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RESUMO 

 

 

Miguel DC. Caracterização da atividade de tamoxifeno no tratamento da leishmaniose 
experimental e investigação sobre seus mecanismos de ação. [tese (Doutorado em 
Parasitologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 
2011.  
 
 

O tratamento de indivíduos que apresentam leishmaniose, seja ela cutânea ou visceral, é 

usualmente problemático, uma vez que os medicamentos utilizados na prática clínica são 

altamente tóxicos, requerem administração parenteral e nem sempre promovem a cura dos 

pacientes. Torna-se clara, portanto, a necessidade de se pesquisar novos fármacos com 

potencial leishmanicida. O objetivo da presente Tese de Doutorado foi caracterizar a 

atividade do tamoxifeno, composto utilizado no tratamento do câncer de mama há décadas, 

contra diferentes espécies de Leishmania in vitro e in vivo, além de identificar seu possível 

mecanismo de ação. As concentrações inibitórias de tamoxifeno para 50% de culturas de 

parasitas tanto de cepas de laboratório como de isolados recentes de pacientes variaram de 

5 a 20 µM. Além disso, nossos resultados mostraram que a aplicação intraperitoneal de 20 

mg/kg/dia de citrato de tamoxifeno por duas semanas levou à redução significativa no 

tamanho das lesões e das úlceras na base da cauda de camundongos BALB/c infectados com 

L. (L.) amazonensis, bem como à diminuição da carga parasitária. Diferentes modelos de 

infecção animal comprovaram ainda a eficácia de tamoxifeno contra L. (L.) chagasi e L (V.) 

braziliensis. Apesar da atividade deste fármaco estar diretamente relacionada à inibição da 

ligação de estrógeno ao seu receptor, ele exibe efeitos moduladores da atividade de 

proteínas sinalizadoras em concentrações próximas às efetivas contra Leishmania. 

Primeiramente verificamos que tamoxifeno foi capaz de induzir rapidamente a alcalinização 

de vacúolos de macrófagos peritoniais contendo amastigotas de L. (L.) amazonensis, sendo 

este um efeito observado em períodos curtos e longos de incubação com a droga. Esta 

alcalinização parece não estar diretamente relacionada à morte dos parasitas pela alteração 

imediata das condições ideais do meio necessário à sobrevivência das formas amastigotas, 

mas sim ligada ao aumento do efeito leishmanicida de tamoxifeno, uma vez que este 



 

 

composto apresentou-se mais ativo na faixa de pH neutro a moderadamente alcalino. Outro 

alvo investigado foi a biossíntese de isoprenóides de promastigotas. Células tratadas com 

tamoxifeno apresentaram redução global na biossíntese de farnesol, geraniol, dolicol, 

ergosterol e ubiquinona após marcação metabólica com [14C]-leucina, indicando que 

tamoxifeno não interfere especificamente na síntese de cada um destes produtos. Iniciamos 

também a investigação dos efeitos do tamoxifeno no metabolismo de ceramidas em 

Leishmania adotando a estratégia de marcação metabólica de promastigotas com C6-NBD-

ceramida. Verificamos que promastigotas de Leishmania são capazes de incorporar 

eficientemente ceramida conjugada ao fluoróforo NBD. Em nossos ensaios, a incubação de 

promastigotas tanto com os inibidores clássicos da via de biossíntese de esfingolipídios como 

com tamoxifeno resultou na alteração do perfil de incorporação dos precursores utilizados. 

O tratamento com tamoxifeno aumentou a biossíntese de glucosilceramida acetilada, elevou 

os níveis de ceramida acilada e diminuiu a biossíntese de fosfoesfingolipídios de 

promastigotas de L. (L.) amazonensis. Finalmente, nossos dados mostraram ainda que 

tamoxifeno permeabiliza a membrana plasmática de promastigotas de L. (L.) amazonensis e, 

a partir de estudos por microscopia eletrônica de transmissão, verificamos que este fármaco 

alterou a estrutura mitocondrial dos parasitas e provocou intensa vacuolização do 

citoplasma. Os resultados apresentados neste trabalho configuram o primeiro relato da 

atividade de tamoxifeno contra Leishmania e justificam a realização de futuros testes deste 

fármaco como uma alternativa na quimioterapia da leishmaniose. 

 
 
Palavras-chave: Leishmania. Leishmaniose. Quimioterapia. Infecção Experimental. 

Tamoxifeno. Esfingolipídios.  

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Miguel DC. Activity of tamoxifen in the treatment of experimental leishmaniasis and 
investigation on its mechanisms of action. [Ph.D. thesis (Parasitology)]. São Paulo: Instituto 
de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2011.  
 

 

The treatment of cutaneous and visceral leishmaniasis is challenging, since the drugs used 

are frequently ineffective, very toxic and require parenteral administration. Therefore, the 

discovery of new drugs with leishmanicidal activity is in pressing need. The objective of this 

thesis was to characterize the activity of tamoxifen, a drug used in the treatment of breast 

cancer for decades, against Leishmania spp. in vitro and in vivo, and to identify its possible 

mechanism of action. The inhibitory concentrations of tamoxifen for 50% of parasite 

cultures, from reference strains and recent isolates from patients, ranged from 5 to 20 µM. 

Moreover, we showed that the intraperitoneal administration of 20 mg/kg/day tamoxifen 

citrate for two weeks led to significant reductions in the lesion and ulcer sizes and parasite 

burden in L. (L.) amazonensis-infected BALB/c mice. Additionally, the administration of 

tamoxifen in two other models of animal infection proved its effectiveness against L. (L.) 

chagasi and L (V.) braziliensis. In an attempt to characterize tamoxifen’s mechanism of 

action against Leishmania, we found that this drug was able to induce a rapid alkalinization 

of macrophage vacuoles containing L. (L.) amazonensis amastigotes. This phenomenon does 

not appear to be related to the death of the parasites, but rather is linked to an increased 

antileishmanial effect of tamoxifen. Another target investigated was the interference of 

tamoxifen in the biosynthesis of isoprenoids. Treated cells showed an overall reduction in 

the biosynthesis of farnesol, geraniol, dolichol, ergosterol and ubiquinone after metabolic 

labeling with [14C]-leucine, indicating that tamoxifen does not interfere specifically in the 

synthesis of those products. We have also studied the effects of tamoxifen on Leishmania 

ceramide metabolism. The strategy adopted was the metabolic labeling of promastigotes 

with C6-NBD-ceramide. Our results showed that Leishmania is able to incorporate NBD-

ceramide. The incubation of promastigotes with classical inhibitors of sphingolipid 



 

 

biosynthesis as well as with tamoxifen resulted in striking modifications in the pattern of 

sphingolipid biosynthesis. L. (L.) amazonensis promastigotes treated with tamoxifen showed 

increased biosynthesis of acetylated glucosylceramide and acyl-ceramide and decreased 

synthesis of phosphosphingolipids. Finally, our data showed that tamoxifen induced the 

permeabilization of the promastigote plasma membrane and, based on studies using 

transmission electron microscopy, we found that this drug altered the mitochondrial 

structure and caused intense cytoplasmic vacuolization. The results presented here comprise 

the first report of the activity of tamoxifen against Leishmania and offer support for future 

trials to evaluate tamoxifen as an alternative for leishmaniasis chemotherapy. 

 

 

Key words: Leishmania. Leishmaniasis. Chemotherapy. Experimental Infection. Tamoxifen. 

Sphingolipids. 
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1.1 As Doenças Negligenciadas 

 

 

 O termo Doenças Negligenciadas (DNs) refere-se a doenças de alto impacto social que 

acometem regiões pobres e emergentes no mundo e, por isso, despertam interesse restrito 

da indústria farmacêutica e do meio acadêmico (Lapa e Silva, 2008). A Organização Mundial 

da Saúde (World Health Organization, WHO) considera atualmente cerca de 20 enfermidades 

excluindo a malária e a tuberculose como DNs de alta importância, incluindo a dengue, 

esquistossomose, hanseníase, helmintíases adquiridas pelo contato com solo, leishmaniose 

em suas diversas manifestações clínicas e tripanossomíase africana e americana (WHO, 2010). 

Estudos apontam que parcelas inferiores a 10% do auxílio financeiro direcionado para 

pesquisas destinam-se aos programas nos quais se enquadram as DNs quando comparados ao 

investimento na pesquisa em AIDS, malária e tuberculose. Algumas DNs como helmintíases 

intestinais podem acometer grandes contingentes da população, levando a infecções crônicas 

e baixas taxas de mortalidade, enquanto outras como a tripanossomíase africana e a 

leishmaniose visceral atingem uma parcela relativamente menor da população, embora sendo 

muitas vezes rapidamente fatais (All-Party Parliamentary Malaria Group - APPMG, 2008/9). 

Segundo estimativas da Organização Pan-Americana da Saúde (PAHO), escritório regional da 

WHO nas Américas, aproximadamente 570 milhões de pessoas residentes em países 

caribenhos e latino-americanos em 2005 estavam expostas ao risco de infecção por alguma 

DN. Deste total da população: 17,6% encontravam-se infectados por Trichuris, 14,6% por 

Ascaris, 6% por ancilostomídeos e 3,2% por Trypanosoma cruzi.  

 Estimativas apontavam que 1,6% da população brasileira (cerca de 3 milhões de casos) 

encontrava-se infectada por Schistosoma mansoni em 2005 e mais de 3.500 casos de 

leishmaniose visceral haviam sido reportados em 2004 (PAHO/WHO, 2007). Além disso, o 

Brasil detem a maioria dos casos de DNs da América Latina e Caribe, segundo levantamento 

realizado por Hotez em editorial publicado no periódico PLoS Neglected Tropical Diseases 

(Hotez, 2008).  

 Além de causarem sofrimento massivo, anemia, desnutrição, deformação e deficiência 

física em estágios crônicos, as DNs levam a altos níveis de mortalidade, ocasionando prejuízos 
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sociais e econômicos para as populações afetadas (Hotez et al., 2009; Feasey et al., 2010). 

Embora bem sucedidos, recentes investimentos em políticas de saúde pública objetivando o 

controle das DNs – como os programas de erradicação da dracunculíase, hanseníase e 

oncocercíase (Feasey et al., 2010) – ainda se mostram incipientes na redução do impacto 

global das DNs, visto que o número de casos de infecções por diversos protozoários e 

helmintos vem aumentando nas últimas décadas. Tal realidade representa um enorme 

desafio para os governos de países pobres e em desenvolvimento, incluindo o Brasil, que 

urgentemente necessitam estabelecer políticas de rotina de vigilância epidemiológica e coleta 

de dados para as DNs, bem como ampliar o investimento em pesquisas de novas ferramentas 

para diagnósticos mais eficazes, desenvolvimento de vacinas e novas alternativas 

quimioterápicas para o tratamento dos doentes (Morel et al., 2005; Hotez e Ferris, 2006; 

Hotez et al., 2009).  

   

 

1.2 Aspectos gerais da leishmaniose e seu agente etiológico  

  

 

 Conforme citado anteriormente, a leishmaniose é uma das mais impactantes DNs por 

ocupar a quinta posição em prevalência no mundo, com casos registrados em 88 países 

distribuídos em 4 continentes (Figura 1). Anteriormente considerada uma doença rural, a 

leishmaniose vem se expandido para áreas mais urbanizadas com estimativa de 1,6 milhão de 

pessoas infectadas por ano, sendo 500 mil casos da forma visceral (basicamente concentrados 

em Bangladesh, Brasil, Etiópia, Índia, Nepal e Sudão) e mais de um milhão de casos da forma 

cutânea - incluindo suas subdivisões clínicas - ocorrendo em sua maioria no Afeganistão, 

Arábia Saudita, Argélia, Bolívia, Brasil, Irã, Peru, Síria e Sudão (WHO, 2010). A expansão do 

número de doentes tornou-se evidente a partir da década de 1990 e se estende até os dias 

atuais. No Brasil, por exemplo, foi verificado o aumento no número de casos de leishmaniose 

visceral principalmente na região Nordeste, além da detecção de casos da forma cutânea para 

todos os estados da Federação. Isso pode ser explicado principalmente pela mudança no 

padrão de distribuição geográfica da doença que se propagou para áreas periféricas de 
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grandes centros urbanos associada à invasão e ocupação indevida de áreas de mata. Todavia, 

também deve ser considerado o processo de organização da rede de assistência relacionada 

ao diagnóstico e tratamento levando à detecção mais efetiva do número de casos 

(PAHO/WHO, 2007). Países como o Afeganistão, em 2002, e a Etiópia, em 2005, 

experimentaram grandes epidemias de leishmaniose cutânea e visceral, respectivamente 

(WHO, 2010). 

 

 

Figura 1. Distribuição global da leishmaniose cutânea (A) e visceral (B) segundo levantamento de número de 
casos realizado pela Organização Mundial da Saúde entre 2005 e 2009. Os países em cinza destacam-
se pela endemia, porém, sem registros oficiais do número de casos.  

                 Fonte: Adaptado de WHO, 2010 – First WHO Report on Neglected Tropical Diseases, 2010. 
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Os agentes causadores da leishmaniose são protozoários pertencentes ao gênero 

Leishmania, família Trypanosomatidae e ordem Kinetoplastida. São parasitas heteroxenos, 

sendo assim, alternam o ciclo biológico entre hospedeiros distintos: um invertebrado 

(limitando-se à infecção de fêmeas de insetos flebotomíneos dos gêneros Phlebotomus no 

Velho Mundo e Lutzomyia no Novo Mundo) e um vertebrado (abrangendo diversas classes de 

mamíferos e alguns répteis) (Lainson e Shaw, 1987). Ao longo do ciclo, os parasitas sofrem 

importantes alterações morfológicas e bioquímicas, mas ainda assim conservam uma típica 

estrutura flagelar proeminente ou reduzida e o cinetoplasto. Este último, ao qual o nome 

dado à ordem faz referência, consiste em um aglomerado de moléculas de DNA circulares 

dotado de um complexo mecanismo de replicação que está encerrado na mitocôndria única 

do parasita (revisado por Liu et al., 2005). 

Durante seu ciclo de vida, o parasita é tomado pelo inseto hematófago flebotomíneo 

durante a ingestão de sangue de um animal infectado. Neste caso, o estágio parasitário é 

denominado amastigota, consistindo em uma forma arredondada obrigatoriamente 

intracelular e de flagelo reduzido. Ao atingirem o tubo digestivo do inseto vetor há a 

transformação das formas amastigotas para promastigotas (forma flagelada, fusiforme e 

extracelular), que permanecem aderidos às microvilosidades do intestino médio. Após 4 a 7 

dias, período que varia de acordo com a espécie de Leishmania, diversas modificações na 

morfologia e na superfície celular do parasita ocorrem, permitindo em última instância a 

liberação dos promastigotas dos microvilos que se acumulam no esôfago do inseto. O 

processo de diferenciação que ocorre no intestino do vetor é denominado metaciclogênese e 

é caracterizado pela transformação das formas que se dividem (promastigotas procíclicos), em 

formas menores altamente móveis incapazes de se dividir, denominadas promastigotas 

metacíclicos. Quando o inseto realizar um novo repasto sanguíneo, os promastigotas 

metacíclicos serão inoculados no hospedeiro mamífero, onde terão de subverter os 

mecanismos de defesa inatos e infectar principalmente macrófagos permanecendo no interior 

de fagolisossomos. Sinais como o aumento da temperatura e a diminuição do pH são cruciais 

para a diferenciação da forma promastigota para amastigota que se dividirá até a ruptura da 

célula hospedeira. Os amastigotas liberados são então fagocitados por outras células da 

linhagem macrofágica tanto localmente quanto em tecidos distantes após a disseminação 
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(Lainson e Shaw, 1987; Sacks e Kamhawi, 2001; Rey, 2008). Após períodos de semanas a 

meses, a leishmaniose pode se manifestar em diferentes formas clínicas.  Hospedeiros 

humanos são geralmente acidentais. Classicamente apresentam a forma cutânea, que pode 

atingir a pele, linfonodos e mucosas, ou a forma visceral da doença com comprometimento do 

baço, medula óssea e fígado. Essa última é capaz de provocar a morte do indivíduo não 

tratado (Ashford, 2000; Murray et al., 2005). 

Cerca de 20 espécies transmitidas por aproximadamente 30 espécies de flebotomíneos 

levam ao amplo espectro clínico da leishmaniose, que também será influenciado pela 

resposta imune do hospedeiro além de variações regionais (Herwaldt, 1999; Handman, 2001; 

Murray et al. 2005). 

  

 

1.3 Leishmaniose cutânea 

 

 

 Na leishmaniose cutânea o período de incubação varia de duas semanas a dois meses 

após a picada do inseto (Grimaldi, 1982). A doença se inicia com pequenas pápulas 

eritematosas, que aumentam vagarosamente de tamanho, transformando-se em nódulos e 

posteriormente em lesões ulceradas (Rey, 2008). A ocorrência da leishmaniose cutânea no 

Novo Mundo está principalmente associada às seguintes espécies: Leishmania (Viannia) 

braziliensis, Leishmania (Leishmania) amazonensis, L. (L.) mexicana, L. (V.) peruviana, L. (V.) 

panamensis e L. (V.) guyanensis. No Velho Mundo essa forma da doença ocorre 

principalmente na região do Mediterrâneo, Oriente Médio e sul da Ásia e as espécies 

envolvidas são L. (L.) major, L. (L.) tropica e L. (L.) aethiopica. No Brasil as espécies 

responsáveis pelas maiores taxas de infecção são L. (V.) braziliensis, L. (L.) amazonensis e L. 

(V.) guyanensis (Grimaldi, 1982; Rey, 2008). 

 A forma cutânea localizada pode evoluir para cura e cicatrização espontânea, apesar 

de requerer meses ou anos, a despeito da espécie causadora (Bern et al., 2008). Cerca de 1 a 

10% dos casos de leishmaniose cutânea pode evoluir para uma manifestação clínica mais 

complexa denominada leishmaniose mucocutânea ou mucosa que no Brasil é causada por L. 
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(V.) braziliensis e L. (V.) guyanensis (Amato et al., 2007; Guerra et al., 2011). Trata-se de uma 

forma grave que pode levar à destruição do septo nasal, palato e outras estruturas da 

mucosa, geralmente com resposta insatisfatória a drogas específicas. Em situações mais 

severas pode levar a mutilações faciais e em alguns casos mais raros levar a infecções 

bacterianas secundárias, com evolução para septicemia e óbito (Marsden, 1990; Oliveira et 

al., 2005; Velozo et al., 2006).  

 Outras manifestações raras da leishmaniose cutânea incluem as formas difusa, 

disseminada e recidivante, para as quais a resposta à terapêutica é pobre. A primeira, 

normalmente causada por L. (L.) amazonensis, evolui de forma lenta com formação de placas 

e múltiplas nodulações não ulceradas repletas de parasitas, recobrindo extensas áreas da 

pele. A forma disseminada pode ser causada por L. (V.) braziliensis e L (L.) amazonensis e leva 

a um quadro de múltiplas lesões papulares não nodulares que acometem vários segmentos 

corporais, frequentemente a cabeça e o tronco. Por último, a forma recidivante apresenta-se 

como uma doença crônica que desencadeia a formação de lesão facial solitária com baixa 

carga parasitária. É causada por espécies do Velho Mundo, sendo mais comum em países do 

Oriente Médio (Franke et al., 1990; Convit et al., 1993; Herwaldt, 1999; Brasil - SVS-

Fiocruz/Ministério da Saúde, 2011). 

 A distribuição de casos de leishmaniose cutânea no território brasileiro é ampla, 

atingindo todas as regiões, sendo a Norte a detentora do maior número de casos para o 

período de 2002 a 2009. De acordo com levantamento da Secretaria de Vigilância Sanitária do 

Ministério da Saúde, foram notificados 21.824 casos da doença no Brasil em 2009 (Brasil - 

SINAN/SVS/Ministério da Saúde, 2010). 

 

 

1.4 Leishmaniose visceral ou calazar 

 

 

 Trata-se de uma doença crônica e sistêmica de período médio de incubação entre 2 a 4 

meses. Os sinais e sintomas consistem em febre de longa duração, emagrecimento, anemia, 

hepatomegalia, esplenomegalia, caquexia, micropoliadenopatia, hemorragias e leucopenia. Se 
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não tratada, a doença evolui para o óbito em 1 a 2 anos após o aparecimento dos sintomas 

(Roberts e Janovy, 2000). As espécies causadoras são L. (L.) donovani na África Oriental, Índia 

e China, L. (L.) infantum no Mediterrâneo, outras regiões da África, Oriente Médio e China e, 

no continente americano, é atribuída à L. (L.) chagasi (sinonímia de L. (L.) infantum) (revisado 

em Mauricio et al., 2000; Rey, 2008).  

 Existem algumas variações da leishmaniose visceral clássica como a leishmaniose 

dérmica pós-calazar mais comumente decorrente de infecção por L. (L.) donovani, na qual há 

o aparecimento de lesões cutâneas secundárias meses ou anos após a resolução do calazar. 

Mais raramente, a leishmaniose viscerotrópica caracteriza-se por uma síndrome com baixas 

cargas parasitárias de manifestações não-específicas e causadas por L. (L.) amazonensis no 

Novo Mundo e L. (L.) tropica no Velho Mundo (Barral et al., 1991; Herwaldt, 1999). 

 Embora tenha caráter reconhecidamente zoonótico, a leishmaniose visceral na Índia, 

Paquistão e Bangladesh é uma antroponose, ou seja, o homem é um hospedeiro que participa 

do ciclo também como reservatório. Tal fato leva a implicações importantes como o aumento 

no número de pacientes refratários ao tratamento clássico devido à resistência dos parasitas 

às drogas e o favorecimento da expansão da doença em países populosos como 

recentemente descrito para uma região não-endêmica do Nepal (Pandey et al., 2011).  No 

caso do Brasil a transmissão envolve canídeos selvagens e cães domésticos. Os cães, 

apresentando ou não sintomas, podem ser fontes de transmissão atuando como reservatório, 

o que torna o controle da população dos animais infectados altamente complexo (Lainson e 

Rangel, 2001). Frequentemente surtos de leishmaniose visceral são temporal e espacialmente 

precedidos por epidemias caninas, como ocorrido no município de Belo Horizonte entre 1993 

e 1996 (Bevilacqua et al., 2001). 

 O aumento do número de casos de leishmaniose visceral no Brasil ganhou força a 

partir dos anos 1990, com destaque para os estados do Pará e Tocantins (região Norte), Mato 

Grosso do Sul (Centro-Oeste), Minas Gerais e São Paulo (Sudeste). No período de 2004 a 2009, 

os casos brasileiros confirmados para a doença foram superiores a 3500/ano. No ano de 2009, 

só a região Nordeste contabilizou 47% dos casos brasileiros, com destaque para o estado do 

Ceará apresentando 629 casos (Brasil - SINAN/SVS/Ministério da Saúde, 2010). 
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 Um fator crucial que deve ser levado em consideração no que diz respeito à incidência 

da leishmaniose é a sua associação com quadros de imunossupressão, como em pacientes 

transplantados (Machado et al., 2009) e principalmente em pacientes com síndrome da 

imunodeficiência adquirida. Na Etiópia, por exemplo, as taxas de co-infecção HIV/Leishmania 

estão entre 15 a 30% (WHO, 2011). Na década de 1990, países europeus como Espanha, 

Portugal, França e Itália apresentavam alta prevalência desta co-infecção, porém, mais 

recentemente, o uso disseminado da terapia antirretroviral tem sido acompanhado de 

declínio no número de casos. Situação inversa é observada quando se trata da prevalência da 

co-infecção HIV/Leishmania em países da África Subsaariana e do sul da Ásia, que vem 

aumentando significativamente nos últimos anos (Alvar et al., 2008; Lloyd-Smith et al., 2008). 

No caso do Brasil, recentes trabalhos reportaram o aumento na incidência desta co-infecção 

no Nordeste e Centro-Oeste. No estado do Mato Grosso do Sul foi verificado que a 

leishmaniose visceral é a primeira infecção oportunista para 60% dos casos de pacientes HIV-

positivos (Botelho e Natal, 2009; Alexandrino-de-Oliveira et al., 2010; Nascimento et al., 

2011). Em indivíduos portadores do vírus HIV com severa imunossupressão, o quadro de 

leishmaniose visceral costuma ser bastante grave com comprometimento de áreas não-usuais 

como o trato gastrointestinal. Na ausência de terapia antirretroviral eficaz as taxas de recaída 

após tratamento podem chegar a 100% (revisado em Bern et al., 2008). Herwaldt assinala que 

as tendências de invasão urbana da leishmaniose e da expansão da infecção pelo HIV para 

áreas rurais são fatores capazes de promover o aumento no número de pacientes co-

infectados por HIV/Leishmania no mundo (Herwaldt, 1999). 

 

 

1.5 Controle da leishmaniose 

 

 

 O controle da leishmaniose deve ser estabelecido de acordo com os aspectos eco-

epidemiológicos das diferentes formas da doença (revisado em Vioukov, 1987). A forma 

zoonótica requer uma série de medidas que envolvem:       
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a. Controle direto do vetor (controle químico, ecológico, biológico ou genético);  

b. Controle do agente etiológico baseado no tratamento de doentes a exemplo do ocorrido na 

China, onde significativa redução no número de casos de leishmaniose visceral foi verificada 

após intenso trabalho de tratamento e cuidado à população doente;  

c. Controle da fonte de infecção (eliminação ou contenção de animais que sirvam como 

reservatórios para o parasita);  

d. Proteção do indivíduo contra a infecção através do uso de repelentes contra flebotomíneos 

e eventualmente pela utilização de uma vacina.  

 

Ainda nos dias de hoje não existe nenhuma vacina disponível contra a leishmaniose. É 

consenso que uma vacina capaz de imunizar o homem ou mesmo uma vacina eficaz para cães 

tornar-se-ia a medida profilática ideal no controle da leishmaniose. Contudo, diversos 

obstáculos ainda precisam ser ultrapassados para que se estabeleça uma vacina ativa e 

segura. Dentre as maiores dificuldades estão: a falta de conhecimento acerca da 

complexidade dos mecanismos imunológicos decorrentes da infecção por Leishmania; a 

transposição de testes em modelos de infecção animal para testes pré-clínicos e clínicos; a 

busca por antígenos ideais que se mostrem capazes de ativar uma resposta protetora 

persistente contra a infecção, entre outros (Vioukov, 1987; Kedzierski et al., 2006). Em relação 

ao uso de repelentes, existem controvérsias em alguns estudos disponíveis na literatura, uma 

vez que a ação repelente de inseticidas aplicados diretamente na pele pode ter ação variável 

e, muitas vezes, as pessoas subestimam a importância dos flebotomíneos em relação à picada 

de outros insetos. Quanto à impregnação de inseticidas em telas de proteção, um ensaio 

clínico randomizado e pareado realizado recentemente mostrou que o uso de redes contendo 

repelentes não preveniu infecções por L. (L.) donovani na Índia e Nepal quando comparado ao 

uso de sprays residuais ou mesmo redes de proteção não impregnadas com repelentes 

(Vioukov, 1987; Moosa-Kazemi et al., 2007; Picado et al., 2010). Contudo, como sinaliza 

Desjeux (2010), estudos como o de Picado e colaboradores devem ser realizados com o 

intuito de se aperfeiçoar um método repelente eficaz contra a picada destes insetos, a 

exemplo do sucesso com o uso de telas de proteção em áreas devastadas pela malária 

(Desjeux, 2010). 
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 Já a forma antroponótica da doença deve ser controlada a partir da erradicação da 

população de flebotomíneos em áreas endêmicas, que pode ser alcançada por medidas como 

aquelas citadas anteriormente, além da melhoria de condições sanitárias e de limpeza que 

auxiliem na eliminação de focos de reprodução do inseto vetor. A partir da redução nas taxas 

de infecção, torna-se mais bem sucedida a detecção de casos e, finalmente, o tratamento dos 

doentes passa a se configurar como a principal forma de controle da leishmaniose (Vioukov, 

1987; Bern e Chowdhury, 2006). 

 

 

1.6 Terapêutica da leishmaniose 

 

 

 Além do tratamento da leishmaniose ser de importância inegável para a melhora do 

paciente, é possível notar a partir das informações acima que este se configura como uma 

importante estratégia de controle da doença. Infelizmente, porém, os medicamentos em uso 

na clínica estão sobremaneira distantes de serem ideais (revisado em Dujardin et al., 2010). 

 A terapêutica das leishmanioses é baseada principalmente no uso de antimoniais, cuja 

aplicação foi introduzida pelo brasileiro Gaspar Vianna em 1912 a partir do tártaro emético 

para tratamento da leishmaniose mucocutânea (Rey, 2008). Atualmente utilizam-se os 

antimoniais pentavalentes estibogluconato de sódio ou antimoniato de meglumine 

(Glucantime®, Sanofi-Aventis, Suzano, São Paulo, Brasil) como drogas de primeira escolha 

tanto para leishmaniose visceral quanto para a cutânea. Esses medicamentos são de 

administração parenteral obrigatória por pelo menos 20 dias, apresentam eficácia variável e 

podem provocar efeitos adversos, alguns dos quais bastante graves como arritmias cardíacas, 

pancreatite e nefro e hepatotoxicidade (revisado em Singh e Sivakumar, 2004). Apesar do uso 

difundido do estibogluconato de sódio, sua estrutura química ainda não foi totalmente 

elucidada. Contudo, acredita-se que sua eficácia contra as formas amastigotas possa estar 

relacionada à sua conversão em uma estrutura trivalente letal para esse estágio do parasita 

(revisado em Croft e Coombs, 2003). Uma série de estudos demonstrou possíveis mecanismos 

de ação do estibogluconato de sódio que incluem a inibição na produção de ATP por 
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interferência na glicólise e ß-oxidação de ácidos graxos (Berman et al., 1987), indução de 

morte celular do tipo apoptose (Sereno et al., 2001) e inibição de enzimas do parasita como a 

glutationa redutase e a tripanotiona redutase (Cunningham e Fairlamb, 1995). 

 Desde a década de 1980, relatos clínicos demonstraram que a administração de 

antimoniais já não se fazia mais tão eficaz na cura da leishmaniose visceral como na década 

anterior. Desde então foi preconizado o tratamento com doses superiores de antimoniais por 

períodos mais prolongados, mas que não surtiu o efeito esperado em regiões ao Norte da 

Índia, principalmente no estado de Bihar (Sundar et al., 2001). Entre 50 a 65% dos pacientes 

desta região mostraram-se refratários ao tratamento, fato posteriormente explicado a partir 

da detecção de isolados de L. (L.) donovani altamente resistentes ao antimônio (Lira et al., 

1999). Isolados obtidos de pacientes sudaneses também foram resistentes aos antimoniais em 

ensaios in vitro, resultado que concorda com os achados de Yardley e colaboradores para 

isolados do Peru em 2006 (Sharief et al., 2006, Yardley et al., 2006). No caso do Brasil o índice 

de sucesso terapêutico com Glucantime® era considerado alto, com aproximadamente 95% 

de cura. Em Teresina, Piauí, foi verificado que cerca de 5% dos pacientes não responderam ao 

tratamento com a droga de primeira escolha, requerendo tratamentos a partir de outros 

grupos de medicamentos (Santos et al., 2002; Werneck et al., 2003).  Relatos mais recentes 

indicam, entretanto, que a eficácia do tratamento com antimoniais seja mais baixa (Tuon et 

al. 2008). Outro estudo realizado na região Amazônica mostrou que o tratamento com 

Glucantime® em pacientes com leishmaniose cutânea levou a índices de cura inferiores a 55% 

(Chrusciak-Talhari et al., 2011).  

As drogas de segunda escolha no tratamento de leishmaniose incluem a anfotericina B 

e a pentamidina. O desoxicolato de anfotericina também é de administração parenteral e os 

efeitos tóxicos cumulativos são intensos. A utilização de anfotericina encapsulada em 

lipossomos ou associada a lipídios reduz a dose necessária para o tratamento da leishmaniose 

visceral, mas com custos normalmente restritivos para o tratamento em larga escala em zonas 

endêmicas (revisado em Murray, 2001). Entretanto, Sundar e colaboradores evidenciaram 

recentemente que o uso de uma única dose infundida de anfotericina B lipossomal (10 mg/kg) 

foi equivalente à administração de 15 doses (1 dose = 1 mg/kg) de desoxicolato de 

anfotericina em dias alternados durante 29 dias de hospitalização, inclusive com redução dos 
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custos (Sundar et al., 2010). Existe um número limitado de estudos que sugerem a eficácia da 

formulação lipossomal para casos de leishmaniose tegumentar. Geralmente os relatos 

incluem pequenos grupos de pacientes ou indivíduos imunossuprimidos infectados que são 

tratados com a formulação após falha com antimoniais e, além disso, o tratamento mostra-se 

muitas vezes eficaz para infecções por determinadas espécies de Leishmania ou para uma 

dada região geográfica (Brown et al., 2005; revisado em Wortmann et al., 2010; Motta e 

Sampaio, 2011). Quanto ao mecanismo de ação da anfotericina, sabe-se que está 

principalmente relacionado à formação de poros na membrana do parasita, uma vez que atua 

substituindo esteróides, como o ergosterol, na bicamada lipídica. Essa interferência é capaz de 

alterar o balanço iônico da célula levando à sua destruição (Croft e Coombs, 2003; Neumann 

et al., 2010). 

O uso da pentamidina, por sua vez, leva a quadros de elevada toxicidade com efeitos 

que incluem mialgia, náusea e hipotensão (Singh e Sivakumar, 2004). O uso da pentamidina é 

reservado apenas aos casos de falha terapêutica com antimoniais e anfotericina B. Contudo, 

sua eficácia na leishmaniose cutânea é questionável uma vez que seu índice de sucesso em 

estudos na América Latina parece variar de acordo com a região geográfica e a espécie do 

parasita (Soto-Mancipe et al., 1993; Lightburn et al., 2003; Andersen et al., 2005). A aplicação 

da pentamidina para leishmaniose visceral antroponótica na Índia já não é mais recomendada 

porque desencadeia efeitos colaterais bastante intensos já que as doses empregadas são mais 

altas e também devido à circulação de cepas de parasitas resistentes à droga (Thakur et al., 

1991; Singh e Sivakumar, 2004).  Trabalhos mostraram que o mecanismo de ação 

leishmanicida da pentamidina parece estar baseado no acúmulo da droga no parasita, o que 

levaria à sua associação ao DNA do cinetoplasto. Somado a isso, esta molécula parece 

desencadear o colapso do potencial de membrana mitocondrial (revisado em Bray et al., 

2003).  

Diversos estudos focaram seus objetivos na tentativa de encontrar terapias 

alternativas para o tratamento da leishmaniose. Dentre estas talvez a mais promissora refira-

se à utilização de derivados de lisofosfatidilcolina como a hexadecilfosfocolina (miltefosine), 

eficaz contra L. (L.) donovani (Achterberg e Gercken, 1987). Um primeiro ensaio clínico de fase 

II realizado em 1997 mostrou que a administração oral de miltefosine foi eficaz no tratamento 
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de pacientes indianos com leishmaniose visceral (Sundar et al., 1998). Após uma série de 

resultados promissores em novos ensaios clínicos mostrando que miltefosine levou a taxas de 

cura entre 94 e 97%, sua utilização foi aprovada para o tratamento da leishmaniose visceral na 

Índia e para outras manifestações da doença. Os principais efeitos colaterais associados são 

distúrbios gastrintestinais, mas a maior limitação do miltefosine é seu potencial teratogênico, 

particularidade que impede o uso em mulheres grávidas (Croft e Coombs, 2003; Singh e 

Sivakumar, 2004). Vale ressaltar que Pérez-Victoria e colaboradores demonstraram em 2003 a 

existência de linhagens de L. (L.) donovani resistentes ao miltefosine (Pérez-Victoria et al., 

2003). Além disso, Soto et al. (2004) demonstraram que, apesar de bem tolerada, a aplicação 

de miltefosine em pacientes com leishmaniose cutânea não foi tão eficaz no tratamento tanto 

de infecções por L. (V.) braziliensis na Colômbia quanto por L. (V.) panamensis na Guatemala 

(Soto et al., 2004). Por outro lado, os resultados de um ensaio clínico recentemente publicado 

mostram que a utilização de miltefosine em pacientes do estado da Bahia infectados com L. 

(V.) braziliensis levou a taxas de cura superiores às obtidas pela administração de antimonial 

pentavalente (Machado et al., 2010). 

Estudos apontam que o mecanismo de ação do miltefosine parece estar 

primeiramente relacionado à ação na membrana plasmática parasitária e posterior 

interferência na transdução de sinal, homeostase de cálcio e inibição da síntese de 

fosfatidilcolina e RNA (Croft e Coombs, 2003; Azzouz et al., 2005). 

Uma segunda droga em fase de testes clínicos é a paromomicina (Croft et al., 2006), 

um antibiótico aminoglicosídico cuja atividade leishmanicida foi verificada inicialmente na 

década de 1960. Apesar da baixa biodisponibilidade oral da paromomicina, ensaios em Bihar, 

na Índia, demonstraram atividade promissora da droga em pacientes refratários aos 

antimoniais (Thakur et al., 2000). O uso injetável da droga levou a taxas de cura em torno de 

80% para pacientes com leishmaniose visceral no Quênia (Chunge et al., 1990). Entretanto, 

tais resultados parecem contraditórios quando comparados a resultados mais recentes que 

relataram eficácia parcial da paromomicina em formulações tópicas específicas ou associadas 

a antimoniais (Asilian et al., 2003; Armijos et al., 2004; Gonçalves et al., 2005; Iraji et al., 

2005). São descritos como os principais efeitos colaterais da paromomicina a toxicidade para 

os rins e para o nervo auditivo (Singh e SIvakumar, 2004). A ação leishmanicida deste 
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aminoglicosídeo parece estar relacionada à interferência na atividade mitocondrial do 

parasita, a partir da inibição da respiração celular e despolarização da membrana (Croft e 

Coombs, 2003; Croft et al., 2006). 

Outras drogas tem sido utilizadas como alternativas para o tratamento da 

leishmaniose, incluindo os azóis, moléculas capazes de interferir na biossíntese de ergosterol 

do parasita; o alopurinol, um análogo de purinas; o imiquimod, um agente imunomodulador 

capaz de estimular a produção de óxido nítrico em macrófagos infectados pelo parasita; o 

sitamaquine, um análogo da primaquina com atividade leishmanicida, capaz de se acumular 

no parasita e interagir transitoriamente com sua membrana plasmática; além de técnicas 

baseadas em crioterapia e termoterapia diretamente aplicadas a lesões cutâneas (Croft et al., 

2006; Singh e Sivakumar, 2004; Ameen, 2010; Coimbra et al., 2010). Existem alguns ensaios 

clínicos que avaliaram os índices de sucesso terapêutico destas drogas bem como de terapias 

alternativas, contudo, mostram-se muitas vezes controversos. Nota-se que para determinadas 

regiões e espécies de Leishmania existe algum progresso com o uso de novas formulações, ao 

passo que para outras áreas pode-se notar a ausência de respostas terapêuticas satisfatórias, 

representando assim um desafio para a incorporação de novos esquemas terapêuticos (Soto-

Mancipe et al., 1993; Blum et al., 2004; Singh e Sivakumar, 2004; Wasunna et al., 2005; 

Ameen et al., 2010). 

Dada a dificuldade de se obter resposta satisfatória a partir de monoterapias, emerge 

atualmente uma tendência mundial focada nos tratamentos combinados como alternativa 

para o tratamento tanto da leishmaniose cutânea como da visceral. Muitas são as suas 

vantagens, como o aumento na eficácia e tolerância com redução do período de tratamento 

e, portanto, maior adesão ao tratamento e redução nos custos; a possibilidade de drogas com 

estruturas químicas diferentes atuarem em alvos distintos do parasita, reduzindo a 

probabilidade de indução de resistência; além de maiores chances de sucesso na terapia de 

pacientes co-infectados por HIV/Leishmania (Modabber et al., 2007; van Griensven et al., 

2010). Tal iniciativa tem levado ao planejamento e execução de diversos estudos clínicos em 

áreas endêmicas tanto para a forma visceral (revisado em van Griensven et al., 2010) como 

para a forma cutânea da leishmaniose (Miranda-Verástegui et al., 2005; Al-Mutairi et al., 

2009; El-Sayed e Anwar, 2010). 
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1.7 Alternativas para o tratamento da leishmaniose – o caso do tamoxifeno 

 

 

Ao analisarmos o atual cenário da terapêutica da leishmaniose, é possível identificar a 

necessidade mandatória de pesquisa de novas drogas, com estrutura e mecanismos de ação 

distintos das utilizadas até o presente momento (Kayser et al., 2001). Inúmeros relatos na 

literatura demonstram o potencial leishmanicida de diversos compostos das mais diferentes 

classes químicas, provenientes de fontes como: a) estruturas vegetais; b) micro-organismos; c) 

organismos invertebrados; d) derivados de outras moléculas cuja atividade já foi estabelecida; 

e) medicamentos já disponíveis para diferentes doenças, entre outros (Handman et al., 2008; 

Kedzierski et al., 2009; Tempone et al., 2011). A maciça maioria dos trabalhos relata a ação 

destas moléculas em culturas de parasitas, mostrando eficácia contra formas promastigotas e 

amastigotas, mas nem sempre demonstrando a atividade para modelos in vivo de infecção 

por Leishmania. Ainda assim, é inegável a importância deste tipo de estudo visando à 

varredura e identificação de compostos alternativos que sirvam futuramente como fármacos 

anti-Leishmania ou mesmo como protótipos para a síntese de moléculas mais ativas.   

Dentre um amplo espectro de fármacos que tem sido utilizados no tratamento de 

neoplasias humanas, destaca-se o tamoxifeno ([Z]-2-[4-(1,2-difenil-1-butenil)-fenóxi]-N,N-

dimetiletanamina; Figura 2). Esse fármaco foi originalmente desenvolvido como um 

contraceptivo de uso oral cujo potencial antiestrogênico foi logo reconhecido, tornando seu 

uso clínico contra o câncer de mama metastático muito bem estabelecido desde a década de 

1970 (Harper e Walpole, 1966; Goldstein, 1999). Nos últimos 25 anos, tamoxifeno tem sido 

utilizado em todos os estágios do câncer de mama, embora sua eficácia seja mais significativa 

para inibição de tumores estrógeno-dependentes (revisado em Morello et al., 2002). 

 

Figura 2. Estrutura química da molécula de tamoxifeno. 
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O mecanismo de ação desse fármaco está relacionado à sua capacidade de se ligar (em 

concentrações nanomolares) competitivamente ao receptor de estrógeno no tecido mamário 

tumoral. A partir daí, forma um complexo capaz de inibir o domínio de ativação AF2 do 

receptor, o que em última instância leva à inibição de transcrição a partir de promotores 

responsivos a estrógeno, acarretando a parada do crescimento celular. Logo, o tamoxifeno é 

um forte antagonista do estrógeno na mama. Entretanto, pode atuar como agonista fraco em 

diferentes tecidos como o endometrial e ósseo, que apresentam majoritariamente ativação 

via AF1 em relação ao domínio AF2 (Harvey et al., 1999; revisado em Ali e Coombes, 2002). Tal 

efeito é de extrema relevância para se estabelecer o período ideal de tratamento com 

tamoxifeno, uma vez que intervalos prolongados de uso do fármaco parecem estar 

relacionados à indução de eventos tromboembólicos e aumento do risco de desenvolvimento 

de câncer endometrial (Bernstein, 1999; Jordan, 2008). 

Graças a essa plasticidade, o tamoxifeno é classicamente descrito como um modulador 

seletivo de receptor de estrógeno (SERM) (Muchmore, 2000; Taras et al., 2001). Todavia, seu 

mecanismo de ação na terapia e prevenção do câncer de mama ainda não está 

completamente elucidado. 

Diversos estudos apresentados nas últimas décadas demonstraram que o tamoxifeno 

exibe uma série de efeitos tanto in vitro como in vivo que não podem ser explicados por meio 

de sua interação com o receptor estrogênico. Normalmente estes efeitos são verificados a 

partir de concentrações na faixa de micromolar e parecem estar relacionados à atividade de 

tamoxifeno para outros tipos de câncer e casos de tumores de mama não-responsivos ao 

estrógeno (revisado em Gelmann, 1997). Estes efeitos incluem a: 

- inibição na síntese de isoprenoides como o dolicol (Santa Cruz et al., 1985), 

- interação com membranas celulares (Wiseman et al., 1990; Custódio et al., 1994), 

- interferência no metabolismo de esfingolipídios (Cabot et al., 1996; Lavie et al., 

 1997), 

- inibição da acidificação de organelas intracelulares (Altan et al., 1998, 1999; Chen et 

al., 1999), 
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- inibição de canais de cloro e cálcio e o aumento da suscetibilidade a drogas em 

 linhagens tumorais multi-resistentes (Lavie et al., 1997; Altan et al., 1999) e 

- modulação de diversas proteínas sinalizadoras, ligação a calmodulinas, caspases e 

 proteínas quinases (Mandlekar e Kong, 2001).  

A ativação ou inibição de uma ou mais dessas vias de sinalização leva ao 

desencadeamento de apoptose, podendo esta ser mediada por estresse oxidativo, transição 

de permeabilidade mitocondrial, acúmulo de ceramidas ou mudanças na fluidez da 

membrana celular (revisado em Mandlekar e Kong, 2001).  

É sabido que a forma amastigota de Leishmania localiza-se obrigatoriamente no 

vacúolo fagolisossômico de macrófagos do hospedeiro vertebrado, sendo este um ambiente 

tipicamente ácido. Mukkada e colaboradores (1985) verificaram que a atividade metabólica 

dos amastigotas é ótima para valores de pH próximos a 5,0 (Mukkada et al., 1985). Dessa 

forma, foi razoável supor que tamoxifeno seria capaz de alterar a acidez de vacúolos 

macrofágicos contendo amastigotas e que, portanto, poderia ser testado como uma agente 

anti-Leishmania. A interferência nos mecanismos intrínsecos de manutenção do pH poderia 

promover distúrbios na multiplicação do parasita no interior desses vacúolos. Além disso, o 

fato deste fármaco já possuir segurança clínica muito bem estabelecida fortaleceu nosso 

interesse em determinar seu potencial leishmanicida.  

A partir destes fundamentos foi avaliada preliminarmente a atividade do tamoxifeno 

contra culturas de promastigotas de L. (L.) amazonensis e, com base em resultados 

promissores, foi proposto como principal objetivo desta Tese a caracterização aprofundada da 

atividade deste fármaco contra Leishmania, conforme detalhado no item a seguir. 
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2 OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo geral 

 

 

 Avaliar a atividade de tamoxifeno contra diferentes espécies de Leishmania in vitro e in 

vivo e identificar possível(is) mecanismo(s) de ação que justifiquem sua atividade 

leishmanicida. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 

 No que diz respeito à atividade do tamoxifeno, propõe-se: 

 • avaliar sua eficácia contra culturas de promastigotas, amastigotas purificados de 

lesão e macrófagos contendo amastigotas de diferentes espécies de Leishmania 

 • determinar o efeito leishmanicida deste fármaco a partir de diferentes vias de 

administração em modelos animais infectados experimentalmente 

 • realizar testes com diferentes SERMS utilizados clinicamente (toremifeno e 

raloxifeno), na tentativa de se estabelecer o efeito leishmanicida dos mesmos. 

  

 Quanto à investigação dos mecanismos de ação do tamoxifeno, pretende-se avaliar: 

 • a modulação da alcalinização de vacúolos fagolisossômicos contendo parasitas do 

gênero Leishmania, de modo a averiguar os efeitos da mudança de pH exercida pelo 

tamoxifeno na sobrevida da forma amastigota do parasita 

 • sua interferência no metabolismo de esfingolipídios em Leishmania 

 • sua interferência no metabolismo de isoprenoides de Leishmania 

 • possíveis alterações ultra-estruturais em Leishmania induzidas pelo tamoxifeno, por 

microscopia ótica e eletrônica de transmissão. 
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3.1 Culturas de parasitas do gênero Leishmania 

  

  

 Promastigotas de L. (L.) amazonensis (MHOM/BR/1973/M2269), L. (V.) braziliensis 

(MHOM/BR/1975/M2903), L. (L.) chagasi (MHOM/BR/1974/M2682), L. (L.) donovani (LD-

15/MHOM/SD/00), L. (L.) major (MHOM/IL/1981/Friedlin) e L. (L.) mexicana 

(MNYC/BZ/62/M379), bem como de isolados de pacientes identificados como L. (L.) 

amazonensis, L. (V.) braziliensis e L. (L.) chagasi foram cultivados a 25 °C em meio 199 (Gibco-

BRL, Invitrogen) preparado diluindo-se o pó em água destilada e adicionando-se HEPES 40 

mM, pH 7,4, adenina 0,1 mM, 0,005% de hemina com suplemento de 10 ou 20% de soro fetal 

bovino (SFB; Invitrogen). Em culturas de L. (V.) braziliensis e L. (L.) chagasi também foram 

adicionados 2% de urina humana masculina estéril. Os repiques foram realizados 

semanalmente e as culturas mantidas por cerca de 10 passagens.  

 Para a obtenção de parasitas de lesão foram sacrificados camundongos BALB/c 

previamente infectados com 1 x 106 promastigotas de L. (L.) amazonensis no coxim plantar 

traseiro (Uliana et al., 1991). O material da lesão foi retirado e macerado em homogeneizador 

de vidro com PBS gelado (NaH2PO4 2,6 mM, Na2HPO4 7,4 mM, NaCl 14mM, pH 7.2). O produto 

foi lavado em PBS para posterior separação dos debris celulares por centrifugação a 60 x g por 

8 min. O sobrenadante foi a seguir lavado 3 vezes com PBS estéril, seguido de três 

centrifugações a 600 x g por 10 min a 4 °C. Os amastigotas foram mantidos in vitro em meio 

RPMI-1640 completo (Invitrogen). Ao pó diluído em água foi adicionado ß-mercaptoetanol 2 

µM, HEPES 25 mM, NaHCO3 2,7 mM e 10% de SFB. As culturas foram mantidas em estufa a 33 

°C com atmosfera de 5% CO2. Também foram acrescentados ao meio os antibióticos 

ampicilina (100 µg/mL) e gentamicina (50 mg/mL). 
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3.2 Culturas de Trypanosoma cruzi 

 

 Em nosso laboratório foram cultivados, com o auxílio da Dra. Anahí Magdaleno e 

Elizabeth Pral, pertencentes ao laboratório do Prof. Dr. Ariel Silber (ICB-USP), epimastigotas 

de T. cruzi cepa CL-Brener (Brener e Chiari, 1963) em meio LIT suplementado com 10% de SFB 

a 25 °C (Camargo, 1964). Formas intracelulares de T. cruzi cepa CL-Brener foram obtidas a 

partir da infecção de células LLC-MK2 (rim de macaco Rhesus) com parasitas de fase 

estacionária de culturas em meio LIT numa proporção de 50 parasitas/célula. As culturas 

foram mantidas a 34 °C e atmosfera de 5% CO2 em meio RPMI-1640 completo suplementado 

com 2% de SFB por 24 h, com lavagens e adição de meio fresco em intervalos de 24 h. Formas 

tripomastigotas e epimastigotas das cepas Y, beznidazol sensível e resistente (Silva e 

Nussenzweig, 1953; Murta e Romanha, 1988) foram cultivadas no laboratório do Prof. Dr. 

Alvaro Romanha (Fundação Oswaldo Cruz, Belo Horizonte, MG) como descrito no ANEXO E.  

 

 

3.3 Drogas 

 

 

 Soluções estoque de 10 mM de tamoxifeno puro, 4-hidróxi-tamoxifeno e hidrocloreto 

de raloxifeno (Sigma-Aldrich) foram preparadas a cada 30-45 dias diluindo-se o pó em etanol 

e, no caso de raloxifeno, em metanol. Tamoxifeno e 4-hidróxi-tamoxifeno foram armazenados 

a -20 °C e raloxifeno a 4 °C. Citrato de tamoxifeno (Sigma-Aldrich) foi diluído com o auxílio de 

um aparelho sonicador em solução salina (NaCl 150 mM) a cada dois dias para a 

administração em animais de experimentação. As alíquotas foram armazenadas a 4°C. Citrato 

de toremifeno foi adquirido de Sigma-Aldrich e soluções estoque a 10 mM foram preparadas 

em PBS e armazenadas a 4 °C. Glucantime® (antimoniato de meglumina; sol. inj. 300 mg/mL) 

foi gentilmente cedido por Sanofi-Aventis e armazenado a 4 °C. Desoxicolato de anfotericina 

(Sigma-Aldrich) foi solubilizado em água bidestilada estéril (10 mM) e armazenado a -20 °C. O 

terpeno limoneno (Sigma-Aldrich), utilizado a 2% em solução etanólica aplicada em lesões de 

camundongos BALB/c, foi preparado a cada 2 dias e armazenado a 4 °C. 
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3.4 Ensaios de inibição de crescimento de promastigotas e amastigotas de Leishmania 

 

 

 Culturas de parasitas com inóculo entre 1 e 5 x 106 células foram tratadas com diversas 

concentrações de diferentes drogas por 24h em placas de 24 ou 96 poços. A viabilidade das 

células foi avaliada utilizando-se o teste do MTT (brometo de 3-(4,5-dimetitiazol-2-il)-2,5-

difenil-2H tetrazólio; Sigma-Aldrich) ou a partir da contagem de células viáveis em câmara de 

Neubauer. 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 o tratamento em relação ao grupo controle que não recebeu a droga. Calcularam-se 

também os valores referentes às doses inibitórias para 50 e 90% das culturas (IC50 e IC90, 

respectivamente) a partir do software OriginLab®_DATA ANALYSIS AND GRAPHING (Origin 

7.5®). Os experimentos foram realizados em triplicata, sendo cada um repetido pelo menos 

duas vezes. 

 

 

3.5 Teste do MTT 

 

 

 O ensaio do MTT está muito bem estabelecido para determinação de viabilidade em 

diferentes modelos celulares. Trata-se de um método simples, de baixo custo e aplicável para 

testes de screening de drogas em larga escala (revisado em Fumarola et al., 2004). 

Basicamente, o método para avaliação em placas de 24 poços iniciou-se com a passagem das 

culturas para tubos tipo eppendorf® para centrifugação dos parasitas a 1.000 x g por 10 min. O 

sobrenadante foi desprezado e as células lavadas 2 vezes com 1 mL de tampão A (NaCl 116 

mM, KCl 5,4 mM, MgSO4 0,8 mM, glicose 5,5 mM e MOPS 10 mM). Ao sedimento foi 

adicionado 100 µL de tampão A e 20 µL de MTT (5 mg do pó por mL de Tampão A) e incubado 
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por 2 h a 25 °C (para promastigotas) e 33 °C (para amastigotas) para posterior interrupção da 

reação com adição de 200 µL de SDS 10% (dodecil sulfato de sódio). A leitura da absorbância 

foi realizada em espectrofotômetro de placa (LABSYSTEMS, Multiskan EX) medindo-se a 

absorbância a 595 nm, sendo de 655 nm o comprimento de onda utilizado como referência 

(Moreira et al., 1996). Os valores de densidade ótica (DO) foram convertidos a porcentagens 

em relação ao controle não tratado (equivalente a 100% de viabilidade celular) para posterior 

determinação dos valores de IC50 e IC90. 

 Para ensaios em placas de 96 poços foi utilizada a metodologia adaptada por nosso 

grupo recentemente (Zauli-Nascimento et al., 2010). Para isso, culturas incubadas 

diretamente nas placas de 96 poços receberam 30 µL de MTT. Após 2 h a 25 °C (para 

promastigotas) e 33 °C (para amastigotas), foi adicionado 50 µL de SDS 20% por poço e a 

leitura das DOs foi realizada conforme descrito acima. 

 

 

3.6 Obtenção de macrófagos e ensaios de inibição de infecção in vitro 

  

 

 Macrófagos residentes de peritônio de camundongos BALB/c foram obtidos após 3 

lavagens sucessivas da cavidade peritoneal dos animais com 5 mL de meio RPMI-1640 

completo suplementado com 10% de SFB e gelado. O procedimento foi repetido 3 vezes. O 

conteúdo foi transferido para tubo plástico tipo FALCON® estéril mantido em gelo. Após 

lavagem a 300 x g por 10 min, as células foram contadas em câmara de Neubauer e 

plaqueadas em lamínulas de vidro em placas de 24 poços por 24 h em estufa a 37 °C com 

atmosfera de 5% CO2. Após este período, o meio foi retirado e a cultura lavada com RPMI sem 

soro aquecido para subseqüente utilização em experimentos de infecção.  

 Para a obtenção de macrófagos derivados de medula óssea de camundongos BALB/c 

foi utilizado o protocolo descrito por Zamboni e Rabinovitch em 2003, para o qual se 

sacrificaram camundongos por asfixia em câmara de CO2 para excisão das epífises e extração 

de fêmur. Cada fêmur teve seu conteúdo medular lavado com uma seringa de 5 mL e agulha 

21G com meio RPMI suplementado com 10% de SFB e 20% de sobrenadante de culturas de 
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fibroblastos L929 (meio R2030). O conteúdo foi mantido em placas de Petri de poliestireno 

(OptiluxTM), um fêmur por placa, por 7 dias em estufa a 37 °C com atmosfera de 5% CO2. No 

quarto dia foi acrescentado mais 10 mL de meio R2030 por placa. Ao final do período o meio 

foi descartado e às placas foi adicionado 5 mL de meio RPMI sem soro gelado. As placas foram 

incubadas em gelo por 15 min. Cell scraper (Corning Inc.) foi utilizado para descolar os 

macrófagos diferenciados das placas que foram centrifugados a 60 x g por 10 min a 4 °C e 

ressuspensos em meio R105 (meio RPMI completo contendo 10% de SFB e 5% de 

sobrenadante de culturas de fibroblastos L929). A seguir as células foram contadas em câmara 

de Neubauer e plaqueadas em lamínulas de vidro em placas de 24 poços e mantidas em 

estufa a 37 °C com atmosfera de 5% CO2 para subseqüente utilização em experimentos de 

infecção (Zamboni e Rabinovitch, 2003). Os macrófagos residentes de peritônio ou derivados 

de medula óssea foram infectados com amastigotas ou promastigotas de Leishmania em 

proporções conhecidas. Após 2 a 3 h de incubação a 33 °C em estufa com atmosfera de 5% de 

CO2, as culturas foram lavadas 3 vezes com RPMI sem soro aquecido e, a seguir, incubadas 

com RPMI fresco ou R105 (para macrófagos derivados de medula). As drogas foram 

acrescentadas em concentrações crescentes sendo que tamoxifeno, raloxifeno e desoxicolato 

de anfotericina foram incubados por 48 h enquanto que as culturas tratadas com Glucantime® 

foram incubadas com a droga por 3 dias e lavadas para adição de droga fresca e re-incubação 

por mais 2 dias. Após o período de incubação as células foram lavadas com PBS 1X aquecido e 

fixadas com metanol puro para serem coradas com conjunto de corantes INSTANT PROV® 

(NewProv®, Brasil). As lamínulas foram observadas por microscopia ótica para contagem das 

porcentagens de infecção e posterior determinação das taxas de infecção e dos valores de IC50 

e IC90, conforme descrito anteriormente. 

 

 

 

3.7 Ensaios de citotoxicidade 

 

 Diversas culturas celulares foram utilizadas em ensaios de citotoxicidade para 

diferentes compostos, sendo elas: células macrofágicas (linhagem J774 A.1, gentilmente 
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cedida pela Profa. Dra. Sonia Jancar (ICB-USP), residentes de peritônio ou obtidas a partir de 

medula óssea de camundongos BALB/c), fibroblastos de prepúcio humano (HFF), de epitélio 

de rim de macaco Rhesus (LLCMK-2), de ovário de hamster chinês (CHO-K1) e de carcinoma de 

laringe (HEp-2). As células macrofágicas foram cultivadas conforme descrito previamente e as 

demais linhagens foram cultivadas em meio RPMI completo a 37 °C com atmosfera de 5% 

CO2. Os ensaios de citotoxicidade foram realizados em placas de 24 poços contendo 1 a 5 x 

106 células por poço. Após a adição das diferentes drogas em concentrações crescentes por 24 

h, as culturas foram lavadas com PBS 1X aquecido e a seguir incubadas com MTT em Tampão 

A (60 µL de MTT a 5 mg/mL e 180 µL de Tampão A) por 3-5 h a 37 °C. Adicionou-se 150 µL de 

SDS 20% por poço e seu conteúdo foi vigorosamente homogeneizado. A leitura da DO foi 

realizada conforme descrito acima. Os valores de concentração citotóxica de cada droga para 

50% das culturas (CC50) foram estabelecidos da mesma forma que os valores de IC50 para 

culturas de parasitas. 

 

 

3.8 Ensaios in vivo 

 

 

 Fêmeas de camundongos BALB/c com 30 a 45 dias foram obtidas do Biotério de 

Experimentação Animal do Departamento de Parasitologia (ICB/USP) para utilização em 

nossos experimentos in vivo. Todos os ensaios foram realizados de acordo com as normas 

adotadas pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) e aprovados pela 

Comissão de Ética em Experimentação Animal (CEEA) do Instituto de Ciências Biomédicas da 

USP. Basicamente os grupos consistiam de 5 a 6 animais por gaiola com oferta constante de 

ração e água estéreis. Os camundongos foram inoculados com 1 x 106 amastigotas ou 5 x 106 

promastigotas de L. (L.) amazonensis na base da cauda. Diversos grupos receberam 

tratamentos por 15 ou 21 dias com variadas drogas e formulações por diferentes vias de 

administração (oral, tópica ou intraperitoneal) sempre se iniciando o tratamento 30 a 45 dias 

após a infecção, quando já havia se dado o estabelecimento da lesão por vezes com presença 

de edema e mais raramente de reduzidas úlceras. Para o tratamento com tamoxifeno por via 
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intraperitoneal, os animais tratados receberam injeção intraperitoneal de 30,4 mg de citrato 

de tamoxifeno/kg/dia (equivalente a 20 mg/kg/dia de tamoxifeno) ou 20 mg/kg/dia de 

antimoniato de meglumine (Glucantime®) por 15 dias. A progressão da doença foi avaliada 

semanalmente medindo-se a espessura da base da cauda, mais especificamente no sítio da 

lesão (nas direções vertical e horizontal) e a área ulcerada (mm2). As medidas foram realizadas 

com paquímetro (Mitutoyo Corp., Japão). A carga parasitária foi avaliada pelo método da 

diluição limitante detalhado a seguir. O peso corpóreo e uterino de cada animal também foi 

avaliado como parâmetro de toxicidade. Análises histopatológicas dos úteros de animais 

tratados e não tratados foram realizadas no laboratório da Profa. Dra. Telma Zorn (ICB/USP). 

Tratamentos por via tópica e oral também foram conduzidos com animais infectados 

conforme descrito anteriormente e seguiram o seguinte esquema: 25 mg/kg/dia de 

tamoxifeno puro via tópica; 30,4 mg de citrato de tamoxifeno via oral; 30,4 mg/kg/dia de 

citrato de tamoxifeno via oral e 12,5 mg/kg/dia de tamoxifeno puro via tópica. As aplicações 

tópicas de soluções etanólicas de tamoxifeno puro ou limoneno 2% foram realizadas com 

pipeta Gilson® para volumes de 4 a 10 µL por lesão. A administração oral foi conduzida com 

seringa metálica de ponta curva para gavagem com a qual se aplicava 100 a 200 µL de citrato 

de tamoxifeno diretamente no esôfago de cada animal. Grupos de animais também foram 

tratados com 40 mg/kg/dia de raloxifeno por via intraperitoneal pelo período de 15 dias. 

 Experimentos foram conduzidos também com fêmeas de camundongos BALB/c 

inoculados com 1 x 105 promastigotas de L. (V.) braziliensis MHOM/BR/01/BA no pavilhão 

auricular esquerdo. O tratamento intraperitoneal iniciou-se 21 dias após o inóculo. 

Camundongos receberam citrato de tamoxifeno ou Glucantime® (20 mg/kg/dia) por 15 dias 

ou desoxicolato de anfotericina (0,5 mg/kg/dia) por 12 dias alternados. As lesões foram 

acompanhadas quanto à espessura, sempre em comparação com a orelha direita não 

infectada e, ao final do tratamento, foi determinada a carga parasitária por diluição limitante.  

 O último modelo de infecção adotado foi o de leishmaniose visceral em hamsters. 

Fêmeas e machos de hamsters dourados infectados com 1 x 108 amastigotas de L. (L.) chagasi 

(MHOM/BR/1974/M2682) foram cedidos pela Profa. Dra. Clara Barbiéri (UNIFESP). Os animais 

receberam salina (NaCl 150 mM), 20 mg/kg/dia de tamoxifeno ou Glucantime® por 2 semanas 

consecutivas. Após esse período foi avaliada a carga parasitária no fígado e baço dos animais e 
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acompanhado o período de sobrevivência e ganho de peso dos mesmos. Todos os 

experimentos utilizando animais foram repetidos pelo menos 2 vezes, com n = 5-7 

animais/grupo por experimento. Os dados de progressão de lesão foram analisados 

estatisticamente utilizando-se o teste não-paramétrico Mann-Whitney (GraphPad Prism 5 

software). 

 Os ensaios in vivo para avaliação da atividade de tamoxifeno em infecções agudas por 

T. cruzi foram realizados conforme descrito por Filardi e Brener (Filardi e Brener, 1987). 

Camundongos BALB/c e suíços, tanto machos como fêmeas (8-10 por grupo) foram infectados 

intraperitonealmente com 500 ou 5.000 tripomastigotas de T. cruzi cepa Y. No segundo (para 

camundongos BALB/c) ou quarto (para camundongos suíços) dia de infecção, o tratamento foi 

iniciado com citrato de tamoxifeno (10, 25 ou 50 mg/kg/dia do equivalente em tamoxifeno) 

ou benznidazol (Rochagan, Roche Co.) (100 mg/kg/dia) pelo período de 15 a 20 dias. A 

parasitemia foi avaliada a cada dois dias a partir do segundo dia de infecção por contagem de 

formas tripomastigotas em 5 µL de sangue da via caudal. Além disso, a sobrevivência dos 

animais foi monitorada por 1 mês. 

  

 

3.9 Quantificação de parasitas – Diluição Limitante e imprints 

 

 

 Animais de cada grupo nos diferentes experimentos foram aleatoriamente sacrificados 

para remoção dos tecidos das lesões na base da cauda e orelha de camundongos ou do baço 

de hamsters infectados. Tecidos e órgãos foram isolados e homogeneizados com 1 mL de PBS. 

O conteúdo foi armazenado em gelo para posterior centrifugação a 60 x g por 8 min e 

recolhimento do sobrenadante. Em seguida, foi realizada nova centrifugação a 600 x g por 10 

min para ressuspensão do sedimento em 2 mL de meio 199. As células foram contadas em 

câmara de Neubauer e alíquotas de 150 µL distribuídas no primeiro poço de uma placa de 96 

poços contendo 50 µL de meio 199. Foram realizadas diluições sucessivas de 20 µL até o 12º 

poço (Afonso e Scott, 1993) sendo que todos os poços continham 180 µL do mesmo meio. As 

placas foram incubadas por 7 dias a 25 °C, para posterior verificação de crescimento das 
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culturas e quantificação de parasitas viáveis (Lima et al., 1997). A análise estatística dos 

resultados de diluição limitante foi feita utilizando-se o programa ELIDA (ELIDA Software Carl 

Tarswel). As diferenças foram consideradas significativas para valores de P < 0,05. A carga 

parasitária do fígado de hamsters infectados e tratados ou não foi determinada por inprint 

direto dos órgãos removidos dos animais sacrificados em lâminas de vidro para posterior 

coloração com Instant Prov® (Brasil). Para isso foi determinada a carga parasitária a partir da 

contagem de amastigotas por microscopia ótica para o cálculo das unidades de Leishman-

Donovan (LDU) utilizando-se a seguinte equação: número de amastigotas/1.000 células x peso 

do órgão (g). As diferenças foram consideradas significativas para valores de P < 0,05. 

 

 

3.10 Avaliação macroscópica 

 

 

 Imagens de animais ao longo dos tratamentos foram registradas com câmera 

fotográfica digital Sony CyberShot 7.2M. 

 

 

3.11 Preparação de lipossomos 

  

 

 Lipossomos multilamelares foram preparados conforme descrito por Bathia et al. 

(2004) para incorporação de tamoxifeno e posterior utilização em ensaios in vivo. Fases 

lipídicas foram preparadas dissolvendo-se quantidades apropriadas de fosfatidilcolina, 

ergosterol, colesterol e tamoxifeno em clorofórmio:metanol (2:1, v/v) em agitação constante 

por 5 min. A mistura de solventes foi removida da fase lipídica em rota-evaporador a 45 °C 

para obtenção de um filme lipídico. O frasco contendo o filme foi mantido por 24 h em 

repouso e logo após hidratado com solução salina (150 mM NaCl) a 60 °C por 1 h. O frasco foi 

mantido por 2-3 h a temperatura ambiente para permitir hidratação completa do filme 

lipídico. Para obtenção dos lipossomos, a mistura total foi submetida à separação em coluna 
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Sephadex G-50 (GE Healthcare Life Sciences) e posteriormente centrifugada a 1000 x g por 3 

min. Amostras de cada fração foram observadas entre lâmina e lamínula no microscópio 

ótico. Alíquotas foram dissolvidas em clorofórmio:metanol (2:1, v/v) e analisadas 

espectrofotometricamente para se estimar o conteúdo de tamoxifeno a λmáx de 274 nm. 

Lipossomos sem tamoxifeno foram preparados da mesma forma. As preparações obtidas 

foram mantidas a 4 °C (Bathia et al., 2004) e utilizadas em administração intraperitoneal nos 

animais de experimentação. 

 

 

3.12 Quantificação de óxido nítrico (NO) 

 

 

 Para determinar a dosagem de NO em sobrenadantes de culturas celulares, foi 

utilizada a Reação de Griess, pela qual se quantifica os níveis de nitrito - produto de 

degradação de NO - liberado de culturas de células (Ding et al., 1988). As células macrofágicas 

foram cultivadas em placas de 24 poços contendo lamínulas de 13 mm de diâmetro para 

infecção com parasitas conforme descrito anteriormente. Após tempos de tratamento de 2, 

24 e 48 h com tamoxifeno, o sobrenadante de cada poço foi congelado para a realização da 

Reação de Griess. Para a quantificação de NO, foi adicionado 50 µL de sobrenadante das 

culturas por poço de uma placa de 96 poços contendo 100 µL do reagente de Griess (solução 

A: sulfanilamida 1% em água e solução B: NAP em 5% de H3PO4) (v/v), incubando-se a reação 

por 10 min a temperatura ambiente. A determinação da concentração de nitrito foi feita com 

base em curva padrão determinada a partir de concentrações conhecidas de NaNO3 

(concentração inicial de 100 µM). A leitura das DOs foi realizada em espectrofotômetro de 

placa (Labsystems, Multiskan EX) com filtro de 550 nm.   
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3.13 Eletroforese em gel de poliacrilamida contendo SDS (SDS-PAGE) e Western blot 

 

 

 Aproximadamente 2 x 106 macrófagos derivados de medula óssea de camundongos 

BALB/c foram cultivados por poço em placas de 6 poços (BD Biosciences) na ausência ou na 

presença de LPS (10 ng/mL; Sigma-Aldrich) e interferon-gama (100 U/mL; Sigma-Aldrich) por 

3h. Após este período, as células foram infectadas com amastigotas de L. (L.) amazonensis (5 

parasitas por macrófago) por 1h. A seguir as infecções lavadas com PBS 1X aquecido foram 

incubadas com 15 ou 30 µM de tamoxifeno por 3h. Extratos totais de proteínas foram obtidos 

adicionando-se 300 µL do tampão de lise (Tris 25 mM, pH 7,4, SDS 1%, NaCl 150 mM, EDTA 1 

mM contendo 50 µL/mL do coquetel de inibidores de proteases P8340, Sigma-Aldrich) por 

poço para posterior descolamento das células com cell scraper. Alíquotas de 5 µL foram 

utilizadas para quantificação de proteínas totais com BCA Protein Assay kit (Pierce). As 

proteínas foram separadas por eletroforese em gel de poliacrilamida 12% (acrilamida 29% e 

metilenobisacrilamida 1%) na presença de SDS 0,01% (Laemmli, 1970). A separação foi feita 

em cubas de eletroforese Mini-Protean (BioRad) em tampão Tris-glicina pH 8,3 (Tris 0,025 M, 

pH 8,3, glicina 0,19 M e SDS 0,01%) por 16 h a 18V a temperatura ambiente. Como marcador 

de peso molecular foi utilizado o padrão PageRulerTM Prestained Protein Ladder (Fermentas). 

As proteínas foram transferidas para membranas de nitrocelulose (Hybond ECL), utilizando-se 

tampão de transferência (Tris 48 mM, glicina 39 mM e 20% de metanol) em cuba (Bio-Rad) 

por 3 h a 80V. A seguir as membranas foram lavadas com TBST (Tris 10 mM, pH 8,0, NaCl 150 

mM, Tween 20 0,1%) e incubadas com TBST contendo 5% leite desnatado em pó (Molico, 

Nestlé®) por 1 h a temperatura ambiente. Para detecção da proteína iNOS foi utilizado o 

anticorpo anti-iNOS (Sigma-Aldrich) na diluição 1:10.000. No caso da detecção de actina foi 

utilizado o anticorpo anti-α-actina (Sigma-Aldrich) na diluição de 1:5.000. Os anticorpos 

primários foram incubados por 1h em TBST-3% leite desnatado em pó. As membranas foram a 

seguir lavadas 3 vezes por 15 min com TBST para posterior incubação com o anticorpo 

secundário apropriado conjugado a peroxidase em TBST-3% leite desnatado em pó por 1 h a 

temperatura ambiente. As membranas foram lavadas com TBST 3 vezes por 15 min e ao final, 

foi adicionado o substrato quimioluminescente (SuperSignal West Pico Chemiluminiscent 
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Substrate, Pierce), levando-se em conta que para cada cm2 da membrana foi aplicado 0,1 mL 

da solução, deixando-se incubar por 5 min protegido de luz. Transcorrido esse tempo, foi 

removido o excesso e a membrana foi exposta ao filme Hyperfilm™ ECL (GE Healthcare Life 

Sciences) para posterior revelação e fixação. Os ensaios de Western Blot para detecção de 

iNOS e actina foram realizados no Laboratório da Profa. Dra. Norma Andrews, da Universidade 

de Maryland, Estados Unidos.  

 

 

3.14 Ensaios para avaliação da alteração do pH de vacúolos macrofágicos 

  

 

 A monitoração do pH intracelular e intravacuolar foi avaliada utilizando-se duas sondas 

fluorescentes: SNAFL-calceína AM (Molecular Probes) e laranja de acridina (Sigma-Aldrich). Os 

experimentos utilizando a sonda SNAFL-calceína AM foram conduzidos no laboratório do Prof. 

Dr. Renato Mortara, com auxílio do Dr. Walter Andreoli. Cerca de 4 x 105 macrófagos extraídos 

de peritônio de camundongos BALB/c foram cultivados em placas plásticas com fundo de 

vidro Delta-T (Bioptechs, Butler, Estados Unidos). As células foram infectadas com 

promastigotas de fase estacionária de L. (L.) amazonensis na proporção de 7 parasitas por 

macrófago. O período de incubação foi de 3 h em estufa a 33 °C com atmosfera de 5% CO2. 

Após a infecção, a cultura foi lavada 3 vezes com RPMI sem soro aquecido e incubada em 

RPMI completo para observação de diferentes campos óticos da cultura pelo sistema confocal 

BioRad 1024 UV anexado ao microscópio Zeiss Axiovert 100. Imagens foram obtidas por 

imersão em lente plano-apocromática (63 x 1.4) e o programa Lasersharp v. 3.2 TC foi 

utilizado para aquisição e processamento das imagens. As culturas foram tratadas com 10 µM 

de tamoxifeno ou com o veículo etanol (0,25%) imediatamente antes da observação para 

detecção de possíveis alterações no padrão de fluorescência da sonda SNAFL-calceína AM.  

 Para realização dos testes de coloração vacuolar de macrófagos derivados de medula 

óssea com laranja de acridina foi utilizado 10 µM de laranja de acridina (estoque a 10 mM em 

PBS 1X). As células controle ou infectadas (4 parasitas por macrófago) foram submetidas a 

tratamento com tamoxifeno (10 µM) ou com o agente alcalinizante NH4Cl (5 ou 10 µM) por 
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diferentes tempos (30 min, 4 e 24 h) para posterior incubação com laranja de acridina por 10 

min a temperatura ambiente. As células foram imediatamente observadas por microscopia de 

fluorescência (Nikon-Microphot SX Fluorescence Microscope) em contraste de fase e através 

de filtros para fluoresceína e rodamina. O software ACT-1 Control foi utilizado para aquisição 

das imagens.  

  

 

3.15 Efeito do pH na atividade de tamoxifeno 

 

 

 Promastigotas (5 x 106) ou amastigotas purificados de lesão (1 x 107) foram incubados 

em meio RPMI com 5% de SFB em diferentes faixas de pH: ácido (4,5) ou neutro 

moderadamente alcalino (7,5) por 4 or 24 h na ausência ou na presença de concentrações 

crescentes de tamoxifeno. As contagens de alíquotas das culturas foram realizadas em câmara 

de Neubauer. 

 

 

3.16 Marcação metabólica e extração de isoprenoides de L. (L.) amazonensis 

 

 

 Aproximadamente 5 x 108 promastigotas de L. (L.) amazonensis em meio de cultura 

199 foram incubados com etanol, tamoxifeno 10, 15 ou 17,5 µM por 2 h e em seguida foi 

adicionado 50 µCi/mL de L-[U-14C]-leucina (radioatividade específica de 306 mCi/mmol, 

Amersham Biosciences, GE Healthcare Life Sciences) às culturas para marcação radioativa por 

mais 22 h. As culturas foram lavadas 3 vezes com PBS estéril, seguido de centrifugações a 

1.000 x g por 10 min. Os sedimentos obtidos ao final das lavagens foram congelados a -20 °C 

por 24 h e conservados a -70 °C. As amostras foram liofilizadas. Os lipídios neutros dos 

parasitas marcados foram extraídos 3 vezes com 1 mL de hexano em sonicador por 15 min e 

as amostras foram centrifugadas a 1.000 x g por 5 min em cada uma das três extrações. Os 

extratos obtidos foram combinados e os sobrenadantes secos sob corrente de nitrogênio. As 
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frações lipídicas foram congeladas a -20 °C. Alíquotas de cada extrato foram monitoradas 

quanto à detecção de radioatividade (cpm) em cintilador Beckman LS 5000 TD. 

 

 

3.17 Cromatografia em camada delgada de alta performance (HPTLC) de isoprenoides 

 

 

 As amostras contendo frações de lipídios neutros foram ressuspensas em 80 µL de 

hexano para posterior aplicação de 20 µL da amostra em placa de sílica gel 60 (Merck). Para 

análise de lipídios neutros, o sistema utilizado foi hexano:éter dietílico:ácido acético (80:20:1; 

v:v:v), a temperatura ambiente. Padrões de CoQ10, farnesol, geraniol, dolicol (de 55 e 60 C) e 

ergosterol foram aplicados na mesma placa para verificar os Rfs correspondentes. Os padrões 

foram visualizados com vapor de iodo. As placas ficaram expostas em cassetes de phosphor 

screen por 2 semanas para posterior leitura em scanner STORM 840 (Amersham Biosciences, 

GE Healthcare Life Sciences). Os produtos foram quantificados pelo software ImageQuant e a 

inibição calculada comparando-se a detecção da radioatividade de cada uma das bandas. 

3.18 Cromatografia líquida de alta performance (HPLC) de isoprenoides 

 

 

 Para análise de dolicol e ergosterol foi utilizado um sistema de HPLC de fase reversa 

empregando-se uma coluna Beckman C18 (4,6 mm x 25 mm; tamanho da partícula de 5 µm). 

A análise foi realizada em cromatógrafo líquido de alta performance (Gilson®). Os eluentes 

foram monitorados a 210 nm. Foram utilizados dois solventes: o solvente A foi metanol:água 

(9:1, v/v) e o solvente B foi hexano:propan-2-ol:metanol (1:1:2, v/v/v). Os solventes foram 

aplicados em gradiente linear iniciado com 95% de solvente A/5% de solvente B até 100% de 

solvente B em 25 min, seguidos por 5 min de solvente B. O fluxo médio foi de 1,5 mL/min 

(Löw et al., 1991). A amostra radioativa foi co-injetada com uma mistura de padrões de 

farnesol, geraniol, ergosterol e dolicol de 55 e 60 carbonos. Frações de 0,5 minuto foram 

coletadas, secas à vácuo e ressuspensas em 1 mL de líquido de cintilação para contagem 

(cpm) em cintilador Beckman LS 5000 TD. 
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3.19 Marcação com iodeto de propídio e citometria de fluxo 

  

 

 A integridade da membrana plasmática de promastigotas de L. (L.) amazonensis foi 

avaliada conforme descrito por Lima et al. (2007). Basicamente, culturas contendo 5 x 106 

promastigotas de fase logarítmica foram incubados em PBS-glicose 1g/L na ausência ou na 

presença de 10 e 20 µM de tamoxifeno diluído em etanol, Promastigotas foram também 

incubados com saponina (Sigma-Aldrich) 0,025% preparada em solução fisiológica por 

diferentes tempos (0, 30 e 90 min). Após a incubação com tamoxifeno ou saponina, às 

suspensões celulares foi adicionado 0,5 µg/mL de iodeto de propídio (IP; Sigma-Aldrich) e as 

células foram analisadas por citometria de fluxo (BD FACSCantoTM, Becton Dickinson, Estados 

Unidos) utilizando-se o software de análise Quest®. A detecção de fluorescência foi adquirida 

utilizando-se o canal FL2 (laranja-vermelho: 585/42 nm BF). 10.000 eventos foram analisados 

por amostra e cada um dos dois ensaios foi realizado em triplicatas (Lima et al., 2007).  

 

3.20 Separação de fração de membrana e citosólica de promastigotas 

 

 A separação de frações enriquecidas em membranas celulares foi realizada a partir de 

protocolo modificado de Kahl e McMahon-Pratt (Kahl e Mcmahon-Pratt, 1987). Culturas de 

promastigotas de fase logarítmica de L. (L.) amazonensis (5 x 108) foram incubadas em PBS-

glicose 1g/L na ausência ou na presença de 20 µM de tamoxifeno por 30 min. Após o período 

de incubação, as culturas foram lavadas 3 vezes em PBS 1X e ressuspensas em água estéril 

(vol. final 1 mL). As suspensões foram congeladas em nitrogênio líquido por 1 min e a seguir 

descongeladas em banho a 37 °C por 1 min. O procedimento foi repetido 4 vezes. Alíquotas de 

10 µL foram examinadas em microscópio para nos certificarmos de que as células estavam 

rompidas. A solução foi centrifugada por 10 min a 4.300 x g e o sobrenadante foi coletado 

para nova centrifugação a 14.270 x g por 30 min. A fração solúvel foi denominada fração 

citosólica (FC) e o sedimento foi denominado fração de membranas (FM). Extratos lipídicos de 

frações enriquecidas de membranas (FM) ou citosólica (FC) foram obtidos como descrito no 

item 3.23.3. Os extratos foram ressuspensos em clorofórmio:metanol (2:1, v:v) e alíquotas de 
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25 µL de cada amostra foram aplicadas em placas de sílica gel (250F com indicador para 

fluorescência, JT Baker) e submetidas à cromatografia em camada delgada (TLC) com sistema 

de solventes clorofórmio:metanol:água (60:35:8, v:v:v) para corrida de 2 cm e o restante da 

placa em clorofórmio:metanol:ácido acético (90:2:8, v:v:v). A placa foi seca e visualizada por 

exposição à luz UV-onda curta para detecção da banda referente ao tamoxifeno (λmáx de 274 

nm) (Bathia et al., 2004). Amostra contendo apenas o padrão puro de tamoxifeno foi utilizada 

para se obter o Rf da molécula. 

 

 

3.21 Microscopia ótica  

  

 

 Culturas de promastigotas de L. (L.) amazonensis ressuspensas em PBS-glicose 1g/L 

foram mantidas na ausência ou na presença de tamoxifeno, MAPP ou PDMP por diferentes 

períodos de incubação a depender do experimento. A seguir foram montados esfregaços em 

lâminas que, após secos, foram fixados em metanol puro para posterior coloração com o kit 

Instant Prov® (Brasil). As lâminas foram observadas em microscópio ótico Nikon Eclipse E200 

em aumento de 1000 X e imagens de diferentes campos óticos foram obtidas com câmera 

fotográfica digital Sony CyberShot 7.2M. 

 

 

3.22 Microscopia eletrônica de transmissão 

 

 

 Os experimentos de microscopia eletrônica de transmissão foram realizados no 

laboratório da Profa. Dra. Tania Katzin (ICB/USP), com auxílio do Sr. Alexandre Santos de 

Moura. Alíquotas de 1 x 108 promastigotas de L. (L.) amazonensis que não receberam 

tratamento ou tratados com tamoxifeno, MAPP ou PDMP por 2h foram fixados em solução 

contendo 1% de glutaraldeído, 1% de paraformaldeído em tampão cacodilato de sódio 0,1 M, 

pH 7,2, com CaCl2 0,5 mM e solução saturada de ácido pícrico 0,2% por 5 min a temperatura 
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ambiente e posteriormente a 4 °C por 1 h. Os parasitas foram a seguir pós-fixados com OsO4 

1%. As amostras foram ressuspensas em solução salina:sacarose (0.9%:1.7%) e acetato 

aquoso de uranila 0.5% para posterior desidratação em etanol 70% e inclusão em resina LR-

White hard grade (The London Resin Co. LTD). As amostras foram observadas em microscópio 

eletrônico de transmissão JEOL 100CX II. 

 

 

3.23 Investigação do metabolismo de esfingolipídios em L. (L.) amazonensis 

 

 

3.23.1 Ensaios de viabilidade celular na presença de Fumonisina B1, MAPP, PDMP e PPMP  

  

 

 Culturas de parasitas com inóculo de 3 x 106 células ou 2 x 106 células de mamíferos 

(CHO-K1 e HEp-2) foram tratadas com os seguintes inibidores de diversas enzimas da rota 

biossíntética de esfingolipídios em mamíferos (revisado em Merril Jr e Sandhoff, 2002): 

Fumonisina B1 (inibidor da ceramida sintase), MAPP (inibidor da ceramidase) e PDMP e PPMP 

(inibidores da glucosilceramida sintase). Todos os compostos foram adquiridos de Sigma-

Aldrich e diluídos em etanol a 5 ou 10 mM para armazenamento a -20 °C. A viabilidade tanto 

das culturas celulares quanto dos parasitas foi avaliada conforme descrito nos itens 3.4 e 3.7 

para os quais também foram obtidos os valores de IC50 e CC50.  

 

 

3.23.2 Incorporação de C6-NBD-ceramida por promastigotas de L. (L.) amazonensis  

 

 

C6-NBD-cer (C6-NBD-ceramida; (N-(7-(4-nitrobenzo-2-oxa-l,3-diazol))-6-aminocaproil-D-

eritroesfingosina); Molecular Probes, Invitrogen) foi adicionada a culturas de promastigotas 

de L. (L.) amazonensis a uma concentração final de 5 µM em solução balanceada de Hanks 

com EDTA 10 mM (Sigma-Aldrich) por 5 min a 4 °C ou 5 min a 4 °C seguidos de 15 min a 
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temperatura ambiente. Esfregaços foram realizados em lâminas de vidro para análise dos 

parasitas vivos por microscopia de fluorescência (Nikon-Microphot SX Fluorescence 

Microscope). DAPI a 10 µg/mL (Sigma-Aldrich) foi adicionado no momento da análise para 

detecção de núcleo e kDNA. As aquisição das imagens foi obtida com o software ACT-1 e a 

sobreposição das mesmas foi realizada através do software ImageJ®.  

 

 

3.23.3 Marcação metabólica, extração lipídica de L. (L.) amazonensis e HPTLC 

 

 

Culturas contendo 1 a 4 x 108 promastigotas ou 1 x 107 amastigotas foram incubadas 

com 10 µM de tamoxifeno, 100 µM de PDMP ou 200 µM de MAPP por 1 h e 30 min. Em 

seguida foi adicionado 10 µM de C6-NBD-cer, 5 µM de NBD-esfinganina ou NBD-esfingosina 

em etanol (Avanti Polar Lipids) às culturas para marcação fluorescente por mais 2h e 30 min. 

Ao final do período de incubação, foram obtidos extratos lipídicos após 3 extrações sucessivas 

com clorofórmio:metanol:solução de Hanks/EDTA 10 mM (1:1:0,75; v:v:v). Os sistemas de 

solventes utilizados em diversos dos nossos experimentos foram:  

 A) butanol:ácido acético:água (3:1:1; v:v:v) (Boath et al., 2008) e 

 B) clorofórmio:metanol:água (60:35:8; v:v:v) para 20% de corrida da placa e, para o 

restante, clorofórmio:metanol:ácido acético (90:2:8; v:v:v) (Ichikawa et al., 1994).  

 Após as corridas, as placas foram analisadas em leitor de fluorescência (STORM 840) 

para detecção de bandas com sinal para o fluoróforo NBD (excitação/emissão: 455/530 nm). 

As cromatografias foram realizadas evitando-se o contato com luz direta. Os produtos foram 

quantificados quanto à incorporação de fluorescência utilizando-se o software ImageJ® e o 

aumento ou inibição calculados comparando-se a intensidade de cada uma das bandas em 

relação ao grupo controle. Os padrões conjugados a NBD (NBD-livre, NBD-lactosilceramida e 

NBD-galactosilceramida) foram gentilmente cedidos pela Profa. Dra. Alicia Couto 

(Universidade de Buenos Aires, Argentina). Os padrões de esfingolipídios não fluorescentes 

como esfingomielina, monohexosil-ceramida e ceramida 1-fosfato foram gentilmente cedidos 
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pela Profa. Dra. Anita Straus (Universidade Federal de São Paulo) e visualizados após 

exposição da placa ao vapor de iodo. 

 

 

3.23.4 Detecção de ceramida por imunofluorescência e citometria de fluxo 

 

 

 Os experimentos descritos a seguir foram conduzidos no Laboratório da Profa. Dra. 

Norma Andrews da Universidade de Maryland, Estados Unidos. Aproximadamente 5 x 108 

promastigotas de L. (L.) amazonensis foram cultivados em meio 199 por 1 h na ausência ou 

presença de 200 µM de MAPP ou 100 µM de PDMP. A seguir as células foram lavadas em PBS 

em centrifugação a 1.000 x g por 10 min para fixação dos sedimentos com paraformaldeído 

4%/PBS por 20 min. Em seguida, as células foram homogeneizadas em PBS por 5 min em 

agitação leve para posterior bloqueio com BSA 2%/PBS a 4 °C. Após duas lavagens com PBS, 

ressuspendeu-se o sedimento em Triton 0,05% com BSA 0,4%/PBS por 15 min para 

permeabilização das células. A seguir os parasitas foram lavados em PBS uma vez e 

ressuspensos em 100 µL de BSA 0,2%/PBS contendo o anticorpo anti-ceramida (1:10, Sigma-

Aldrich) por 1 h. As células foram lavadas após esse período e incubadas com o anticorpo 

secundário anti-mouse-IgM-Alexa Flour 594 (Invitrogen) a uma diluição de 1:500 em BSA 

0,2%/PBS por 1 h. Após este período as células foram novamente lavadas e alíquotas de 10 µL 

foram montadas em lâminas de vidro, seladas com esmalte para posterior análise em 

microscópio de fluorescência (Axiovert 200; Carl Zeiss, Inc.) equipado com objetiva de 60x NA 

1.25, câmera (CoolSNAP HQ; Photometrics) e o software MetaMorph (MDS Analytical 

Technologies). Para os ensaios de citometria de fluxo (FACSCalibur BD, Becton Dickinson, 

Estados Unidos), foram realizados os mesmos procedimentos exceto pela adição do anticorpo 

secundário (anti-mouse-IgM-Alexa Fluor 647, 1:500. Invitrogen) por 1 h. Após lavagem das 

células, alíquotas de 250 µL foram mantidas em gelo para serem analisadas por FACS com 

detecção de pelo menos 10.000 eventos por amostra. Os dados foram analisados através do 

software FlowJo version 6.3 (Tree Star, Inc.). 
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3.23.5 Espectrometria de massas 

  

 

 As bandas obtidas após a cromatografia em camada delgada foram raspadas da sílica e 

re-extraídas com clorofórmio:metanol (2:1;v:v). As amostras foram identificadas quanto à 

relação massa/carga (m/z) por espectrometria de massas por tempo de voo com ionização e 

dessorção a laser assistida por matriz ultravioleta (UVMALDI-TOF MS) em espectrofotômetro 

de massas Ultraflex II TOF/TOF equipado com laser de estado sólido de alta performance 

(λ=355 nm) e um refletor. O sistema foi operado através do software Flexcontrol 2.4 (Bruker 

Daltonics GmbsH, Bremen, Alemanha). Todas as análises foram realizadas no laboratório 

CIHIDECAR (Universidade de Buenos Aires, Argentina) pela Profa. Dra. Alicia Couto, Dra. 

Malena Landoni e Tamara Piñero. O protocolo executado foi baseado na metodologia descrita 

por este grupo, para a qual não há necessidade do uso de matriz externa no processo de 

análise do material, já que o próprio fluoróforo NBD empregado nas marcações metabólicas 

pode ser excitável, levando à obtenção de espectros de alta qualidade (Landoni et al., 2008). 

 

 

3.24 Obtenção da linhagem L. (L.) amazonensis expressora do gene LUC 

 

 

3.24.1 Eletroporação e obtenção de clones 

 

 

 Clones de Leishmania recombinantes foram obtidos utilizando-se o protocolo de 

transfecção de tripanossomatídeos desenvolvido por Coburn e Beverley (1990). 

Resumidamente, promastigotas de fase exponencial de L. (L.) amazonensis foram lavados por 

centrifugação a 700 x g por 10 min. Descartou-se o sobrenadante e o sedimento obtido foi 

ressuspenso em 10 mL de tampão de eletroporação (EPB) (HEPES 21 mM pH 7,5, NaCl 137 

mM, KCl 5 mM, Na2HPO4 0,7 mM e glicose 6 mM) para posterior centrifugação sob as mesmas 

condições, desprezando-se o sobrenadante. As células foram ressuspensas em EPB a uma 
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densidade de 108/mL e mantidas em gelo. Em tubos tipo eppendorf®, foram misturados 400 

µL da suspensão celular (equivalente a 4 x 107 células) e 50 µg das construções de DNA 

(plasmídio pXG1 e plasmídio pXG1Luc construído pela aluna de Mestrado Sandra Kalil (Kalil, 

2010)), exceto para o grupo controle que não recebeu DNA. A mistura foi transferida a 

cubetas de 0,2 cm mantidas em gelo e a eletroporação realizada em voltagem de 0,4 kV (2,25 

kV/cm) e 960 µF de capacitância. Em seguida, as cubetas foram mantidas em gelo e o volume 

total da cultura transfectada foi transferido a 10 mL de meio 199 para incubação por 24 h a 25 

°C sem antibiótico. Transcorridas 24 h, o volume total das culturas transfectadas foi 

centrifugado a 700 x g por 10 min e o sobrenadante foi descartado cuidadosamente para 

posterior homogeneização do sedimento no meio residual. As células transfectadas foram 

mantidas em passagens sucessivas em meio líquido na presença de geneticina (60 µg/mL) por 

aproximadamente 1 mês e posteriormente foram plaqueadas com alça de Drigalski em meio 

semi-sólido (Meio 199 2X, biopterina 1,2 µg/ml, ágar 2%, urina 2%, contendo 120 µg/mL de 

Geneticina) de modo que a superfície permanecesse úmida. As placas foram vedadas para 

evitar desidratação e contaminação. A seleção de colônias foi realizada entre o quarto e 

décimo dia para culturas controle sem antibiótico e após mais 12 dias para células 

transfectadas em meio contendo o antibiótico geneticina (120 µg/mL) (Coburn e Beverley, 

1990).  

 As colônias de Leishmania foram coletadas com ponteira estéril e ressupensas em 

meio 199 com o antibiótico de seleção em placas de 96 poços. As culturas foram 

posteriormente expandidas em placas de 24 poços. Por último, foram transferidas a garrafas 

de 25 cm2. 

 

 

3.24.2 Atividade de luciferase 

 

 

 A atividade de luciferase foi avaliada a partir do protocolo descrito pelo fabricante do 

kit “Luciferase Assay System” (Promega®). Cada poço de placas de 96 poços contendo 

macrófagos infectados (5 promastigotas expressando o gene da luciferase por macrófago) foi 
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lavado com PBS 1X. Culturas de promastigotas transfectadas foram recuperadas e as 

suspensões centrifugadas a 700 x g durante 10 min para posterior lavagem também com PBS 

1X. O sedimento obtido após duas lavagens foi ressuspenso em tampão de lise (Luciferase 

Assay System, Promega®) e, no caso das infecções, o tampão foi adicionado diretamente no 

poço da placa contendo as células aderidas com vigorosa ressuspensão. Os lisados foram 

transferidos a tubos eppendorf® e homogeneizados em agitador tipo vortex por 15 s e 

centrifugados a 12.000 x g durante 15 s a temperatura ambiente. Em diferentes tubos BD 

arredondados de 5 mL (Falcon®) contendo 20 µL de substrato de luciferase (Luciferase Assay 

System, Promega®) mantidos em gelo, foram adicionadas alíquotas de 80 µL do sobrenadante 

de cada lisado. As amostras foram analisadas imediatamente em luminômetro (Luminometer 

Lumat LB 9507) e os valores obtidos expressando as unidades relativas de luz (RLU). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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4.1 Atividade leishmanicida de tamoxifeno 

 

 

4.1.1 Atividade in vitro de tamoxifeno contra Leishmania 

 

 

Resultados preliminares obtidos em nosso laboratório indicavam que promastigotas de 

L. (L.) amazonensis cultivados na presença de 20 a 30 M de tamoxifeno tinham sua 

multiplicação completamente inibida. Com o intuito de estabelecermos as faixas de 

concentrações inibitórias de tamoxifeno para 50 e 90% das culturas (IC50 e IC90, 

respectivamente) e verificarmos se este fármaco induziria um efeito dose-resposta contra o 

parasita, experimentos in vitro foram conduzidos e mostraram que o tamoxifeno tem efeito 

leishmanicida, em 24 horas, sobre culturas de promastigotas de diversas espécies do gênero 

Leishmania. Comparativamente, os valores de IC50 são próximos para as diferentes espécies 

(9,0 a 20,2 µM) o que sugere um provável mecanismo de ação semelhante contra os 

parasitas, fato interessante do ponto de vista terapêutico, já que foi avaliada a sensibilidade 

ao tamoxifeno de espécies causadoras de distintas manifestações clínicas da doença. Foram 

realizados, também, experimentos com amastigotas de L. (L.) amazonensis extraídos e 

purificados de lesão de camundongos BALB/c. Os dados obtidos demonstram que tamoxifeno 

reduz em 50% o número total de parasitas em uma concentração de 11,0 M. A atividade 

deste fármaco foi determinada também para macrófagos peritoniais ou derivados de medula 

óssea de camundongos BALB/c infectados com L. (L.) amazonensis, L. (V.) braziliensis e L. (L.) 

chagasi. Tamoxifeno levou à redução das taxas de infecção apresentando valores de IC50 entre 

1,7 e 5,6 M, ligeiramente inferiores quando comparados àqueles obtidos para parasitas 

axênicos. Os resultados detalhados encontram-se descritos nos artigos: - “Tamoxifen is 

effective against Leishmania and induces a rapid alkalinization of parasitophorous vacuoles 

harbouring Leishmania (Leishmania) amazonensis amastigotes” (ANEXO A) 

- “Tamoxifen as a potential antileishmanial agent: efficacy in the treatment of 

Leishmania braziliensis and Leishmania chagasi infections” (ANEXO B). 

4.1.2 Atividade de tamoxifeno no tratamento de leishmaniose em modelos de roedores 
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4.1.2.1 Infecção por L. (L.) amazonensis 

 

 

Após a determinação da atividade de tamoxifeno in vitro, foram realizadas infecções 

experimentais em roedores para se estabelecer a eficácia deste fármaco a partir de diferentes 

vias de administração.  

Primeiramente, camundongos BALB/c foram infectados com L. (L.) amazonensis e, 

após o aparecimento das lesões na base da cauda, o tratamento com injeção intraperitoneal 

de 20 mg/kg/dia de citrato de tamoxifeno foi realizado por 15 dias. Nossos resultados 

mostraram que este fármaco diminuiu significativamente o tamanho das lesões e o 

desenvolvimento das úlceras, conforme descrito no artigo “Tamoxifen is effective in the 

treatment of Leishmania amazonensis infections in mice” (ANEXO C). Além disso, o 

tratamento com tamoxifeno levou à redução da carga parasitária tanto no sítio da lesão como 

nos linfonodos dorso-caudais. É importante ressaltar que o efeito observado neste ensaio foi 

bastante promissor, dada a alta suscetibilidade deste modelo murino à infecção por esta 

espécie (Soong et al., 1997). 

Além da via intraperitoneal, tamoxifeno também foi administrado por via oral e/ou 

tópica. Para isso, camundongos BALB/c infectados na base da cauda com promastigotas de L. 

(L.) amazonensis tiveram suas lesões medidas semanalmente e, um mês após a infecção, os 

animais foram tratados por 21 dias de acordo com o seguinte esquema: 

 A. 25 mg/kg/dia de tamoxifeno em solução etanólica por via tópica, B. 20 mg/kg/dia 

de citrato de tamoxifeno via oral e C. 20 mg/kg/dia de citrato de tamoxifeno via oral e 12,5 

mg/kg/dia de tamoxifeno em solução etanólica via tópica. 

 

A Figura 3 mostra o perfil de evolução das lesões de camundongos do grupo controle 

infectado e não tratado (curva representativa da média de 8 camundongos) em comparação 

às medidas obtidas para cada animal do grupo tratado apenas com aplicação tópica de 

tamoxifeno (Figura 3A), de camundongos tratados apenas por via oral  (Figura 3B) e do grupo 

que recebeu citrato de tamoxifeno via oral além de metade dessa dose via tópica (Figura 3C). 
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Figura 3. Evolução do diâmetro médio das lesões de camundongos BALB/c infectados na base da cauda com 

promastigotas de L. (L.) amazonensis e tratados com tamoxifeno. As curvas indicam o aumento da 
lesão para a média das medidas de 8 camundongos do grupo infectado e não tratado. Cada animal 
tratado está representado por um símbolo distinto. (A): Camundongos tratados com 25 mg/kg/dia de 
tamoxifeno por via tópica. (B): Camundongos tratados com 20 mg/kg/dia de citrato de tamoxifeno por 
via oral. (C): Camundongos tratados com 20 mg/kg/dia de citrato de tamoxifeno por via oral além de 
12,5 mg/kg/dia de tamoxifeno por via tópica. A seta indica o período de tratamento e as barras 
representam o desvio-padrão. O tratamento foi iniciado após estabelecimento de lesão (30 a 45 dias 
pós-infecção). 

 

 

De maneira geral podemos notar uma tendência de redução dos diâmetros das lesões 

dependendo da via de administração da droga. Esses resultados sugerem que tamoxifeno, 

administrado oralmente, foi mais eficaz que os tratamentos por via tópica e, curiosamente, 

por via tópica associada à via oral. Contudo, quando comparamos estes resultados com 

aqueles obtidos para o tratamento descrito anteriormente (ANEXO C), podemos observar que 

tamoxifeno é mais eficaz quando administrado pela via intraperitoneal. Além deste fator, a 
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eficácia parece ainda mais pronunciada se notarmos que o tempo de tratamento neste último 

caso foi inferior (15 dias) ao empregado para os tratamentos por via tópica, via oral ou 

associadas (21 dias). 

Mesmo não apresentando resultados tão promissores, uma nova estratégia foi 

adotada na tentativa de potencializarmos a atividade in vivo de tamoxifeno quando aplicado 

por via tópica (considerada ideal para o tratamento das lesões cutâneas). Com base em 

resultados obtidos anteriormente em que demonstramos a atividade leishmanicida do 

terpeno limoneno contra Leishmania (Arruda et al., 2009) e nos estudos de El-Kattan e 

colaboradores, que demonstraram o efeito deste terpeno no aumento da permeabilidade 

cutânea tanto para drogas lipofílicas quanto para hidrofílicas (El-Kattan et al., 2001), 

combinamos limoneno ao tamoxifeno em solução etanólica para uso em nossos ensaios. No 

grupo de camundongos que recebeu aplicações tópicas de tamoxifeno 10 

mg/kg/dia+limoneno 2% por 21 dias, foram observadas diferenças significativas entre os 

camundongos do grupo tratado e não tratado (Figura 4). Contudo, não foi possível notar 

diferença no perfil da progressão das lesões entre o grupo tratado apenas com tamoxifeno e 

aquele tratado com tamoxifeno+limoneno 2% (dados não apresentados), fato que talvez 

possa ser explicado pela baixa concentração utilizada deste terpeno. 
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Figura 4. Evolução do diâmetro das lesões de camundongos BALB/c infectados na base da cauda com L. (L.) 
amazonensis e tratados com 10 mg/kg/dia de tamoxifeno + limoneno 2%. Cada curva independente 
representa o desenvolvimento da lesão para cada um dos camundongos tratados e a curva com as 
barras verticais dos desvios-padrão refere-se à média das medidas de 5 camundongos do grupo 
infectado e não tratado. A seta indica o período de tratamento (21 dias). O tratamento foi iniciado 
após estabelecimento de lesão (30 a 45 dias pós-infecção). 

 

 

Neste experimento foram incluídos dois outros controles: um grupo infectado e 

tratado com etanol e um grupo infectado e tratado com etanol+limoneno 2%. Verificou-se 

que não houve interferência na evolução da doença para os animais em ambos os casos 

(resultados não apresentados). Um animal do grupo controle tratado com etanol morreu de 

causa indeterminada após 54 dias do início do tratamento.  

Outra tentativa empregada para melhorarmos a eficácia da atividade leishmanicida in 

vivo de tamoxifeno foi realizar o seu encapsulamento em vesículas lipossomais, uma vez que 

esta técnica já foi estabelecida em estudos para aplicação tópica do fármaco associado a 

matrizes de gel e suspensões lipossomais (Bathia et al., 2004; Rouanet et al., 2005). Tal 

abordagem parece interessante do ponto de vista clínico, uma vez que se espera que os 

efeitos colaterais sistêmicos de tamoxifeno sejam reduzidos quando sua aplicação passa a ser 

concentrada apenas na área lesionada. 

Assim sendo, obtivemos formulações lipossomais a partir da secagem de emulsões 

lipídicas contendo tamoxifeno, fosfatidilcolina e ergosterol ou tamoxifeno, fosfatidilcolina e 

colesterol (10:100:50). Formulações sem tamoxifeno também foram obtidas e utilizadas como 

controles de formulações na ausência da droga. Ergosterol foi utilizado como alternativa em 

uma das formulações com o intuito de produzirmos vesículas que apresentassem um 
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componente já presente na membrana plasmática de Leishmania e que poderia facilitar a 

incorporação destes lipossomas na mesma. Conseqüentemente, haveria maior facilidade de a 

droga atingir o alvo desejado.  

As formulações obtidas foram observadas por microscopia ótica para confirmação da 

estrutura vesicular (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Preparações lipossomais fotografadas em microscopia ótica. Lipossomos obtidos a partir de 
formulações contendo fosfatidilcolina (PC), ergosterol (ERG), colesterol (COL) e tamoxifeno (TAM). (A): 
PC, ERG, TAM. (B): PC, ERG. (C): PC, COL, TAM. (D): PC, COL. Aumento de 1000X. 

 

 

Alíquotas de cada uma das preparações foram separadas para posterior quantificação 

aproximada de droga incorporada nos lipossomos. Na Tabela 1 podemos verificar que a 

incorporação na formulação contendo ergosterol foi aproximadamente 7,5% mais eficiente 

que a formulação contendo colesterol. Estudos anteriores já haviam demonstrado que 

tamoxifeno mimetiza colesterol e, de forma mais pronunciada, ergosterol quando 

incorporado em bicamadas lipídicas in vitro (Wiseman et al., 1992). 

 

 

Tabela 1 - Efeito da composição lipídica na incorporação de tamoxifeno em lipossomos. 

               Formulação* 
Quantidade de droga 
incorporada (mg/mL) PDE** 

PC, ERG, TAM 12.3 41% 
PC, ERG - - 

PC, COL, TAM 10.1 33.6% 
PC, COL - - 

* PC; fosfatidilcolina, ERG; ergosterol, TAM; tamoxifeno e COL; colesterol. ** PDE; porcentagem de droga 
 encapsulada = Droga encapsulada (mg)/Total de droga adicionada (mg) x 100. 
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Após a preparação, as formulações foram empregadas no tratamento de 

camundongos BALB/c infectados na base da cauda com promastigotas de L. (L.) amazonensis 

por 15 dias consecutivos, na dose equivalente a 10 mg/kg/dia de tamoxifeno via 

intraperitoneal. Na Figura 6 podemos observar uma tendência importante de retardamento 

no desenvolvimento das lesões dos animais que receberam a formulação lipossomal contendo 

ergosterol e tamoxifeno em relação aos animais não tratados ou que receberam apenas a 

formulação sem a droga (Figura 6). Entretanto, verificamos que 3 dos 7 animais tratados 

apresentavam lesões com diâmetros comparáveis àqueles observados em animais não 

tratados. Além disso, 3 semanas após o final do tratamento, observamos que o tamanho das 

lesões de todos os animais eram praticamente equivalentes, tanto no grupo tratado quanto 

nos grupos controle que não receberam tamoxifeno. Quanto às formulações contendo 

colesterol, não observamos diferenças significativas quanto ao tratamento com lipossomas 

contendo ergosterol (dados não mostrados). Apesar de utilizarmos nesse caso uma dose 

correspondente à metade da empregada em experimentos com a droga não encapsulada, a 

premissa de que os lipossomos resultariam em incremento de atividade in vivo não se 

confirmou. 

 

 

Figura 6. Evolução do diâmetro médio das lesões de camundongos BALB/c infectados com promastigotas de L. 
amazonensis e tratados com formulação lipossomal contendo tamoxifeno via intraperitoneal. As 
curvas indicam o aumento da lesão para a média das medidas de 7 camundongos do grupo não 
tratado (azul), tratado com formulação lipossomal contendo tamoxifeno (vermelho) e tratado com 
lipossomas sem droga (verde). A seta indica o período de tratamento e as barras representam o 
desvio-padrão. O tratamento foi iniciado após estabelecimento de lesão (30 a 45 dias pós-infecção). 
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4.1.2.2 Infecção por L. (V.) braziliensis e L. (L.) chagasi 

 

 

A atividade do tamoxifeno em modelos de leishmaniose cutânea e visceral causadas 

por L. (V.) braziliensis e L. (L.) chagasi, respectivamente, também foi estabelecida e encontra-

se descrita no artigo intitulado “Tamoxifen as a potential antileishmanial agent: efficacy in 

the treatment of Leishmania braziliensis and Leishmania chagasi infections” (ANEXO B). 

Resumidamente, nossos resultados destacam que as lesões induzidas por L. (V.) braziliensis no 

pavilhão auricular de camundongos BALB/c foram reduzidas após tratamento com 20 

mg/kg/dia de tamoxifeno via intraperitoneal por 2 semanas. Além disso, as cargas parasitárias 

também foram significativamente menores após administração de tamoxifeno em 

comparação ao grupo tratado com salina. 

Para a avaliação da eficácia do tamoxifeno em infecções por L. (L.) chagasi foram 

utilizados hamsters dourados. A sintomatologia e a progressão da doença nestes animais 

assemelham-se muito às características da doença no humano. Nestes roedores, a infecção 

também compromete fígado e baço (órgãos que apresentam alta carga parasitária) e pode 

levar à perda gradual de peso em poucas semanas. A administração intraperitoneal de 20 

mg/kg/dia de citrato de tamoxifeno por duas semanas consecutivas resultou na diminuição 

significativa do número de parasitas no fígado e baço dos animais quando comparado aos 

grupos que receberam solução salina ou antimoniato de meglumina. Além disso, a taxa de 

sobrevivência foi analisada entre os diferentes grupos. O tratamento com tamoxifeno resultou 

no prolongamento da sobrevivência dos hamsters infectados quando comparados aos animais 

do grupo controle. 

 

 

4.1.3 Atividade do metabólito 4-hidróxi-tamoxifeno contra L. (L.) amazonensis 

  

 

O tamoxifeno é extensivamente metabolizado pelo sistema citocromo P450 (CYP) às 

suas formas N-desmetilada, 4-hidroxilada, 4-hidróxi-N-desmetilada e N-desdimetilada. N-
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desmetil-tamoxifeno e 4-hidróxi-tamoxifeno (4-OH-TAM) são os produtos iniciais formados a 

partir da molécula de tamoxifeno, sendo que o primeiro deles é o principal metabólito 

circulante no soro humano (Adam et al., 1979). A hidroxilação deste composto forma o 4-

hidróxi-N-desmetil-tamoxifeno que, em conjunto com 4-OH-TAM, configuram-se como 

moléculas de ação antineoplásica. Presume-se que a atividade do 4-OH-TAM seja 30 a 100 

vezes superior à do tamoxifeno (Jordan, 2003, 2007). 

Parece razoável supormos que os produtos oriundos do metabolismo do tamoxifeno 

possam exibir efeito leishmanicida, uma vez que demonstramos a eficácia deste fármaco 

administrado por via intraperitoneal em modelos de roedores infectados com L. (L.) 

amazonensis, L. (V.) braziliensis e L. (L.) chagasi. Assim, promastigotas de L. amazonensis 

foram incubados com 4-OH-TAM por 24 horas (Figura 7A). Posteriormente foi determinada 

IC50 equivalente a 9,4 ± 0,2 µM. Este valor encontra-se na mesma faixa de concentração 

estabelecida para tamoxifeno contra todas as espécies testadas (entre 9,0 e 20,0 µM, ANEXO 

A), concentrações em que são observados diversos efeitos independentes da interação com o 

receptor de estrógeno em células tumorais. Estes resultados levam-nos a especular que a 

molécula de tamoxifeno não precise necessariamente ser metabolizada a 4-OH-TAM para 

exibir seu efeito leishmanicida. Uma vez que este metabólito exibe maior avidez por 

receptores estrogênicos que o próprio tamoxifeno, parece interessante se investir na pesquisa 

de novas moléculas desenhadas a partir do tamoxifeno, de forma que modificações em sua 

estrutura evitem sua metabolização. 

 Paralelamente, realizamos ensaios para verificar a citotoxicidade de 4-OH-TAM. A 

linhagem LLCMK-2 (células epiteliais de rim de macaco Rhesus) foi utilizada em incubações 

por 24 horas com concentrações variadas de 4-OH-TAM (Figura 7B). A concentração citotóxica 

para 50% da cultura (CC50) foi de 19,7 ± 2,6 µM, valor aproximadamente 2 vezes maior que a 

IC50 verificada para promastigotas de L. (L.) amazonensis. 
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Figura 7. Atividade do metabólito 4-hidróxi-tamoxifeno contra L. (L.) amazonensis e células LLCMK-2 in vitro. 
Promastigotas (A) ou células LLCMK-2 (B) foram incubados com concentrações crescentes de 4-hidróxi-
tamoxifeno (4-OH-TAM) por 24 horas e a viabilidade celular foi avaliada pelo método colorimétrico de 
MTT. “C” indica o grupo Controle de células que não recebeu a droga. Os gráficos representam a média 
de dois experimentos independentes, cada um deles realizado em triplicata. As barras finas indicam o 
desvio-padrão. 

 
 
 

 

4.1.4 Efeito leishmanicida de outros SERMs 

 

 

Além de propormos a necessidade de investimento na pesquisa de novas moléculas 

desenhadas a partir do tamoxifeno, sugerimos também a avaliação do efeito de outros SERMs 

em culturas de Leishmania. Para isso, escolhemos dois compostos dessa família: toremifeno, 

que também se trata de um trifeniletileno com atividade antiestrogênica, cujo uso no 

tratamento de câncer de mama avançado em mulheres pós-menopausa já está bem 

estabelecido; e raloxifeno, um composto benzotiofênico não-esteroidal primeiramente 

desenvolvido para o tratamento de câncer de mama (Figura 8; revisado em Goldstein et al., 

2000). É importante ressaltar que ensaios clínicos utilizando raloxifeno nos últimos anos tem 

focado a sua atuação contra osteoporose e tratamento de doenças coronarianas e não apenas 

na prevenção do câncer de mama (revisado em Ali e Coombs, 2002; Park e Jordan, 2002). 
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Figura 8. Estrutura química da molécula de toremifeno (A) e raloxifeno (B). 

 

 

 Ensaios de inibição de culturas de promastigotas de L. (L.) amazonensis com 

toremifeno foram conduzidos e o valor de IC50 encontrado (28,6 ± 1,7 µM) está na mesma 

faixa de concentração daquele determinado para o tamoxifeno contra esta mesma espécie. 

Estendemos o estudo para a atividade do raloxifeno contra diferentes espécies, conforme 

mostrado na Tabela 2. Nossos resultados indicam que raloxifeno é capaz de inibir a 

multiplicação dos parasitas com concentrações inibitórias para 50% da cultura entre 30 e 40 

µM, aproximadamente. Também foi demonstrado que raloxifeno possui efeito inibitório tanto 

para amastigotas de L. (L.) amazonensis (IC50: 15,0 ± 2.3 µM) quanto amastigotas 

intracelulares de L. (L.) amazonensis, já que infecções de parasitas em macrófagos de 

peritônio tratadas apresentaram redução significativa nas taxas de infecção (Figura 9). 

 

 

Tabela 2 - Valores de IC50 de raloxifeno (µM) para culturas de promastigotas de Leishmania spp. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Culturas incubadas por 24 h. A viabilidade foi avaliada pelo método colorimétrico de MTT. 

 

 

 

 

L. (L.) amazonensis* 30,2 ± 1,7 

L. (V.) braziliensis 38,0 ± 8,4 

L. (L.) chagasi 30,9 ± 0,5 

L. (L.) donovani 32,5 ± 1,3 

L. (L.) major 32,6 ± 1,4 

L. (L.) mexicana 30,3 ± 1,3 
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Figura 9. Efeito de raloxifeno (RAL) na multiplicação de amastigotas intracelulares. Macrófagos peritoniais 
foram infectados com promastigotas de L. (L.) amazonensis na proporção de 4 parasitas: 1 macrófago. 
Após a infecção foram adicionadas as concentrações indicadas de RAL por 48h. As porcentagens de 
infecção foram obtidas após contagem de 100 macrófagos/ lamínula em triplicata. Os números acima 
das barras indicam a redução nas taxas de infecção em relação ao grupo não-tratado. 

 

  

 

 Não existem relatos na literatura que descrevam a utilização de moduladores seletivos 

do receptor de estrógeno contra protozoários tanto in vitro como in vivo. Os resultados 

obtidos indicam que raloxifeno apresenta importante efeito leishmanicida in vitro, assim 

como tamoxifeno. Entretanto, nossos resultados in vivo demonstraram que a administração 

de 40 mg/kg/dia de raloxifeno via intraperitoneal não foi tão eficaz na redução da lesão de 

camundongos BALB/c infectados com L. (L.) amazonensis. Apesar de levar a uma ligeira 

diminuição na progressão da lesão (Figura 10), os ensaios apresentados anteriormente 

mostram que tamoxifeno retardou a progressão das lesões e úlceras de forma mais 

acentuada. 
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Figura 10. Evolução do diâmetro médio das lesões de camundongos BALB/c infectados com promastigotas de 

L. (L.) amazonensis. A curva vermelha indica a progressão das lesões para animais que receberam 40 
mg/kg/dia de raloxifeno via intraperitoneal por 15 dias (seta preta) e a curva preta indica a média do 
tamanho da lesão dos animais do grupo controle. (*) P = 0,001; n=6/grupo. O tratamento (período 
indicado pela seta) foi iniciado após estabelecimento de lesão (30 a 45 dias pós-infecção). 

 

 

 

4.1.5 Sensibilidade de isolados de pacientes ao tamoxifeno 

 

 

 Os resultados descritos até este momento dizem respeito à avaliação da sensibilidade 

de cepas-referência para diversas espécies de Leishmania ao tamoxifeno. Nossas cepas de 

parasitas foram mantidas em nosso laboratório, ora por repiques sucessivos de culturas de 

promastigotas ora por inoculação em animais de experimentação. Após obtermos resultados 

promissores quanto à eficácia do tamoxifeno contra estes parasitas, propusemos avaliar se 

parasitas circulantes em áreas endêmicas também apresentariam este fenótipo de 

suscetibilidade ao fármaco in vitro. Uma nova linha de trabalho foi iniciada em nosso grupo e, 

após realizarmos a descrição do perfil de sensibilidade de isolados de pacientes com 

leishmaniose cutânea às drogas comumente utilizadas na prática clínica: Glucantime® e 

anfotericina B (Zauli-Nascimento et al., 2010), demonstramos a suscetibilidade tanto destes 

quanto de novos isolados de pacientes com leishmaniose visceral ao tamoxifeno. Os 

resultados foram publicados na sessão Letters to the Editor em periódico científico 

especializado (“Clinical isolates of New World Leishmania from cutaneous and visceral 
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leishmaniasis patients are uniformly sensitive to tamoxifen”, ANEXO D). Resumidamente, 

estes dados mostram que 19 isolados de campo de L. (L.) chagasi, L. (V.) braziliensis e L. (L.) 

amazonensis são suscetíveis ao tamoxifeno, com concentrações inibitórias dentro da mesma 

faixa observada para nossas cepas de laboratório. A homogeneidade detectada para a 

suscetibilidade à droga oferece um embasamento mais sólido para justificar testes com 

tamoxifeno em futuros ensaios clínicos. 

 

 

4.1.6 Atividade tripanossomicida de tamoxifeno in vitro e in vivo 

 

 

Espécies do gênero Trypanosoma também fazem parte da família Trypanosomatidae e 

são consideradas geneticamente relacionadas aos parasitas do gênero Leishmania. As 

similaridades incluem inúmeras enzimas participantes de rotas metabólicas altamente 

conservadas, comprovadas tanto por análises comparadas de seus respectivos genomas como 

por estudos bioquímicos (El-Sayed et al., 2005; Landfear, 2008; Stuart et al., 2008). Dada a 

atividade bem estabelecida de tamoxifeno contra Leishmania, decidimos averiguar o potencial 

tripanossomicida de tamoxifeno para diferentes formas do ciclo biológico de Trypanosoma 

cruzi, incluindo amastigotas intracelulares, epimastigotas e tripomastigotas de culturas, além 

de animais experimentalmente infectados com o parasita. Valores de IC50 e curvas de 

parasitemia foram determinados e os dados estão descritos no artigo científico “The 

anticancer drug tamoxifen inhibits the growth of Trypanosoma cruzi in vitro but is 

ineffective in the resolution of the acute form of Chagas disease in mice” (ANEXO E). Apesar 

de detectarmos atividade inibitória in vitro, observamos que este fármaco é ineficaz na 

resolução de infecções experimentais agudas de camundongos suíços e BALB/c por T. cruzi. 
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4.2 Investigação de mecanismos de ação do tamoxifeno em L. (L.) amazonensis 

 

 

4.2.1 Tamoxifeno não atua como um modulador seletivo de receptor de estrógeno – SERM 

contra Leishmania 

 

 

Os dados disponíveis na literatura sobre os efeitos do tamoxifeno em células tumorais 

incluem uma variedade de alvos metabólicos. Entretanto, optamos por avaliar previamente se 

sua ação sobre o parasita poderia ser explicada graças à sua capacidade de atuar como um 

SERM. 

Primeiramente, realizamos buscas por sequências similares a do receptor de estrógeno 

de mamíferos na base de dados do genoma de Leishmania (GeneDB, www.genedb.org), 

porém, nenhuma sequência correspondente foi identificada. Ainda assim, optamos por 

descartar qualquer atividade do tamoxifeno relacionada à sua interação com um receptor 

putativo incubando tanto promastigotas quanto amastigotas de L. (L.) amazonensis na 

presença de 17-ß-estradiol ou 17-ß-estradiol combinado ao tamoxifeno em concentrações 

equimolares. A incubação com o hormônio não levou a alteração na viabilidade dos parasitas, 

ao passo que na presença deste com tamoxifeno, foi verificado o mesmo perfil de inibição dos 

parasitas obtido para incubação apenas com tamoxifeno. Portanto, acreditamos que o efeito 

leishmanicida deste fármaco não esteja relacionado à sua interação com a maquinaria do 

receptor de estrógeno, conforme demonstrado na seção Results do artigo “Tamoxifen is 

effective against Leishmania and induces a rapid alkalinization of parasitophorous vacuoles 

harbouring Leishmania (Leishmania) amazonensis amastigotes” (ANEXO A). 
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4.2.2 Tamoxifeno não altera os níveis de óxido nítrico (NO) em infecções in vitro 

 

 

Outro aspecto avaliado baseou-se em descrições na literatura que mostram que 

tamoxifeno, em concentrações na faixa micromolar, atua como potente indutor da atividade 

da enzima NO sintase (Loo et al., 1998). O NO é uma molécula reconhecidamente crucial na 

defesa antimicrobiana do macrófago e sua liberação está intimamente relacionada ao 

controle da infecção por patógenos intracelulares como Mycobacterium tuberculosis, 

Salmonella e Leishmania (revisado em Das et al., 2010). O fato de tamoxifeno ser capaz de 

modular a produção levou-nos a especular se seu efeito leishmanicida poderia ser explicado 

graças à atividade microbicida do NO em macrófagos tratados. Para averiguarmos se esta 

hipótese seria correta coletamos frações do sobrenadante de culturas de macrófagos de 

peritônio em diferentes períodos de infecção (2, 24 e 48 h) para quantificação direta de nitrito 

pela Reação de Griess. Não foi possível detectar acúmulo de nitrito em macrófagos tratados 

com tamoxifeno (Figura 11 A e dados discutidos no artigo “Tamoxifen is effective in the 

treatment of Leishmania amazonensis infections in mice”; ANEXO C). 

O fato de não detectarmos NO pela metodologia utilizada não descarta 

necessariamente que tamoxifeno não tenha induzido a atividade da NO sintase em 

macrófagos infectados e tratados. Assim, outra abordagem foi utilizada com o intuito de 

avaliarmos possíveis alterações nos níveis da enzima NO sintase induzida (iNOs) em infecções 

macrofágicas após incubação com tamoxifeno. Para isso, extratos proteicos de macrófagos 

não-infectados ou infectados e incubados na presença ou na ausência do fármaco foram 

obtidos para detecção da abundância de iNOS por Western blot.  

Basicamente, macrófagos diferenciados de medula óssea de camundongos BALB/c 

foram incubados com ou sem estímulo (LPS + interferon-gama) por 3 h para posterior infecção 

com amastigotas de L. (L.) amazonensis (5 parasitas por macrófago) por 1 h. Após este 

período as células lavadas foram incubadas com 15 ou 30 µM de tamoxifeno por 3h (Figura 

11B). Podemos observar na Figura 11B que macrófagos pré-estimulados com LPS + interferon-

gama foram capazes de expressar iNOS. O tratamento com tamoxifeno das células 

estimuladas não resultou em aumento da expressão de iNOS. Por outro lado, células tratadas 
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apenas com tamoxifeno não apresentaram expressão detectável da proteína iNOS em 

nenhuma das concentrações utilizadas, levando-nos a descartar o papel do NO como 

responsável pela controle da infecção in vitro após tratamento. Os experimentos descritos 

nesta etapa foram conduzidos durante o período de estágio de “Doutorado-sanduíche” 

realizado no laboratório da Dra. Norma Andrews, Universidade de Maryland, Estados Unidos. 

 

A 

 

B 

 

Figura 11. Detecção de nitrito e da proteína iNOS em infecções de macrófagos. A: Infecções in vitro de 

macrófagos de peritônio com promastigotas de L. (L.) amazonensis foram realizadas (3 parasitas por 

macrófago) para tratamento com doses crescentes de tamoxifeno (7,5; 10 e 12,5 µM) por 2, 24 e 48 h. 

Após cada período, o sobrenadante de cada cultura foi dosado quanto à presença de nitrito pela 

Reação de Griess. B: Extratos totais de proteína de 2 x 10
6
 macrófagos derivados de medula óssea 

(Mφ) de camundongos BALB/c não infectados (esquerda) ou infectados com amastigotas de L. (L.) 

amazonensis (5 parasitas por macrófago; direita) foram incubados com o anticorpo primário anti-iNOS 

(1:10.000). As células foram pré-estimuladas com LPS + interferon-gama (“E”) por 1 h ou não (“C”) e 

tratadas com 15 ou 30 µM de tamoxifeno (“t15” ou “t30”) por 3h. Como controle de eficiência da 

transferência e de quantidade de proteína por canaleta foi utilizado o anticorpo anti-α-actina 

(1:5.000). 
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4.2.3 Tamoxifeno alcaliniza vacúolos fagolisossômicos parasitados por L. (L.) amazonensis  

 

 

Conforme descrito anteriormente, tamoxifeno exibiu um potente efeito na eliminação 

de amastigotas intracelulares de L. (L.) amazonensis. A partir destes e de resultados descritos 

em outros estudos (Altan et al., 1998, 1999; Chen et al., 1999), que demonstraram a 

propriedade desta molécula de inibir a acidificação de organelas intracelulares, decidimos 

investigar se o efeito do tamoxifeno estaria relacionado à modulação do pH de vacúolos de 

macrófagos infectados com L. (L.) amazonensis. 

Nossos resultados mostram que o tratamento com 10 µM de tamoxifeno induziu 

rapidamente a alcalinização de vacúolos de macrófagos peritoniais contendo amastigotas de 

L. (L.) amazonensis, sendo este um efeito já observado a partir de 30 minutos até 24 h após a 

incubação com a droga. As alterações foram detectadas a partir da monitoração do pH de 

vacúolos de macrófagos infectados e corados com laranja de acridina ou incubados com a 

sonda colorimétrica SNAFL-calcein AM, por microscopia confocal. A alcalinização dos vacúolos 

parece não estar diretamente relacionada à morte dos parasitas pela alteração imediata das 

condições ideais do meio necessário à sobrevivência das formas amastigotas, mas sim ligada 

ao aumento do efeito leishmanicida de tamoxifeno, uma vez que este composto apresentou-

se mais ativo na faixa de pH neutro a moderadamente alcalino. A descrição detalhada e as 

implicações deste efeito para a manutenção das infecções são apresentadas no artigo 

“Tamoxifen is effective against Leishmania and induces a rapid alkalinization of 

parasitophorous vacuoles harbouring Leishmania (Leishmania) amazonensis amastigotes” 

(ANEXO A). 

Após descartamos a indução de NO e a alcalinização de vacúolos fagolisossômicos 

como possíveis mecanismos de ação do tamoxifeno contra Leishmania, optamos por avaliar a 

influência deste fármaco na biossíntese de dois grandes grupos de moléculas imprescindíveis 

para o parasita: os isoprenoides e os esfingolipídios, conforme detalhado a seguir. 
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4.2.4 Interferência do tamoxifeno no metabolismo de isoprenoides de Leishmania 

 

 

 Diversos trabalhos de Wiseman e colaboradores identificaram similaridades estruturais 

entre as moléculas de tamoxifeno, 4-hidróxi-tamoxifeno, colesterol e ergosterol, concluindo 

que tanto o fármaco como seu principal metabólito (4-hidróxi-tamoxifeno) são capazes de 

mimetizar as moléculas de colesterol e ergosterol em modelo in vitro de bicamada lipídica 

(Wiseman et al., 1990, 1992). Tal observação nos levou a averiguar se tamoxifeno seria capaz 

de interferir na via de biossíntese de isoprenoides em Leishmania já que o ergosterol - e não o 

colesterol - é o principal esterol de membranas em Leishmania e sua biossíntese ocorre como 

resultado do metabolismo de isoprenoides (Ginger et al., 2001). Essa via metabólica, presente 

na maior parte dos organismos eucariotos, é responsável pela síntese de colesterol, 

ergosterol, dolicóis, ubiquinona, geraniol, farnesol, grupos prenil transferidos a proteínas, 

entre outros isoprenoides (Faust et al., 1979; Chojnacki e Dallner, 1988, revisado em Miziorko, 

2011).  

 Santa Cruz e colaboradores verificaram que a síntese de dolicol (isoprenóide carreador 

de açúcares) é inibida de forma significativa quando células da linhagem neoplásica T47D são 

tratadas com tamoxifeno em concentrações na faixa de microMolar (Santa Cruz et al., 1985). 

Somado a isso, estudos demonstraram que 10 µM de tamoxifeno é capaz de modular a 

transferência do grupo farnesil a proteínas de células tumorais MCF-7, já que potencializa a 

ação do composto SCH66336, um inibidor da proteína farnesiltransferase (Basso et al., 2005), 

levando ao comprometimento da farnesilação de proteínas específicas desta linhagem 

tumoral.  

 A ubiquinona é outro produto crucial da rota de síntese dos isoprenoides. Trata-se de 

uma coenzima (CoQ) que atua como aceptora de elétrons na cadeia respiratória mitocondrial. 

Um grande número de trabalhos tem demonstrado a função da CoQ na inibição da ativação 

de eventos de morte celular programada tipo apoptose em células de mamíferos. A CoQ está 

relacionada à prevenção de eventos apoptóticos desencadeados por irradiação de laser e por 

inibição da despolarização da membrana mitocondrial (Papucci et al., 2003). Além disso, 

Navas e colaboradores demonstraram que a CoQ é capaz de impedir a ativação de caspase 3 
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dependente de ceramida, sendo essa uma molécula de extrema relevância para a sinalização 

efetora do evento de morte celular programada (Navas et al., 2002). Outro estudo também 

verificou que a CoQ atua como um potente antioxidante capaz de prevenir contra o estresse 

oxidativo celular a partir de uma relação direta com a diminuição da ceramida (Lopez-Lluch et 

al., 1999). 

 Sabendo que os compostos isoprênicos estão intimamente relacionados a diversos 

processos biológicos, inclusive participando da organização estrutural do parasita, e que a 

função de algumas destas moléculas pode ser modulada pelo tamoxifeno, propusemos avaliar 

a interferência deste na biossíntese dos isoprenoides. Nossa estratégia baseou-se na 

incorporação do aminoácido leucina marcado radioativamente em diversos produtos finais 

desta via, como geraniol, farnesol, ergosterol, dolicol e ubiquinona, já que Ginger e 

colaboradores determinaram previamente que 70 a 80% do ergosterol de L. (L.) amazonensis 

provem da via da leucina (Ginger et al., 1999).  

 Após extração dos lipídios neutros de promastigotas tratados com crescentes 

concentrações de tamoxifeno e incubados com [14C]-leucina por 24 h, realizamos a análise da 

biossíntese dos produtos finais da via por duas metodologias distintas: cromatografia em 

camada delgada (HPTLC) e cromatografia líquida de alta performance (HPLC). Moléculas com 

Rfs equivalentes a dos padrões de ergosterol, farnesol, geraniol, dolicol e CoQ foram 

separadas por HPTLC (Figura 12A) tanto para o grupo de parasitas não tratados (Controle) 

como para o grupo que recebeu 10 µM de tamoxifeno. No caso do grupo tratado com 

tamoxifeno, observamos que as bandas detectadas apresentam menor intensidade quando 

comparadas às bandas do grupo de parasitas não tratados. O efeito do tratamento com 

tamoxifeno também foi verificado por HPLC, na qual se notou diminuição significativa da 

incorporação de leucina em dolicol (55 e 60 carbonos) e ergosterol (Figura 12B). Os valores 

aproximados de redução na incorporação de leucina em parasitas tratados estão 

apresentados para os dois métodos utilizados na Figura 12C. A análise dos picos de retenção 

dos compostos farnesol e geraniol não foi possível, pois, para o sistema de eluentes 

empregado, estes picos são eluídos em conjunto com o pico de injeção da amostra. 

 Com base nos resultados obtidos, podemos afirmar que houve redução global na 

biossíntese de isoprenoides quando os parasitas são incubados com tamoxifeno. Entretanto, o 
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efeito inibitório observado foi discreto e comum a todos os produtos desta via analisados. 

Como a leucina é o principal precursor de isoprenoides em Leishmania, os resultados obtidos 

podem indicar que o efeito sobre essa via metabólica seja na verdade secundário e 

decorrente de um estresse global do parasita desencadeado pela droga por um mecanismo 

distinto. 

 
  
Figura 12. Biossíntese de isoprenoides em promastigotas de L. (L.) amazonensis tratados com tamoxifeno. 

Cerca de 5 x 10
8
 promastigotas de L. (L.) amazonensis foram incubados na ausência ou na presença 

de 10 µM de tamoxifeno por 2 h e em seguida foi adicionado 50 µCi/mL de L-[U-
14

C]-leucina 
marcação radioativa por mais 22 h. As amostras foram lavadas e liofilizadas. Os extratos lipídicos 
neutros dos parasitas marcados foram extraídos e secos sob corrente de nitrogênio. As frações 
lipídicas foram congeladas a -20 °C. Alíquotas de cada extrato foram analisadas por HPTLC (A) ou 
HPLC (B). Controle: parasitas não tratados; T10: promastigotas tratados com 10 µM de tamoxifeno 
por 24 h. As análises foram realizadas utilizando-se o mesmo número de parasitas nas amostras 
controle e tratadas. Os valores de Rf e tempos de retenção dos padrões estão indicados por setas: E, 
ergosterol; G, geraniol; F, farnesol; D, dolicol com 55 e 60C e CoQ, coenzima Q7-10. (C) Porcentagem 
de redução na incorporação de leucina em diferentes produtos para parasitas tratados em relação 
ao grupo controle não-tratado.  
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4.2.4.1 Tamoxifeno permeabiliza a membrana plasmática de promastigotas de L. (L.) 

amazonensis 

 

 

 Diversos estudos relataram a interação de tamoxifeno com membranas biológicas 

graças às propriedades químicas decorrentes da sua estrutura. Trata-se de uma molécula 

reconhecidamente lipofílica (coeficientes de partição ≥ 5,0) capaz de particionar com alta 

eficiência em composições lipossomais, membranas mitocondriais, bicamadas sintetizadas a 

partir de di-miristoil-fosfatidilcolina, entre outros modelos (Custódio et al., 1991; Luxo et al., 

2003). Esta interação é modulada por uma série de fatores como: concentração da droga, 

composição da membrana, temperatura e presença de colesterol (Custódio et al., 1991). Cruz-

Silva e colaboradores também mostraram que tamoxifeno pode induzir perturbações de 

ordem estrutural em eritrócitos dada sua alta partição naquela membrana (Cruz-Silva et al., 

2000). Apesar de existirem estudos avaliando a interação e os efeitos de tamoxifeno em 

membranas biomiméticas, sua interferência na morfologia e ultraestrutura de seres 

unicelulares não é bem conhecida. Luxo e colaboradores utilizaram uma linhagem de Bacillus 

stearothermophilus como modelo para estudar alterações induzidas pelo tamoxifeno na 

estrutura celular. Os autores verificaram que, entre outros efeitos, tamoxifeno promoveu 

fraturas na membrana celular confirmando se tratar de uma droga “membrana-ativa” cujo 

efeito possa estar relacionado aos mecanismos moleculares que desencadeiam a morte 

celular (Luxo et al., 2003). 

 Com base na íntima interação do tamoxifeno com membranas, decidimos avaliar se o 

mesmo seria capaz de permeabilizar a membrana plasmática de promastigotas de L. (L.) 

amazonensis. Para isso, utilizamos a estratégia de incubação de culturas de parasitas com 

iodeto de propídio (IP), um agente fluorescente para o qual membranas plasmáticas íntegras 

são impermeáveis, mas que é capaz de penetrar membranas celulares permeabilizadas e 

intercalar no material genético da célula (Brohem et al., 2009). Culturas incubadas em 

PBS/glicose receberam ou não tamoxifeno (10 e 20 µM) ou saponina 0,025% em três 

diferentes tempos: 0 (momento da análise), 30 ou 90 minutos. Após a incubação, as células 

foram analisadas por citometria de fluxo quanto à incorporação de IP (0,5 µg/mL) adicionado 
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no momento da análise. Na Figura 13 podemos observar que a proporção de células IP-

positivas tanto no grupo controle quanto nos grupos que receberam tamoxifeno no momento 

da análise (tempo 0) foi baixa (≤ 5%). Entretanto, houve incremento de aproximadamente 40 

e 70% nas populações de parasitas IP-positivas quando estas foram incubadas por 30 minutos 

com tamoxifeno 10 e 20 µM, respectivamente. Podemos notar que tamoxifeno desencadeou 

a permeabilização da membrana plasmática de promastigotas de Leishmania ao IP em 30 

minutos de incubação de forma dose-dependente. Para o período de 90 min também foi 

verificado que as células permeabilizadas representam 65 e 70% da população IP-positiva 

(Figura 13) e, portanto, não houve diferença significativa quanto ao aumento de incorporação 

de IP quando o tempo de incubação com a droga foi prolongado por mais uma hora (90 

minutos). Resultados previamente obtidos indicam que incubações com 10 e 20 µM de 

tamoxifeno por 2 h levam a 50 e 70% de inibição de viabilidade de culturas de promastigotas, 

respectivamente. Apesar de observarmos a redução da viabilidade celular e permeabilização 

após o tratamento com tamoxifeno, nossas imagens de microscopia eletrônica (item 4.2.5) 

não revelaram indícios de ruptura da membrana plasmática para 2 h de incubação. 

 

 

Figura 13. Tamoxifeno altera a permeabilidade da membrana plasmática de promastigotas de L. (L.) 
amazonensis. Aproximadamente 5 x 10

6
 promastigotas de fase logarítmica foram incubados em PBS-

glicose 1g/L na ausência ou na presença de 10 e 20 µM de tamoxifeno por diferentes tempos (0, 30 e 
90 minutos). Finalizada a incubação, as células foram analisadas por citometria de fluxo quanto à 
incorporação de iodeto de propídio (0,5 µg/mL) adicionado no momento da análise. O detergente 
saponina (S) 0,025% foi utilizado como controle de permeabilidade de membrana. 

 
 
 Possivelmente o efeito descrito acima levaria à perda da integridade da membrana 

plasmática do parasita, causando perturbações de natureza bioquímica e/ou biofísica, fato 

que poderia desencadear sua morte. Estudos realizados por Engelke e colaboradores 
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demonstraram, por meio de uma série de parâmetros físico-químicos (calorimetria diferencial 

de varredura, anisotropia fluorescente e polarização generalizada – Laurdan), que tamoxifeno 

perturba a estrutura da bicamada lipídica de estruturas multi- e unilamelares. Além disso, 

concluíram que tamoxifeno altera a permeabilidade das vesículas lipídicas e induz a formação 

de fendas transientes na bicamada. Os dados obtidos pelo grupo reforçam ainda a hipótese 

de que esta molécula localiza-se imersa no folheto externo da bicamada (Engelke et al., 2001). 

 Iniciamos, dessa forma, estudos para verificar se tamoxifeno está integrado na 

membrana plasmática dos parasitas. Ensaios preliminares apontam que parte das moléculas 

de tamoxifeno parece permanecer integrada na fração de membranas (FM) de parasitas 

obtida após tratamento com a droga por 30 min (Figura 14). Os lipídios totais desta fração e 

de outra denominada fração citosólica (FC) foram separados por HPTLC. Tamoxifeno foi 

identificado a partir da detecção da banda referente ao padrão de tamoxifeno puro por 

exposição da placa à luz UV (onda curta). Na Figura 14 podemos observar para extratos 

tratados da FM e FC uma banda com Rf correspondente àquele verificado para o padrão de 

tamoxifeno. Estes resultados devem ser confirmados para diferentes tempos de incubação 

com diferentes concentrações de tamoxifeno, e as FM e FC devem ser caracterizadas quanto à 

pureza das amostras para verificar se há contaminação da fração de membranas com 

componentes citosólicos e vice-versa. 

 

Origem  
              T              FMc        FMt        FCc        FCt 

Figura 14. Detecção de tamoxifeno em fração de membranas e citosólica de parasitas. 5 x 10
8
 promastigotas de 

L. (L.) amazonensis foram incubadas em PBS-glicose 1g/L na ausência (c) ou na presença de 20 µM de 
tamoxifeno (t) por 30 min. Extratos lipídicos de frações enriquecidas de membranas (FM) ou citosólica 
(FC) foram obtidos após extração com clorofórmio:metanol:solução de Hanks/EDTA 10 mM (1:1:0,75; 
v:v:v). Os extratos foram submetidos à HPTLC com clorofórmio:metanol:água (60:35:8, v:v:v) para 
corrida de 2 cm e o restante em clorofórmio:metanol:ácido acético (90:2:8, v:v:v). A banda referente 
ao tamoxifeno foi visualizada por exposição da placa à luz UV (onda curta). “T” refere-se ao padrão de 
tamoxifeno puro. 

 

Frente 
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4.2.5 Tamoxifeno altera a morfologia e ultraestrutura de promastigotas de L. (L.) 

amazonensis 

 

 

 Sabendo que tamoxifeno é capaz de permeabilizar a membrana plasmática e parece 

intercalar em frações membranares de promastigotas, nós optamos por investigar os aspectos 

morfológicos e ultraestruturais de parasitas tratados, de modo a identificar possíveis sinais 

que justificariam o efeito leishmanicida do fármaco.  

 Primeiramente foram preparados esfregaços de culturas de L. (L.) amazonensis em 

lâminas para análise por microscopia de luz. As imagens obtidas são apresentadas na Figura 

15, na qual podemos verificar que células que não receberam tratamento (Figura 15A e B) 

apresentam aspecto típico das formas promastigotas. Por outro lado, grande parte das células 

que foi incubada com tamoxifeno 10 µM (Figura 15C) ou 20 µM (Figura 15D) por 30 minutos 

revela alterações morfológicas caracterizadas por arredondamento do corpo celular sendo 

que, em muitos casos, este apresenta um “espaço” hialino no interior. Mesmo em células 

apresentando este formato atípico, o flagelo permaneceu aparentemente inalterado. Nas 

Figuras 15E e 15F são apresentadas as imagens dos parasitas incubados com 10 e 20 µM de 

tamoxifeno, respectivamente, por 90 minutos e que revelam alterações semelhantes às 

verificadas em incubações por 30 minutos. 

 Aparentemente tamoxifeno levou a uma desorganização citoplasmática e mudança do 

formato celular, acompanhados por uma visível alteração do volume celular. Alguns trabalhos 

na literatura descrevem perfis similares, como para incubações de culturas de promastigotas 

de Leishmania com soro humano ou nitroprussiato de sódio (Barral-Neto et al., 1987; 

Genestra et al., 2008). No entanto, nossos achados não permitem uma conclusão direta 

acerca de um possível mecanismo que levaria a este tipo de alteração morfológica na forma 

promastigota, permitindo-nos apenas afirmar que nas doses de tamoxifeno empregadas por 

estes períodos de incubação há ocorrência de estresse celular sem ocorrência de células 

lisadas ou com estrutura membranar danificada. 
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Figura 15. Alterações morfológicas de promastigotas de L. (L.) amazonensis observadas após incubação com 
tamoxifeno. Aproximadamente 5 x 10

6
 promastigotas de fase logarítmica foram cultivados na 

ausência ou na presença de tamoxifeno em diferentes concentrações por 30 e 90 minutos a 25 °C. 
Após a incubação, as culturas foram lavadas com PBS 1X e alíquotas de 20 µL de cada cultura foram 
aplicadas em lâminas. Após secos, os esfregaços foram fixados com metanol por 5 minutos, corados 
com o kit Instant Prov® e observadas em microscopia ótica. A e B: parasitas não tratados e cultivados 
por 30 e 90 minutos, respectivamente. Em C e D observamos promastigotas incubados por 30 
minutos com tamoxifeno 10 e 20 µM, respectivamente. Nas imagens E e F temos parasitas tratados 
com tamoxifeno 10 e 20 µM, respectivamente, por 90 minutos. As setas apontam para formas 
celulares arredondadas que apresentam “espaço” citoplasmático aparentemente hialino. Estas 
formas não foram visualizadas nos grupos que não receberam tamoxifeno. As fotomicrografias 
foram obtidas de imagens aumentadas 1.000 X. 

 

Prosseguimos nossas investigações analisando o aspecto ultraestrutural dos 

promastigotas tratados por microscopia eletrônica de transmissão. Esta técnica permitiu 

avaliarmos com precisão a organização estrutural de parasitas tratados com 20 µM de 

tamoxifeno por 2 h. Nesse período de tratamento, as células apresentavam-se ainda sem 

sinais evidentes de falência. Na Figura 16A é apresentada a fotomicrografia de um parasita 

controle com estruturas típicas como flagelo, cinetoplasto, bolso flagelar e acidocalcissomas 

bem preservadas. As fotomicrografias da sequência (Figura 16 B-E) revelam a ultraestrutura 

dos parasitas que receberam tamoxifeno. É possível notar a alteração da estrutura 

mitocondrial, com edema pronunciado e desorganização das cristas. Também nota-se uma 

intensa degeneração da organização citoplasmática com marcante vacuolização (Figura 16C-

E). O núcleo, como exemplificado na Figura 16C, também mostra sinais de lesão estrutural. 
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Mesmo sabendo de uma possível interação tamoxifeno-membrana, não foi identificada 

alteração na estrutura da membrana plasmática do parasita, bem como sinais de 

descontinuidade ou ruptura da mesma. O DNA do cinetoplasto também se manteve 

inalterado nas imagens analisadas (Figura 16B).  

 

  
Figura 16. Microscopia eletrônica de transmissão de parasitas tratados com tamoxifeno. Promastigotas de fase 

logarítmica de L. (L.) amazonensis foram incubados em PBS-glicose 1g/L na ausência (A) ou na 
presença de 20 µM de tamoxifeno por 2 h (B-E). Nas imagens de parasitas tratados podem ser 
visualizadas mitocôndrias com membrana ainda intacta, porém inchadas e com cristas mitocondriais 
destruídas (estrelas). Os asteriscos indicam vacúolos citoplasmáticos sem conteúdo elétron-denso. n: 
núcleo, ac: acidocalcissoma, k: cinetoplasto contendo kDNA, bf: bolso flagelar e f: flagelo. 

 

 

 Estudos de Bera e colaboradores demonstraram que peptídeos antimicrobianos são 

capazes de provocar efeitos semelhantes em promastigotas de L. (L.) donovani. Sinais como 

desorganização citoplasmática com presença de vacúolos também foram observados após 

incubação com os peptídeos indolicidina e 27RP, porém, com detecção de alterações na 

membrana plasmática como a presença de blebbings. No caso deste estudo, os autores 

atribuíram o mecanismo de ação à morte celular por autofagia (Bera et al., 2003). 

4.3 Interferência do tamoxifeno no metabolismo de esfingolipídios de Leishmania 
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4.3.1 Esfingolipídios em Leishmania spp. 

 

 

 Os esfingolipídios são moléculas encontradas nos organismos eucariontes e 

procariontes, distribuídos majoritariamente em membranas, mas também associados a 

lipoproteínas. Nos últimos anos a literatura referente a este tema tem crescido 

expressivamente, principalmente no que diz respeito à descrição das funções destas 

moléculas. Atualmente assumem-se três funções biológicas principais para os esfingolipídios: 

estrutural, de reconhecimento e de sinalização celular (Varki, 1993; revisado em Merril Jr e 

Sandhoff, 2006). A estrutura característica destas moléculas é uma base esfingoide que 

apresenta uma cadeia alquil com número variado de carbonos (14 a 26), diferentes graus de 

saturação entre os carbonos 4 e 5, um grupo hidroxila na posição 4 ou 6 e duplas ligações 

variáveis e grupos metila inseridos ao longo da cadeia carbônica. Com base nessa diversidade 

estrutural, estima-se que existam mais de 60 diferentes tipos de bases esfingoides. A maior 

parte delas é N-acilada com ácidos graxos de cadeia longa dando origem às ceramidas (Figura 

17). Os ácidos graxos podem variar no comprimento da cadeia (14 a 30 átomos de carbono), 

grau de insaturação e presença ou ausência do radical hidroxila (revisado em Ogretmen e 

Hannun, 2004; Merril Jr e Sandhoff, 2006).  

 

 

 
Figura 17. Estrutura química da ceramida (N-acilesfingosina). A estrutura de uma base esfingoide típica está 

destacada na caixa pontilhada. 

 

 

 A via de biossíntese de esfingolipídios gera moléculas altamente complexas incluindo 

fosfoesfingolipídios e glicoesfingolipídios neutros e acídicos, a partir de uma molécula central: 
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a ceramida. Esta estrutura pode ser formada a partir da via de síntese de novo, iniciada com a 

condensação de L-serina e palmitoil-CoA, ou pela via de salvação, como pela hidrólise de 

esfingomielina e de cerebrosídeos ou a partir de bases esfingoides livres (revisado em 

Ogretmen e Hannun, 2004; Figura 18). 

 

 

Figura 18. Biossíntese de esfingolipídios em mamíferos.  Via de biossíntese de novo e de salvação de ceramida. 
Estão destacados em vermelho os sítios de inibição da atividade enzimática para os inibidores estudados 
neste trabalho: MAPP, um inibidor de ceramidase (CDase) e PDMP, inibidor da glucosilceramida sintase 
(GCS). Abreviaturas: Ser: serina, SPT: serina-palmitoil transferase, CerS: ceramida sintase, SMase: 
esfingomielinase, PC: fosfatidilcolina, SMS: esfingomielina sintase, DAG: diacilglicerol, GCase: 
glucosilceramidase, CK: ceramida quinase, SK: esfingosina quinase, SPPase: esfingosina 1-fosfato 
fosfatase, S1P: esfingosina 1-fosfato.  

                Fonte: Figura modificada de Hannun e Obeid, 2008. 
 

 

 Em Leishmania, os esfingolipídios estão abundantemente presentes em microdomínios 

de membrana conhecidos como rafts e correspondem a cerca de 10% da composição lipídica 

total de promastigotas de L. (L.) major (revisado em Suzuki et al., 2008; Zhang e Beverley, 

2010). A vasta maioria dos esfingolipídios é composta por inositol-fosforilceramida (IPC) e 

ceramida. Kaneshiro e colaboradores demonstraram que promastigotas de L. (L.) donovani 

apresentam grandes quantidades de inositol-esfingolipídios (Kaneshiro et al., 1986). Em L. (L.) 

major, foi descrita uma estrutura aparentemente conservada para os esfingolipídios: base 

esfingoide esfingosina (d16:1) e cadeia acilada de 18C (18:0), o que sugere a incorporação 
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preferencial de miristoil-CoA, ao invés de palmitoil-CoA, na biossíntese de ceramida (Hsu et 

al., 2007). Zhang e colaboradores estabeleceram uma linhagem de parasitas mutantes (spt2-, 

deficiente para o gene que codifica a subunidade 2 da enzima serina-palmitoiltransferase), 

que, apesar de viável, mostrou-se incapaz de diferenciar-se do estágio procíclico para o 

metacíclico. Este resultado também foi confirmado por Denny e colaboradores que 

verificaram que mutantes de L. (L.) major incapazes de biossintetizar esfingolipídios de 

maneira integral são viáveis, mas incapazes de completar a metaciclogênese. Além disso, 

estes parasitas acumularam quantidades anormais de glicoconjugados em estruturas 

vesiculares quando examinados por microscopia eletrônica (Zhang et al., 2003; Denny et al., 

2004). Mais recentemente, Zhang e colaboradores demonstraram que ao adicionar 

etanolamina às culturas da linhagem spt2-, há a recuperação do fenótipo destes mutantes, 

sugerindo que a etanolamina seja um dos principais produtos da via de biossíntese de 

esfingolipídios em Leishmania e precursor responsável pela integração desta via à biossíntese 

de glicerofosfolipídios nestes parasitas (Zhang et al., 2007; revisado em Zhang et al., 2010).  

 Além do estabelecimento destes mutantes, tanto a estrutura do IPC como a atividade 

de IPC sintases purificadas e recombinantes já foram descritas para Leishmania e outro 

tripanossomatídeo de importância médica, o T. cruzi (Zhang et al., 2003; Denny et al., 2004; 

Figueiredo et al., 2005; Denny et al., 2006; Hsu et al., 2007; Mina et al., 2010). É consenso 

entre todos os grupos que investigam a biossíntese dos esfingolipídios que o IPC é uma 

molécula-alvo no que diz respeito ao desenvolvimento de drogas anti-

Leishmania/Trypanosoma e antifúngicas, já que sua biossíntese é exclusiva de 

tripanossomatídeos e fungos (Hanada et al., 2003). O equivalente em mamíferos é a 

esfingomielina, molécula formada pela adição de fosfocolina à ceramida por uma 

esfingomielina sintase (revisado em Merril Jr e Sandhoff, 2006). Tanto o IPC quanto outros 

produtos gerados por esta rota metabólica parecem imprescindíveis para diversos processos 

celulares como diferenciação e reconhecimento, a exemplo dos agrupamentos polares dos 

fosfoesfingolipídios capazes de desempenhar funções importantes como o ancoramento de 

proteínas à membrana celular (revisado em Lester e Dickson, 1993).  

 Apesar de determinadas etapas da via de biossíntese de esfingolipídios já estarem bem 

descritas para Leishmania, ainda não se demonstrou a essencialidade dos esfingolipídios 
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principalmente para formas amastigotas, já que estes parasitas são capazes de sobreviver na 

ausência de glicoesfingolipídios, por exemplo. Contudo Winter e colaboradores sugeriram que 

amastigotas de Leishmania compensam a falta da síntese desses lipídios graças ao sequestro 

de glicoesfingolipídios do hospedeiro in vivo (revisado em Denny e Smith, 2004). Mais 

recentemente, um estudo demonstrou que L. (L.) major exibe potente atividade de 

esfingomielinase e que, possivelmente, esse efeito está relacionado à degradação de 

esfingomielina da célula hospedeira. Além disso, esta inibição mostrou-se importante no 

controle da proliferação do parasita e pareceu interferir na manifestação da doença em 

modelo murino (Zhang et al., 2009). 

 Embora seja conhecido que tamoxifeno possa interferir no metabolismo de lipídios em 

células intactas e tecidos, um impacto direto do fármaco nas enzimas do metabolismo lipídico 

ainda não havia sido claramente evidenciado. Com base nestas considerações, Cabot e 

colaboradores investigaram se tamoxifeno seria capaz de atuar na inibição de determinada(s) 

enzima(s) do metabolismo de ceramidas em células neoplásicas resistentes a múltiplas 

drogas. Esses pesquisadores constataram que tamoxifeno inibe a atividade da glicosilceramida 

(GC) sintase, a enzima catalisadora da glicosilação de ceramida (Cabot et al., 1996). Esta 

reação de glicosilação é a primeira etapa da via de biossíntese de glicoesfingolipídios, que se 

dá a partir da transferência de glicose de UDP-glicose para a ceramida, resultando em GC e 

UDP (Basu et al., 1968). 

 Com base nestes dados, optamos por avaliar quais seriam os efeitos de tamoxifeno na 

biossíntese de esfingolipídios de L. (L.) amazonensis. Inicialmente, decidimos averiguar se 

promastigotas desta espécie seriam capazes de sintetizar GC. Diversos experimentos foram 

conduzidos em parceria com o laboratório dos Profs. Drs. Anita Straus e Helio Takahashi 

(Universidade Federal de São Paulo) a partir da análise total de extratos lipídicos de parasitas 

tratados ou não com tamoxifeno. Essa premissa parecia pertinente já que Straus e 

colaboradores haviam relatado a presença de glicoesfingolipídios em amastigotas derivados 

de lesão de camundongos (Straus et al., 1997). No entanto, nossos experimentos utilizando 

extratos lipídicos totais separados em HPTLC não revelaram alteração nos níveis de 

cerebrosídeos, globosídeos, IPC e fosfolipídios (fosfoetanolamina, fosfoinositol e fosfocolina) 

após incubação de promastigotas por 24h com a droga (dados não apresentados). Nenhum 
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sinal para uma banda com Rf correspondente ao padrão de GC foi detectado em diversas 

tentativas. Lançamos mão de uma segunda alternativa que foi a purificação de nossas 

amostras para extração de GC por Partição de Folch, conforme descrito em Barreto-Bergter et 

al., 2004. Ainda assim, não obtivemos sucesso na detecção de uma possível GC em 

promastigotas de L. (L.) amazonensis. A utilização de extratos lipídicos totais de parasitas não 

marcados (“frios”) não permitiu uma clara identificação de alterações no perfil lipídico após 

tratamento com tamoxifeno. Optamos, assim, pelo emprego de uma técnica que fosse mais 

sensível e que pudesse fornecer um sinal amplificado do pool de lipídios biosintetizados pelo 

parasita, utilizando um precursor da via dos esfingolipídios marcado com o fluoróforo NBD 

(nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazol). 

 

 

4.3.2 Incorporação de C6-NBD-ceramida por promastigotas de L. (L.) amazonensis 

 

 

 Buscando então uma estratégia metodológica de maior sensibilidade, optamos por 

avaliar a biossíntese de esfingolipídios oferecendo um precursor metabólico da via (C6-NBD-

ceramida, Figura 19A) aos parasitas de cultura. Lipídios contendo grupos fluorescentes (por 

ex. NBD, BODIPY e pireno) vem sendo utilizados no estudo de metabolismo e transporte 

celulares. O fluoróforo NBD é uma molécula amplamente empregada em experimentos na 

pesquisa de lipídios graças à propriedade de ligar-se facilmente ao grupo acil lipídico. Os picos 

de emissão/excitação de NBD estão próximos a 470/530 nm (revisado em Rasmussen e 

Hermetter, 2008). O primeiro passo, portanto, foi confirmar se promastigotas de L. (L.) 

amazonensis seriam capazes de incorporar C6-NBD-ceramida diretamente do meio de cultura. 

Para isso, incubamos 2 x 108 promastigotas com 5 µM de C6-NBD-ceramida em solução 

balanceada de Hanks por 15 min a 4 °C para análise por microscopia de fluorescência (Figura 

19B, painel superior). A marcação verde revela a incorporação do precursor localizada 

próximo ao centro do corpo celular e associada à marcação de DNA pelo DAPI (azul), 

sugerindo marcação do aparelho de Golgi.  Lipsky e Pagano já haviam descrito NBD-ceramida 

como um marcador dessa organela em células eucarióticas (Lipsky e Pagano, 1985). 
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Paralelamente, parasitas mantidos a temperatura ambiente por 20 min após a incubação a 4 

°C apresentaram fluorescência dispersa ao longo do corpo celular, um efeito esperado já que 

esta molécula pode ter sido assimilada na estrutura de diversos esfingolipídios mais 

complexos, o que permitiria a marcação fluorescente do citoplasma (Figura 19B, painel 

inferior).  

 

Figura 19. Incorporação de C6-NBD-ceramida por promastigotas de L. (L.) amazonensis. A: Estrutura química do 
precursor C6-NBD-ceramida utilizado em nossos experimentos, com destaque para o grupo NBD 
(fluoróforo). B, painel superior: Imagem de promastigota incubado por 5 min a 4 °C com o precursor e 
observado em contraste de fase (esquerda) e fluorescência (direita). B, painel inferior: promastigota 
incubado conforme descrito anteriormente e mantido por 15 min a temperatura ambiente. DAPI 10 
µg/mL foi adicionado no momento da análise. Aumento de 1.000 X.  

 

 
4.3.3 Atividade leishmanicida dos inibidores Fumonisina B1, MAPP, PDMP e PPMP 
  

 

 Sabendo que promastigotas de Leishmania são, portanto, capazes de incorporar NBD-

ceramida, decidimos avaliar o padrão de esfingolipídios sintetizados a partir deste precursor 

em condições normais de cultura e após incubação com tamoxifeno. Previamente, porém, 

decidimos avaliar o efeito leishmanicida de inibidores de diferentes enzimas do metabolismo 

de esfingolipídios de células de mamíferos já descritos na literatura, para utilização dos 

mesmos como controles em nossos experimentos de marcação metabólica.  
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 Os compostos PDMP (D-treo 1-fenil-2-decanoilamino-3-morfolino-1-propanol) e PPMP 

(D,L-treo-1-fenil-2-palmitoilamino-3-morfolino-1-propanol) são reconhecidamente descritos 

como inibidores da atividade da GC sintase (Radin et al., 1993), resultando no acúmulo do 

conteúdo de ceramida (Abe et al., 1992). Outros inibidores análogos de ceramida, como o 

MAPP ((1S,2R)-D-eritro-2-(N-miristoilamino)-1-fenil-1-propanol), são capazes de inibir a 

atividade da ceramidase ácida e neutra resultando no aumento substancial dos níveis de 

ceramida intracelular (Bielawska et al., 1992; Alphonse et al., 2004). A Fumonisina B1 é um 

inibidor da enzima ceramida sintase capaz não só de bloquear a formação de esfingolipídios 

complexos, mas também de provocar o acúmulo de esfinganina na célula (Wang et al., 1991; 

Schmelz et al., 1998). 

 Considerando o efeito modulador do metabolismo de ceramidas desses inibidores, 

decidimos avaliar o efeito dos mesmos em culturas de promastigotas de L. (L.) amazonensis 

de modo a estabelecer as concentrações ideais a serem utilizadas em ensaios posteriores. Na 

Tabela 3 são apresentados os valores de IC50, IC90 e CC50 para cada um dos inibidores para 

culturas de parasitas e células CHO-K1 e HEp-2, respectivamente. A viabilidade celular foi 

avaliada pelo método colorimétrico de MTT. 

 

Tabela 3 - Atividade leishmanicida e citotóxica de inibidores específicos da via de síntese de esfingolipídios em 
mamíferos. 

 

Inhibidor 
a
 

L. (L.) amazonensis  
IC50 ± DP (µM) 

b
 

L. (L.) amazonensis 
IC90 (µM) 

Célula CHO-K1  
CC50 ± DP (µM)

 
Célula HEp-2  

CC50 ± DP (µM)
 

Fumonisina B1 > 200,0 nd > 200,0 > 200,0 

MAPP 112,6 ± 8,0 689,7 > 150,0 > 150,0 

PDMP 62,5 ± 5,6 89,1 96,6 ± 1,5 118,0 ± 4,4 

PPMP 26,5 ± 1,5 68,4 > 150,0 66,5 ± 5,0 

 

a
 Incubação por 24 h.  

b
 DP; desvio-padrão da média de dois experimentos realizados em triplicatas. 

nd; não detrminado. 

  

 

 Observamos que a Fumonisina B1, nas concentrações empregadas, não apresentou 

efeito leishmanicida, resultado semelhante àquele verificado por Figueiredo que havia 
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descrito a fraca atividade deste inibidor para epimastigotas de T. cruzi (Figueiredo, 2008). As 

concentrações de MAPP, PDMP e PPMP necessárias de para inibir o crescimento dos parasitas 

mantiveram-se na faixa de micromolar, a mesma descrita para os efeitos de inibição de GC 

sintase e ceramidase em diversos modelos celulares, por exemplo, em linhagem leucêmica 

humana (HL-60) e de fibroblastos humanos de pele, respectivamente (Bielawska et al., 1996; 

Makino et al., 2006). Além disso, alguns estudos demonstraram que etapas do ciclo celular do 

parasita unicelular Giardia lamblia, como a replicação de trofozoítas e a formação de cistos, 

são processos radicalmente alterados na presença de PPMP in vitro quando utilizados em 

concentrações entre 1 a 20 µM (Sonda et al., 2008) ou 30 a 120 µM (Hernandez et al., 2008). 

Kóvacs e colaboradores demonstraram que doses de 20, 40 e até 80 µM de PPMP e PDMP 

influenciam a síntese de glicoesfingolpídios com aumento dos níveis de ceramida em 

Tetrahymena pyriformis, um ciliado de vida livre (Kóvacs et al., 2000). Ainda em relação à 

atividade destes inibidores específicos contra protozoários, já foi verificado que o tratamento 

de culturas de Plasmodium falciparum com PPMP resultou em potente inibição da maturação 

do estágio intraeritrocítico do parasita in vitro (Lauer et al., 2001). 

 Como parte do estudo dos efeitos destes inibidores em promastigotas de Leishmania, 

também foi avaliada a morfologia dos parasitas incubados com MAPP e PDMP em diferentes 

concentrações por 24 h, por microscopia ótica e eletrônica de transmissão. Quando 

comparados às células do grupo controle, parte dos promastigotas tratados com MAPP 

apresentou alterações morfológicas após tratamento com doses superiores a 225 µM, como 

aumento do volume celular e o aparecimento de espaços citoplasmáticos (Figura 20C, setas 

finas). Estas modificações foram mais frequentes no caso de parasitas tratados com 450 µM 

de MAPP (Figura 20D, setas finas). No caso dos parasitas tratados com PDMP, alterações 

acentuadas na morfologia foram verificadas a partir da dose de 50 µM. Conforme aumentadas 

as concentrações do inibidor, maior foi a frequência de parasitas com tamanho reduzido, 

piriformes ou com formato arredondado (Figura 20F-H, setas grossas). No caso de parasitas 

incubados com 300 µM de PDMP, foram detectadas formas celulares arredondadas 

apresentando flagelos bastante alongados (Figura 20H, “f”). Observando as concentrações 

inibitórias descritas na Tabela 3 (IC90 para PDMP próxima a 90 µM), podemos deduzir que a 
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maioria das células apresentadas na Figura G e H já não estavam mais viáveis após o período 

de incubação com PDMP. 

 

 

 
 
Figura 20. Microscopia ótica de promastigotas tratados com inibidores específicos de enzimas da via de 

biossíntese de esfingolipídios. Culturas de promastigotas de L. (L.) amazonensis foram mantidas na 
ausência (A) ou na presença de 100, 225 e 450 µM de MAPP (B-D) ou 10, 50, 100 e 300 µM de PDMP (E-
H) por 24 h. A seguir alíquotas foram utilizadas para o preparo de lâminas posteriormente fixadas e 
coradas com o kit Instant Prov®. As setas finas apontam para formas arredondadas contendo grandes 
espaços citoplasmáticos. As setas grossas indicam células de formato alterado (redondo e piriforme). 
“f”; flagelos alongados. Aumento de 1.000X. 

  

 

 A seguir, avaliamos os efeitos destes inibidores na ultraestrutura dos parasitas. É 

importante ressaltar que neste caso, o tempo de incubação foi reduzido com o intuito de 

registrarmos eventos iniciais resultantes da interação destes compostos com os parasitas. 
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Promastigotas foram incubados com 200 µM de MAPP (Figura 21B-E) ou 100 µM de PDMP 

(Figura 21F,G) por 1 h. Promastigotas tratados com MAPP apresentaram áreas de aparente 

descolamento da membrana plasmática (Figura 21B,D). Além disso, observamos regiões de 

vacuolização citoplasmática, conforme mostrado na Figura 21E. No caso desta imagem ainda 

pode se observar a alteração drástica no volume e estrutura mitocondrial. Quando 

observamos os parasitas tratados tanto com MAPP como com PDMP, identificamos estruturas 

multilamelares peculiares presentes no citoplasma de diversas células, muito semelhantes a 

vacúolos autofágicos (Figura 21B,C,F e G). Tais achados corroboram dados de Makino e 

colaboradores que apresentaram evidências ultraestruturais de que fibroblastos humanos de 

pele incubados com 10 µM de PDMP por 48 h acumularam estruturas multilamelares no 

citoplasma (Makino et al., 2006). Apesar de detectarmos os achados ultraestruturais atípicos 

descritos acima, outras estruturas como núcleo, cinetoplasto contendo kDNA, mitocôndria, 

acidocalcissoma e bolso flagelar apresentavam-se aparentemente conservadas. Nossos 

resultados configuram o primeiro relato da atividade leishmanicida de inibidores clássicos da 

via de ceramidas, bem como a análise ultraestrutural de promastigotas de L. (L.) amazonensis 

quando incubados com os mesmos. 

 A comparação entre as alterações morfológicas induzidas por MAPP e PDMP (Figuras 

20 e 21) com as observadas após tratamento com tamoxifeno (Figuras 15 e 16) revelou uma 

alteração comum à induzida por MAPP, ou seja, células arredondadas contendo grandes 

vacúolos no citoplasma e com aparente degeneração da matriz mitocondrial. 
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Figura 21. Microscopia eletrônica de transmissão de promastigotas de L. (L.) amazonensis tratados com 
inibidores específicos de enzimas da via de biossíntese de esfingolipídios. Parasitas foram cultivados 
na ausência (A) ou na presença de 200 µM de MAPP (B-E) ou 100 µM de PDMP (F,G) por 1 h. Em B e D 
podem ser visualizadas áreas de despregamento da membrana plasmática (estrelas) e em E está 
destacada uma extensa área vacuolizada no corpo celular. Neste exemplo a célula apresenta ainda 
aumento do volume mitocondrial. As setas pretas apontam para estruturas multilamelares presentes 
para ambas os inibidores. “bf”: bolso flagelar, “k”: DNA mitocondrial encerrado no cinetoplasto, “m”: 
mitocôndria, “ac”: acidocalcissoma, “n”: núcleo. 
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4.3.4 Incorporação de C6-NBD-ceramida em parasitas tratados com MAPP, PDMP e 

tamoxifeno 

  

 

 Ao fornecermos C6-NBD-ceramida a parasitas previamente tratados com os inibidores 

de interesse, incluindo o tamoxifeno, poderíamos observar o perfil de incorporação do 

precursor em produtos mais complexos da via de esfingolipídios. Para isso, adotamos o 

protocolo de marcação descrito por Boath e colaboradores para análise de esfingolipídios de 

células COS-1 (fibroblastos renais de macaco verde) (Boath et al., 2008).  

 Assim, para análise do padrão global de incorporação de C6-NBD-ceramida, 

aproximadamente 4 x 108 promastigotas de L. (L.) amazonensis de fase logarítmica foram 

incubados por 1 h e 30 min com 10 µM de tamoxifeno, 100 µM de PDMP ou 200 µM de 

MAPP. Após este período, os parasitas foram incubados com 10 µM de C6-NBD-ceramida por 

mais 2 h e 30 min. O grupo controle não tratado recebeu apenas o precursor NBD-ceramida. 

Os extratos lipídicos obtidos após extração com clorofórmio:metanol:solução de Hanks/EDTA 

10 mM (1:1:0,75; v:v:v)  foram submetidos à HPTLC, como mostrado na Figura 22. Como 

esperado, o padrão de marcação de parasitas tratados com PDMP e MAPP mostrou-se 

alterado em relação às culturas não tratadas. Observamos maior abundância da banda de Rf 

idêntico ao do padrão de NBD-ceramida em células tratadas com MAPP e PDMP (124 e 80% 

de incremento em relação ao controle, respectivamente). No caso de parasitas que 

receberam tamoxifeno, não foi detectada alteração na intensidade desta banda (Figura 22), 

mas houve alteração no padrão global de marcação em relação ao controle não tratado. 

Podemos afirmar que o extrato lipídico de parasitas tratados com tamoxifeno, nas condições 

utilizadas, não apresenta o mesmo perfil daqueles extratos resultantes de tratamento com 

PDMP e MAPP, sugerindo que seu efeito não esteja relacionado à inibição da atividade de 

enzimas como GC sintase e ceramidase. Também podemos observar que o tamoxifeno, assim 

como os inibidores específicos PDMP e MAPP, foi capaz de interferir na incorporação da 

ceramida em outras moléculas desta via metabólica em parasitas tratados por um período de 

4 h. No entanto, as bandas que mostraram alteração de intensidade em parasitas tratados 
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com tamoxifeno quando comparadas ao controle não puderam ser identificadas através de 

suas migrações relativas nesse sistema e com os padrões utilizados nesse experimento. 

  

   

Figura 22. HPTLC do extrato lipídico de promastigotas de L. (L.) amazonensis após incorporação com C6-NBD-

ceramida. 4 x 10
8
 parasitas foram submetidos ao tratamento com 10 µM de tamoxifeno (TAM), 100 

µM de PDMP ou 200 µM de MAPP por 1 h e 30 min. Após este período foi acrescido 10 µM de C6-NBD-

ceramida por mais 2 h e 30 min. O grupo controle (C) recebeu apenas o precursor NBD-ceramida. Ao 

final do período de incubação, foram obtidos extratos lipídicos após extração com 

clorofórmio:metanol:solução de Hanks/EDTA 10 mM (1:1:0,75; v:v:v). O sistema de solventes utilizado 

na corrida foi butanol:ácido acético:água (3:1:1; v:v:v). As bandas foram visualizadas em leitor de 

fluorescência (STORM 840). “C6-NBD-Cer”; C6-NBD-ceramida. 

 

 

 

O incremento no conteúdo de ceramida endógena em parasitas tratados com MAPP e 

PDMP foi também avaliado após análise de promastigotas fixados com paraformaldeído 

marcados com o anticorpo monoclonal anti-ceramida tanto qualitativamente (por 

imunofluorescência indireta) como quantitativamente (por citometria de fluxo) (Figura 23). A 

observação por microscopia sugeriu uma maior intensidade de marcação nos parasitas 

tratados com MAPP quando comparados ao controle. Não se observou alteração na marcação 

em parasitas tratados com PDMP. Esses dados foram confirmados por citometria de fluxo, 

observando-se um incremento de cerca de 20% na marcação da população tratada com 
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MAPP, em relação ao grupo controle. Novamente, para parasitas tratados com PDMP, não foi 

verificado aumento significativo da população Alexa-Fluor647-positiva quando comparado ao 

grupo controle (Figura 23B). Assim, a utilização do anticorpo anti-ceramida permitiu confirmar 

a observação derivada da marcação metabólica em parasitas tratados com MAPP. O mesmo 

não foi verificado em células tratadas com PDMP, em que a alteração foi observada apenas 

nos experimentos de incorporação de C6-NBD-ceramida. Esse fato pode ser atribuído à menor 

sensibilidade da técnica utilizando o anticorpo que visa avaliar a abundância global de 

ceramida da célula, submetida a um rígido controle metabólico.  

Os experimentos descritos nesta etapa foram conduzidos durante o período de estágio 

de “Doutorado-sanduíche” realizado no laboratório da Dra. Norma Andrews, Universidade de 

Maryland, Estados Unidos. 

 

 

 

Figura 23. Níveis de ceramida endógena em parasitas tratados com MAPP e PDMP. Promastigotas de fase 

logarítmica de L. (L.) amazonensis foram fixados com paraformaldeído e incubados com o anticorpo 

monoclonal anti-ceramida (1:10) para ensaios de imunofluorescência indireta e visualização de 

promastigotas por fluorescência, que revelaram intenso sinal de para parasitas tratados com MAPP 

(A). B: quantificação por citometria de fluxo de população Alexa-Fluor positiva (anti-ceramida-

positiva). As curvas à esquerda representam a detecção para culturas que receberam apenas o 

anticorpo secundário Anti-IgM. As curvas à direita indicam o tratamento utilizado e a porcentagem da 

população de parasitas Alexa-Fluor-positiva. Barra= 7 µm. 
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4.3.5 Modulação da biossíntese de esfingolipídios de L. (L.) amazonensis por tamoxifeno 

 

 

 A obtenção de um maior número de moléculas padrão permitiu que prosseguíssemos 

nas análises de extratos de promastigotas marcados com o precursor C6-NBD-ceramida 

utilizando outro sistema de solventes em nossos ensaios por HPTLC, já que a metodologia 

descrita acima não permite uma separação ideal entre as bandas referentes à GC e ceramida. 

Decidimos, portanto, adotar o sistema de solventes utilizado por Ichikawa e colaboradores 

que avaliaram o perfil glicolipídico da linhagem murina mutante B16. Esse sistema permite 

uma separação ampla de lipídeos neutros e carregados. A separação por TLC neste caso foi 

realizada incubando-se a placa de sílica em cuba de vidro contendo a mistura 

clorofórmio:metanol:água (60:35:8, v:v:v) até que a mistura de solventes percorresse os 20% 

da distância total da placa a partir do local de aplicação das amostras. A seguir, a placa foi 

retirada e transferida a outra cuba contendo clorofórmio:metanol:ácido acético (90:2:8, v:v:v) 

onde a cromatografia foi finalizada (Ichikawa et al., 1994). 

 Em paralelo, decidimos avaliar também o padrão de marcação de amastigotas 

purificados de lesão, utilizando o precursor C6-NBD-ceramida, na ausência e na presença dos 

inibidores mencionados. 

 Culturas com inóculo de 4 x 108 promastigotas ou 1 x 107 amastigotas foram incubadas 

com 10 µM de tamoxifeno, 100 µM de PDMP ou 200 µM de MAPP por 1 h e 30 min. Em 

seguida foi adicionado de 10 µM de C6-NBD-ceramida por mais 2 h e 30 min. Ao final do 

período de incubação, foram obtidos extratos lipídicos para separação por HPTLC com o 

sistema descrito anteriormente (Figura 24). 

 O padrão de marcação de esfingolipídios de promastigotas e amastigotas após 

incorporação de C6-NBD-ceramida mostrou-se bastante conservado. Diferenças foram 

observadas apenas na intensidade relativa de bandas com baixo Rf (denominadas C e D na 

Figura 24) quando comparados extratos dos dois estágios. As alterações decorrentes do 

tratamento com os inibidores PDMP e MAPP, assim como com tamoxifeno também foram 

semelhantes quando comparados os extratos obtidos a partir de promastigotas e amastigotas. 
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 Os extratos de promastigotas e amastigotas tratados com tamoxifeno (T) 

apresentaram aumento de 4,8 e 3,3 vezes, respectivamente, de intensidade da banda A em 

relação ao grupo controle (C). Já para a banda B, foi verificado um aumento de 3,2 vezes para 

promastigotas tratados. Por outro lado, as bandas C e D apresentaram intensidade 

drasticamente reduzida nos parasitas tratados com tamoxifeno. O perfil de incorporação para 

tratamento com MAPP (M) para os dois estágios do parasita foi semelhante ao observado 

para tamoxifeno (T), exceto pelo fato de a intensidade da banda B não ter sido alterada após a 

incubação com o inibidor de ceramidase. A incubação com PDMP (P) levou a um perfil de 

incorporação de NBD-ceramida praticamente idêntico àquele verificado para parasitas não 

tratados (C), exceto por uma discreta redução na intensidade das bandas C e D de amastigotas 

tratados com o inibidor (Figura 24). Diferentemente do observado para o sistema de Boath e 

colaboradores (item 4.3.6.4), não foi possível detectarmos o acúmulo do precursor C6-NBD-

ceramida em parasitas tratados com MAPP e PDMP, o que pode ser explicado pelo grau de 

saturação da intensidade da banda obtida após aquisição da imagem da placa no scanner de 

fluorescência que impossibilitou qualquer análise comparativa entre os grupos. 
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Figura 24. HPTLC do extrato lipídico de promastigotas ou amastigotas derivados de lesão de L. (L.) amazonensis 

incubados com C6-NBD-ceramida. 4 x 10
8
 promastigotas (painel à esquerda) e 1 x 10

7
 amastigotas 

(painel à direita) foram incubados na ausência (C) ou na presença de 10 µM de tamoxifeno (T), 100 µM 
de PDMP (P) ou 200 µM de MAPP (M) por 1 h e 30 min para posterior incubação com 10 µM de C6-NBD-
ceramida por 2 h e 30 min. Ao final do período, foram obtidos extratos lipídicos após 3 extrações 
sucessivas com clorofórmio:metanol:solução de Hanks/EDTA 10 mM (1:1:0,75; v:v:v) para separação por 
HPTLC com clorofórmio:metanol:água (60:35:8; v:v:v) para 20% de corrida da placa e, para o restante, 
clorofórmio:metanol:ácido acético (90:2:8; v:v:v). As bandas foram visualizadas em leitor de 
fluorescência (STORM 840). À direita da figura estão indicados os Rfs para diferentes padrões 
incorporados com NBD, gentilmente cedidos pela Profa. Dra. Alica Couto. “A-D” correspondem às 
bandas identificadas por UVMALDI-TOF-MS.  

  

 

 As bandas A-D foram raspadas da sílica e re-extraídas para análise das amostras por 

UVMALDI-TOF-MS realizada no laboratório da Profa. Dra. Alicia Couto (Universidade de 

Buenos Aires, Argentina). Para a amostra referente à banda A, foi demonstrada a presença de 

C6-NBD-ceramida acilada (NBD-Cer+C2:0+K+) com m/z 656,19 para parasitas do grupo 

controle (Figura 25A). No caso de parasitas tratados com tamoxifeno, detectou-se a presença 

não só de NBD-Cer+C2:0+K+ (m/z 656,56), como também de outras NBD-ceramida aberrantes: 

NBD-Cer+C2:0+C14:1+K+ (m/z 861,74) e NBD-Cer+C16:0+C16:0+Na+ (m/z 1.027,87) (Figura 

25B). O tratamento com tamoxifeno levou à incorporação de cadeias acil de 14 e 16C, formas 

mais abundantes disponíveis para a biossíntese de ceramida em L. (L.) major (Hsu et al., 

2007), à ceramida exógena. 
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Figura 25. Análise por espectrometria de massas (UVMALDI-TOF) de amostras referentes à banda A da placa 

mostrada na Figura 24, com análise pelo modo linear positivo. Em (A) está representado o espectro 
para a amostra do grupo de parasitas não-tratados com detecção do pico de maior abundância relativo 
ao íon NBD-Cer+C2:0+K

+
 com m/z 656,19. Em (B) está apresentado o espectro para a banda A da 

amostra tratada com tamoxifeno, com destaque para os picos referentes aos íons NBD-Cer+C2:0+K
+
 

(m/z 656,56), NBD-Cer+C2:0+C14:1+K
+
 (m/z 861,74) e NBD-Cer+C16:0+C16:0+Na

+
 (m/z 1.027,87). 
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 Os resultados da análise para a amostra referente à banda B confirmaram a presença 

de C6-NBD-GC acetilada (m/z 779,86) em nossos extratos (Figura 26). Quando foi aplicado o 

modo reflectron negativo, foi detectado o íon m/z 615,04, condizente com a liberação de uma 

molécula de glicose da C6-NBD-GC acetilada (Figura 27).   

 

 

 

Figura 26. Análise por espectrometria de massas (UVMALDI-TOF) de amostras referentes à banda B da placa 
mostrada na Figura 24, com análise pelo modo linear negativo. Neste caso, foi detectado o espectro 
com pico maior abundância para a amostra do grupo de parasitas tratados e não tratados com 
tamoxifeno. O íon molecular em questão apresenta m/z 779,86 (C6-NBD-GC acetilada). A seta indica 
uma possível estrutura química para esta molécula. Notar a acetilação na base esfingoide. 
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Figura 27. Análise por espectrometria de massas (UVMALDI-TOF) de amostras referentes à banda B da placa 
mostrada na Figura 24, com análise pelo modo de maior sensibilidade reflectron negativo. Íon m/z 
615,04 (à esquerda) é produto da clivagem in source do íon de maior abundância m/z 779,13 liberando 
uma molécula de glicose da C6-NBD-GC acetilada. 

 
  

 

 A partir destes resultados demonstramos que promastigotas de L. (L.) amazonensis são 

capazes de produzir GC a partir deste precursor, ainda que acetilada, sugerindo a presença de 

uma GC sintase. O acúmulo desta molécula poderia ser decorrente da inibição da 

incorporação de C6-NBD-ceramida em novos fosfoesfingolipídios resultando em um desvio 

metabólico para a biossíntese de glicoesfingolipídios. Esse achado indica ainda que, em L. (L.) 

amazonensis, o tamoxifeno não é um inibidor de GC sintase. 

 A análise das amostras referentes à banda C, tanto para parasitas não tratados como 

tratados com tamoxifeno, revelou a presença do íon NBD-IPC+K+ (m/z 854,79), condizente 

com a migração na placa de cromatografia para esfingolipídios carregados. O aduto de m/z 
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909,99 referente ao íon NBD-NBD-PI+Na+ também foi detectado aplicando-se o modo linear 

positivo (Figura 28A). Quanto à banda D, foi realizada também a análise por TOF aplicando-se 

o modo linear positivo. O íon de m/z 824,68 foi identificado como NBD-PC-C18:0+Na+ (Figura 

28B). Podemos observar que tamoxifeno reduziu tanto a biossíntese de IPC como de PC em 

promastigotas de L. (L.) amazonensis, quando oferecemos C6-NBD-ceramida como precursor 

metabólico. 
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Figura 28. Análise por espectrometria de massas (UVMALDI-TOF) de amostras referentes às bandas C e D da 
placa mostrada na Figura 24, com análise pelo modo linear positivo. Em (A) está representado o 
espectro para a amostra do grupo de parasitas tratados e não-tratados referente à banda C da placa. Foi 
possível identificar os íons NBD-IPC+K

+
 (m/z 854,79) e NBD-NBD-PI+Na

+
 (m/z 909,99). Para o espectro 

(B), tem-se a análise das amostras de parasitas tratados e não tratados referentes à banda D da placa. O 
íon NBD-PC-C18:0+Na

+
 (m/z 824,68) foi identificado. 
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 Nossos dados mostram que a oferta de um precursor como a ceramida levou à sua 

incorporação pelas formas amastigotas e promastigotas e a assimilação predita em 

fosfoesfingolipídios, dada a abundância de IPC nestes parasitas (Kaneshiro et al., 1986). 

Contudo, de acordo com a intensidade das bandas obtidas em nossos ensaios de HPTLC, 

pudemos observar que uma importante fração do pool de ceramidas foi direcionada à síntese 

de ceramidas aciladas incomuns. Este resultado foi mais evidente tanto para promastigotas e 

amastigotas tratados com tamoxifeno, como para promastigotas tratados com MAPP (Figura 

24).  

 Em estudo recentemente publicado, Chapman e co-autores demonstraram que a 

incubação de células da linhagem leucêmica mieloide aguda KG-1 com 5 µM de tamoxifeno e 

meio contendo ácido palmítico tritiado por 24 h, resulta em um aumento discreto na 

incorporação deste precursor em ceramidas de cadeia longa. O mesmo efeito é visto quando 

se utiliza 10 µM de C6-NBD-ceramida combinada ao precursor radioativo. No entanto, quando 

tamoxifeno é combinado a C6-NBD-ceramida nas mesmas doses pelo mesmo período na 

presença do precursor, há um excessivo aumento na síntese de ceramida tritiada de cadeia 

longa. Este efeito sinérgico verificado pelos autores foi constatado de maneira mais marcante 

para a linhagem tumoral LoVo (câncer colorretal). Curiosamente, a associação [tamoxifeno - 

C6-NBD-cer], nas concentrações utilizadas pelos autores, foi citotóxica para diversas linhagens 

tumorais avaliadas (Chapman et al., 2010). Além disso, o grupo também destacou que a maior 

parte da incorporação do precursor radioativo é maciçamente direcionada à síntese de 

esfingomielina e, em relação às células não tratadas, há redução drástica na incorporação em 

GC, o que justificaria o efeito do tamoxifeno muito similar ao do PDMP em células tumorais 

conforme já relatado na literatura (Cabot et al., 1996; Maceyka e Machamer, 1997; Basu et 

al., 2004). Contrariamente, mesmo utilizando concentrações próximas em nossos ensaios, 

nossos resultados mostraram que existe o direcionamento de parte do precursor C6-NBD-

ceramida para síntese da molécula de GC, que inclusive sofre acetilação (Figura 26).  Portanto, 

a C6-NBD-ceramida acilada com diferentes cadeias carbônicas e a biossíntese de C6-NBD-GC-

acetilada foram eventos detectados para o tratamento com tamoxifeno. No entanto, foi 

possível detectar a presença de C6-NBD-ceramida acilada com cadeias de carbono adicionais 

curtas para células não tratadas, inclusive por HPTLC (Figura 24), o que nos leva a imaginar 
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que o precursor C6-NBD-ceramida possa apresentar toxicidade para os parasitas em cultura. 

Ensaios realizados em nosso laboratório incubando-se promastigotas de L. (L.) amazonensis 

com 10 µM de C6-NBD-ceramida por 24 h resultaram em 65-68% de culturas viáveis. Apesar 

de termos utilizado períodos de incubação significativamente mais curtos (2 h e 30 min) nos 

ensaios de marcação, não podemos descartar a ocorrência de um possível distúrbio 

metabólico, a partir de um eventual acúmulo do precursor que levaria à incapacidade de o 

parasita controlar a sua incorporação em outros intermediários ou produtos finais desta rota 

metabólica. Ensaios de cinética da viabilidade celular dos parasitas tratados com tamoxifeno 

e/ou incubados com C6-ceramida acompanhados do perfil de incorporação do precursor 

poderiam ser ferramentas úteis na tentativa de elucidarmos se tamoxifeno atuaria como 

agente amplificador do efeito citotóxico de C6-ceramida, como observado para determinadas 

linhagens tumorais (Chapman et al., 2010), em Leishmania. Vale relembrar que estes autores 

estabeleceram neste estudo, ainda, a propriedade de tamoxifeno modular o balanço na 

produção final de esfingolipídios de acordo com o tipo de linhagem tumoral. Por exemplo, em 

células LoVo tamoxifeno bloqueia a formação de C6-GC e redireciona C6-ceramida à 

biossíntese de SM, efeito distinto daquele observado para células leucêmicas KG-1, para as 

quais o fármaco inibe síntese de C6-GC e C6-SM. Em promastigotas de L. (L.) amazonensis, 

portanto, observamos o desvio da incorporação de C6-ceramida à C6-GC e ceramidas aciladas 

e redução na incorporação de produtos fosforilados (C6-IPC e C6-PC). 

 Outra possibilidade a ser aventada seria a de tamoxifeno inibir a IPC sintase de 

Leishmania. Diversos análogos de ceramida foram recentemente sintetizados por Mina e 

colaboradores e, em ensaios realizados em um sistema de placa para varredura de compostos 

ativos na inibição de IPC sintase de L. (L.) major, mostraram-se ativos na redução da 

incorporação de C6NBD-ceramida em C6-NBD-IPC, confirmando que a IPC sintase é um alvo 

bioquímico extremamente relevante no que diz respeito ao desenvolvimento de novos 

fármacos direcionados à sua inibição (Mina et al., 2010, 2011). Como perspectivas futuras, 

portanto, podemos definir estratégias para se determinar o efeito do tamoxifeno na atividade 

enzimática da IPC sintase de Leishmania. 

 Vale salientar também que o acúmulo de ceramida é um elemento fundamental da 

sinalização bioquímica na qual se baseia o controle de morte ou proliferação celular em 
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células tumorais (Wang et al., 2003). Os níveis intracelulares desta molécula estão associados 

à modulação de eventos de apoptose (Basu et al., 2004) e também de morte celular por 

autofagia. Neste caso, tamoxifeno e PDMP são capazes de promover o acúmulo de ceramida, 

sinal que leva à dissociação do complexo [beclina I - Bcl2] com sinalização da molécula efetora 

beclina I para o processo de apoptose (Pattingre et al., 2009). Serapovic e colaboradores 

também demonstraram que células tumorais de mama da linhagem MCF-7 morrem por 

autofagia desencadeada por acúmulo de ceramida (Serapovic et al., 2010). 

 Diversas vias alternativas pertencentes ao metabolismo de ceramidas vem sendo 

propostas, dentre elas a de O-acilação das ceramidas (Abe e Shayman, 1998; revisado em 

Shayman 2000). Esta via consiste em um atrativo potencial para o estudo da incorporação de 

C6-ceramida (p. ex. em Leishmania) já que foi descrita a atividade de uma glicoproteína 

solúvel em água denominada fosfolipase A2 lisossomal 1-O-acil-sintase de cérebro bovino 

capaz de utilizar os grupos acil de doadores como a PC e PE, este abundante em Leishmania, 

na acilação de ceramidas de cadeias curtas, aparentemente mais suscetíveis que as de cadeias 

longas (Hiraoka et al., 2002). 

 Nossos resultados apontam, portanto, que tamoxifeno altera o perfil de incorporação 

de C6-NBD-ceramida em esfingolipídios complexos de L. (L.) amazonensis, incluindo um efeito 

de acúmulo de GC acetilada e diminuição de fosfoesfingolipídios. Contudo, não podemos 

descartar o potencial citotóxico da própria C6-NBD-ceramida, conforme discutido acima. Com 

base nesta informação, lançamos mão de uma estratégia distinta de marcação com 

precursores anteriores à ceramida (NBD-esfingosina e NBD-esfinganina) que podem, inclusive, 

ser acilados com cadeias de ácidos graxos do parasita para posterior incorporação em outros 

esfingolipídios, o que representaria uma situação mais próxima ao perfil natural de 

biossíntese destas moléculas de Leishmania. Também ampliamos nossos ensaios 

acrescentando grupos de parasitas tratados com as drogas Fumonisina B1 e Aureobasidina A, 

inibidora da atividade de IPC sintase e ativa contra Leishmania (Tanaka et al., 2007). As 

amostras estão processo de análise por espectrometria de massas que certamente auxiliarão 

na identificação das moléculas tanto de parasitas do grupo controle como daqueles tratados 

com tamoxifeno. Além disso, experimentos utilizando preparações microssomais de parasitas 

estão em andamento no laboratório com o objetivo de avaliarmos a atividade in vitro de 



 

 

 

118 

enzimas como a ceramidase e ceramida sintase na ausência ou presença de seus inibidores 

clássicos MAPP e Fumonisina B1. 

 

 

4.4 Aperfeiçoamento de estratégias experimentais para avaliação da atividade de drogas 

contra Leishmania 

 

 

4.4.1 Estabelecimento de linhagem de L. (L.) amazonensis expressora do gene LUC 

 

 

 Uma das linhas de pesquisa em curso no nosso laboratório concentra-se na 

identificação de compostos com atividade leishmanicida. Diferentes colaborações vem sendo 

estabelecidas entre nosso grupo e demais pesquisadores que tem o interesse em sintetizar 

moléculas e testá-las quanto às suas atividades contra Leishmania. Neste contexto ainda 

podemos incluir os compostos a serem sintetizados utilizando moléculas da família dos SERMs 

como protótipos, por ex. tamoxifeno e raloxifeno. De posse de uma gama de compostos a 

serem sintetizados e testados, torna-se ideal a padronização de um ensaio de high-throughput 

screening tanto para formas promastigotas quanto para os amastigotas intracelulares. 

Pensando em facilitar esta abordagem, estabelecemos em nosso laboratório uma linhagem de 

L. (L.) amazonensis que expressa o gene contendo a ORF que codifica a enzima luciferase. 

Após a construção do plasmídio pXG1Luc realizada pela aluna de Mestrado Sandra Kalil (Kalil, 

2011), transfectamos este plasmídio em promastigotas de L. (L.) amazonensis conforme 

descrito na sessão Materiais e Métodos. O plasmídio pXG1 possui, ainda, a ORF que codifica o 

gene de resistência ao antibiótico geneticina. Assim, para seleção dos clones transfectados, as 

culturas foram mantidas na presença do antibiótico. O fenótipo dos parasitas foi avaliado a 

partir de ensaios enzimáticos de atividade da luciferase (ver esquema Figura 30A). No caso 

das formas promastigotas estabelecemos uma correlação positiva entre o número de 

parasitas e as unidades de luminescência captadas em luminômetro após a reação enzimática 

incubando-se luciferina com os extratos de parasitas (dados não apresentados). Para 

verificarmos se este ensaio poderia ser adotado como estratégia para avaliação da inibição de 
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infecções por Leishmania in vitro (formas amastigotas intracelulares), incubamos as células 

infectadas com anfotericina B. Duplicatas experimentais foram analisadas por microscopia ou 

submetidas à preparação do lisado para incubação com luciferina e posterior análise em 

luminômetro (Figura 30B). Podemos verificar que os perfis de resposta de inibição foram 

equivalentes para os diferentes métodos de quantificação de viabilidade celular, já que os 

valores de IC50 calculados foram 0,038 ± 0,003 µM na análise por luminescência e 0,025 ± 

0,003 µM para contagem das infecções. Vale ressaltar que estes resultados apontam para a 

aplicabilidade desta técnica em ensaios de atividade de inibição de Leishmania in vitro em 

larga escala, pois se torna possível estabelecer a redução das porcentagens de infecção de 

células tratadas em relação ao grupo de células não tratadas (controle). No entanto, a 

aplicação desta metodologia para avaliação de inibição de infecções in vitro pode ser limitada 

quando se deseja averiguar o parâmetro “replicação” a partir do número de parasitas por 

macrófago, informação conseguida, portanto, a partir da contagem microscópica de 

amastigotas por célula hospedeira. 

 

 

Figura 30. Atividade enzimática da luciferase em parasitas transfectados. A: Na reação de luminescência, a luz é 
produzida pela oxidação da luciferina, dependente de ATP. B: Inibição de infecção de macrófagos por 
L. (L.) amazonensis após tratamento com diferentes concentrações de anfotericina B por 48 h. Os 
parasitas utilizados para infecção (5 promastigotas por macrófago) foram transfectados com o gene da 
luciferase. Para avaliação da redução nas taxas de infecção realizamos a quantificação da 
luminescência (barras brancas) e, simultaneamente, foram estabelecidas as porcentagens de infecção 
a partir da contagem de células infectadas em lamínulas em microscópio ótico (barras pretas). As 
linhas menores indicam o desvio-padrão da média de três contagens para cada dose testada. 
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4.5 Participação em projetos paralelos  

 

 

 Ao longo do período em que esta tese foi desenvolvida o aluno participou diretamente 

de diversas colaborações científicas envolvendo o estudo de novas abordagens 

quimioterápicas contra protozoários. Os artigos científicos resultantes destes trabalhos estão 

listados a seguir: 

 

1. Caracterização da atividade dos doadores de NO SNAC (S-nitroso-N-acetil-L-cisteína) e 
GSNO (S-nitrosoglutationa) contra Leishmania.  
SOUZA GFP, YOKOYAMA-YASUNAKA JKU, SEABRA AB, MIGUEL DC, OLIVEIRA MG, ULIANA SRB. 
Leishmanicidal activity of primary S-nitrosothiols against Leishmania major and Leishmania 
amazonensis: implications for the treatment of cutaneous leishmaniasis. Nitric Oxide - Biology and 
Chemistry, v. 15, p. 209-216, 2006. 
 

2. Avaliação da eficácia de limoneno in vitro e in vivo contra Leishmania. 
ARRUDA DC, MIGUEL DC, YOKOYAMA-YASUNAKA JKU, KATZIN AM, ULIANA SRB. Inhibitory activity of 
limonene against Leishmania parasites in vitro. Biomedicine & Pharmacotherapy, v. 63, p. 643-649, 
2009. 
 

3. Caracterização do potencial leishmanicida in vitro de metalodrogas (complexos de 
Cu(II). 
MAFFEI R, YOKOYAMA-YASUNAKA JKU, MIGUEL DC, ULIANA SRB, ESPOSITO BP. Synthesis, 
characterization and evaluation of antileishmanial activity of copper (II) with fluorinated alpha-
hydroxycarboxylate ligands. BioMetals (Oxford), v. 22, p. 1095-1101, 2009.  
 

4. Avaliação do potencial leishmanicida e tripanossomicida in vitro de derivados de 
limoneno. 
GRAEBIN CS, MADEIRA MF, YOKOYAMA-YASUNAKA JKU, MIGUEL DC, ULIANA SRB, BENITEZ D, 
CERECETTO H, GONZÁLEZ M, ROSA R, EIFLER-LIMA VL. Synthesis and in vitro activity of limonene 
derivatives against Leishmania and Trypanosoma. European Journal of Medicinal Chemistry, v. 45, p. 
1524-1528, 2010. 
 

5. Análise do padrão de sensibilidade de isolados de Leishmania de pacientes aos 
medicamentos usados na clínica 

ZAULI-NASCIMENTO RC, MIGUEL DC, YOKOYAMA-YASUNAKA JKU, PEREIRA LIA, OLIVEIRA M, RIBEIRO-
DIAS F, DORTA ML, ULIANA SRB. In vitro sensitivity of Leishmania (Viannia) braziliensis and Leishmania 
(Leishmania) amazonensis Brazilian isolates to meglumine antimoniate and amphotericin B. Tropical 
Medicine and International Health, v. 15, p. 68-76, 2010. 
 

6. Investigação do potencial antimalárico de risedronato e de sua interferência na 
isoprenilação de proteínas de P. falciparum 

JORDÃO FM, SAITO AY, MIGUEL DC, PERES VD, KIMURA EA, KATZIN AM. In vitro and in vivo 
antiplasmodial activity of risedronate and its interference with protein prenylation in P. falciparum. 
Antimicrob Agents and Chemotherapy. v. 55(5), p. 2026- 2031, 2011. 
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 A partir dos resultados apresentados na presente tese concluímos que tamoxifeno 

apresenta atividade leishmanicida in vitro na faixa de concentração de micromolar para 

diferentes espécies do parasita. Sua eficácia foi comprovada contra formas axênicas e 

intracelulares tanto para cepas de laboratório como para isolados recentes de pacientes. Este 

fármaco também se mostrou eficaz no controle de infecções experimentais para as formas 

cutânea e visceral da doença, preferencialmente por administração via intraperitoneal. Além 

disso, tamoxifeno foi ativo contra formas de cultura de Trypanosoma cruzi. Um dos 

metabólitos do tamoxifeno (4-hidróxi-tamoxifeno) e outros membros da família dos SERMs 

(raloxifeno e toremifeno) também apresentaram efeito leishmanicida. 

 Apesar da atividade de tamoxifeno contra formas amastigotas não ter sido atribuída à 

modulação do pH de vacúolos fagolisossômicos, seu efeito foi potencializado após a 

alcalinização dessas organelas. Tamoxifeno não elevou os níveis de nitrito em sobrenadantes 

de infecções por Leishmania e nem a expressão de iNOS de macrófagos infectados, portanto, 

seu efeito também não está relacionado à indução da atividade microbicida de NO. 

 Estudos bioquímicos apontaram que tamoxifeno não altera de forma específica a 

biossíntese de isoprenoides de Leishmania, mas mostraram que este é capaz de permeabilizar 

a membrana plasmática de promastigotas. Essa permeabilização pode ser devida à partição 

de tamoxifeno na membrana plasmática, sugerida por ensaios de fracionamento que indicam 

que parte da droga fica retida nesta estrutura. Alterações mitocondriais e extensa 

vacuolização citoplasmática também foram verificadas em parasitas tratados com o fármaco. 

 A investigação da interferência de tamoxifeno no metabolismo de esfingolipídios de 

Leishmania proporcionou, primeiramente, a caracterização da atividade leishmanicida de 

inibidores de ceramidase e GC sintase de mamíferos. Demonstramos que tamoxifeno alterou 

o perfil de incorporação de ceramida em promastigotas de L. (L.) amazonensis de forma a 

desencadear o acúmulo de espécies aberrantes de ceramidas aciladas, o aumento no nível de 

GC acetilada e a redução na formação de fosfoesfingolipídios. Apesar do mecanismo de ação 

do tamoxifeno não ter sido completamente elucidado, os resultados apresentados aqui 

evidenciam que tamoxifeno é capaz de interferir drasticamente na via de biossíntese de 

esfingolipídios de Leishmania. 
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ANEXO A – Tamoxifen is effective against Leishmania and induces a rapid 

alkalinization of parasitophorous vacuoles harbouring Leishmania (Leishmania) 

amazonensis amastigotes 
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rapid alkalinization of parasitophorous vacuoles harbouring
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Objectives: This study was performed to investigate the activity of tamoxifen, an antioestrogen widely
used in the treatment of breast cancer, against Leishmania.

Methods: Drug activity was assessed in vitro against axenically grown promastigotes and amastigotes
through cell counting or by measuring the cleavage of MTT, and against intracellular amastigotes by
treating infected macrophage cultures and evaluating the number of intracellular parasites.
Intravacuolar pH changes induced inside parasitophorous vacuoles of Leishmania (Leishmania)
amazonensis-infected macrophages were evaluated using the fluorescent probes SNAFL-calcein and
Acridine Orange.

Results: Tamoxifen killed L. (L.) amazonensis promastigotes and amastigotes with 50% inhibitory
concentrations (IC50) of 16.4+++++0.2 and 11.1+++++0.2 mM, respectively. The drug was also effective against
Leishmania (Viannia) braziliensis, Leishmania (Leishmania) major, Leishmania (Leishmania) chagasi
and Leishmania (Leishmania) donovani with IC50 values ranging from 9.0 to 20.2 mM. Tamoxifen
induced a rapid and long-lasting alkalinization of the vacuolar environment. We also provide evidence
that tamoxifen is more effective against promastigotes and amastigotes at pH 7.5 when compared with
cultures at pH 4.5.

Conclusions: Tamoxifen effectively kills several Leishmania species and its activity against the para-
site is increased by a modulation of the host cell intravacuolar pH induced by the drug.

Keywords: chemotherapy, pH, oestradiol, Acridine Orange, SNAFL-calcein

Introduction

Human leishmaniasis is an endemic disease in 88 countries dis-
tributed in tropical and subtropical regions of the world. Clinical
manifestations of this parasitic illness vary from self-healing
cutaneous ulcers to very aggressive and disfiguring cases of
diffuse or mucocutaneous diseases or to the life-threatening
visceral form. More than 90% of cutaneous leishmaniasis cases
occur in Iran, Afghanistan, Syria, Saudi Arabia, Brazil and
Peru.1 In Brazil, Leishmania (Viannia) braziliensis is the most
common agent for cutaneous and mucocutaneous leishmaniasis,
whereas Leishmania (Leishmania) amazonensis is the most

important causative agent of the diffuse form of the disease.
Chemotherapy of leishmaniasis relies mainly on the adminis-
tration of pentavalent antimonials that are toxic and poorly toler-
ated, require daily injections and are becoming ineffective due
to the proliferation of resistant parasites.2,3 Therefore, alternative
drugs are in pressing need.

Leishmania life cycle consists of two distinct forms: pro-
mastigotes, flagellated extracellular parasites of the digestive tract
of sand flies, and amastigotes, non-flagellated, non-motile stages
that live inside parasitophorous vacuoles (PVs) in macrophages
of mammalian hosts. The PV encloses a strongly hydrolytic,
acid environment—pH around 5.0—and the amastigote does not
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attenuate this hostile milieu.4 – 6 Amastigotes have been shown to
carry out vital processes (i.e. cellular respiration, nutrient uptake
and DNA and RNA synthesis) under these conditions.7

Tamoxifen is a triphenylethylene widely used in the treat-
ment and in the prevention of breast cancer due to its activity as
an oestrogen receptor modulator.8 However, it has become
evident that many biological effects of tamoxifen are indepen-
dent of the oestrogen machinery, such as modulation of
calmodulin, caspases and kinases,9 interference in ceramide
metabolism,10,11 inhibition of the acidification of intracellular
organelles12 – 14 and partitioning into lipids where it exerts
membrane fluidizing and antioxidant activities.15

While oestrogen receptor modulated responses have not been
described in Leishmania, some of the effects observed with
tumour cell lines suggested a potential activity of tamoxifen
against these parasites. Particularly interesting to us were the
findings of Altan et al.13 showing that adriamycin resistance in
breast cancer cells was reversed by tamoxifen as a result of the
redistribution of cellular adriamycin from acidic organelles to
the nucleus. These authors established that tamoxifen was able
to inhibit the acidification of organelles in several cell types in
an oestrogen-independent way. Since Leishmania amastigotes
are well adapted to survive in acidic PV, it seemed plausible to
test the activity of tamoxifen against these parasites. In this
paper, we describe the activity of tamoxifen against promasti-
gotes and amastigotes of Leishmania in vitro. We also show that
tamoxifen is able to modify the intravacuolar pH of L. (L.)
amazonensis-infected macrophages inducing a state where the
drug activity against the parasite is increased.

Materials and methods

Cells

Promastigotes of L. (L.) amazonensis (MHOM/BR/1973/M2269),

L. (V.) braziliensis (MHOM/BR/1975/M2903), Leishmania (Leish-
mania) chagasi (MHOM/BR/1974/M2682), Leishmania
(Leishmania) donovani (LD-15/MHOM/SD/00) and Leishmania
(Leishmania) major (MHOM/IL/1981/Friedlin) were grown in
Medium 199 (Invitrogen) supplemented with 10% or 20%

heat-inactivated fetal calf serum (FCS; Invitrogen) and incubated at
258C. Liquid cultures of L. (V.) braziliensis and L. (L.) chagasi were
also supplemented with 2% sterile male human urine. L. (L.) amazo-
nensis amastigotes were obtained from experimentally infected

BALB/c mice as described previously.16 Amastigotes purified from
lesions were kept at 338C in RPMI 1640 medium (Invitrogen) sup-
plemented with 10% FCS in an atmosphere of 5% CO2. Parasites
retained the typical amastigote morphology and were viable in these
conditions for at least 48 h.

Resident peritoneal macrophages were obtained by peritoneal
lavage of 25- to 30-day-old female BALB/c mice with 3–5 mL of
RPMI 1640 medium repeated three times. The collected cell suspen-
sion was centrifuged at 300 g for 10 min at 48C, the pellet was
resuspended in RPMI 1640 medium supplemented with 10% FCS

and gentamicin 50 mg/L and cultivated at 378C in an atmosphere of
5% CO2.

The continuous line of human foreskin fibroblasts (HFF) was
grown in RPMI 1640 supplemented with 10% FCS and cultivated at
378C in an atmosphere of 5% CO2.

Drugs

Tamoxifen, 17b-oestradiol and amphotericin B were purchased from

Sigma-Aldrich, St Louis, MO, USA. Stock solutions of tamoxifen
and 17b-oestradiol were prepared in ethanol and amphotericin B
stock was prepared in DMSO (5 mM final concentration).
Tamoxifen and amphotericin B were stored at 2208C and

17b-oestradiol at room temperature.

In vitro antiproliferative activity assays

Cell viability was evaluated in vitro by cultivating promastigotes
(5�106) or amastigotes (1�107) in 199 medium or RPMI 1640,
respectively. Parasites were incubated in the presence of increasing

concentrations of tamoxifen (2.5–30 mM), amphotericin B (as a
control drug, 0.05–0.30 mM) or 17b-oestradiol in 24-well culture
dishes (Corning Life Sciences, Corning, NY, USA) for 24 h.
Quantification of viable cells was assessed either by cell counting or
by measuring the cleavage of 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-

diphenyl tetrazolium bromide (MTT; Sigma-Aldrich) by metaboli-
cally active cells as described previously.17 In brief, cells were incu-
bated in 3-(N-morpholino) propanesulfonic acid (MOPS)-buffered
saline [30 mM MOPS (pH 7.2), 116 mM NaCl, 5.4 mM KCl,
0.8 mM MgSO4, 5.5 mM D-glucose] containing MTT 5 mg/mL for

2 h (at 258C for promastigotes and 338C for amastigotes). MTT
cleavage was assessed by using a multiwell scanning spectropho-
tometer (Labsystems; Multiskan EX) with a reference wavelength of
690 nm and a test wavelength of 595 nm. Assays were performed in

triplicate and results are expressed as the mean percentage reduction
of parasite numbers compared with untreated control wells calcu-
lated for at least three independent experiments. The 50% and 90%
inhibitory concentrations (IC50 and IC90) were determined from sig-
moidal regression of the concentration–response curves using

Scientific Graphing and Analysis Software ORIGIN 7.5.
Alternatively, cell viability and growth was analysed by incubat-

ing promastigotes (5�106) in the presence of increasing concen-
trations of tamoxifen for 24 h; parasites were then washed in PBS
[10 mM Na2PO4, 1.76 mM KH2PO4 (pH 7.4), 137 mM NaCl and

2.7 mM KCl] and grown in 199 medium for additional 24 h in the
absence of drug. At the end of this period, cell density was deter-
mined by counting aliquots of the cultures in a haemocytometer.

In vitro cytotoxicity was evaluated by cultivating 5�105 HFF in
24-well plates for 24 h in the presence of increasing concentrations

of tamoxifen (5–80 mM). Cell viability was assessed by the MTT
assay as described above and results are expressed as percentage
reduction in cell viability compared with untreated control cultures.
The 50% cytotoxic concentration (CC50) was determined as

described above for IC50 values.

Drug activity against intracellular amastigotes

Killing of intracellular L. (L.) amazonensis amastigotes was assayed
by analyses of the number of infected cells in macrophage mono-
layers. Peritoneal macrophages were plated on round glass coverslips

inside the wells of 24-well culture dishes, at a density of 4�105

cells per coverslip, in RPMI 1640 supplemented with 10% FCS and
gentamicin 50 mg/L. After 2 h of incubation at 378C in an atmos-
phere of 5% CO2, L. (L.) amazonensis stationary-phase promasti-
gotes (in a ratio of 7 parasites : 1 macrophage) or lesion-derived

amastigotes (1:1) were added to the wells and the cultures were
incubated at 338C in a 5% CO2 atmosphere. After 3 h, parasites
were removed by extensive washing with RPMI medium
without FCS and infected cultures were treated with increasing
concentrations of tamoxifen (5–20 mM) or amphotericin B

Antileishmanial activity of tamoxifen
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(0.01–0.30 mM) for 48 h or with ammonium chloride (NH4Cl, 5 or
10 mM) for 24 h. The monolayers were washed, fixed and stained
with the Instant Prov kit (Newprov, Pinhais, Brazil). The percentage
of infected macrophages was assessed by light microscopy obser-

vation by counting 100 cells in triplicate coverslips. IC50 and
IC90 were calculated from data obtained in three independent
experiments.

Intravacuolar pH alterations in response to tamoxifen

Intracellular and intravacuolar pH were evaluated using two differ-

ent fluorescent probes: SNAFL-calcein and Acridine Orange (AO)
(Sigma-Aldrich).

Peritoneal BALB/c macrophages (8�105) were cultivated on
0.15 mm thick coverslips in Delta T dishes (Bioptechs, Butler, PA,
USA) in RPMI 1640 medium at 378C in a 5% CO2 atmosphere.

After 3 h, amastigotes of L. (L.) amazonensis purified from mice
lesions were used for in vitro macrophage infections. Infected cul-
tures were kept at 338C in a 5% CO2 atmosphere and samples were
treated with 10 mM tamoxifen, ethanol (0.25%) or left untreated.
Cells were loaded with the pH-sensitive ratiometric probe

SNAFL-calcein (Molecular Probes).18 Experiments were performed
as previously described.19 Lasersharp software version 3.2 TC was
used for image acquisition and basic processing.

Peritoneal BALB/c macrophages, plated on round glass coverslips
as described above, were infected with L. (L.) amazonensis amasti-

gotes. Infected and uninfected cells were incubated in RPMI 1640
medium with or without drugs for the times indicated in the figure
legends. Tamoxifen treatment was performed at 10 mM for 30 min.
For time–lapse experiments, tamoxifen-treated cultures (30 min)

were washed and incubated with RPMI without drug for 30 min, 4 or
24 h. NH4Cl was used at 5 or 10 mM concentrations for 30 min, 4 or
24 h. Cells were then incubated with 10 mM AO in PBS for 10 min
at room temperature. Culture samples were immediately analysed
using a Nikon-Microphot SX Fluorescence Microscope. ACT-1

Control Software was used for image acquisition.

pH effect on parasite viability and tamoxifen activity

L. (L.) amazonensis promastigotes (5�106) or freshly purified
lesion-derived amastigotes (1�107) were incubated in RPMI
medium pH 4.5 or 7.5 supplemented with 5% FCS for 4 or 24 h in

the absence or in the presence of increasing concentrations of
tamoxifen. Quantification of cell growth was evaluated by counting
aliquots of the cultures in a haemocytometer.

Results

Activity of tamoxifen against Leishmania in vitro

Tamoxifen was tested for its effect on the viability of L. (L.)
amazonensis promastigotes in vitro. Cell viability, evaluated
through MTT cleavage, decreased as a function of drug concen-
tration. After 24 h of incubation, the calculated IC50 against
L. (L.) amazonensis was 16.4+0.2 mM (Table 1). As a control,
activity of amphotericin B against L. amazonensis promastigotes
was calculated as being 0.15+0.06 mM, in agreement with
previously published data.20 These results were confirmed by
cell counting. The effect of tamoxifen was irreversible since
parasites incubated with the drug and left in normal culture
media for 24 h did not recover (data not shown).

The activity of tamoxifen against other Leishmania species
was analysed by testing promastigotes of L. (V.) braziliensis and

L. (L.) major, aetiological agents of cutaneous leishmaniasis and
L. (L.) chagasi and L. (L.) donovani, species that cause visceral
leishmaniasis. A dose-related response was detected when pro-
mastigotes of all the species tested were incubated with increas-
ing concentrations of tamoxifen. The sensitivity of different
Leishmania species was uniform with IC50 values ranging from
9.0 to 20.2 mM as depicted in Table 1.

Viability of L. (L.) amazonensis amastigotes, obtained from
lesions and axenically cultivated for 24 h at 338C, was also
inhibited by tamoxifen at an IC50 of 11.1+0.2 mM (Table 1).

Cytotoxicity assays were performed treating HFF cultures
with increasing concentrations of tamoxifen, allowing the deter-
mination of a CC50 of 22.8+2.6 mM. Treatment of HFF or peri-
toneal macrophage cultures with 10 mM tamoxifen for 24 h
resulted in 100% and 85% survival, respectively.

Effect of tamoxifen on intracellular amastigote survival

The activity of the drug against the parasite in the intracellular
environment was tested by treating peritoneal BALB/c macro-
phage cultures infected with L. (L.) amazonensis. The IC50 of
tamoxifen against intracellular amastigotes was 5.46+0.12 mM
and the IC90 was calculated as 6.73 mM (Figure 1 and data

Figure 1. Activity of tamoxifen against intracellular L. (L.) amazonensis

amastigotes in vitro. Macrophages were infected with L. (L.) amazonensis

promastigotes for 3 h in a ratio of 7 parasites:1 macrophage. After infection,

cultures were incubated in the presence of tamoxifen at final concentrations

of 7.5, 10 or 12.5 mM for 48 h. Cells were fixed and stained and the

percentage of infection was determined by counting 100 cells/coverslip.

Cultures were tested in triplicates and the results shown are representative of

three independent experiments. Bars represent percentage of infected cells

in: control untreated cultures (C), cells incubated with the drug diluent

ethanol (D), or treated with tamoxifen.

Table 1. In vitro activity of tamoxifen against Leishmania spp.

Parasites IC50 (mM)a CI 95%b IC90 (mM)

L. amazonensisc 16.4+0.2 16.32–16.48 21.3

L. amazonensisd 11.1+0.2 11.02–11.18 17.5

L. braziliensisc 10.0+0.1 9.96–10.04 20.9

L. chagasic 17.7+0.8 17.39–18.01 27.9

L. donovanic 19.9+0.3 19.78–20.02 37.0

L. majorc 9.3+0.3 9.18–9.42 14.0

aValues are expressed as means+SD of three independent experiments.
b95% confidence interval.
cPromastigotes.
dAmastigotes.
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not shown). Parasitism was unaltered in control-infected cells
incubated in the presence of ethanol (the drug diluent). Testing
of amphotericin B in the same assays allowed the calculation of
an IC50 of 0.050+0.003 mM for intracellular amastigotes.

Oestradiol does not alter the viability of L. (L.) amazonensis

promastigotes or the activity of tamoxifen

A search for oestrogen receptor homologues in the L. (L.) major
genome database did not produce positive hits, indicating that
tamoxifen’s activity on these parasites is unlikely to be linked to
the oestrogen receptor. To verify whether this was indeed the
case, L. (L.) amazonensis promastigotes were incubated with
increasing concentrations of 17b-oestradiol and with equimolar
concentrations of oestradiol plus tamoxifen. 17b-Oestradiol-
treated parasites did not exhibit changes in growth or survival
while parasites incubated with the combination of equimolar
concentrations of 17b-oestradiol and tamoxifen were as sensitive
to the drug as parasites incubated with tamoxifen alone
(Figure 2). The same was observed for lesion-derived L. (L.)
amazonensis amastigotes which exhibited the same pattern of
growth in the absence or in the presence of 17b-oestradiol while
incubation with 17b-oestradiol did not modify the activity of
tamoxifen (Figure 2), confirming that the leishmanicidal activity
of tamoxifen is independent of the oestrogen receptor
machinery.

Intravacuolar pH alterations in response to tamoxifen

In vitro infections were analysed using non-invasive ratiometric
confocal microscopy with dual-label SNAFL-calcein-AM

probe before and after incubation with 10 mM tamoxifen.
SNAFL-calcein-AM compartmentalizes into acid vacuoles and
the fluorescence is emitted in distinct wavelengths according to
Hþ concentrations—the more acidic the intravacuolar pH, the
greener the organelle appears, whereas a more alkaline environ-
ment appear in tones towards red. As shown in Figure 3, images
were obtained by merging the 550 and 640 nm emission
channels. In infected and untreated macrophages, SNAFL-
calcein-AM was detected mainly as yellow and green granules
concentrated in the PV. Upon addition of tamoxifen and as incu-
bation time elapsed, detection of SNAFL-calcein-AM in PVs
was more intense in the 640 nm emission channel, resulting in
red fluorescence (Figure 3). This suggested a rapid alkalinization
of the PVs, detectable as soon as 10 min after drug addition.
The presence of parasites inside PVs was confirmed by the
phase contrast images also shown in Figure 4. Infected macro-
phages treated with 10 mM tamoxifen for 24 h and incubated
with SNAFL-calcein-AM exhibited large vacuoles devoid of
amastigotes and more alkaline than PVs in untreated cells (data
not shown).

Measurements of intravacuolar pH were also carried out in
infected macrophages treated with ethanol in the concentration
necessary to deliver the highest tamoxifen concentration used in
the tests. Changes in pH were not observed in these cells (data
not shown) indicating that the effect obtained with tamoxifen
was not due to the drug diluent.

These findings were therefore consistent with the hypothesis
of reduced acidification of intracellular compartments induced
by tamoxifen, previously observed in other systems.

The effect of tamoxifen on intravacuolar acidification was
also tested labelling peritoneal BALB/c macrophages infected
with L. (L.) amazonensis amastigotes with AO, a weakly basic

Figure 2. Effect of 17b-oestradiol, tamoxifen and 17b-oestradiol/tamoxifen on the survival of L. (L.) amazonensis promastigotes and amastigotes.

Promastigotes (grey bars) or amastigotes (white bars) were incubated for 24 h with 10, 20 or 30 mM 17b-oestradiol (E10, E20, E30), 10, 20 or 30 mM

tamoxifen (T10, T20, T30) or with the equimolar mixture of 17b-oestradiol and tamoxifen (ET10, ET20, ET30). Viability was evaluated by MTT and

calculated as a percentage of control parasites incubated without drugs (C). Control cultures were also incubated in the presence of the drug diluent ethanol

(D). Cultures were tested in triplicate and the results shown are the average of two independent experiments.
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Figure 3. Confocal analysis of intravacuolar pH alteration in response to tamoxifen. L. (L.) amazonensis amastigote-infected macrophages were incubated

with SNAFL-calcein-AM. All images were obtained by confocal microscopy (63�1.4) using a superposition of fluorescein (550 nm) and rhodamine

(640 nm) emission channels (a–d) or by phase contrast (a0 –d0). After the initial acquiring of the image (0 min), 10 mM tamoxifen was added. The

compartmentalization of SNAFL-calcein-AM into macrophages was monitored at 10, 20 and 30 min. Arrows point to PV harbouring amastigotes.

Figure 4. Analysis of AO accumulation in peritoneal macrophages upon treatment with tamoxifen or NH4Cl. L. (L.) amazonensis-infected macrophages

(a–h) or non-infected cells (i and j) were stained with AO after various treatments and fluorescence emissions of 530 and 640 nm acquired simultaneously:

(a) untreated infected cells; (b) 10 mM tamoxifen for 30 min; (c), (d) and (e) 10 mM tamoxifen for 30 min followed by washing and subsequent incubation in

medium without drug for 30 min (c), 4 h (d) and 24 h (e); (f ) 10 mM NH4Cl for 30 min; (g) 10 mM NH4Cl for 4 h; (h) 10 mM NH4Cl for 24 h; (i) untreated

uninfected macrophages; ( j) uninfected macrophages treated with 10 mM tamoxifen for 30 min. (a–j) Images acquired using fluorescence microscopy; (a0 –j0 )
respective phase contrast images. Magnification: 400�.
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fluorescent probe. AO is taken up by living cells and accumu-
lates in acidic compartments. Fluorescence of AO is green at
low concentrations, whereas at high concentrations the fluor-
escence changes to orange.21 Nuclei in infected or non-infected
cells (Figure 4a and i) stained green. In the cytoplasm of
infected cells, AO accumulated inside vacuoles containing amas-
tigotes resulting in red fluorescence (Figure 4a). Upon addition
of 10 mM tamoxifen for 30 min, a decrease of the red AO fluor-
escence was observed in PVs of infected cells (Figure 4b). To
verify whether this effect was lasting, infected macrophages
treated with tamoxifen for 30 min were washed and kept at 338C
for 30 min, 4 or 24 h in culture media without drug (Figure
4c–e). Cells were then stained with AO for 10 min and exam-
ined. The pH in PVs of infected macrophages remained alkaline,
even 24 h after drug removal, indicating that tamoxifen’s effect
on these cells was probably irreversible.

Tamoxifen’s alkalinizing effect was not exclusive to infected
cells, since non-infected macrophages also showed a remarkable
reduction of orange-stained microvesicles (Figure 4i and j).

Alkalinization of the PV is not sufficient to control

the infection

To verify whether parasites were killed by tamoxifen’s direct
action or by an indirect effect of the drug on the host cell, two
different approaches were taken. The alkalinizing agent NH4Cl
was used to treat infected macrophages for 30 min, 4 or 24 h. As
expected, 5 or 10 mM NH4Cl induced a pH shift observed in
infected cells as AO stained PVs green (Figure 4f–h and data
not shown). However, the treatment of Leishmania-infected
macrophages with 5 or 10 mM NH4Cl for 30 min or 24 h did
not induce any reduction in the infection rates (Figure 4f–h and
Table 2), indicating that the alkaline PV is not sufficient to
arrest the infection.

The second approach used to test whether tamoxifen’s direct
effect was required was to pre-treat uninfected macrophage cul-
tures with tamoxifen for 24 h. Cells were then washed, infected
and the cultures were grown for additional 24 h in the absence
of tamoxifen. Pre-treated macrophages were as permissive to the
infection as naive cells and there was no reduction in the percen-
tage of infection compared with control untreated cells
(Table 2), indicating that tamoxifen is directly active against the
intracellular parasite.

Tamoxifen’s activity is increased at neutral pH

To verify whether a neutral–alkaline pH in the PV would have
any impact on drug activity, promastigotes and freshly lesion-
purified amastigotes were submitted to tamoxifen treatment for
4 and 24 h at pH 4.5 or 7.5. A striking increase in drug activity
was observed against promastigotes grown at pH 7.5 as
compared with cultures kept at pH 4.5 (Figure 5a and b). A less
pronounced but nonetheless clear increase in effect was also
observed against amastigotes kept at neutral pH conditions
(Figure 5c and d). The increased parasite killing at neutral pHs
was not due to the pH itself since, after 4 and 24 h, both control
promastigotes and amastigotes, grown in the absence of drugs,
maintained unaltered their metabolic rate and viability in either
pH as judged by similar optical densities in the MTT test
(data not shown).

This confirms that tamoxifen, with a pKa of 6.9, is more
effective in its neutral form, attained at neutral and alkaline pHs.
Consequently, activity against intracellular amastigotes is prob-
ably intensified by the increase in PV pH verified after addition
of tamoxifen.

Discussion

We have shown that tamoxifen is effective against Leishmania.
Susceptibility of microorganisms to tamoxifen in vitro has only
been described for Candida albicans22 and Coccidioides
immitis.23 There are, as yet, no reports available regarding the
activity of tamoxifen against protozoan parasites.

The effect of tamoxifen against Leishmania is remarkable,
given the absence of response to oestrogen in these organisms.
On the other hand, several studies have reported biological
properties of tamoxifen that cannot be explained by oestrogen
receptor binding, such as the inhibition of acidification of
organelles reported in tumour cells.14 Using resident peritoneal
macrophages, we demonstrated that 10 mM tamoxifen reduced
parasitism by more than 90% in 24 h. We have also shown that
PVs of L. (L.) amazonensis-infected macrophages undergo a
rapid pH shift upon addition of tamoxifen.

The rapid change in PV pH, however, is not directly respon-
sible for killing amastigotes, as shown by the evaluation of para-
site survival in pH 4.5 or 7.5. It does, however, have a major
impact on tamoxifen’s effectiveness against the parasite. That is
most likely explained by the properties of tamoxifen: the neutral
molecule partitions into the membrane and flips more easily into
the interior than would the charged molecule. It is tempting to
speculate that, once inside the acid PV, tamoxifen gets proto-
nated, the pH shifts and this is followed by an increase in the
influx of Cl2, as shown in microsomes isolated from MCF-7/
ADR cells.14 That would bring about the regeneration of neutral
tamoxifen that may now combine with the amastigote
membrane.

Besides the ability to accumulate in the lipid phase, tamoxi-
fen has also been shown to be a potent inhibitor of ATP-
dependent membrane acid transport.24,25 Vacuoles containing

Table 2. Influence of PV alkalinization on parasitism

Treatment with

NH4Cla
Pre-treatment with

tamoxifenb

Control 100+0c 92+4

5 mM (30 min) 98+1 —

10 mM (30 min) 100+0 —

5 mM (24 h) 98+2 —

10 mM (24 h) 97+2 —

5 mM — 94+6

7.5 mM — 89+6

10 mM — 92+7

aInfected cells were incubated with 5 or 10 mM NH4Cl for 30 min or 24 h.
bPrior to the infection, macrophages were incubated in medium with increas-
ing concentrations of tamoxifen for 24 h.
cAll the values represent means+SD of the percentage of infected cells cal-
culated from triplicate coverslips.
—, not determined.
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Leishmania are rapidly acidified and reach pH 5.0 in ,30 min
after phagocytosis.26 The acidic luminal pH is sustained by a
vacuolar Hþ-ATPase of macrophage origin in the PV membrane.
Amastigotes also express a P-type Hþ-ATPase in their plasma
membrane and may take part in the PV acidification.27 This
P-type Hþ-ATPase is vital for the parasite to maintain a neutral
internal pH.28 Hþ ATPases both at the PV membrane and at the
amastigote surface could be the targets of tamoxifen’s action
resulting initially in vacuole alkalinization followed by disrup-
tion of the ionic metabolic steady-state of the parasite.
Omeprazole, a potent ATPase inhibitor at acidic pHs, has been
suggested as a potential antileishmanial drug. It has been shown
to kill intracellular L. donovani in vitro through inhibition of the
parasite Kþ, Hþ ATPase.29

Interestingly, not only intracellular amastigotes were killed
by tamoxifen but also extracellular promastigotes. In fact, we
showed that tamoxifen inhibits the survival of promastigotes of
a wide range of Leishmania species, aetiological agents of dis-
tinct clinical forms of leishmaniasis, in a low micromolar
concentration range. Plasma membrane P-type Hþ ATPases have
also been shown to regulate intracellular pH in L. (L.) amazo-
nensis promastigotes.30 Further studies are needed to verify

whether tamoxifen’s mechanism of action against Leishmania
depends on ATPase inhibition.

Tamoxifen is highly lipophilic and has been shown to
be strongly incorporated in biomembranes, reported to disrupt
the structure of model and artificial membranes and to induce
the permeabilization of mitochondria.31 It is also possible, there-
fore, that the effect on Leishmania is derived from drug partition
into the parasite membranes. It has been observed that the par-
tition of tamoxifen into membranes is modulated by several
factors, including membrane composition: for example, partition
of tamoxifen into membranes decreases as cholesterol concen-
tration is raised.32 Leishmania do not synthesize cholesterol.
Ergosterol makes up the main sterol in the plasma membrane in
these parasites.33 Amastigotes have been shown to be able to
incorporate cholesterol from their hosts but they are also able to
synthesize ergosterol (D. C. Arruda and S. R. B. Uliana, unpub-
lished results). Distinct parasite and host cell membrane compo-
sitions could result in preferential partitioning into the parasite’s
membrane. Further studies are necessary to verify whether
tamoxifen is indeed incorporated into Leishmania membranes
and if the presence of ergosterol favours the partition of
tamoxifen.

Figure 5. Effect of tamoxifen on the viability of L. (L.) amazonensis promastigotes (Pro) and amastigotes (Ama) at distinct pHs. Promastigotes (a and b) or

amastigotes purified from lesions (c and d) were cultivated in RPMI medium with or without tamoxifen at densities of 1�107/well at pH 4.5 (filled circles) or

7.5 (filled triangles) for 4 h (a and c) or 24 h (b and d). The viability of parasites was evaluated after incubation with different concentrations of tamoxifen by

counting aliquots of cultures in a haemocytometer. The survival of treated cultures is represented as a percentage of control parasites incubated without drug

(C). Results represent the mean and standard deviation of cultures tested in triplicates.
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Breast cancer accounts for 31% of all incident cancers in
women in North America. It is estimated that more than 214 000
new cases of breast cancer were diagnosed in the USA in 200534

and tamoxifen represents the cornerstone of breast cancer treat-
ment in women with tumours bearing hormone receptors. Since
these patients are treated with tamoxifen for at least 5 years,
much clinical experience has been gained on the safety and
undesirable effects of the drug. Tamoxifen is well tolerated and
side effects, of which the most serious is an increased risk for
endometrial cancer, appear only after prolonged use. The doses
usually administered for the treatment of breast cancer, of
20 mg/kg body weight, achieve serum concentrations of 0.2–
0.8 mM.35,36 Due to the high hydrophobicity of tamoxifen, in
human tissues concentrations are 10- to 60-fold higher than in
serum, with particularly high levels detected in the liver and
lung.37 Tamoxifen also accumulates in the skin and bone
tissue.37 This distribution pattern is relevant considering parasite
localization in cutaneous and visceral leishmaniasis. Tissue con-
centrations attainable with currently used regimens are at least
equivalent to the effective concentrations that kill Leishmania
intracellular amastigotes in our study. Furthermore, it is to be
expected that antileishmanial therapy with tamoxifen would not
require such prolonged use. In conclusion, our results suggest
that tamoxifen has a great potential to be tested as a therapeutic
agent against leishmaniasis.
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Objectives: The aim of this study was to evaluate the efficacy of tamoxifen in vivo in experimental
models of cutaneous (CL) and visceral leishmaniasis (VL) caused by Leishmania braziliensis and
Leishmania chagasi, respectively.

Methods: Drug activity was assessed against intracellular amastigotes by treating infected macrophage
cultures and evaluating the number of infected cells. In vivo efficacy of tamoxifen was tested in
L. braziliensis-infected BALB/c mice and in L. chagasi-infected hamsters. Treatment with 20 mg/kg/day
tamoxifen was administered for 15 days by the intraperitoneal route. Efficacy was evaluated through
measurements of lesion size, parasite burden at the lesion site or liver and spleen and survival rate.

Results: Tamoxifen killed L. braziliensis and L. chagasi intracellular amastigotes with 50% inhibitory
concentrations (IC50) of 1.9+++++0.2 and 2.4+++++0.3 mM, respectively. Treatment of L. braziliensis-infected
mice with tamoxifen resulted in significant reductions in lesion size and 99% decrease in parasite
burden, compared with mock-treated controls. L. chagasi-infected hamsters treated with tamoxifen
showed significant reductions in liver parasite load expressed as Leishman–Donovan units and 95%
to 98% reduction in spleen parasite burden. All animals treated with tamoxifen survived while 100% of
the mock-treated animals had died by 11 weeks after the interruption of treatment.

Conclusions: Tamoxifen is effective in the treatment of CL and VL in rodent models.

Keywords: chemotherapy, cutaneous leishmaniasis, visceral leishmaniasis, selective oestrogen receptor
modulator, SERM

Introduction

Leishmania braziliensis is the most common causative agent of
cutaneous leishmaniasis (CL) and mucocutaneous leishmaniasis
in the New World and the main cause for the high annual inci-
dence of the disease in Brazil.1 Visceral leishmaniasis (VL),
caused by Leishmania chagasi in Latin America, is the most
severe form of the disease and may lead to death if untreated.1

Leishmaniasis treatment is based on parenteral administration
of highly toxic drugs, including pentavalent antimonials,
amphotericin B and pentamidine. Resistance to antimonials is

widespread in India and oral administration of miltefosine
has emerged as an alternative approach, having been approved
for management of VL.2 Despite current reports validating
miltefosine as a satisfactory chemotherapeutic compound in the
treatment of L. braziliensis-infected patients in Bolivia, low
effectiveness against L. braziliensis-infections has been reported
in Guatemala.2 Therefore, the investigation of alternative leish-
manicidal drugs remains imperative.

Tamoxifen, a classical oestrogen receptor antagonist in breast
tissue, has been in clinical use for the treatment of breast cancer
since 1971.3 We have previously shown that tamoxifen is active
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against several species of Leishmania in vitro.4 Recently, we have
also demonstrated that treatment of L. amazonensis-infected
BALB/c mice with tamoxifen results in significant reductions in
lesion and ulcer sizes, as well as in a sharp decrease in parasite
burden.5

In this work, we have focused on the investigation of
tamoxifen efficacy in the treatment of leishmaniasis using two
distinct rodent models to mimic CL and VL caused by
L. braziliensis and L. chagasi, respectively.

Materials and methods

The strains used were L. (Viannia) braziliensis (MHOM/BR/2001/
BA788) and L. (Leishmania) chagasi (MHOM/BR/1972/LD).

Drug cytotoxicity and activity against intracellular amastigotes

were performed as described previously,4 except that BALB/c bone
marrow-derived macrophages were used. Assays with the reference
drug meglumine antimoniate (kindly donated by Sanofi-Aventis)
were performed in parallel as described previously.6 Experiments
were repeated at least three times.

In vivo experiments were approved by the Ethics Committee for
Animal Experimentation. Female BALB/c mice (n¼6–8) were
infected in the left ear with 1�105 L. braziliensis promastigotes
as described previously.7 Three weeks post-infection, groups
were randomized according to the lesion size and 20 mg/kg/day

tamoxifen (6 mg/mL tamoxifen citrate solutions in 150 mM NaCl),
20 mg/kg/day meglumine antimoniate or sterile saline was adminis-
tered by the intraperitoneal (ip) route for 15 days. Lesion size was
recorded as the difference between infected and non-infected ear

thickness. Parasite burden was determined 6 weeks after infection
using the limiting dilution method.5 Body weight was recorded
before and after treatment.

Golden hamsters (male or female, n¼6–12) were infected with
1�108 L. chagasi amastigotes ip. Four weeks post-infection,

animals were treated as described for BALB/c mice. At the end of
the treatment, parasite burden was determined in the liver as
Leishman–Donovan units (LDU) and in the spleen by the limiting
dilution assay.5 Parasite quantification was obtained for half of the
animals in each group. The survival rate of the remaining animals

was followed up for 3 months after the interruption of treatment.
Serum concentrations of urea and creatinine were determined in
hamsters at the end of treatment, using sets of commercial reagents
(Doles Reagentes e Equipamentos para Laboratórios, Ltda., Brazil).
Each in vivo experiment was repeated independently at least twice.

L. braziliensis and L. chagasi promastigotes differentiated from
amastigotes recovered from treated animals were used to test
drug sensitivity by determination of tamoxifen IC50 through

cleavage of 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium
bromide (MTT) as previously described.4

Statistical analysis was performed using one-way ANOVA
followed by Dunnett’s post hoc test (GraphPad Prism, CA, USA).

A P value of ,0.05 was considered statistically significant.

Results

Prior to the determination of tamoxifen activity against intracellu-
lar amastigotes, cytotoxicity assays were performed. The IC50 of
tamoxifen for bone-marrow macrophages was higher than
20 mM. The treatment of L. braziliensis- or L. chagasi-infected
macrophages with increasing concentrations of tamoxifen for
48 h allowed the determination of IC50s for intracellular amasti-
gotes (Table 1) and indicated that infection was completely abro-
gated with 9 mM tamoxifen. The reference drug meglumine
antimoniate was assayed in parallel with tamoxifen and IC50

values were within the expected range (Table 1).
L. braziliensis-infected BALB/c mice were treated with

saline, tamoxifen or meglumine antimoniate ip for 15 days. The
treatment was initiated 3 weeks post-inoculation allowing the
establishment of infection and development of lesions. At the
end of the treatment, no statistically significant differences
were detected in body weight between groups (tamoxifen,
22.6+0.7 g; meglumine antimoniate, 23.9+1.6 g; control,
23.3+2.0 g).

Seven days after the end of treatment, all the animals that
received saline showed erythema and swelling at the infection
site. A significant decrease in the average lesion size was
observed for tamoxifen and meglumine antimoniate-treated mice
compared with mock-treated animals (Figure 1a). The average
size of lesions at this timepoint was smaller in mice treated with
tamoxifen than with meglumine antimoniate but this difference
was not statistically significant.

Parasite burden in the lesion was evaluated at 6 weeks after
inoculation of parasites (Figure 1b). Significant reductions of
99.0% and 99.9% were observed in tamoxifen- and meglumine
antimoniate-treated mice, respectively (Figure 1b).

The treatment of L. chagasi-infected golden hamsters was
initiated 4 weeks after infection. At the end of treatment, signifi-
cant decreases in the liver (Figure 2a) and spleen (Figure 2b)
parasite burden were detected in hamsters treated with tamoxifen
compared with the control group. Tamoxifen was as effective as
meglumine antimoniate with a 95% to 98% reduction in parasite
load.

Table 1. In vitro activity of tamoxifen and meglumine antimoniate against Leishmania

intracellular amastigotes

Tamoxifen (mM)a Meglumine antimoniate (mg/mL)b

IC50 (95% CI) IC90 IC50 (95% CI) IC90

L. (V.) braziliensis 1.9+0.2 (1.7–2.1) 6.0 77.3+12.1 (63.6–87.8) 404.9

L. (L.) chagasi 2.4+0.3 (2.1–2.7) 7.9 259.3+44.5 (214.8–303.8) 1024.7

aValues are expressed as means+SD; 95% confidence intervals are shown in parentheses.
bValues are expressed as pentavalent antimony [SbV].
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To evaluate nephrotoxicity after treatment, serum levels of
urea and creatinine were determined. No statistically significant
alterations were detected between groups (data not shown).
Additionally, at the end of treatment, the average body weight
showed no significant variation between untreated
(138.7+12.4 g), tamoxifen-treated (127.8+9.3 g) and meglu-
mine antimoniate-treated animals (139.4+15.9 g).

After the interruption of treatment, the survival rate was also
assessed. Death in saline-treated animals was detected from
week 12 post-infection. By week 18, all control hamsters had
died, while a 100% survival rate was registered in tamoxifen
and meglumine antimoniate-treated groups.

Lastly, we investigated whether parasites recovered from
tamoxifen-treated mice or hamsters presented reduced sensitivity
to the drug. Tamoxifen IC50 values for L. braziliensis and
L. chagasi promastigotes recovered from tamoxifen-treated
animals were not different from those determined for parasites
isolated from control mice (17.7+0.4 and 18.4+0.7 mM for
treated and control L. braziliensis and 16.1+1.9 and
14.7+2.9 mM for treated and control L. chagasi, respectively).

Discussion

Tamoxifen, a triphenylethylene derivative, has been shown to be
cytotoxic to several neoplastic cell types.8 In vitro effects of

tamoxifen have also been established for fungal cells9 and
Leishmania parasites.4 Having demonstrated the in vitro activity
of tamoxifen against several species of Leishmania, we
now show its effectiveness in vitro and in vivo against an
L. braziliensis isolate obtained from a Brazilian patient with CL
and on a L. chagasi reference strain.

For in vivo efficacy tests, the tamoxifen dose was chosen
based on previous reports that established the drug levels in
mouse serum after ip administration of 25–100 mg/kg/day
tamoxifen.10 The dosage scheme used in the present experiments
did not lead to alteration of body weight or other toxic effects.

An ideal experimental model for L. braziliensis infections
would be characterized by initial cutaneous lesions followed
by spreading to mucocutaneous sites. Unfortunately, such a
model is unavailable as yet. BALB/c mice infected in the ear
dermis behave as a model of localized CL with erythema and
oedema developing at the inoculation site after 3 weeks of
infection and evolving to spontaneous healing within 10 weeks
of infection. Consequently, to evaluate treatment efficacy, we
compared lesion sizes and parasite burden at the lesion peak,
6 weeks after infection. Meglumine antimoniate’s effect was
more pronounced than tamoxifen’s but both drugs significantly
reduced the number of parasites at the site of infection. As
expected, treatment with meglumine antimoniate did not lead to
sterile cure, as observed previously in animal models as well as
in humans.11
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Figure 2. In vivo efficacy of tamoxifen in L. chagasi infection. Golden hamsters were infected with L. chagasi amastigotes. Four weeks post-infection,

treatment was initiated with saline (S), 20 mg/kg/day tamoxifen (T) or meglumine antimoniate (A) ip for 15 days. (a) LDU measured by the number of

amastigotes/cell�liver weight (mg) (*P , 0.0001). (b) Parasite burden quantified by limiting dilution at the end of the treatment (7 weeks post-infection)

(*P , 0.05). The results correspond to one of two independent experiments, n¼12 per group.
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Figure 1. In vivo efficacy of tamoxifen in L. braziliensis infection. Female BALB/c mice were infected with L. braziliensis promastigotes in the left ear.

Three weeks after infection, treatment was initiated with saline (S), 20 mg/kg/day tamoxifen (T) or meglumine antimoniate (A) ip for 15 days. (a) Lesion

thickness recorded 6 weeks after infection (*P , 0.05). (b) Parasite burden quantified by limiting dilution 7 days post-treatment (*P , 0.05). The results

correspond to the mean of three independent experiments, each of them with n¼6 per group.
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We have also established that tamoxifen, when administered
to hamsters infected with L. chagasi, significantly reduces para-
site numbers in both the liver and the spleen. Parasite burden
quantified after treatment with tamoxifen was equivalent to that
observed in animals receiving meglumine antimoniate.
Outstandingly, the percentage of survival was identical between
drug-treated groups, whereas saline-treated animals did not
survive 18 weeks post-infection. Hamsters infected with
L. chagasi develop a progressive disease closely mimicking
active human VL. This is, therefore, an appropriate model to test
the effect of tamoxifen on L. chagasi infection and confirm its
effective leishmanicidal action.

The anti-oestrogen tamoxifen is one of the most prescribed
anticancer drugs in the world. Indicated for treatment or preven-
tion of breast cancer, it is used continuously for 5 years with
daily doses of 20–40 mg.12 Clinical trials have extensively
examined the side effects of tamoxifen and the most worrying
consequence of prolonged use of this drug is the potential devel-
opment of endometrial carcinoma.3 In this work, tamoxifen was
effective as a short-term treatment. We have previously observed
that this scheme does not induce changes in uterine weight or
histopathology in BALB/c mice5 (data not shown).

The efficacy of tamoxifen was the same in male and female
hamsters. As the majority of clinical experience with tamoxifen
derives from its use in women, concerns could be raised about
its toxicity in men. Interestingly, clinical trials have been con-
ducted to determine tamoxifen’s usefulness as an antimanic
agent.13,14 Daily tamoxifen doses of 10–80 mg/day for up to 3
weeks were well tolerated in a controlled test treating 29 patients
diagnosed as having bipolar disorder.13 Another double-blind
placebo-controlled study reported that 20–140 mg/day tamoxi-
fen for 3 weeks did not induce any severe adverse effect in men
or women undergoing the treatment. Decreased appetite was
the only statistically significant event with increased frequency
in the tamoxifen group compared with placebo.14 These data
indicate that tamoxifen could be safely used in men as well.

The data presented here together with our previously reported
findings on tamoxifen’s efficacy in L. amazonensis-infected
mice5 provide the grounds to extend the tests to other models of
Leishmania infection. This pioneering alternative may work as a
novel chemotherapeutic approach to treat leishmaniasis.
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  ANEXO C – Tamoxifen is effective in the treatment of Leishmania amazonensis  

  infections in mice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tamoxifen Is Effective in the Treatment of Leishmania
amazonensis Infections in Mice
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Abstract

Background: Chemotherapy is still a critical issue in the management of leishmaniasis. Until recently, pentavalent
antimonials, amphotericin B or pentamidine compounded the classical arsenal of treatment. All these drugs are toxic and
have to be administered by the parenteral route. Tamoxifen has been used as an antiestrogen in the treatment and
prevention of breast cancer for many years. Its safety and pharmacological profiles are well established in humans. We have
shown that tamoxifen is active as an antileishmanial compound in vitro, and in this paper we analyzed the efficacy of
tamoxifen for the treatment of mice infected with Leishmania amazonensis, an etiological agent of localized cutaneous
leishmaniasis and the main cause of diffuse cutaneous leishmaniasis in South America.

Methodology/Principal Findings: BALB/c mice were infected with L. amazonensis promastigotes. Five weeks post-infection,
treatment with 15 daily intraperitoneal injections of 20 mg/kg tamoxifen was administered. Lesion and ulcer sizes were recorded
and parasite burden quantified by limiting dilution. A significant decrease in lesion size and ulcer development was noted in
mice treated with tamoxifen as compared to control untreated animals. Parasite burden in the inoculation site at the end of
treatment was reduced from 108.560.7 in control untreated animals to 105.060.0 in tamoxifen-treated mice. Parasite load was also
reduced in the draining lymph nodes. The reduction in parasite number was sustained: 6 weeks after the end of treatment,
1015.560.5 parasites were quantified from untreated animals, as opposed to 105.160.1 parasites detected in treated mice.

Conclusions/Significance: Treatment of BALB/c mice infected with L. amazonensis for 15 days with tamoxifen resulted in
significant decrease in lesion size and parasite burden. BALB/c mice infected with L. amazonensis represents a model of
extreme susceptibility, and the striking and sustained reduction in the number of parasites in treated animals supports the
proposal of further testing of this drug in other models of leishmaniasis.
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Introduction

Protozoan parasites of Leishmania genus are the etiological agents

of leishmaniasis, a disease distributed worldwide with a broad

spectrum of clinical manifestations according to the causative

species and immunological status of the host. Leishmaniasis

current therapy is mainly based on the systemic administration of

toxic pentavalent antimonials or amphotericin B, drugs with

several side effects, such as arrhythmia, nephro- and hepatotox-

icity. Additionally, emergence of Leishmania strains resistant to

antimonials has been reported [1],[2]. Recently, miltefosine has

been approved in India for the therapy of visceral leishmaniasis

[3], but its efficacy on the treatment of American cutaneous

leishmaniasis has been shown to be variable depending on the

causative species [4],[5],[6],[7]. Therefore, new alternatives for

the treatment of leishmaniasis are greatly needed.

In South America, Leishmania amazonensis is one of the causative

agents of localized cutaneous leishmaniasis and the most important

agent of diffuse cutaneous leishmaniasis (DCL), a devastating

disease with uncontrolled progression, characterized by multiple

skin lesions and vaste numbers of amastigotes. As a rule, there is no

satisfactory response to DCL treatment [8],[9].

We have previously shown that the antiestrogen tamoxifen, a drug

extensively used as a chemotherapeutic and chemopreventive agent

against breast cancer, presents leishmanicidal activity in vitro. This

drug has a direct leishmanicidal effect and it also shifts the pH of

parasitophorous vacuoles from acid to neutral, which in turn

heightens the drug effect on amastigotes. Tamoxifen concentrations

of approximately 10 mM inhibit 50% of L. amazonensis viability and

growth in vitro [10]. In the present study we demonstrate that L.

amazonensis-infected BALB/c mice treated with tamoxifen for 2 weeks

presented a significant reduction in lesion size and parasite burden.

Materials and Methods

The Ethics Committee that has approved this study is the Ethics

Committee for Animal Experimentation of the Instituto de

Ciências Biomédicas, University of São Paulo.

L. amazonensis promastigotes (MHOM/BR/1973/M2269) were

grown in Medium 199 (Sigma-Aldrich) supplemented with 10%

www.plosntds.org 1 June 2008 | Volume 2 | Issue 6 | e249



heat-inactivated fetal calf serum (FCS; Invitrogen) and incubated

at 25uC. Female BALB/c mice (4–5 week-old) were inoculated

with 56106 stationary-phase parasites at the base of the tail. Five

weeks after infection, mice were randomly assigned into

experimental groups (n = 7–10). Treated groups received intra-

peritoneal injections of 30.4 mg tamoxifen citrate/kg/day (the

drug equivalent to 20 mg/kg/day tamoxifen) or 20 mg/kg/day

meglumine antimoniate (Glucantime) for 15 days. Tamoxifen

citrate was purchased from Sigma-Aldrich, USA; Glucantime was

a kind gift from Sanofi-Aventis. Stock solutions of tamoxifen were

prepared in saline every two days and stored at 4uC. Disease

progression was evaluated once a week by recording the average

diameter of the tail measured as the mean of tail base diameters in

horizontal and vertical directions) and the ulcer size, expressed as

the ulcer area in mm2. Measurements were taken with a caliper

(Mitutoyo Corp., Japan). Body and uterus weights were also

registered. Animal experiments were repeated four times and were

approved by the Ethical Committee.

Parasite burden from infected tissue was quantified as described

previously [11]. Promastigotes differentiated from lesion amastigotes

were used on drug sensitivity assays while in the first passage in vitro.

Cellular viability was assessed by measuring the cleavage of 3-(4,5-

dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide (MTT; Sig-

ma-Aldrich) by metabolically active cells as described [12].

Data on lesion progression were analyzed for statistical

significance by using the non-parametric Mann-Whitney test

(GraphPad Prism 5 software). Results of limiting dilution assay

were analyzed based on two-tailed Student t test for paired samples

using the ELIDA software. A result was considered significant at

P,0.05.

Results

The treatment of L. amazonensis-infected BALB/c mice was

initiated 5 weeks post-infection, time when lesions were already

established and apparent. Mice were treated with 20 mg/kg/day

tamoxifen intraperitoneally for 15 days. No toxic effects were

detected during or after drug treatment. At the end of treatment,

the average body weight in animals treated with tamoxifen was

equivalent to values for the control group (untreated mice:

26.261.1 g; treated mice: 25.461.8 g) and the average weight

of uteri indicated no significant alteration between tamoxifen-

treated (0.1860.4 g) and untreated mice (0.2160.6 g). Figure 1A

shows the progression of lesion size in untreated versus tamoxifen-

treated mice. During and after tamoxifen administration we

observed that treated animals presented less swelling at the

infection site when compared to control animals. A statistically

significant difference between the average thickness of lesions of

untreated and tamoxifen-treated mice was evident on completion

of treatment, at week 7 post-infection (P,0.001) and remained

clear until the end of the experiment (week 13, P,0.01), when

control mice had to be euthanized. Macroscopical aspects of the

lesions are displayed in Figure 1B for untreated (left column) and

tamoxifen-treated animals (right column).

Since L. amazonensis infection in BALB/c mice normally evolves

from swelling at the infection site to an ulcerated lesion with loss of

tissue, the measurement of lesion thickness can be misleading at late

time-points. So, another criteria used for evaluating disease

progression was the appearance and enlargement of ulcers.

Tamoxifen treated mice showed a very significant delay in the

development of ulcers when compared with untreated mice

(Figure 1C).

Parasite burden in tamoxifen-treated animals was evaluated

immediately after the interruption of treatment (7 weeks after

infection) and 6 weeks later (13 weeks after infection). As shown in

Figure 2, a significant decrease on total parasite numbers per

lesion on tamoxifen-treated animals was observed in both time

points. At the end of the experiment, the average number of

parasites was reduced by at least 99.7% in treated groups, as

compared to untreated animals. These results were reproduced in

3 independent experiments.

In order to evaluate the activity of tamoxifen in parallel with a

standard drug, a fourth experiment was performed with groups of

10 mice treated with 20 mg/kg/day tamoxifen, 20 mg/kg/day

Glucantime or mock-treated with saline. Treatment was initiated

4 weeks after infection and carried on for 15 days with daily

intraperitoneal infections. As shown in Table 1, three weeks after

the end of treatment, there was no difference in the average size of

lesions between mock and Glucantime-treated mice. The group

that received tamoxifen showed a significant decrease in lesion

thickness. Parasite burden was determined for the lesion site,

draining lymph node and spleen. There was a significant reduction

in the numbers of parasites recovered from tamoxifen treated mice

as compared to mock or Glucantime groups both at the lesion and

lymph node. No parasites were recovered from the spleen in any of

the groups (Table 1). Therefore, tamoxifen proved to be more

effective in this experimental model than the standard drug.

Finally, we investigated whether parasites remaining in

tamoxifen treated groups were less sensitive to the drug. MTT

viability assays showed that tamoxifen’s activity against promas-

tigotes derived from parasites extracted from treated or untreated

mice remained unchanged with EC 50% of 11.561.1 and

12.862.8 mM, respectively. Therefore, remaining parasites did

not develop resistance to tamoxifen during treatment.

Discussion

Our data reveal a significant effect of tamoxifen in the reduction

of skin lesions caused by L. amazonensis in BALB/c mice.

Effectiveness was apparent not only as reduced swelling and

ulceration in treated animals but also as an important reduction in

parasite burden.

The experimental model of infection used in this study is one of

extreme susceptibility. BALB/c mice infected subcutaneously with

Author Summary

Leishmaniasis is an antropozoonotic disease with a wide
range of clinical manifestations. In humans, signs of
disease vary from skin and mucosal ulcers to enlargement
of internal organs such as the liver and spleen. The
unicellular parasite Leishmania amazonensis is able to
infect humans and cause localized or diffuse skin lesions.
The treatment for this disease is difficult, as it requires
prolonged and painful applications of toxic drugs that are
poorly tolerated. Therefore, a key area in leishmaniasis
research is the study of new therapeutic schemes and less
toxic drugs. The present report is based on the investiga-
tion of tamoxifen’s activity (a compound that has been in
clinical use since the 1970s for the treatment of breast
cancer) in the treatment of mice experimentally infected
with L. amazonensis. We observed that infected mice
treated with 20 mg/kg/day of tamoxifen for 15 days
showed a significant clinical and parasitological response,
with reduction in the size of lesions and ulcers and
decreased numbers of parasites. These promising results
pave the way for further testing of this drug as a new
alternative in the chemotherapy of leishmaniasis.
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L. amazonensis develop progressive swelling at the inoculation site,

followed by ulceration and loss of tissue simultaneous with the

appearance of methastasis at distant sites. The treatment did not

lead to sterile cure of lesions but Leishmania parasites have been

shown to remain present and viable, although in decreased

numbers, after treatment with antimonials in a variety of animal

models, as well as in humans. The lack of clinical or parasitological

response to Glucantime in L. amazonensis BALB/c infected mice

has been reported previously [13].

Furthermore, the timing for initiation of treatment can

significantly influence the disease outcome, as stressed by previous

studies [14]. Our experimental treatments were initiated 30–

35 days after mice infection, an interval of time that allowed the

establishment of disease and when infection sites were already

swollen and, in some animals, had started ulcerating. So, the data

shown here imply that the intraperitoneal administration of

tamoxifen resulted in a remarkable response to treatment. We are

currently evaluating tamoxifen’s efficacy in the treatment of other

models of cutaneous and visceral leishmaniasis. We have shown in

vitro that tamoxifen leishmanicidal effect is independent of the

estrogen receptor [10] and therefore it is unlikely that response to

treatment would be different in male or female mice. Indeed,

preliminary results obtained in Leishmania chagasi infected hamsters

show no gender-related effect on the anti-leishmanial response to

tamoxifen.

Apart from its direct leishmanicial activity, tamoxifen mode of

action in vivo could involve other pathways favouring ameliora-

tion of the infection. Tamoxifen has been reported to increase

synthesis of inducible nitric oxide synthase and production of nitric

oxide [15]. We did not detect differences in the accumulation of

nitrate on supernatants of L. amazonensis infected macrophages

treated or not treated with tamoxifen (data not shown).

Figure 1. Follow up of L. amazonensis infection in BALB/c mice treated with tamoxifen (TAM). A: Progression of lesion thickness
(mean6SD) in untreated (solid line) or TAM-treated (dotted line) mice. B: Macroscopical evaluation of lesions in untreated (left column) and TAM-
treated mice (right column) at week 13 post-infection. C: Mean and SEM of ulcer size recorded from untreated (black bars) and TAM-treated animals
(white bars). * P,0.005. Data represents one of three independent experiments. A and C: Horizontal grey bars indicate period of TAM administration
(n = 10 per group from week 5 to 7 or n = 8 per group after week 7).
doi:10.1371/journal.pntd.0000249.g001
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The metabolite profile of tamoxifen varies in different animal

models [16]. This drug has been used in mice in a variety of doses

and administration schemes. The dosage employed in this study was

chosen based on previous reports showing that, in mice, daily

intraperitoneal injections of 25 to 100 mg/kg of tamoxifen resulted

in drug serum levels similar to those observed in patients [17].

This antiestrogen has been widely used for treatment and

prevention of breast cancer [18]. The most serious side effect

observed on clinical grounds is an increased risk for endometrial

cancer which appears after prolonged use. Effects observed in our

experiments suggest that antileishmanial therapy with tamoxifen

would not require extensive periods of treatment. We did not

detect changes in uterine weight in treated female mice, a well-

established parameter for evaluation of tamoxifen’s toxicity [19].

Tamoxifen administered at 40 mg/kg/day for 4 weeks has been

recently shown to impair bone growth in rats [20] raising concerns

on the application of this drug to treat leishmaniasis in children.

We are also investigating the effect of other selective estrogen

receptor modulators with different effects in bone metabolism, like

raloxifene, as antileishmanial drugs.

The potential value of tamoxifen for treating human leishman-

iasis needs further evaluation. To the best of our knowledge, this is

the first report of an in vivo investigation on tamoxifen’s efficacy

against Leishmania infection and points to a new alternative in the

treatment of leishmaniasis.
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linical isolates of New World Leishmania from cutaneous
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amoxifen

ir,

Leishmaniasis affects 12 million people worldwide. Chemother-
py of leishmaniasis relies mainly on expensive and toxic drugs,
nd great efforts are being directed towards identifying new can-
idate drugs for the treatment of this neglected disease. We have
ecently described the activity of tamoxifen, a selective oestro-
en receptor modulator, as an antileishmanial agent. Tamoxifen
as been shown to possess in vitro activity against visceralising
nd cutaneous strains of Leishmania such as Leishmania donovani,
eishmania infantum chagasi, Leishmania braziliensis, Leishmania
mazonensis and Leishmania major. Half maximal effective con-
entrations (EC50) of tamoxifen for these parasites range from
.3 ± 0.3 �M to 19.9 ± 0.3 �M in vitro and the drug is active against
romastigotes and intracellular amastigotes at the same range of
ffective doses [1–3]. We have also demonstrated that treatment
ith tamoxifen for 15 days in rodent models of cutaneous and vis-

eral leishmaniasis is able to control the disease with equal or better
ffectiveness as the standard antimonial treatment [2,3]. The aim of
his study was to determine whether the antileishmanial activity of
amoxifen previously reported holds true for recent Leishmania iso-
ates obtained from cutaneous and visceral leishmaniasis patients
n Brazil.

Thirteen isolates of Leishmania spp. were obtained from
atients attending the Anuar Auad Hospital for Tropical Diseases

n Goiânia (Goiás, Brazil) and six isolates were from patients
rom Natal, Rio Grande do Norte, Brazil. Parasite isolation was
btained from lesion biopsies or bone marrow aspirates per-
ormed as part of the diagnostic procedure. Parasites were typed
y isoenzyme electrophoresis at Instituto Oswaldo Cruz (Rio de
aneiro, Brazil) or by polymerase chain reaction (PCR) [4,5]. Pro-

astigotes of L. (L.) infantum chagasi (MHOM/BR/1972/LD), L.
Viannia) braziliensis (MHOM/BR/75/M2903) and L. (L.) amazonensis
MHOM/BR/73/M2269) reference strains as well as of the clinical
solates were grown as described previously [1,3]. Promastigote
rug susceptibility assays were performed by incubating para-
ites in the presence of increasing concentrations of tamoxifen
2.5–30 �M) or the control drug amphotericin B (AmB) (0.05–3 �M)
or 24 h. Viability was assessed by MTT cleavage as described pre-
iously [5]. Drug activity against intracellular amastigotes was
ested using BALB/c bone marrow-derived macrophages (BMDMs)
s described previously [5]. Briefly, infected BMDMs were treated
ith increasing concentrations of tamoxifen (3–12 �M) or AmB.
alf maximal cytotoxic concentrations of tamoxifen for BMDMs
Please cite this article in press as: Miguel DC, et al. Clinical isolates of New W
are uniformly sensitive to tamoxifen. Int J Antimicrob Agents (2011), doi:1

anged from 20 �M to 30 �M. EC50 and EC90 (effective con-
entrations needed to control 50% and 90% of the parasites,
espectively) values were determined from sigmoidal regression

924-8579/$ – see front matter © 2011 Elsevier B.V. and the International Society of Chem
oi:10.1016/j.ijantimicag.2011.03.012
of the concentration–response curves using Origin 7.5 software
(OriginLab Corp., Northampton, MA). Experiments were repeated
at least twice using triplicate samples.

Table 1 shows the results of sensitivity testing for the 19 clinical
isolates as well as the corresponding type strains included as test
controls. Amongst six L. infantum chagasi isolates the EC50 for pro-
mastigotes ranged from 6.2 �M to 10.4 �M, whilst for L. braziliensis
the EC50 varied from 6.0 �M to 10.9 �M. The highest EC50 (14.8 �M)
was detected in a L. amazonensis isolate, well within the expected
range based on data previously obtained with the type strains. Val-
ues determined for the EC90 against promastigotes of all cultured
parasites were also uniform, with a mean of 16.95 �M [95% confi-
dence interval (CI) 15.07–18.82 �M]. These findings are consistent
with homogeneous sensitivity to the drug in the field, supported by
the lack of significant differences between the isolates (P = 0.6479,
Kruskal–Wallis test).

The sensitivity of amastigotes of 12 field isolates was also tested.
In all cases but one, the EC50 for amastigotes was lower than
the EC50 for promastigotes of the same isolate by a factor of 2–3
(Table 1). One isolate of L. amazonensis exhibited the same EC50
for promastigotes and amastigotes. We had previously observed
with type strains that the sensitivity to tamoxifen of promastig-
otes and amastigotes of a given species was in the same order of
magnitude, with amastigotes being slightly more sensitive. This
early finding was corroborated now by comparing the EC50 means
for promastigotes and amastigotes of 12 field isolates (promastig-
otes, mean EC50 = 9.16 �M, 95% CI 7.93–10.40 �M; and amastigotes,
mean EC50 = 4.51 �M, 95% CI 3.58–5.43 �M). We therefore con-
firmed that promastigote testing can be used to evaluate Leishmania
sensitivity to tamoxifen.

Of the 19 isolates tested in this work, 13 had been studied pre-
viously and their sensitivity to pentavalent antimony and AmB
determined [5]. Interestingly, whilst their sensitivity to AmB was
also uniform, pentavalent antimony effectiveness was less regular,
with EC50 values against intracellular amastigotes varying up to
8-fold [5].

This study offers support and justification for considering
tamoxifen as a candidate for further development as an antileish-
manial agent.
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Table 1
Susceptibility of Leishmania isolates to tamoxifen and the control drug amphotericin B (AmB).

Species Isolate Tamoxifen (�M) AmB (ng/ml)

Promastigotes Amastigotes Promastigotes

EC50 ± S.D. EC90 EC50 ± S.D. EC90 EC50 ± S.D. EC90

L. (L.) infantum chagasi MHOM/BR/1972/LD 7.8 ± 0.97 26.2 2.8 ± 0.09 5.9 27.2 ± 0.04 110.0
L. (L.) infantum chagasi MHOM/BR/2005/3050 9.2 ± 0.41 17.2 3.3 ± 0.01 4.9 27.6 ± 0.30 59.0
L. (L.) infantum chagasi MHOM/BR/2005/3052 10.4 ± 0.40 14.8 3.9 ± 0.01 6.4 36.8 ± 0.50 64.4
L. (L.) infantum chagasi MHOM/BR/2005/3071 7.4 ± 0.70 14.8 2.6 ± 0.17 6.2 18.4 ± 1.20 60.7
L. (L.) infantum chagasi MHOM/BR/2009/340BM 9.4 ± 0.47 12.5 3.7 ± 0.26 7.9 26.6 ± 0.40 46.9
L. (L.) infantum chagasi MHOM/BR/2009/340SK 6.2 ± 0.17 11.3 3.1 ± 0.08 6.1 14.6 ± 1.60 33.2
L. (L.) infantum chagasi MHOM/BR/2009/341 9.7 ± 0.22 13.9 3.9 ± 0.49 8.0 21.8 ± 0.80 39.7
L. (L.) amazonensis MHOM/BR/73/M2269 11.4 ± 2.53 21.9 6.8 ± 0.15 11.0 114.8 ± 0.67 227.8
L. (L.) amazonensis MHOM/BR/2004/EGS4 14.8 ± 0.99 22.7 6.8 ± 0.37 8.6 68.0 ± 3.80 213.2
L. (L.) amazonensis MHOM/BR/2001/JRS1 9.0 ± 2.93 24.6 4.5 ± 1.17 9.8 58.9 ± 0.14 304.5
L. (L.) amazonensis MHOM/BR/2006/JSC6 7.2 ± 0.47 14.8 7.2 ± 0.88 11.3 75.8 ± 1.20 175
L. (Viannia) braziliensis MHOM/BR/75/M2903 10.8 ± 3.70 19.7 5.6 ± 0.3 9.0 93.0 ± 12.27 355
L. (V.) braziliensis MHOM/BR/2006/BES6 6.0 ± 0.93 12.2 3.5 ± 0.15 7.3 53.9 ± 1.10 141
L. (V.) braziliensis MHOM/BR/2006/EFSF6 9.3 ± 0.80 18.3 6.9 ± 0.02 9.8 41.5 ± 1.12 494
L. (V.) braziliensis MHOM/BR/2006/GDL6 8.9 ± 1.05 14.0 3.0 ± 0.03 7.9 52.1 ± 2.38 237
L. (V.) braziliensis MHOM/BR/2006/HPV6 10.9 ± 0.41 16.9 N/D N/D 56.5 ± 0.98 170
L. (V.) braziliensis MHOM/BR/2003/IMG3 9.2 ± 0.36 14.8 N/D N/D 77.8 ± 0.53 253
L. (V.) braziliensis MHOM/BR/2006/PPS6m 9.1 ± 0.95 21.5 N/D N/D 37.9 ± 8.59 430
L. (V.) braziliensis MHOM/BR//2005/RPL5 8.4 ± 0.41 15.6 N/D N/D 54.8 ± 0.02 87
L. (V.) braziliensis MHOM/BR/2006/TMB6 8.4 ± 0.20 14.1 N/D N/D 49.5 ± 0.43 100
L. (V.) braziliensis MHOM/BR/2006/UAF6 9.1 ± 0.05 14.6 N/D N/D 86.3 ± 1.30 154
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ANEXO E – The anticancer drug tamoxifen is active against Trypanosoma cruzi in 

vitro but ineffective in the treatment of the acute phase of Chagas disease in mice 
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Chemotherapy of Chagas disease remains a major 
challenge in the Americas. As a result of sustained cam-
paigns of vector control, the number of new infections in 
endemic areas has decreased, but the disease still afflicts 
10-15 million people in Latin America (Schofield et al. 
2006). No satisfactory treatment for Trypanosoma cruzi 
infection is available (Pérez-Molina et al. 2009); currently 
used drugs are toxic and have disputable efficacy in the 
treatment of chronic infections (Marin-Neto et al. 2009).

Tamoxifen is a triphenylethylene that has been in 
clinical use for the treatment and chemoprevention of 
breast cancer since 1971 (Jordan 2003). It has been shown 
to inhibit the growth of promastigotes and intracellular 
amastigotes of several species of Leishmania (Miguel et 
al. 2007, 2009). Tamoxifen was also effective against the 
parasite in vivo, as shown in various experimental ro-
dent models of visceral and cutaneous leishmaniasis. In 
all models tested, parasite burden and/or lesion progres-
sion decreased significantly after intraperitoneal admin-
istration of 20 mg/kg/day tamoxifen for 15 days (Miguel 
et al. 2008, 2009).

Leishmania and Trypanosoma belong to the Try-
panosomatidae family, are genetically related and share 
many biochemical pathways, as shown by comparative 
analysis of their respective genomes (El-Sayed et al. 

2005) and by comparative biochemical studies (Michels 
et al. 2006, Landfear 2008, Stuart et al. 2008). In this 
study, we evaluated the activity of tamoxifen against T. 
cruzi in vitro and in vivo.

The T. cruzi strains used were CL-14 (Brener & Chiari 
1963), Y (Silva & Nussenzweig 1953) and a benznidazole-
resistant line derived from the Y strain (BZR) (Murta & 
Romanha 1998). Epimastigotes were grown in liver in-
fusion-tryptose medium (LIT) supplemented with 10% 
fetal calf serum (FCS) and maintained at 25ºC (Camargo 
1964). The activity of tamoxifen (Sigma-Aldrich) against 
epimastigotes was assayed by counting the number of mo-
tile forms in a hemocytometer after incubating parasites 
with increasing concentrations of the drug for 24 h.

To analyze the effect of tamoxifen on intracellular 
parasites, metacyclic trypomastigotes harvested from LIT 
cultures at the stationary growth phase were used to infect 
LLC-MK2 (rhesus monkey kidney, ATCC-CCL7) cells at 
a ratio of 50:1 parasites/host cell. Cultures were main-
tained at 34ºC and 5% CO2 in Roswell Park Memorial 
Institute (RPMI) medium (Sigma-Aldrich), supplemented 
with 2% FCS for 24 h, washed to remove free parasites 
and then incubated for 48 h with increasing concentra-
tions of tamoxifen. Infected cells were maintained at 34ºC 
in an atmosphere of 5% CO2 and the medium was replaced 
every 24 h. After drug exposure, the untreated and treated 
infected cell cultures were fixed and stained with the In-
stant Prov kit (Newprov, Pinhais, Brazil). The number of 
infected host cells was determined using at least 400 host 
cells for two independent experiments run in triplicate.

Trypomastigotes were obtained from the blood of in-
fected mice. To obtain sufficient numbers of parasites 
for drug susceptibility tests, these trypomastigotes were 
used to infect Vero cell cultures, which were maintained 
at 37ºC and 5% CO2 in Dulbecco’s Modified Eagle’s 
Medium supplemented with 10% FCS, as previously de-
scribed (Santos 2008). Trypomastigotes released on the 
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culture supernatant were recovered after 6-8 days, resus-
pended in RPMI without phenol red and incubated with in-
creasing concentrations of tamoxifen for 24 h at 37ºC. The 
number of viable parasites was then assessed using the vi-
tal stain Alamar Blue (Invitrogen). Parasites were incubat-
ed with 10% Alamar Blue for 24 h at 37ºC and the reduc-
tion of resazurin was monitored at 570 nm using 600 nm  
as a reference wavelength (Santos 2008). The percentage 
of viable cells was determined by comparison with con-
trol untreated cultures.

The half maximal effective concentration (EC50) val-
ues for the T. cruzi populations were determined from 
sigmoidal regression of the concentration-response 
curves using Scientific Graphing and Analysis Software 
Origin 5.0. Experiments were performed in triplicate 
and repeated at least twice.

In vivo experiments were approved by the Ethical 
Committee for Animal Experimentation of the Institute 
of Biomedical Sciences of São Paulo University (approval 
certificates 033/07 and 067/08). Animals were bred, han-
dled and maintained according to the Brazilian rules and 
regulations of animal experimentation. Acute infections 
were performed as described (Filardi & Brener 1987). 

BALB/c and Swiss Webster female and male mice were 
used (8-10 animals/experimental group). Infections were 
initiated by intraperitoneal inoculation of 5,000 T. cruzi 
Y strain tissue culture trypomastigotes/Swiss Webster 
mouse and 500 parasites/BALB/c mouse, due to the in-
creased sensitivity of BALB/c mice to infection. Tamox-
ifen treatment was initiated on the 4th day of infection for 
Swiss Webster mice and on the 2nd day for BALB/c mice. 
Tamoxifen citrate was tested at 10, 20, 25 and 50 mg/kg/
day of drug equivalent for 15-20 days. Benznidazole (BZ) 
(Rochagan, Roche Co) was used as a reference drug at 
100 mg/kg/day. Infected animals that received only saline 
were used as control groups. Parasitemia was assessed 
every other day from the 2nd day of infection by count-
ing the trypomastigotes in a 5 µL blood sample obtained 
from the tail vein. Surviving animals were monitored for 
60 days and then subjected to hemoculture, used as a cri-
terion of cure (Brener 1962). Tamoxifen citrate (6 mg/mL) 
and BZ (6.25 mg/mL) solutions were prepared in 150 mM 
NaCl, pH 7.2-7.4.

The table shows the in vitro activity of tamoxifen 
against T. cruzi strains and life stages. The drug was ac-
tive against all T. cruzi life stages tested, with increased 
susceptibility noted for the infective mammalian stages, 
trypomastigotes and amastigotes. EC50 values calculated 
for epimastigotes of CL14, Y and BZR strains were simi-
lar, indicating homogeneous sensitivity between different 
strains and showing that resistance to BZ does not have an 
impact on sensitivity to tamoxifen.

The efficacy of tamoxifen in the control of acute in-
fections was initially tested in female Swiss mice (Figs 
1-3). Parasitemia peaks were reached at the 8th day after 
infection. The treatment of infected mice with 10, 25 or 
50 mg/kg/day of tamoxifen for 15-20 days did not alter the 
parasitemia curves as compared to control mock-treated 
groups, whereas parasitemia was undetectable in BZ-
treated mice (Figs 1-3). Previous experiments in leishma-

niasis experimental models did not identify any differenc-
es between male and female responses to treatment with 
tamoxifen (Miguel et al. 2008). However, other research 
(de Souza et al. 2001) suggests that oestradiol may inter-
fere in the outcome of T. cruzi infection in C57BL/6 fe-
male mice and, in a less pronounced way, in BALB/c and 
C3H mice. Therefore, we decided to evaluate tamoxifen 
effectiveness in infected male Swiss mice (Fig. 4). No dif-
ferences were detected in the response of male vs. female 
mice and tamoxifen treatment was completely ineffective 
in the control of parasitemia.

Acute T. cruzi infections in another mouse model were 
also performed. BALB/c mice infected with T. cruzi Y 
also developed parasitemia peaks at the 8th day post-in-
fection. Male or female BALB/c mice treated with 20 mg/
kg/day tamoxifen for 15 days showed no reduction in par-
asitemia levels when compared to control animals. In con-
trast, parasitemia reached a peak in BZ-treated BALB/c 
mice around the 7th-8th day post-infection and became 
negative by the 23rd day post-infection (Fig. 5).

Another parameter assessed was the survival rate. 
While no mortality was detected in BZ-treated groups up 
to 60 days after infection (in Swiss Webster or BALB/c 
mice), animals treated with tamoxifen did not survive lon-
ger than control untreated groups, confirming the lack of 
antitrypanosomal activity of tamoxifen in these models of 
infection (Figs 1-5). Because there were no survivors in ta-
moxifen-treated and untreated groups, only the BZ-treated 
Swiss Webster mice were subjected to hemoculture. The 
cure rate was 70%, as expected for the partially-resistant T. 
cruzi Y strain when infecting Swiss Webster mice.

The current chemotherapies of leishmaniasis and Cha-
gas disease do not include drugs that are effective against 
both diseases. However, the novel anti-leishmanial activ-
ity of tamoxifen (Miguel et al. 2007, 2008, 2009) inspired 
curiosity about a possible common target between these 
organisms and led to the investigation of an anti-Trypano-
soma effect. The results shown here indicate that tamox-

TABLE
In vitro activity of tamoxifen against 

Trypanosoma cruzi strains and life stages

Strain Life stage EC50 ± SD (µM)a

CL14 Amastigote 2.7 ± 1.1
CL14 Epimastigote 17.9 ± 3.3
Y Epimastigote 12.3 ± 2.1
BZR Epimastigote 16.1 ± 2.6
Y Trypomastigote 0.7 ± 0.1
BZR Trypomastigote 0.7 ± 0.1

a: values are expressed as means ± standard deviation (SD) of 
at least two independent experiments performed in triplicates. 
EC50: tamoxifen effective concentration that decreases the 
number of viable parasites by 50% (in 24 h for epimastigotes 
and trypomastigotes and in 48 h for amastigotes).
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ifen is indeed active against both parasites. Data from in 
vitro tests, which demonstrated activity against the dif-
ferent T. cruzi life forms in the same order of magnitude 
as encountered for Leishmania spp, were initially very 
encouraging. However, despite the marked in vitro activ-
ity against two T. cruzi strains, tamoxifen did not prolong 
life or decrease parasitemia in experimental models of 
acute infection with T. cruzi. The therapeutic schemes 
in the present work included doses up to 2.5-fold greater 
than the effective doses for the treatment of leishmaniasis 
(Miguel et al. 2008, 2009) and data presented here were 
obtained independently in two laboratories.

While the in vitro results indicate the shared presence 
of the tamoxifen biochemical target(s) in both organisms, 
undetermined factors prevent tamoxifen activity in vivo 
against T. cruzi. Whereas Leishmania preferentially para-

sitises macrophages in the mammalian host and localizes 
preferentially in organs of the mononuclear phagocytic 
system, T. cruzi can inhabit most types of differentiated 
cells and has a wide organ distribution, especially in the 
acute form of the disease. Tamoxifen has been shown 
to accumulate in organs such as liver, bone marrow and 
adipose tissue, while only a minor portion of the drug re-
mains in the serum (Lien et al. 1991). Differential tissue 
permeability and accumulation could explain the different 
outcomes of tamoxifen treatment. We cannot exclude that 
other factors, such as interference in immune-mediated 
defence mechanisms, are also of importance.

Beyond demonstrating that tamoxifen is ineffective 
against T. cruzi infections, these results also highlight the 
importance of using in vivo studies to validate new candi-
dates for chemotherapy.
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Figs 1-5: tamoxifen treatment of Trypanosoma cruzi acute infections in mice. Swiss Webster female (1-3) or male (4) mice and BALB/c female 
and male mice (5) were infected with T. cruzi Y strain. Treatment was started on the 4th day (1-4) or on the 2nd day (5) post-infection and para-
sitemia evaluated every other day by tail vein puncture. Animals were treated with tamoxifen (squares) at 10 (1), 25 (2), 50 (3,4) or 20 mg/kg/day 
(5) for 15-20 days. Parasitemia curves from mock-treated animals (diamonds) and from animals that received 100 mg/kg/day benznidazole (BZ) 
(triangles) were also obtained. Results are expressed as the mean of two independent experiments. Standard deviation is shown as a plus sided 
bar. The arrows indicate the period of treatment with tamoxifen or BZ. †S, †T: death of all animals from saline or tamoxifen-treated groups, 
respectively (n = 8-10 animals per group).
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