

4.2.2 Álcool perílico no tratamento de leishmaniose experimental 

Uma vez verificada a falta de toxidade aparente in vivo por ambas as vias de 

aplicação, passamos a avaliar a atividade destes metabólitos do limoneno em 

camundongos BALB/c infectados por L. (L.) amazonensis e L. (L.) major. 

Duas semanas após a infecção de camundongos BALB/c com L. (L.) 

amazonensis foi iniciado o tratamento por via tópica com creme lanette contendo 

10% de álcool perílico. O creme foi aplicado sobre a lesão uma vez ao dia por 3 

semanas. Observamos que os camundongos infectados apresentaram edema na 

área de inoculação mostrando a evolução da doença. A comparação entre os 

grupos tratados e o grupo controle sem tratamento mostrou que não houve 
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Figura 13 – Toxicidade dos derivados do limoneno. Evolução do peso de 

camundongos BALB/c tratados com álcool ou aldeído perílico por via 

tópica (solução) e intra-retal (solução). O tempo de tratamento foi de 2 

semanas e 2 semanas de acompanhamento para ambas vias. (A) Álcool 

perílico tópico em doses de 0,25 e 0,5 g/kg/dia e via intra-retal 0,5 e 1 

g/kg/dia. (B) Aldeído perílico tópico 0,5 g/kg/dia e via intra-retal 1 g/kg/dia. 
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diferença na evolução das lesões durante 7 semanas após a interrupção do 

tratamento (Fig. 14A). 

O tratamento de animais infectados com L. (L.) major por via tópica foi feito 

utilizando-se o mesmo esquema descrito acima. Nesse caso também não 

observamos diferenças no tamanho da lesão quando comparados os grupos 

tratados com o grupo controle (Fig. 14B). 

O tratamento por via intra-retal foi realizado injetando-se doses de 1g/kg/dia, 

aplicados como solução contendo 5% de etanol como solvente em volume final de 

20-30 µL. Os animais foram tratados com uma aplicação ao dia por 2 semanas. 

 Não foram observadas diferenças entre os grupo tratados e o grupo controle 

durante o período de aplicação da droga, característica que se manteve 7 semanas 

após o tratamento tanto para os camundongos infectados com L. (L.) amazonensis 

(Fig. 14A) quanto para L. (L.) major (P>0,1) (Fig. 14B). 

A aplicação de álcool perílico por via intraperitoneal foi avaliada em 

camundongos BALB/c infectados com L. (L.) major. Esta via mostrou-se efetiva em 

experimentos no laboratório feitos com outro terpeno por isso a escolha desta. Os 

experimentos foram feitos em grupos de 6 camundongos por gaiola tratados com 

concentrações de 0,5 g/kg/dia por 3 semanas.  Novamente não foram observadas 

diferenças na evolução das lesões quando comparados com o grupo controle 

(P>0,5) (Fig. 15). 

Os resultados apresentados nestes experimentos no tratamento in vivo com 

álcool perílico de camundongos infectados por L. (L.) amazonensis e L. (L.) major 

por via tópica, intra-retal e intraperitoneal mostraram que este monoterpeno não 

tem atividade no tratamento da doença. 
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Figura 14. Atividade de álcool perílico no tratamento de leishmaniose. Evolução do 

tamanho da lesão de camundongos BALB/c infectados com L. (L.) 

amazonensis (A) ou L. (L.) major (B) e tratados por via tópica ou intra-retal. 

Para o tratamento por via tópica foi utilizado creme com 10% da droga 

aplicado sobre a lesão 1  vez ao dia por 3 semanas. Para o tratamento por via 

intra-retal a dose utilizada foi 1 g/kg/dia por 2 semanas. O tamanho da lesão 

foi avaliado através do diâmetro médio da cauda. As barras indicam o período 

de tratamento. 
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 Figura 15 – Atividade de álcool perílico no tratamento de leishmaniose. Experimentos 

in vivo feitos em camundongos BALB/c infectados com L. (L.) major e 

tratados com álcool perílico por via intraperitoneal em doses de 0,5 g/kg/dia 

por 3 semanas e acompanhamento de 7 semanas. A avaliação das lesões 

foi feita da mesma forma que na Fig. 14. 

 

4.2.3 Aldeído perílico no tratamento de leishmaniose experimental 

A atividade de aldeído perílico no tratamento de camundongos BALB/c 

infectados com L. (L.) major e L. (L.) amazonensis foi testada utilizando as mesmas 

vias de aplicação descritas para álcool perílico. 

Para o tratamento tópico, os camundongos infectados foram separados em 

grupos de 6 camundongos por gaiola com um grupo controle e tratados com creme 

lanette contendo 10% de aldeído perílico. Foi realizada uma aplicação por dia 

sobre a área da lesão durante 3 semanas. 

Os resultados mostraram que não houve diferença entre a evolução das 

lesões de camundongos tratados com aldeído perílico e os do grupo controle 
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durante o período de aplicação da droga, característica que se manteve após o 

tratamento no acompanhamento por 4 semanas (resultados não apresentados). 

 Considerando-se a possibilidade de metabolização rápida da droga a outros 

derivados, foi também testado o tratamento com creme contendo aldeído perílico 

na mesma concentração, mas com 3 aplicações ao dia durante 3 semanas, em 

camundongos BALB/c infectados com L. (L.) amazonensis e L. (L.) major. Apesar 

de não termos observados qualquer sinal de toxicidade, a evolução das lesões foi  

similar em camundongos tratados por via tópica e controles não tratados 

(P>0,13)(Fig. 16). 

O tratamento por via intra-retal com aldeído perílico foi realizado com doses 

de 1g/kg/dia (uma aplicação diária) e 2g/kg/dia (divididos em duas doses) por 2 

semanas. Camundongos infectados com L. (L.) amazonensis ou L. (L.) major e 

tratados com doses de 1g/kg/dia não apresentaram redução no tamanho das 

lesões durante ou após o tratamento (resultados não mostrados). 

Em camundongos BALB/c infectados por L. (L.) amazonensis e tratados com 

doses de 2g/kg/dia observamos evolução mais lenta das lesões a partir da quinta 

semana, comportamento que se manteve até a sétima semana, mas sim 

diferenças significativas (P>0,09) (Fig. 16A). Já na infecção por L. (L.) major, não 

foram observadas diferenças, mesmo com doses mais elevadas (P>0,1) (Fig. 16B). 

Aldeído perílico aplicado por via intra-retal, mesmo em diferentes freqüências 

de aplicação, não se mostrou tóxico em camundongos infectados tanto por L. (L.) 

amazonensis quanto L. (L.) major.  

O tratamento intraperitoneal foi avaliado em camundongos BALB/c infectados 

com L. (L.) major. Os experimentos foram feitos com doses de 0,5 g/kg/dia por 3 

semanas e o acompanhamento até a sétima semana após a interrupção do  
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Figura 16 – Atividade de aldeído perílico no tratamento de leishmaniose. 

Experimentos in vivo feitos em camundongos BALB/c infectados e 

tratados por via tópica (creme) e via intra-retal (solução). O 

esquema de tratamento por via tópica utilizou preparação de creme 

Lanette com 10%da droga, aplicado 3 vezes ao dia por 3 semanas. 

As doses por via intra-retal foram de 1g/kg/aplicação 2 vezes ao dia 

por 2 semanas. Acompanhamento de 4 e 5 semanas 

respectivamente. A avaliação das lesões foi feita da mesma forma 

que na Fig. 14. (A) Camundongos infectados com L. (L.) 

amazonensis. (B) Camundongos infectados com L. (L.) major. 

 76



tratamento não revelou diferenças entre os grupos controle e tratado (P=0,76) (Fig. 

17). 

 

4.2.4 Determinação da atividade da associação de álcool perílico e aldeído 

perílico no tratamento de leishmaniose experimental 

A atividade da associação destes monoterpenos foi testada em camundongos 

BALB/c infectados com L. (L.) amazonensis. Utilizamos a via de aplicação tópica, 

com creme lanette contendo 10%de álcool perílico e 10% de aldeído perílico. 

Foram realizadas aplicações 2 vezes ao dia por 3 semanas. Não observamos 

diferenças entre os grupos tratado e controle, de forma semelhante ao que havia 

sido observado com cada uma das drogas individualmente (P=0,13)(Fig. 18). 

A associação também foi testada por via intraperitoneal em camundongos 

infectados com L. (L.) amazonensis. Foram utilizadas doses de 0,25 mg/kg/dia de 

cada terpeno, preparadas em conjunto em emulsão em PBS. Nesse caso, os 

camundongos tratados evoluíram com redução significativa no tamanho da lesão, 

notada a partir da segunda semana, ou seja, ao final do tratamento e que persistiu 

até a sétima semana de acompanhamento (P<0,005) (Fig. 19). 
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Figura 17 – Atividade de aldeído perílico. Experimentos in vivo feitos em camundongos 

BALB/c infetados com L. (L.) major e tratados com álcool perílico por via 

intraperitoneal em doses de 0,5g/kg/dia por 3 semanas e acompanhamento 

de 4 semanas. A avaliação das lesões foi feita da mesma forma que na Fig. 

14. 
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Figura 18 – Atividade da associação de álcool perílico e aldeído perílico por via 
tópica (creme). Camundongos BALB/c infectados com L. (L.) amazonensis, 

tratados por via tópica com creme contendo 10% de álcool e aldeído perílico.  

                     O creme foi aplicado 2 vezes ao dia por 3 semanas. A barra indica o período 

                     de tratamento. 
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Figura 19 – Atividade da associação de álcool perílico e aldeído perílico por via 
intraperitoneal.Camundongos BALB/c infectados com L. (L.) amazonensis 

tratados por via intraperitoneal com 0,25 g/kg/dia de álcool e aldeído 

perílicos. O tempo de tratamento foi de 2 semanas e o acompanhamento de  

6 semanas. A avaliação das lesões foi feita da mesma forma que na Fig. 14 
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5 DISCUSSÃO 

 
 
 

Não resta dúvida de que as ferramentas disponíveis para o tratamento 

medicamentoso de leishmaniose, em suas diversas apresentações clínicas, são 

inadequadas. Seja por sua toxicidade, por sua via de administração ou pela 

resistência adquirida pelo parasita, as drogas usadas hoje têm resultados bastante 

insatisfatórios. Portanto, a busca de novas alternativas para o tratamento dessa 

parasitose é mais do que justificado. 

Os terpenos são derivados da via do MVA e MEP extraídos de plantas, onde 

cumprem diversos papéis funcionais. Os terpenos são encontrados em uma 

variedade de alimentos, especialmente em frutas, vegetais e óleos. Estes 

compostos podem interferir em vários pontos da via de síntese de isoprenóides, 

inibindo a síntese de esteróis e bloqueando a isoprenilação de proteínas 

(CROWELL et al., 1991; CROWELL; GOULD, 1994).  

Os terpenos possuem atividade antibacteriana, antitumoral, antiviral e 

antifúngica (TATMAN; MO, 2002), além de possuir atividade contra parasitas como 

P. falciparum, Toxoplasma gondii (EL-SAYED et al., 2001) e Trypanosoma brucei 

(CALIS et al., 2006). Existem também relatos de atividade de terpenos contra 

espécies do gênero Leishmania como L. (L.) donovani (CAMACHO et al., 2003) e 

L. (L.) major (FUCHINO et al., 2001). 

Terpenos como farnesol, limoneno e nerolidol têm também atividade inibitória 

sobre células tumorais (WATTENBERG; COCCIA, 1991) além de atividade 

antibacteriana (INOUE et al., 2004). O farnesol pode interferir no ciclo celular e 

induzir apoptose (BURKE et al., 1997) e parece também ter sua atividade 
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relacionada à interferência na via dos isoprenóides inibindo a síntese da enzima 

HMG-CoA redutase ou acelerando sua degradação (MO; ELSON, 2004). 

Limoneno possui atividade antibacteriana e antifúngica (AL-BURTAMANI et 

al., 2005), e inibe o crescimento de células tumorais, além de ser capaz de prevenir 

o desenvolvimento de tumores (CROWELL, 1997; TSUDA et al., 2004). O 

mecanismo de ação proposto é a inibição da isoprenilação de proteínas por 

interferência na via dos isoprenóides (CROWELL et al., 1991; SCHULZ et al., 

1994) e alterações na síntese de proteínas Ras (HOLSTEIN; HOHL, 2003). O 

limoneno é ativo in vitro contra diversas espécies de Leishmania e apresenta 

também atividade in vivo em infecções murinas por L. (L.) amazonensis (ARRUDA, 

2007). 

Limoneno é oxidado no fígado sendo seus metabólitos o álcool perílico, 

aldeído perílico e finalmente ácido perílico (CROWELL; GOULD, 1994). Derivados 

do limoneno demonstraram ser mais eficientes que o limoneno no tratamento de 

tumores de mama, produzindo efeitos no crescimento, no ciclo celular e na 

regulação e expressão de proteínas (YURI et al,2004). Considerando-se a 

atividade previamente observada de limoneno no tratamento de leishmaniose 

experimental, justificava-se a investigação sobre a atividade de seus derivados no 

mesmo modelo. 

Assim, a atividade de álcool, aldeído e ácido perílico contra Leishmania foi 

inicialmente avaliada em culturas in vitro. As concentrações utilizadas foram 

diferentes para cada tipo de droga tendo como referência as utilizadas para 

culturas de células neoplásicas. Além disso, foram utilizados tempos de incubação 

diferentes, com a intenção de determinar qual o tempo de maior atividade. 
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Metabólitos do limoneno demonstraram atividade em culturas de 

promastigotas de L. (L.) major e L. (L.) amazonensis. A sensibilidade das duas 

espécies aos diferentes compostos foi bastante similar, em termos de valores de 

IC50. Para todos os compostos, houve incremento da atividade quando 

comparados os tempos de incubação de 2 e 24 horas, enquanto que o 

prolongamento do tempo de incubação para 48 horas não induziu aumento 

importante de atividade. O valor de IC50 determinado para ácido perílico foi 

bastante alto, em faixa de mM. Álcool perílico apresentou atividade significativa já 

após 2 horas de incubação, o que nos fez supor que haveria atividade citolitica. De 

fato, promastigotas tratados com álcool perílico observados ao microscópio óptico 

mostravam evidências de membranas danificadas ou promastigotas totalmente 

destruídos (dados não apresentados). 

Também testamos a atividade das drogas em amastigotas de lesão de L. (L.) 

amazonensis. Foram utilizados amastigotas desta espécie devido a problemas na 

obtenção de amastigotas de L. (L.) major, já que as lesões induzidas em 

camundongos nesse caso são de evolução lenta e contem um número bem mais 

reduzido de parasitas. 

Avaliamos a atividade destas drogas em amastigotas, pois essa é a forma 

que se apresenta no hospedeiro vertebrado. Os resultados demonstraram que os 

monoterpenos álcool e aldeído perílicos têm atividade contra amastigotas após 

tempos de incubação de 24 horas. Os valores de IC50 obtidos para amastigotas 

foram comparáveis aos previamente demonstrados para promastigotas. Não 

observamos atividade dose-dependente de ácido perílico contra amastigotas, em 

concentrações de até 5 mM.  
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A citotoxicidade destes compostos foi avaliada em diferentes células 

mamíferos: macrófagos J774A1, macrófagos de peritônio e fibroblastos. A escolha 

de macrófagos baseou-se em serem essas as células hospedeiras naturais de 

Leishmania, enquanto os experimentos com linhagem de fibroblastos humanos 

tinham como objetivo verificar se a alta toxicidade observada com macrófagos era 

generalizada. 

Tanto álcool perílico como aldeído perílico tiveram comportamento similar em 

culturas de células. Índices de seletividade (CC50/IC50) menores que 1 foram 

obtidos para os dois tipos de macrófagos, mostrando um efeito tóxico das drogas 

muito severo. Curiosamente, para álcool perílico os dados de literatura apontam 

para toxicidade leve a moderada após administração por via oral de doses de 1600 

a 2800 mg/m2. A determinação dos níveis séricos obtidos após a administração 

dessas doses não detecta a presença de álcool perílico no plasma, mas sim a de 

seus derivados, sendo um deles o ácido perílico nas concentrações de 433.2 ± 

245.8 µM e 774.1 ± 439.6 µM respectivamente (HUDES et al., 2000). O 

monoterpeno álcool perílico nas concentrações empregadas está dentro de faixa 

de doses utilizadas em humanos. 

Para verificar se a toxicidade observada contra macrófagos in vitro era um 

fenômeno geral, foram então utilizados fibroblastos, que se mostraram menos 

sensíveis às drogas apresentando IS de 3,28 e 2,85, respectivamente, para álcool 

e aldeído perílico. 

A toxicidade de ácido perílico foi maior para macrófagos do que para 

parasitas: enquanto mesmo doses de 5 mM levaram a praticamente nenhum efeito 

em amastigotas, a mesma dose foi capaz de reduzir a viabilidade de macrófagos 

de maneira drástica. Assim, considerando-se a baixa atividade antiparasitária e alta 
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toxicidade de ácido perílico, não foram realizados outros experimentos in vitro ou in 

vivo com ácido perílico. Além da atividade de álcool e aldeído perílico na inibição 

da multiplicação dos parasitas cultivados in vitro, foi também testada a atividade 

em amastigotas intracelulares em culturas de macrófagos J774A1 e macrófagos de 

peritônio. Observamos reduções de até 40% no número de células infectadas após 

tratamento com álcool ou aldeído perílico. 

Algumas hipóteses para explicar a baixa eficácia nesses experimentos 

seriam: embora essas drogas sejam altamente lipofílicas, pode haver baixa 

penetração no macrófago ou baixas concentrações no vacúolo parasitóforo; as 

drogas estariam sendo degradadas para outras formas metabólicas pelo 

macrófago infectado; ou a terceira opção, onde os amastigotas intracelulares 

seriam mais resistentes a essas drogas.  

Curiosamente as atividades de álcool e aldeído perílico foram mais 

acentuadas conforme o tipo de macrófago utilizado: enquanto álcool perílico foi 

mais ativo em infecções com macrófagos J774.A1, aldeído mostrou-se mais eficaz 

quando as infecções foram realizadas em macrófagos de peritônio. Essas 

observações podem ser sugestivas de que os dois metabólitos tenham sua ação 

leishmanicida devida a mecanismos distintos. 

Estudos em animais com álcool perílico tinham demonstrado que este 

monoterpeno pode ser efetivo na prevenção do câncer. Múltiplos estudos feitos por 

Lantry et al. (1997) mostraram que álcool perílico poderia inibir a iniciação do 

tumor. Barthelman et al. (1998) demonstraram que esta droga inibia a incidência do 

tumor e multiplicidade, em modelo murino de câncer de pele. Os derivados do 

limoneno estão sendo testados em diferentes fases de tratamento e autores como 
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Crowel et al. (1997) consideram os metabólitos do limoneno como drogas com 

características quimiopreventivas. 

Com base nesses dados, tentamos então avaliar se haveria um efeito 

estimulador da atividade microbicida do macrófago induzida por tratamento das 

culturas de células antes da infecção. Observamos que o pré-tratamento das 

células com álcool perílico por 24 horas antes da infecção aumentou a atividade 

anti-Leishmania. Esse efeito não foi observado para aldeído perílico. Como um dos 

mecanismos antimicrobianos do macrófago mais efetivos contra Leishmania é a 

produção de NO, o aumento da atividade de álcool perílico administrado antes da 

infecção poderia estar relacionado a estimulação da produção de NO. Foram então 

realizadas medidas da acumulação de nitrito em sobrenadantes dessas culturas. 

Aumento na produção de NO após tratamento com álcool perílico e ácido perílico 

ou limoneno também não foi detectado em estudos anteriores (DEL TORO-

ARREOLA et al., 2005; ARRUDA, 2007). 

Vários estudos em células tumorais relacionam a atividade de álcool perílico a 

alterações na isoprenilação de proteínas (CROWELL et al., 1991; GELB et al., 

1995; HARDCASTLE et al., 1999). Para determinar se a atividade desses 

monoterpenos contra Leishmania estava relacionada à interferência na síntese de 

proteínas isopreniladas foram feitos experimentos preliminares. Assim, 

determinamos as concentrações de droga a serem utilizadas em marcações 

metabólicas com precursores específicos da via de isoprenóides através de 

ensaios de viabilidade celular e marcação de proteínas totais. 

Não conseguimos demonstrar a ocorrência de isoprenilação de proteínas em 

experiências realizadas com promastigotas de L. (L.) major marcados com os 

precursores [1(n)-3H]-farnesil pirofosfato e [1(n)-3H]-geranilgeranil pirofosfato. A 
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separação de extratos protéicos marcados com [1(n)-3H]-geranilgeranil pirofosfato 

permitiu a detecção de radioatividade apenas no limite do gel, que poderia 

corresponder a precursor não incorporado ou a presença de proteínas com massa 

molecular aparente menor que 12 kDa. Após marcação com [1(n)-3H]-farnesil 

pirofosfato não foi possível detectar qualquer marcação em proteínas totais. Esses 

experimentos foram repetidos várias vezes, obtendo-se sempre os mesmos 

resultados. 

A análise dos dados do genoma de L. (L.) major revela a presença de vários 

genes que codificam proteínas contendo em sua seqüência sítios aceptores de 

isoprenilação (FIELD et al., 1996) (dados não apresentados). A maioria desses 

genes codificam proteínas de 21 a 28 kDa. Portanto, esperávamos identificar 

produtos marcados nessa faixa de massa. D’Alexandri et al. (2006) relataram a 

presença de proteínas isopreniladas com massa na faixa de 5 a 8 kDa em P. 

falciparum, sugerindo que as manchas na base do gel de promastigotas de L. (L.) 

major poderiam ser proteínas isopreniladas de baixo peso molecular. Portanto, 

esse fenômeno ainda precisa ser melhor investigado. Com os resultados 

disponíveis, não é possível explicar a ausência de marcação de proteínas na faixa 

de 20 kDa, tanto com [1(n)-3H]-farnesil pirofosfato como com [1(n)-3H]-

geranilgeranil pirofosfato.Vale a pena ressaltar que esses precursores são 

eficientemente incorporados por promastigotas de Leishmania resultando na 

síntese de diversos compostos isoprênicos, como demonstrado em trabalhos 

anteriores (ARRUDA et al., 2005; ARRUDA, 2007). 

As proteínas isopreniladas têm importantes funções reguladoras, pertencem 

ao grupo das pequenas proteínas G (PGP), envolvidas em uma variedade de 

sinais relativos ao crescimento, diferenciação, organização do citoesqueleto e 
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transporte vesicular. As funções das PGP dependem da modificação pós-

traducional (MCTAGGART, 2006), que resulta na adesão de grupos prenil que 

ancoram as pequenas G proteínas às membranas intracelulares (MAGEE; 

MARSHALL, 1999). 

As PGP são proteínas monoméricas, que compreendem a superfamília Ras, 

que por sua vez inclui famílias estruturalmente classificadas: Ras, Rho/Rac, Rab, 

Sar1/Arf e Ran (BUSS et al., 1991). Dentro da família Ras esta a P21 Ras, 

expressa em numerosos tecidos e ativada por diversos fatores e sinais 

extracelulares (JACKSON et al., 1990; VOJTEK; DER, 1998). 

Sabe-se que espécies de Leishmania são capazes de sintetizar esteróis 

utilizando a via do mevalonato (BERMAN et al., 1984). Ellis et al. (1994) 

caracterizaram a molécula de ubiquinona desses parasitas e a síntese de dolicol foi 

caracterizada em L. (L.) amazonensis por Arruda et al. (2005). 

O processo de prenilação de proteínas em Leishmania não foi estudado, mas 

existem trabalhos feitos com Trypanosoma brucei que mostram que a inibição de 

PFTase afetaria a síntese de proteínas isopreniladas (FIELD et al., 1996; 

YOKOYAMA et al., 1997). Proteínas isopreniladas foram também detectadas em 

Trypanosoma cruzi e Leishmania donovani (CASSEL et al., 1991) quando essas 

células foram marcadas com ácido mevalônico radioativo. A incorporação de FPP 

e GGPP marcados em proteínas de Leishmania nunca foi demonstrada. 

Tendo verificado a atividade in vitro dos derivados do limoneno, passamos a 

avaliar a atividade in vivo destes dois monoterpenos. Testes de fase I realizados 

com álcool perílico relataram moderada toxicidade em dose crônicas com efeitos 

gastrointestinais (náusea, vomito, anorexia, saciedade, eructação e gosto 

desagradável) e fadiga (RIPPLE et al. 2000). Entretanto, não existem dados sobre 
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a toxicidade de aldeído perílico. Os testes de tolerância em camundongos com 

ambos os compostos, administrados por via tópica ou intra-retal, não mostraram 

sinais de toxicidade tomando como parâmetros o local da aplicação, estado da 

pelagem, peso e irritabilidade. Podemos afirmar que estas drogas nas 

concentrações, freqüência e vias de aplicação utilizada nos camundongos 

infectados com as duas espécies de Leishmania, não apresentaram sinais de 

toxicidade significativa. No tratamento de leishmaniose cutânea, o desenvolvimento 

de um medicamento que possa ser utilizado por via tópica seria um grande avanço. 

Por isso, utilizamos essa via em testes iniciais de eficácia de álcool perílico. 

Entrentanto, o tratamento de camundongos BALB/c infectados com L. (L.) 

amazonensis ou L. (L.) major com álcool perílico por via tópica não foi eficaz. 

Os resultados negativos desses experimentos nos levaram a considerar que 

o curto tempo de exposição da lesão às drogas poderia ser um limitante forte, já 

que os camundongos rapidamente removem o creme da cauda por contato com a 

serragem ou por lambidas. Além disso, temos o problema que os derivados do 

limoneno são rapidamente metabolizados pelo fígado de mamíferos, sendo 

encontrados no plasma sanguíneo após 15 minutos de consumo por via oral, com 

um pico de acúmulo após 1-3 horas, sendo a meia vida de 2 horas (RIPPLE et al., 

2000), fortalecendo a idéia da chegada mínima da droga na célula infectada. 

Isso significa que álcool perílico estaria sendo degradado a aldeído perílico, 

que é rapidamente metabolizado dentro do organismo e passado a ácido perílico, o 

metabólito mais abundante. No entanto, o ácido perílico é, como demonstramos, 

menos ativo contra Leishmania (experimentos in vitro). Portanto, não se teria a 

concentração necessária para matar as formas amastigotas encontradas no 

macrófago de camundongos BALB/c infectados. 
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A via de administração intra-retal, que havia se mostrado eficiente no 

tratamento com limoneno (ARRUDA, 2007), poderia evitar, pelo menos 

parcialmente, a metabolização rápida dessas drogas, já que os produtos 

absorvidos pela mucosa do reto não são imediatamente levados ao fígado, 

evitando-se o metabolismo de primeira passagem. Contudo, o tratamento de 

camundongos com álcool perílico por essa via também não foi eficaz.  

Estes resultados se repetiram com aldeído perílico que, sendo avaliado nas 

mesmas concentrações de álcool perílico não apresentou efeito sobre L. (L.) 

amazonensis, motivo pelo qual aumentamos a freqüência para os camundongos 

infectados com L. (L.) major, tentando manter os níveis deste metabólito no plasma 

sanguíneo, mas os resultados se mantiveram negativos tanto para via tópica 

quanto por via intra-retal.  

Tentamos também utilizar a associação de álcool perílico e aldeído perílico 

para o tratamento de camundongos infectados com Leishmania. Essas duas 

drogas combinadas por via tópica não demonstraram atividade quando foi utilizada 

a associação por via intraperitoneal observamos melhora nos camundongos 

tratados em comparação com os não tratados. Tentamos então avaliar doses mais 

altas que se mostraram tóxicas para os camundongos BALB/c. Assim não foi 

possível concluir o experimento devido à morte da metade dos camundongos na 

primeira semana de tratamento. 

As doses testadas in vivo nesse trabalho foram inferiores às utilizadas em 

estudos para o tratamento de câncer. Entretanto, existem exemplos na literatura de 

administração de compostos em altas doses em preparações liquidas (MIYAGI et 

al., 2000; PORRINI et al., 2005) com atividade antineoplásica. Por isso que mesmo 

em doses elevadas e escapando das medidas usuais a serem tomadas para 
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considerar uma droga efetivamente viável, seguimos em frente com os 

experimentos, já que esses terpenos poderiam ser agregados a diferentes bebidas 

nas concentrações necessárias para curar a doença.  

Podemos sugerir também, que ante a atividade in vitro contra promastigotas e 

amastigotas extracelulares e a pouca eficácia da droga in vivo na inibição de 

amastigotas intracelulares em camundongos infectados é possível que a 

membrana do macrófago represente a barreira para entrada da droga. O 

encapsulamento desses terpenos em liposomos ou microcápsulas poderia ajudar 

no problema da chegada ao interior do macrófago e evitar a degradação das 

drogas por enzimas hepáticas. Assim trabalhos feitos por Bertolini et al. (2001) 

relataram a tentativa de encapsular o monoterpeno limoneno em goma arábica, 

tendo-se observado a pouca estabilidade, permitindo a oxidação a outros 

metabólitos. Assim a busca de membranas com permeabilidade seletiva para evitar 

a oxidação de monoterpenos se faz necessária para melhor conhecimento da 

atividade destes terpenos. 

Assim, podemos concluir que os composto álcool perílico e aldeído perílico 

apresentam atividade in vitro contra promastigotas e amastigotas axênicos, 

enquanto ácido perílico não foi capaz de reduzir apropriadamente o crescimento 

deste protozoário. 

Estes terpenos mostraram-se tóxicos para células de mamíferos in vitro, mas 

foram bem tolerados in vivo em doses de até 2g/Kg/dia em camundongos BABL/c. 

Não houve resposta clínica à administração de álcool e aldeído perílico em 

camundongos infectados com L. (L) major ou L. (L.) amazonensis e tratados por 

via tópica, intra-retal ou intraperitoneal.  
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A associação de álcool e aldeído perílico por via intra-retal em altas doses foi 

capaz de retardar a progressão da doença em camundongos infectados com L. (L.) 

amazonensis. 

Os resultados obtidos nesse trabalho podem fornecer bases para estudos de 

modificação das moléculas de limoneno e de seus derivados metabólicos, 

buscando encontrar moléculas que retenham a atividade antiparasitária, mas que 

apresentem menor toxicidade e melhores propriedades de penetração tecidual e 

concentração no macrófago. 
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