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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. 
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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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 



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 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 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. 

 

 



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 (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. (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 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). 



 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:     

  



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). 



 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 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 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 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 

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). 

 

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. 

 

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), 

- 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. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          5 CONCLUSÕES



 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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