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RESUMO 

Souza RM. Utilização da nanoemulsão lipídica no tratamento experimental da 

leishmaniose cutânea [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo; 2019. 

INTRODUÇÃO: A leishmaniose tegumentar americana (LT) é uma doença 

infecciosa, não contagiosa, de transmissão vetorial com ciclo heteroxênico causada 

por parasitos do gênero Leishmania. É considerada uma enfermidade polimórfica que 

acomete pele e mucosas. Os medicamentos atualmente disponíveis para o tratamento 

da doença são insatisfatórios devido à sua eficácia limitada e seus efeitos colaterais, 

além do alto custo e a resistência que os protozoários acumulam contra essas drogas. 

O aumento da tolerabilidade é fundamental para o êxito global do tratamento. As 

formulações lipídicas comerciais da anfotericina B (AB), Ambisome
®
, Abelcet

®
e

 

Amphocil
®
, apresentaram-se como um avanço no tratamento da (LT). Sistemas de 

nanoemulsões lipídicas reduzem a toxicidade de quimioterápicos e, ao mesmo 

tempo, aumentam sua ação farmacológica. Emulsões lipídicas com composição 

semelhante aos quilomícrons tem potencial aplicabilidade para vetorização de AB. 

OBJETIVO: Avaliar a citotoxicidade in vitro da anfotericina B desoxicolato (AB) e 

sua associação à nanoemulsão lipídica, o quilomícron artificial (QMA-AB), e in vivo, 

a tolerabilidade e eficácia terapêutica no tratamento da leishmaniose tegumentar em 

camundongos BALB/c. MÉTODOS: Para os testes in vitro, foi determinada a 

concentração inibitória (IC50) em formas promastigotas, a concentração citotóxica 

(CC50) em macrófagos sem infecção e a taxa de macrófagos infectados quando 

tratados com as formulações QMA, AB e QMA-AB. Já para os testes in vivo, 

camundongos BALB/c foram infectados com L. amazonensis e tratados com 2,5 

mg/kg/dia de AB e 17,5 mg/kg/dia de QMA-AB e QMA. Durante o tratamento os 

animais foram monitorados semanalmente acerca do peso corporal e do diâmetro das 

patas. Ao término do tratamento os camundongos foram eutanasiados e amostras de 

sangue e tecido foram coletadas para análises bioquímicas, hematológicas, 



 

 

histopatológicas e quantificação da carga parasitária por método molecular qPCR. A 

análise estatística foi realizada com teste ANOVA seguido de Bonferroni ou 

Kruskal-Wallis com pós-teste de Dunn. As variáveis categóricas foram reportadas 

em tabelas de contingência (teste exato de Fisher). As análises foram consideradas 

estatisticamente significantes com p<0,05. RESULTADOS: A formulação QMA-

AB foi mais efetiva contra formas promastigotas apresentando IC50 em torno de 

0,012 µg/mL, enquanto que o IC50 de AB foi de 0,023 µg/mL. AB foi mais tóxica 

para os macrófagos J744 com baixa concentração, 2,324 µg/mL. QMA-AB foi 

menos tóxica para os macrófagos com CC50 de 8,106 µg/mL, superior à AB, e 

apresentou alto índice de seletividade (IS=675,5). A formulação QMA-AB diminuiu 

a taxa de infecção em macrófagos, foi menos tóxica, mais eficaz no tratamento dos 

animais infectados e reduziu em torno de 60% o tamanho do diâmetro das lesões em 

relação à AB e 95% da carga parasitária. CONCLUSÕES: A associação QMA-AB 

apresentou-se como uma alternativa em potencial no tratamento da LT na busca de 

uma preparação de alta eficácia terapêutica, baixa toxicidade e baixo custo para o 

Sistema Único de Saúde. 

Descritores: leishmaniose cutânea; anfotericina B; nanoemulsão lipídica; 

quilomícrons; reação em cadeia da polimerase em tempo real. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Souza RM. Use of lipid nanoemulsion in the experimental treatment of cutaneous 

leishmaniasis [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo”; 2019. 

INTRODUCTION: American tegumentary leishmaniasis (ATL) is an infectious, 

non-contagious, vector-borne disease with heteroxenic cycle caused by parasites of 

the genus Leishmania. It is considered a polymorphic disease that affects skin and 

mucous membranes. Medications currently available for the treatment of the disease 

are unsatisfactory because of their limited effectiveness and side effects, and the high 

cost and resistance that protozoa accumulate against these drugs. Increased 

tolerability is critical to the overall success of treatment. The commercial lipid 

formulations of amphotericin B (AB), Ambisome
®
, Abelcet

® 
and Amphocil

®
, 

presented as an advance in the treatment of (ATL). Lipid nanoemulsion systems 

reduce the toxicity of chemotherapeutics and, at the same time, increase their 

pharmacological action. Lipid emulsions with composition similar to chylomicrons 

have potential applicability for vectorization of AB. OBJECTIVE: This study 

evaluated the in vitro cytotoxicity of amphotericin B deoxycholate (AB) and its 

association with lipid nanoemulsion, artificial chylomicron (ACM), and in vivo, the 

tolerability and therapeutic efficacy in the treatment of cutaneous leishmaniasis in 

BALB/c. METHODS: For in vitro tests, the inhibitory concentration (IC50) in 

promastigote forms, the cytotoxic concentration (CC50) in non-infected macrophages 

and the rate of infected macrophages when treated with the ACM, AB and ACM-AB 

formulations were determined. For the in vivo tests, BALB/c mice were infected with 

L. amazonensis and treated with 2,5 mg/kg/day of AB and 17,5 mg/kg/day of ACM-

AB and ACM. During the treatment the animals were monitored weekly about body 

weight and leg diameter. At the end of the treatment the mice were euthanized and 

blood and tissue samples were collected for biochemical, hematological, 

histopathological and quantitative analysis of the parasite load. Statistical analysis 



 

 

was performed using ANOVA followed by Bonferroni or Kruskal-Wallis with Dunn 

post-test. Categorical variables were reported in contingency tables (Fisher's exact 

test). The analyzes were considered statistically significant at p<0.05. RESULTS: 

The ACM-AB formulation was more effective against promastigote forms exhibiting 

IC50 around 0,012 μg/mL, while the IC50 of AB was 0,023 μg/mL. AB was more 

toxic to J744 macrophages with low concentration, 2,324 μg/mL. ACM-AB was less 

toxic to macrophages with CC50 of 8,106 μg/mL, higher than AB, and presented a 

high selectivity index (IS = 675.5). The ACM-AB formulation decreased the rate of 

macrophages infected, was less toxic, more effective in the treatment of infected 

animals and reduced the size of the lesion diameter by about 60% in relation to AB 

and 95% of the parasite load. CONCLUSIONS: The ACM-AB association was 

presented as a potential alternative in the treatment of ATL in the search for a high 

therapeutic efficacy, low toxicity and low cost preparation for the Unified Health 

System.  

 

Descriptors: cutaneous leishmaniasis; amphotericin B; lipid nanoemulsion; 

chylomicrons; real-time polymerase chain reaction. 
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1.1 Leishmanioses: Aspectos Gerais 

As leishmanioses são enfermidades causadas por várias espécies de protozoários 

da ordem Kinetoplastida, família Trypanomastidae, gênero Leishmania, que acometem o 

homem e diferentes espécies de animais silvestres e domésticos (Mandell et al., 2000). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que mais de 350 milhões de 

pessoas em 88 países ao redor do mundo estão em áreas de risco de contrair a doença 

(WHO, 2009). 

A leishmaniose apresenta inúmeras manifestações clínicas, a leishmaniose 

tegumentar (LT) classificada em três tipos: leishmaniose cutânea (LC), a mais 

comum; leishmaniose mucocutânea (LM), que pode se disseminar para a mucosa; e a 

leishmaniose visceral (LV), também conhecida como calazar, a forma mais grave da 

doença, que pode ser fatal se não tratada adequadamente e pode ser disseminada para 

vários órgãos (Murray et al., 2005; Shaw e Carter, 2014). 

Em relação às espécies, em 1987, Laison e Shaw classificaram as principais 

espécies do gênero Leishmania em dois subgêneros, Leishmania e Viannia; sendo 

que no primeiro o protozoário se desenvolve no intestino anterior e médio do vetor 

enquanto que no segundo, o protozoário se desenvolve no intestino anterior, médio e 

posterior do vetor. Aproximadamente 53 espécies de Leishmania foram descritas e 

destas, 31 espécies são conhecidas por serem parasitos de mamíferos e 20 espécies 

são patogênicas para seres humanos (Akhoundi et al., 2016). 
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Os hospedeiros vertebrados das várias espécies de Leishmania incluem uma 

grande variedade de mamíferos, como roedores, marsupiais, edentados, canídeos, 

primatas e, entre estes, humanos (Anversa et al., 2018). 

As Leishmanias são organismos digenéticos, isto é, com dois estágios no ciclo de 

vida, um extracelular no organismo do hospedeiro invertebrado (flebotomíneo) no qual 

apresenta formas alongadas e flageladas denominadas promastigotas e outro estágio 

intracelular no hospedeiro vertebrado (mamífero) com formas arredondadas ou ovaladas, 

flagelo curto e interiorizado, desprovidas de locomoção e núcleo arredondado, 

denominadas amastigotas (Grimaldi e Tesh, 1993; Bañuls et al., 2007). Apresentam uma 

mitocôndria única (denominada cinetoplasto) rica em ácido desoxirribonucleico (DNA) 

mitocondrial, o DNA de cinetoplasto (kDNA) (Rodgers et al., 1990). 

No Novo Mundo, nas Américas, as leishmanioses são transmitidas entre os 

animais e o homem pela picada das fêmeas de diversas espécies de flebótomos (Ordem: 

Diptera, Família: Psychodidae, Subfamília: Phlebotominae) dos gêneros Lutzomyia e 

Psychodopygus enquanto que no Velho Mundo pertence ao gênero Phlebotomus 

(Claborn, 2010). Aproximadamente 700 espécies de flebotomíneos foram descritas, das 

quais cerca de 30 espécies são vetores comprovados de leishmaniose e mais de 40 

espécies adicionais são vetores suspeitos (Akhoundi et al., 2016; Anversa et al., 2018). 

Após a picada do flebótomo (Figura 1), as promastigotas metacíclicas são 

fagocitadas, principalmente por macrófagos, e o fagossomo formado ao redor dos 

parasitos sofre um processo de maturação e remodelação da membrana e forma uma 

nova organela, o vacúolo parasitóforo (VP). Dentro do VP, os promastigotas 

sobrevivem ao pH ácido e se diferenciam em amastigotas, que se multiplicam por um 

período de 4 a 6 dias até a erupção da célula do sistema fagocítico mononuclear, o 
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macrófago; infectando outras células. Com diferentes características de tropismo, os 

parasitos podem infectar células superficiais ou células viscerais. O ciclo de vida do 

parasito se completa quando o mosquito não infectado faz novo repasto de sangue do 

hospedeiro infectado (Shaw e Carter, 2014; Bruni et al., 2017). 

 

Fonte: Adaptado de dpd.cdc.gov (http://www.cdc.gov/parasites/leishmaniasis/biology.html) 

Figura 1 - Ciclo biológico 

No momento em que o macrófago entra em contato com Leishmania, ocorre a 

fagocitose mediante diversos receptores, sendo um deles o receptor de complemento 

(C3). Ao mesmo tempo, diversas moléculas presentes na superfície da promastigota, 

como a metaloprotease Gp63, encontrada em abundância, e o lipofosfoglicano (LPG) 

ligam-se a receptores toll-like gerando uma resposta intracelular que leva a produção de 

citocinas inflamatórias (Tuon et al., 2008a). A produção preponderante de interferon-

gama (IFN-γ) e fator de necrose tumoral alfa (TNFα) por subpopulações de linfócitos T 

CD4+ de perfil Th1, seria essencial para a resolução da doença; por outro lado, uma 

metaciclogênese 
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resposta predominantemente do tipo Th2, com a presença de interleucinas (IL), IL 4, IL 

10 e TGF-β, resultaria em enfermidade de maior gravidade (Marzochi et al.,1997). 

1.2 Epidemiologia da Leishmaniose Tegumentar 

A leishmaniose tegumentar é a forma mais comum da doença com cerca de 

12 milhões de pessoas infectadas pelo parasito em todo mundo (WHO, 2009). Cerca 

de 95% dos casos de LT ocorrem nas Américas, na bacia do Mediterrâneo, no 

Oriente Médio e na Ásia Central (Figura 2). Cerca de 0,7 milhão a 1,2 milhões de 

novos casos da doença ocorrem anualmente em todo o mundo. Mais de dois terços 

dos casos novos de LT ocorrem em seis países: Afeganistão, Argélia, Brasil, 

Colômbia, Irã e Síria (Anversa et al., 2018). 

 

Fonte: http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Leishmaniasis_CL_2013.png 

Figura 2 - Situação da endemicidade da leishmaniose cutânea, 2013 

http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Leishmaniasis_CL_2013.png
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1.3 Manifestações Clínicas da Leishmaniose Tegumentar Americana 

A LT é uma doença polimorfa de pele e/ou mucosa causada pelas L. (V.) 

braziliensis, L. (V.) guyanensis, L. (L.) amazonensis, L. (V.) lainsoni, L. (V.) naiffi, L. 

(V.) lindenberg, L. (V.) shawi (Shaw e Laison, 1975; Laison e Shaw, 1987). 

1.3.1 Leishmaniose cutânea localizada 

A leishmaniose cutânea localizada (LCL) tem um período de incubação que 

normalmente varia de 2 a 4 semanas, mas pode variar de alguns dias a 3 anos 

(Handler et al., 2015). É definida pela presença de lesão ulcerada com bordas 

elevadas em moldura com fundo granuloso, com ou sem exsudação. Em geral, essas 

úlceras são indolores e apresentam poucos parasitos e a imunidade celular do 

paciente é preservada, incluindo uma forte resposta de células T, com predomínio de 

citocinas do tipo Th1 (IFN-γ e IL-12) (Scott e Novais, 2016). 

1.3.2 Leishmaniose mucocutânea 

A leishmaniose mucocutânea (LMC) leva à destruição parcial ou total das 

membranas da mucosa nasofaríngea. Na América do Sul, quase 90% dos casos de 

LMC ocorrem na Bolívia, Brasil e Peru (Alvar et al., 2012; Handler et al., 2015). 

Acredita-se que essa forma clínica da leishmaniose é causada por 

disseminação dos parasitos via hematogênica ou linfática e geralmente ocorre meses 

ou anos após a cicatrização da lesão cutânea (Amato et al., 2007; Daneshbod et al., 

2011) podendo apresentar lesões mucosa e cutânea concomitantemente. L. 

braziliensis é a espécie envolvida na maioria dos casos de leishmaniose 
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mucocutânea, mas L. panamensis, L. guyanensis e L. amazonensis também foram 

implicadas (Strazzulla et al., 2013; Handler et al., 2015). Os sintomas e sinais mais 

precoces da leishmaniose mucosa são obstrução nasal, epistaxe e o estabelecimento 

de granuloma no septo nasal anterior. O paciente pode apresentar coriza e, em 

poucos dias ou meses, pode ocorrer perfuração do septo. A pele do nariz torna-se 

espessa, edemaciada e hiperemiada, acarretando aumento de volume da pirâmide 

nasal comprometendo sua estrutura, o lábio superior, palato, laringe, faringe e 

traqueia, provocando grandes deformidades com mutilações e podendo ocasionar a 

morte do paciente por aspiração ou insuficiência respiratória (Amato et al., 1995; 

Lessa et al., 2007; Souza et al., 2017; Tuon et al., 2018). Imunologicamente, a 

leishmaniose mucosa é caracterizada por uma resposta imune celular específica alta, 

Th1 e Th2. Nesses casos, há altos níveis de citocinas pró-inflamatórias (TNF-α e 

IFN-γ) e IL-4 e diminuição dos níveis de IL-10 e TGF-β, o que explica a destruição 

crônica e grave dos tecidos e a escassez de parasitos nas lesões (Amato et al., 2003). 

1.3.3 Leishmaniose difusa 

A forma menos comum da LT é leishmaniose cutânea difusa (LCD) situada 

no polo anérgico da doença, em oposição à forma polar resistente representada pela 

LM e parte das LCL. As lesões, via de regra, não cicatrizam espontaneamente e são 

classicamente rebeldes ao tratamento medicamentoso. 

Geralmente, muitos parasitos são encontrados nas lesões e o perfil de citocinas 

dos pacientes é predominantemente do tipo Th2, com baixa produção de IFN-γ e altos 

níveis de IL-4 e IL-10. Como regra geral, as lesões nodulares não se curam 

espontaneamente e são resistentes aos tratamentos disponíveis (Kevric e al., 2015). 
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1.3.4 Leishmaniose disseminada 

A leishmaniose disseminada (LD) é caracterizada por lesões múltiplas, 

geralmente ulceradas e podem ser muito numerosas, mas respondem ao tratamento 

medicamentoso habitual. Na forma disseminada a imunidade celular é usualmente 

preservada como evidenciado pela positividade da intradermorreação de 

Montenegro. Os parasitos nas lesões são raros e a resposta imune é bastante variada. 

Parece haver uma inibição incompleta das células T, embora exista uma evidente 

supremacia da resposta Th1 sobre Th2 (Silveira et al., 2009). 

1.4 Diagnóstico Laboratorial 

O diagnóstico da LT, além dos aspectos epidemiológicos e clínicos, abrange 

também o diagnóstico laboratorial (Gontijo et al., 2003). A investigação do parasito 

pode ser feita por meio de escarificação, biópsia, imprint e punção aspirativa, 

geralmente realizada na borda da lesão. Estas são técnicas rápidas e baratas, embora 

tenham sensibilidade limitada especialmente em lesões crônicas (Von Stebut, 2015). 

O diagnóstico de certeza, com encontro do parasito, pode ser possível por 

meio de pesquisa direta por aposição de tecido em lâmina corada com Giemsa ou 

Panótico Rápido, cultura em meio bifásico específico (NNN-Novy, McNeal, 

Nicolle/BHI ou Schneider
®
 suplementado com antibióticos e soro fetal bovino-SFB-

Sigma) e exames histopatológicos. 

Os exames imunológicos, como intradermorreação de Montenegro (IDRM) e 

imunofluorescência indireta (IFI), são métodos indiretos que também auxiliam na 

definição diagnóstica (Murback et al., 2011). A IDMR fundamenta-se na resposta de 

hipersensibilidade celular retardada, podendo ser negativa nas primeiras quatro a seis 
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semanas após o surgimento da lesão cutânea. Após esse período, a IDRM costuma 

ser positiva em mais de 90% dos pacientes. Em pacientes não infectados pode 

apresentar uma pequena reação inflamatória ou estar ausente (Ministério da Saúde, 

2017). Geralmente o teste é considerado negativo se a área do inóculo estiver apenas 

avermelhada porém não endurecida e for inferior a 5 mm após 48 horas decorridas da 

aplicação. Recentemente, a técnica ELISA realizada com uma proteína de choque 

térmico recombinante L. infantum 83 (rHsp83) representa um ensaio sorológico de 

confirmação de rotina para o diagnóstico de LC, LMC e LV (Celeste et al., 2014). 

No entanto, os testes sorológicos não são comumente usados em casos de LC, 

devido às taxas variáveis de sensibilidade e especificidade e níveis reduzidos de 

anticorpos, especialmente em casos de LCL (Von Stebut, 2015; Anversa et al., 

2018). 

Paralelamente, podem ser utilizados métodos moleculares como a reação em 

cadeia da polimerase (PCR) e suas variações. Atualmente o método de PCR em 

tempo real (qPCR Real Time) tem sido utilizado tanto para identificação das espécies 

do parasito como para quantificar a carga parasitária monitorando o tratamento e 

testes de eficiência das drogas (Gontijo et al., 2003; Schӧnian et al., 2011). Apesar 

de ser amplamente utilizado para fins de pesquisa, não é utilizado com frequência na 

rotina diagnóstica, pois, além do alto custo, a técnica exige padronização, 

infraestrutura laboratorial e rigor técnico (Kevric et al., 2015). 
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1.5 Diagnóstico Diferencial 

Inúmeras lesões cutâneas decorrentes de outras doenças podem mimetizar 

aspectos clínicos e epidemiológicos comuns à leishmaniose (Anversa et al., 2018). 

Nas lesões cutâneas, devem ser excluídas as úlceras traumáticas, as úlceras de 

estase, piodermites, infecções fúngicas (paracoccidioidomicose, esporotricose, 

cromomicose), neoplasias cutâneas, sífilis e tuberculose cutânea. A hanseníase 

virchowiana deverá ser excluída, principalmente no diagnóstico diferencial da 

leishmaniose cutânea difusa. Nas lesões mucosas, o diagnóstico diferencial deve ser feito 

com a paracoccidioidomicose, hanseníase virchowiana, rinoscleroma, bouba, sífilis 

terciária, granuloma médio facial e neoplasias (Gontijo et al., 2003; Tuon et al., 2008b). 

1.6 Tratamento 

É importante ressaltar que vários fatores estão implicados no sucesso do 

tratamento tais como: como genética do hospedeiro, resposta imune e apresentação 

clínica da doença; recursos de tratamento, como qualidade do medicamento, dosagem e 

duração e conclusão da terapia; características do parasito, como sensibilidade intrínseca 

da espécie e falta de resistência à medicação (Sundar e Singh, 2016). 

Como a leishmaniose é uma doença negligenciada, o desenvolvimento de novas 

drogas não provoca o mesmo interesse comercial como de outras doenças. No entanto, 

esforços para o combate das doenças negligenciadas estão sendo feitos por organizações 

não governamentais, indústria farmacêutica, pesquisa, governo e organizações 

filantrópicas com o comprometimento de controlar, eliminar ou erradicar 10 doenças até 

2020, inclusive a leishmaniose, e melhorar a vida de mais de um bilhão de pessoas, 

como relatado na London Declaration on Neglected Tropical Diseases (Reithinger et al., 
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2007;  Amato et al., 2011; Shaw e Carter, 2014). Assim como outras doenças tropicais, 

são necessários mecanismos e ferramentas adicionais de controle, como drogas, vacinas, 

diagnósticos confiáveis, agentes de controle de vetores e estratégias de controle para 

erradicar a infecção (Hotez et al. 2016; Ahmad et al., 2016). 

Os medicamentos, atualmente disponíveis para o tratamento da doença, são 

insatisfatórios devido à sua eficácia limitada e seus efeitos colaterais, além do alto 

custo e a resistência que os protozoários acumulam contra essas drogas (Ayres et al., 

2008; Musa et al., 2010; Chakravarty e Sundar , 2010). 

Historicamente, a quimioterapia para tratar a leishmaniose tem sido baseada na 

administração parenteral de antimoniais pentavalentes (Amato et al., 2009). Esses 

fármacos apresentam uma eficácia de aproximadamente 90%, mas há evidências de que 

a eficácia pode variar de acordo com a espécie, região geográfica, presença de cepas 

resistentes e esquemas terapêuticos empregados (Chávez-Fumagalli et al., 2015). 

A droga de primeira escolha para tratamento de casos de LT é o antimoniato 

de N-metil glucamina (Glucantime
®
). Segundo a OMS, a dose do Glucantime

®
 deve 

ser calculada em mg/Sb
+5

/Kg/dia, Sb
+5

, significando antimônio pentavalente. A dose 

para tratamento deve ser calculada baseando-se no conteúdo de Sb
+5 

em cada ampola, 

nunca ultrapassando a dose de três ampolas/dia, ou seja, 15 mL/dia. 

Embora ainda considerada droga de primeira escolha os antimoniais 

pentavalentes apresentam efeitos colaterais expressivos. A aplicação dos antimoniais 

deve ser por via intramuscular (IM) ou endovenosa (EV) (Amato, 2006). 

Os antimoniais interferem na bioenergética das formas amastigotas do parasito, 

inibindo a atividade glicolítica e a via oxidativa dos ácidos graxos, com consequentes 

reduções na produção de ATP e na biossíntese molecular (Anversa et al., 2018). 
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Nos últimos anos, o surgimento de resistência do parasito aos antimoniais 

pentavalentes limitou o tratamento em vários países. Foram observadas falhas no 

tratamento tanto na leishmaniose visceral (Sundar e Singh, 2016) como na 

leishmaniose tegumentar (Tuon et al., 2008b), sendo que um dos fatores que 

certamente contribuíram para o aumento da resistência é o uso generalizado do 

medicamento como dosagens insuficientes, terapias irregulares e incompletas 

(Anversa et al., 2018). 

No caso de resposta insatisfatória ou impossibilidade de administração, a 

anfotericina B desoxicolato (AB) e a pentamidina são os fármacos de segunda 

escolha. As principais limitações que envolvem o uso da pentamidina estão 

relacionadas a seus efeitos colaterais como cefaleia, náusea, dor abdominal, 

hipoglicemia, taquicardia, insuficiência renal em 25% dos pacientes (geralmente 

reversíveis) e pancreatite que pode levar ao aparecimento de diabetes mellitus em 

10% a 15% dos casos. Portanto, a pentamidina é contraindicada em casos de 

gravidez, diabetes mellitus, insuficiência renal, insuficiência hepática, doença 

cardíaca e em crianças com peso inferior a 8 kg (Ministério da Saúde, 2017; Anversa 

et al., 2018). 

AB é um antibiótico poliênico, utilizado em infecções fúngicas, produzido 

naturalmente pelo actinomiceto Streptomyces nodosus, tendo sido isolada em meados 

de 1955. AB interage especificamente com o ergosterol, esteroide constituinte da 

parede celular dos fungos, levando à formação de poros alterando a permeabilidade e 

permitindo, portanto, o escape de pequenos íons e metabólitos, principalmente íons 

potássio, levando eventualmente à morte celular (Bolard et al., 1993; Chávez-

Fumagalli et al., 2015). 
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Foi relatado que AB age sobre as células do sistema imune, exercendo efeitos 

moduladores nas propriedades dos leucócitos, inibição da quimiotaxia, na produção 

de anticorpos, diminuição da fagocitose e destruição de Candida albicans (Filippin et 

al., 2006). 

A estrutura química de AB (Figura 3) é constituída por uma molécula de 37 

átomos de carbono formando um anel com uma cadeia de duplas ligações conjugadas 

e na porção oposta uma cadeia poli-hidroxilada com sete grupos hidroxila livres, 

conferindo sua característica anfipática ou anfifílica, isto é, possui uma região 

solúvel em meio aquoso (hidrofílica) e uma região insolúvel em água, mas solúvel 

em solventes orgânicos e lipídios (hidrofóbica) (Filippin et al., 2006). 

 

Fonte: Filippin et al., 2006 

Figura 3 - Estrutura química da anfotericina B 

Em relação à farmacocinética, em adultos são encontrados picos médios de 

concentração plasmática variando de 0,5 µg/mL a 2µg/mL quando recebem doses 

repetidas de aproximadamente 0,5 mg/kg/dia de AB. 

Uma meia-vida de eliminação de aproximadamente 15 dias segue-se após 

uma meia-vida plasmática de eliminação inicial de cerca de 24 horas. AB é excretada 
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de forma lenta pelos rins, sendo que 2% a 5% de uma dose administrada é eliminada 

sob a forma biologicamente ativa. Após a suspensão do tratamento a droga pode ser 

detectada na urina durante um período de 3 a 4 semanas, devido à eliminação lenta, 

alcançando maiores concentrações no fígado, baço, rins e pulmões. A fração 

circulante, cerca de 95% da qual se liga a proteínas, colesterol e hemácias, tem seu 

nível reduzido lentamente, possibilitando que o antibiótico seja administrado, na fase 

de consolidação do tratamento, em intervalos de 48 a 72 horas. Deve-se atingir as 

seguintes doses acumuladas de AB para o tratamento da LT: formas cutâneas 1 g e 

na forma mucosa e cutaneomucosa, 2,5 g a 3 g (Amato, 2006). A principal via de 

excreção da AB é a renal, mas há também eliminação por via hepatobiliar, a qual 

presume-se que parte da droga seja metabolizada. Os efeitos adversos mais comuns 

são a nefrotoxicidade e a anemia, que requerem correção das doses e dos intervalos 

de administração e, eventualmente, obrigam à suspensão da terapia. Outras reações 

adversas podem ser encontradas como a plaquetopenia, dispneia, hipotensão arterial, 

arritmia cardíaca e toxicidade neurológica, além de tromboflebite no local de 

aplicação (Martinez et al., 2006). 

Entre as alterações histopatológicas causadas pela AB estão lesões 

glomerulares que incluem espessamento ou fragmentação das membranas basais, 

hipercelularidade, fibrose, hialinização tubular, atrofia do ramo ascendente da alça de 

Henle e túbulos contorcidos distais, além de nefrocalcinose (depósito de cálcio no 

parênquima ou túbulos renais) (Bagnis e Deray, 2002). Os níveis séricos de sódio, 

potássio, magnésio, ureia e creatinina devem ser medidos duas vezes por semana e 

um hemograma completo e um eletrocardiograma também devem ser realizados 

(Amato et al., 2007). 
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A miltefosina é o único medicamento de uso oral disponível para o 

tratamento da leishmaniose, embora esteja sob estudos, até o momento não é 

utilizada em muitos países devido à teratogenicidade (Mosimann et al., 2018). 

1.6.1 Monitoramento do tratamento 

Além dos aspectos clínicos, após o tratamento, a quantificação da carga 

parasitária é de grande valia. A quantificação pelo ensaio de microdiluição limitante 

requer o cultivo do parasito, mas sua execução apresenta algumas limitações devido 

às dificuldades associadas à manutenção da cultura, além de ser extremamente 

demorado e laborioso (Bretagne et al., 2001) podendo levar semanas para concluir os 

resultados (Antonia et al., 2018). 

Avanços recentes que empregam a manipulação genética de parasitos para 

expressar moléculas repórteres vivas, como a luciferase, permitem o monitoramento 

do parasito em tempo real durante um longo período de tempo; no entanto, há 

necessidade equipamentos caros para visualização (Roy et al., 2000; Michel et al., 

2011; Calvo-Alvarez et al., 2012; Reimão et al., 2013; Antonia et al., 2018). 

A reação em cadeia da polimerase (polymerase chain reaction) PCR é um 

método molecular que permite amplificar em escala exponencial sequências de 

DNA. Dotada de alta sensibilidade, é capaz de detectar quantidades tão pequenas 

quanto 1 fentograma do DNA de uma Leishmania, o equivalente a 1/10 do parasito. 

Entretanto, as exigências técnicas e o custo relativamente elevado ainda limitam seu 

emprego rotineiro. Pode apresentar uma sensibilidade de 98,41% e especificidade de 

95,59% no diagnóstico da LT (Gontijo et al., 2003). Dos métodos moleculares, a 

qPCR-Real Time é sensível e tem potenciais aplicações para o diagnóstico e 
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discriminação de espécies, bem como novas abordagens para determinar a carga 

parasitária e resposta pós-tratamento em seres humanos infectados. 

Na qPCR Real Time, são empregados corantes ou sondas fluorescentes que 

permitem o monitoramento em tempo real do produto amplificado. Um corante 

bastante utilizado é o Sybr Green que se liga inespecificamente às fitas duplas de 

DNA geradas durante a amplificação. Trata-se de uma cianina assimétrica que não 

emite fluorescência quando livre em solução, mas ligada a moléculas de DNA emite 

um forte sinal luminoso (Nygren et al., 1998).  No início da década de 90 estudos 

passaram a explorar a atividade exonucleásica da taq polimerase para o 

desenvolvimento de sondas TaqMan (Holland et al., 1991), que é outra forma de 

gerar fluorescência dirigida especificamente à uma região interna da sequência que 

se deseja amplificar, porém esse método é oneroso. Recentemente, vários esforços 

foram feitos para padronizar protocolos de laboratório para detecção e quantificação 

de parasitos de isolados clínicos (Cruz et al., 2013; Leon et al., 2017). 

1.7 Nanopartículas 

Na busca duradoura por melhores agentes leishmanicidas, a 

nanobiotecnologia está ganhando um imenso interesse no desenvolvimento de 

materiais em nanoescala que atraíram atenção significativa no campo da medicina 

(Ahmad et al., 2016). 

Segundo a Food and Drug Administration (FDA) e a International Union of 

Pure and Applied Chemistry (IUPAC) “nano” é qualquer produto com propriedades 

ou fenômenos atribuíveis às suas dimensões nanométricas mesmo que essas 

dimensões caiam fora da faixa nanométrica de 1 nm a 100 nm (Vert et al., 2012 - 
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FDA, 2014, Zazo et al., 2016). As aplicações na medicina vão desde o uso de 

nanomateriais para dispositivos médicos, até o uso de nanopartículas (NPs) como 

agentes terapêuticos, sistemas de liberação de drogas e sistemas de imagem 

diagnóstica. Foram investidos nos últimos anos, bilhões de dólares no mercado 

mundial de NPs nas ciências da vida (Bamrungsap et al., 2012). 

Zazo et al. (2016) relataram a classificação dos diferentes tipos e 

características das nanopartículas usados para distribuição de drogas ao alvo, seguido 

por uma revisão de pesquisas atuais e ensaios clínicos com o uso de nanopartículas 

no campo das doenças infecciosas, das quais incluem nanopartículas orgânicas 

(lipossomas, NPs poliméricas, micelas poliméricas, NPs sólidas, nanopartículas 

inorgânicas (NPs de ouro, NPs de prata, entre outras). NPs oferecem tratamentos 

promissores para doenças infecciosas, aumentam o efeito de drogas, ao mesmo 

tempo, podem permitir menor dosagem, melhores intervalos de administração, 

melhor biodisponibilidade e reduzir os efeitos adversos. Contudo, elas também têm 

desvantagens. Ainda há pouco conhecimento sobre o metabolismo, depuração, 

toxicidade das NPs, a natureza dos alvos ideais de certas infecções e os níveis ideais 

de drogas para a atividade terapêutica no local de destino dos patógenos. 

1.7.1 Emulsões Lipídicas 

As drogas leishmanicidas devem atravessar várias membranas a fim de 

alcançar o parasito. Uma vez no local da infecção, qualquer medicamento deve 

primeiro permear a membrana infectada de macrófagos antes de cruzar a membrana 

do VP e, finalmente, atravessar a membrana plasmática do parasito (Shaw e Carter, 

2014). A afinidade de AB por colesterol vem sendo há muito tempo estudada, tanto 
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em modelos celulares como em membranas lipossômicas. Assim, embora a AB 

possua maior afinidade por ergosterol, muitos dos efeitos tóxicos que lhe são 

atribuídos são resultados da sua capacidade em ligar-se ao colesterol e outros 

constituintes da membrana celular de mamíferos. Neste contexto, as formulações 

lipídicas da AB apresentaram-se como um avanço no tratamento da LT e foram nos 

últimos anos a única opção terapêutica comprovadamente útil no tratamento desta 

enfermidade, especialmente nos indivíduos com contraindicações ou comorbidades 

que impedem o uso dos antimoniais pentavalentes ou outras drogas de segunda 

escolha como o isotionato de pentamidina (Amato et al., 2000 e 2011). 

O índice terapêutico de AB apresentou uma melhora significativa com as 

formulações lipídicas de AB e demais estratégias tecnológicas, permitindo o uso de 

doses maiores por kg de peso com aparente redução da toxicidade renal. Três 

formulações lipídicas foram desenvolvidas pela indústria farmacêutica: 

- Ambisome
®
: formulação de vesículas unilamelares pequenas constituídas 

de fosfatidilcolina hidrogenada de soja, colesterol, 

diesteroilfosfatidilglicerol (DMPG) e AB em razão molar de 2:1:0,8:0,4 

(AmBisome
®
, Fujisawa Healthcare Inc., Deerfiled, IL), aprovada pelo 

FDA em 1997. Esta formulação lipídica tem sido utilizada no tratamento 

de pacientes com leishmaniose cutânea (Guery et al., 2017) e mucosa 

(Rocio et al., 2014). 

- ABCD: dispersão coloidal de AB em sulfato de colesterila sódica em razão 

molar de 1:1, formulada em partículas discoides (Amphocil
®
, Sequus-

pharmaceuticals Inc., Menlo Park, CA, EUA), aprovada pelo FDA em 

1996. 
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- ABLC complexo lipídico com AB de estrutura multilamelar ribbon-like 

constituído de diesteroilfosfatidilcolina (DMPC) e DMPG em razão molar 

de 7:3 com 36 mol% de AB (Abelcet
®
, The Liposome Company Inc., 

Princeton, NJ) licenciada no Reino Unido e aprovada pelo FDA em 1995 

(Filippin et al., 2006; Ribeiro et al. 2014). 

Estas formulações lipídicas são de difícil preparação e o desenvolvimento 

industrial torna-se importante, porém o custo é elevado em relação a terapia 

convencional. 

Embora a AB lipossomal seja atualmente aceita como um tratamento efetivo 

de primeira escolha para LT, o regime de dosagem ideal é indefinido e o alto custo 

(de 126 a 250 dólares) em relação ao Fungizone (30 dólares para um tratamento de 

30 dias) é uma importante desvantagem para os Sistemas de Saúde dos países em 

desenvolvimento (Amato et al., 2011; Tuon et al., 2018; Bruni et al., 2017). 

A veiculação de fármacos no sistema de nanopartículas ricas em colesterol 

em experiências no campo da Nanotecnologia aplicada às Ciências Médicas 

realizadas pelo grupo liderado pelo Prof. Raul Maranhão, na Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (USP) e no Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da USP, mostrou que nanoemulsões sólidas manufaturadas 

em laboratório podem concentrar-se em tumores malignos e em tecidos com 

processos inflamatórios após injeção na corrente sanguínea (Maranhão et al., 1993; 

Valduga et al., 2003). Em outros experimentos, foi relatado que as nanoemulsões 

concentram-se também nas artérias com lesões ateroscleróticas (Padoveze et al, 

2009) e em outros processos inflamatórios induzidos em animais, como o da artrite 

reumatoide e no coração transplantado em coelho (Stolf et al., 2011). 
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Marzzullo et al. (1977) observaram uma redução na inibição do burst 

oxidativo de polimorfonucleares (PMN) quando AB foi associada a uma emulsão de 

composição semelhante aos quilomícrons naturais da linfa. 

1.7.1.1 Quilomícrons 

Os quilomícrons naturais se formam nas células intestinais a partir dos lipídios 

que absorvemos na dieta (Figura 4) e têm a função de transportar os ácidos graxos para 

os tecidos em que serão consumidos ou armazenados como combustíveis. 

 

Fonte: http://anatpat.unicamp.br/talipoproteina.html 

Figura 4 - Produção de quilomícrons por uma célula intestinal 

Como toda lipoproteína, as partículas dos quilomícrons naturais são envoltas 

por uma monocamada de fosfolípides e medem em torno de 1000 nm (Figura 5). O 

núcleo dessas partículas é composto predominantemente de triglicérides, que 
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constituem por volta de 90% do peso total da lipoproteína, conferindo sua baixa 

densidade. O tamanho das lipoproteínas é inversamente proporcional à densidade, 

quanto maior o tamanho, menor a densidade. 

 

Figura 5 - Classificação das lipoproteínas plasmáticas 

Os quilomícrons artificiais consistem numa emulsão lipídica sem 

apolipoproteína (proteína que se liga aos lipídeos). Emulsões lipídicas que 

mimetizam a composição dos quilomícrons se comportam metabolicamente como os 

quilomícrons linfáticos nativos quando injetados na corrente sanguínea (Redgrave et 

al., 1985; Maranhão et al., 1996). 

Similarmente aos quilomícrons nativos, os quilomícrons artificiais sofrem 

destruição dos triglicerídeos pela lipoproteína lipase na superfície endotelial das 

arteríolas e as partículas de lipoproteínas degradadas resultantes, denominadas 

remanescentes de quilomícrons, são retomadas pelo fígado. Esta tem sido uma 

abordagem para investigar o metabolismo do quilomícron utilizado em muitos 

estudos clínicos de pacientes com doença cardiovascular, reumática, hipertensão e 

transplante de órgãos (Sposito et al., 2004; Bernardes-Silva et al., 1995; Borba et al., 

2000; Vinagre et al., 2000). 
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Experiências prévias realizadas mostraram que AB, um composto de 

toxicidade elevada, principalmente nefrotoxicidade, pode associar-se de maneira 

quimicamente estável às emulsões lipídicas, como foi demonstrado com vários 

quimioterápicos, como carmustina, paclitaxel, etoposídeo e daunorrubicina 

(Maranhão et al.,2002; Sposito et al., 2004). 

As nanoemulsões têm meia-vida prolongada e são capazes de transportar os 

fármacos associados a elas no interior dos macrófagos e melhorar a efetividade 

terapêutica dos mesmos. Tendo em vista essas observações prévias, uma formulação 

consistindo na associação da anfotericina à nanopartícula lipídica artificial 

semelhante ao quilomícron, pode apresentar-se como uma alternativa em potencial 

no tratamento da LT na busca de uma preparação de alta eficácia terapêutica, baixa 

toxicidade e baixo custo para o Sistema Único de Saúde. 

 

 

 



 

 

 

2 OBJETIVOS 

 
 



OBJETIVOS - 24 

 

2.1 Objetivo Geral 

Avaliar a tolerabilidade e eficácia da anfotericina B desoxicolato associada à 

nanopartícula lipídica artificial semelhante ao quilomícron (QMA-AB) no tratamento 

experimental da leishmaniose cutânea em camundongos BALB/c. 

2.2 Objetivos Específicos 

- Determinar a toxicidade das formulações, QMA, AB e QMA-AB contra 

formas promastigotas, macrófagos J774 infectados ou não com Leishmania (L.) 

amazonensis MHOM/BR/73/M2269. 

- Determinar a toxicidade e a dose tolerada máxima em grupos de 

camundongos sadios tratados com doses crescentes de AB e QMA-AB a partir da 

dose recomendada (2 mg/kg/dia). 

- Investigar, em camundongos infectados com Leishmania (L.) amazonensis, se 

uma preparação que consiste na associação de anfotericina associada à nanopartícula 

lipídica artificial QMA-AB é capaz de resolver o processo infeccioso, tendo como base 

comparativa um grupo-controle com infecção tratado com QMA sem AB. 

- Investigar possíveis alterações bioquímicas, hematológicas e histopatológicas 

dos camundongos tratados com AB e QMA-AB. 
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- Quantificar a carga parasitária das lesões das patas dos camundongos 

utilizando qPCR Real Time. 

 

 

 



 

 

 

3 MÉTODOS 
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3.1 Aspectos Éticos 

O estudo teve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (CAPPESq) e pela Comissão de Ética em 

Pesquisa do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo CEUA-IMTSP, protocolo 

nº425/12 relacionado ao projeto CNPq (processo nº 479291/2012-8) e protocolos nº 

327A e 325A vinculados ao projeto FAPESP (processo 2015/10038-0). 

3.2 Modelo Experimental 

O estudo foi realizado com camundongos isogênicos da linhagem BALB/c, 

(Mus Musculus) suscetíveis à infecção por L. amazonensis (McElrath et al., 1987), 

machos, com peso de 20 g a 24 g, fornecidos pelo Biotério Central da Faculdade de 

Medicina da USP. Os camundongos foram alocados em grupos de cinco animais por 

gaiola com maravalha, onde receberam água, alimentação e condições controladas de 

luminosidade respeitando as normas éticas em experimentação animal. Durante os 

experimentos os animais foram mantidos no Biotério de Experimentação Animal do 

Instituto de Medicina Tropical de São Paulo- USP. 
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3.3 Amostras 

Foram utilizadas amostras de sangue, soro e tecido cutâneo provenientes de 

modelos experimentais, camundongos BALB/c, infectados por Leishmania (L.) 

amazonensis. 

3.4 Parasitos 

As cepas referência utilizadas no estudo (Quadro 1) foram cedidas pelo 

Laboratório de Soroepidemiologia e Imunobiologia e Laboratório Micologia do 

Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da USP. 

Quadro 1 - Cepas referência utilizadas nos testes de especificidade do primer 

Espécies Código Internacional Procedência 

L.(L.) amazonensis  MHOM/BR/1973/M2269 *CLIOC 

L.(V.) braziliensis MHOM/BR/1975/M2903 CLIOC 

L.(L.) chagasi MHOM/BR/1974/PP75 CLIOC 

L.(V. ) guyanensis MHOM/BR/1975/M4147 CLIOC 

L.(V.) lainsoni MHOM/BR/1981/M6426 CLIOC 

L. naiff MHOM/BR/1981/M6426 CLIOC 

L. shawii MCEB/BR/1984/M8408 CLIOC 

T. cruzi _________________ LIM Parasitologia 

Paracoccidioides brasiliensis _________________ LIM Micologia 

Histoplasma capsulatum _________________ LIM Micologia 

*CLIOC: Coleção de Leishmania do Instituto Oswaldo Cruz   

 

 



MÉTODOS - 29 

 

3.4.1 Purificação das formas amastigotas de L. amazonensis 

As formas amastigotas foram obtidas a partir do coxim plantar de dois 

camundongos BALB/c previamente infectados com L. amazonensis 

MHOM/BR/1973/M2269. Após 45 dias de infecção, os animais foram eutanasiados 

por inalação de dióxido de carbono (CO2). As patas foram decepadas e submersas em 

álcool iodado 70% para descontaminação e posterior remoção da pele das patas 

necrosadas. A seguir, o restante do tecido foi dilacerado, colocado em meio de 

cultura Roswell Park Memorial Institute (RPMI 1640) (Sigma Aldrich) e filtrado em 

gaze estéril. O filtrado foi passado em agulha fina de quatro a cinco vezes para 

romper as células e liberar as formas amastigotas. Posteriormente a suspensão foi 

submetida à centrifugação por 10 minutos a 1500 rpm em centrífuga refrigerada 4º C 

por duas vezes. O pellet foi desprezado e o sobrenadante, rico em amastigotas, 

centrifugado a 4000 rpm por 30 minutos por duas vezes. O pellet final foi 

ressuspendido com 5 mL do meio e as amastigotas foram contadas em câmara de 

Neubauer (Barbiéri et al., 1993). Uma alíquota foi reservada para infectar os animais 

e o restante inserido em meio de cultura 199 (Sigma-Aldrich) pH 7,2  para a 

propagação das formas promastigotas. 

3.4.2 Cultivo das formas promastigotas de L. amazonensis 

As promastigotas propagadas a partir da purificação de amastigotas foram 

criopreservadas em nitrogênio líquido para posterior utilização nos testes in vitro. 

Após o descongelamento, as promastigotas foram cultivadas novamente em garrafas 

de cultura celular de 25 cm
2
 (Jet-Biofil) contendo 5 mL de meio de cultura 199 

(Sigma-Aldrich) pH 7,2, e suplementado com 10% de soro bovino fetal inativado 
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(SFB-LGC Biotecnologia), 2% de urina humana estéril, 100 UI/mL penicilina e 100 

μg/mL estreptomicina (Sigma-Aldrich) e mantidas em estufa de demanda biológica 

de oxigênio (BOD) a 26°C. 

3.5 Cultivo de Macrófagos Murinos Linhagem J774 

As células tumorais, macrófagos J774, foram fornecidas pelo Instituto 

Butantan (São Paulo) e congeladas em nitrogênio líquido até o momento do uso. 

Após o descongelamento, em temperatura ambiente, os macrófagos J774 foram 

transferidos para um tubo cônico para a remoção do dimetilsulfóxido (DMSO) e 

ressuspendidos com 10 mL de meio RPMI 1640 (Sigma-Aldrich) suplementado com 

L-glutamina, 10% de soro fetal bovino (SFB), bicarbonato de sódio, penicilina (100 

UI/mL) e estreptomicina (100 µg/mL) e centrifugados por 5 minutos a 1500 rpm por 

duas vezes. O sobrenadante foi decantado, o pellet ressuspendido com 5 mL de meio 

RPMI 1640 e 2,5 mL dessa suspensão foram transferidos para duas garrafas de 

cultura. Essas garrafas foram mantidas em estufa a 37°C e atmosfera com 5% CO2 

por 48 horas para aderência. Após esse período, o tapete de células formado foi 

raspado com auxílio de um scrap e a suspensão transferida para outra garrafa de 75 

cm
2 

completando o volume para 20 mL para expandir as células. A garrafa foi 

mantida também em estufa a 37°C e atmosfera com 5% CO2 por 48 horas para 

aderência. Após esse período, os macrófagos aderidos à garrafa foram raspados 

novamente e contados em câmara de Neubauer com corante vital Trypan Blue e 

utilizados nos testes de citotoxicidade e taxa de infecção. 
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3.6 Formulações 

3.6.1 Anfotericina B desoxicolato 

A anfotericina B desoxicolato UNIANF
®
 foi hidratada com 10 mL de água de 

injeção segundo recomendação do fabricante (União Química, São Paulo, Brazil) 

resultando na concentração de 5 mg/mL. 

3.6.2 Anfotericina desoxicolato associada ao quilomícron artificial (QMA) 

A nanoemulsão rica em triglicérides, QMA, foi preparada com 193 mg de 

fosfatidilcolina, 50 mg de oleato de colesterol, 574 mg de trioleína e 16 mg de 

colesterol, diluídos em clorofórmio: metanol (2:1) (Hirata et al.,1987; Souza et al., 

1993). Os solventes residuais foram então evaporados da mistura sob fluxo de 

nitrogênio e dessecados a vácuo, por 16 horas, a 4
o
C. Após a adição de 25 mL de 

água para injeção, a mistura de lípides foi emulsificada por irradiação ultrassônica 

(Branson Ultrassonics, Danbury, EUA), durante 2 horas, sob atmosfera de 

nitrogênio, com temperatura variando entre 45
o
C a 50

o
C. Para o preparo da 

associação QMA-AB, AB foi acrescentada à mistura de lípides na razão 15:1 em 

massa de lípides:fármaco. O tamanho médio das partículas foi de 100 nm, medido 

pelo método de espalhamento de luz dinâmico (ZetaSizer Nano ZS90, Malvern, 

Reino Unido). Os quilomícrons artificiais foram esterilizados em filtro Millipore 

0,22 µm. A taxa de associação da AB ao QMA foi determinada através de 

quantificação por HPLC (Shimadzu LC10A, Shimadzu, Japão). 
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3.7 Ensaio In Vitro 

A citotoxidade celular foi avaliada em formas promastigotas e em macrófagos 

J774 pelo método colorimétrico MTT que consiste na incorporação da substância 

hidrosolúvel Brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il) -2,5-difenil tetrazólio (MTT) 

(Sigma Aldrich) em células viáveis que, por sua vez, reduzem o composto através da 

ação de desidrogenases mitocondriais formando cristais de formazan insolúveis e de 

coloração roxa que se depositam no citoplasma (Figura 6). A quantidade destes 

cristais é diretamente proporcional ao número de células viáveis. A leitura das 

densidades óticas (D.O.) dos testes foi realizada em espectrofotômetro de placas 

(MultiSkan Go-Thermo Scientific) com filtro 570 nm (Sieuwerts et al.,1995; Yang et 

al., 2013). 

A citotoxicidade foi calculada baseada na seguinte fórmula: 

% C= 100 - 
D.O. das células tratadas x 100) 
D.O. das células sem tratamento 

 

   

Figura 6 - Visualização microscópica do teste MTT: (1) macrófagos J774 não tratados, (2) 

macrófagos J774 viáveis após tratamento com formação dos cristais de formazan e 

(3) macrófagos J774 não viáveis após tratamento sem formação de cristais de 

formazan 

 

 

1 2 3 
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3.7.1 Determinação da concentração inibitória IC50 das formulações QMA, AB 

e QMA-AB em formas promastigotas pelo método colorimétrico MTT 

A reação foi realizada em placa de 96 poços de fundo chato e 100 µL 

contendo 100 µg das formulações foram distribuídos no primeiro poço e os demais 

poços receberam meio RPMI isento de fenol e antibióticos. Foram realizadas 

diluições seriadas das formulações QMA, AB e QMA-AB nas concentrações de 100 

a 0,00075 µg/mL e as promastigotas cultivadas, como descrito anteriormente, foram 

contadas em câmara de Neubauer 1:100 em solução de formalina a 4% e 1x10
6
 

formas foram distribuídas nos poços. Para o controle negativo foram utilizadas as 

formulações com meio RPMI 1640 também sem fenol, sem parasitos e para o 

controle positivo, parasitos sem as formulações. As placas foram incubadas a 26ºC 

em estufa B.O.D por 24 horas. Após esse período, adicionou-se 25 µL do MTT (5 

mg/mL) em cada poço. As placas foram incubadas novamente por 4 horas em estufa 

a 37°C e atmosfera com 5% de CO2. Para finalizar, foram adicionados 100 µL de 

SDS (dodecil sulfato de sódio) 20% em todos os poços para posterior leitura no 

espectrofotômetro de placas com filtro 570 nm. 

3.7.2 Alterações estruturais das formas promastigotas (microscopia eletrônica 

de transmissão [MET]) 

As formas promastigotas de cultura foram tratadas com a concentração 

inibitória (IC50) obtida para cada formulação após 24 horas de incubação. Após esse 

período, as formas promastigotas foram capturadas, centrifugadas e o pellet 

ressuspendido em glutaraldeído para posterior processamento e análise das alterações 

ultraestruturais por microscopia eletrônica de transmissão- MET (JEOL 1010). 
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3.7.3 Determinação da concentração citotóxica CC50 das formulações QMA, 

AB e QMA-AB em macrófagos murinos linhagem J774 pelo método 

colorimétrico MTT 

Após a aderência dos macrófagos J774 nas garrafas como descrito 

anteriormente, item 3.5, o meio da garrafa foi desprezado para remoção das células 

não aderidas e um novo meio adicionado. Os macrófagos foram raspados, a 

suspensão centrifugada e o sobrenadante descartado. O pellet obtido foi 

ressuspendido com meio e 10 µL da suspensão foi submetida a contagem em câmara 

de Neubauer na ordem 1x10
7
células/mL. A quantidade de células foi ajustada para 

1x10
5
 em 100 µL por poço e incubado em estufa a 37°C em atmosfera com 5% de 

CO2. Após esse período, o meio foi removido e os poços foram lavados com meio 

RPMI 1640 sem antibióticos e sem fenol. Foram adicionados 100 µL das 

formulações QMA, AB e QMA-AB em concentrações decrescentes, de 100 a 

0,00075 µg/mL, exceto no controle que recebeu volume igual de meio RPMI sem 

antibióticos e sem fenol. As placas foram incubadas por 24 horas em estufa a 37°C e 

atmosfera com 5% de CO2. Após esse período, adicionou-se 25 µL do MTT (5 

mg/mL) em cada poço. As placas foram incubadas por 4 horas em estufa a 37°C e 

atmosfera com 5% de CO2 e, para finalizar, foram adicionados 100 µL de 

dodecilsulfato de sódio (SDS) 20 % em todos os poços para posterior leitura em 

espectrofotômetro de placas. 
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3.7.4 Determinação da taxa de infecção dos macrófagos murinos linhagem 

J774 tratados com QMA, AB e QMA-AB 

Após a aderência nas garrafas, como descrito anteriormente, os macrófagos 

J774 foram descolados com a o auxílio de um scrap e transferidos para um tubo 

falcon e centrifugados por 10 minutos a 1500 rpm por duas vezes, sempre 

descartando o sobrenadante e completando com meio. Ao pellet final adicionou-se 

meio RPMI 1640 sem antibióticos ajustando o número de células desejado por 

lamínula/poço. 

Em placas de cultura de 24 poços (Jet-Biofil) foram distribuídas lamínulas 

redondas com diâmetro de 13 mm, ambas estéreis; e em cada poço foram 

adicionados os macrófagos J774, os quais foram contados em câmara de Neubauer e 

a quantidade foi ajustada em meio RPMI 1640 na ordem de 5x10
5
 células por poço. 

As placas foram mantidas em estufa a 37°C e atmosfera com 5% de CO2 por 24 

horas para aderência das células às lamínulas. As lamínulas foram lavadas duas vezes 

com meio de cultura RPMI para a remoção das células não aderidas. Foram 

adicionadas aos poços contendo os macrófagos aderidos às lamínulas, formas 

promastigotas de L. amazonensis na ordem de 5x10
6
 por poço, na razão de 10:1, 

exceto o controle negativo que recebeu apenas 1 mL de meio RPMI 1640. 

As placas foram mantidas em estufa a 32°C e atmosfera com 5% CO2 por 24 

horas para internalização da promastigotas. Após esse período, com a internalização 

das promastigotas e transformação em amastigotas, o sobrenadante foi removido e as 

lamínulas lavadas com meio de cultura para remoção das promastigotas não 

internalizadas. Em seguida, foram adicionadas concentrações decrescentes das 

formulações QMA, AB e QMA-AB previamente diluídas de 100 µg/mL a 0,00075 

µg/mL exceto nos controles da infecção células/parasito e controle das células. As 
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placas foram incubadas por mais 24 horas em estufa a 37°C e atmosfera com 5% de 

CO2. Posteriormente, as lamínulas foram lavadas com tampão fosfato salino (PBS) 

pH 7,2, fixadas com metanol e coradas com corante Panótico Rápido (Instant Prov-

New Prov). Após a coloração, as lamínulas foram transferidas para lâminas, fixadas 

com Ethelan e examinadas em microscopia de luz (Nikon 100x). 

O número de macrófagos infectados e a média do número de parasitos por 

macrófago foi estimado em 100 células. Os resultados foram expressos como um 

índice de infecção, que é a porcentagem de macrófagos infectados multiplicada pelo 

número médio de amastigotas por macrófago (Socorro et al., 2003). O experimento 

foi realizado em triplicata. 

3.8 Estudo In Vivo 

3.8.1 Testes de toxicidade em camundongos BALB/c sadios 

A toxicidade foi avaliada em grupos de camundongos sadios, cinco animais 

por grupo, tratados com doses crescentes das formulações AB e QMA-AB a partir da 

dose recomendada de 2 mg/kg/dia. Os animais foram monitorados diariamente por 

cinco dias e quando vieram a óbito, rins e fígados foram removidos para análise das 

possíveis alterações histopatológicas. 
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3.8.2 Análise histopatológica dos rins e fígados dos camundongos BALB/c sadios 

Os rins e fígados foram removidos e inseridos em formol a 10%, emblocados 

em parafina e os cortes fixados em lâmina e corados com hematoxilina e eosina 

(H&E) para análise histopatológica por microscopia óptica. 

3.8.3 Infecção dos camundongos BALB/c 

Após a purificação e contagem das formas amastigotas, foram inoculadas 1x10
6
 

formas amastigotas de Leishmania (L.) amazonensis MHOM/BR/1973/M2269 no coxim 

plantar dos camundongos BALB/c seguindo os Princípios Éticos em Experimentação 

Animal, postulando-se que todos os procedimentos com animais que possam causar dor 

e angústia, precisam se desenvolver com sedação, analgesia ou anestesia adequados 

(COBEA, 2015). Os camundongos com peso de 20 gramas em média foram 

anestesiados via intramuscular com Cetamina (Ketamin 50 mg/mL) para a indução do 

estado de sedação, imobilização e analgesia associada com Xilazina (Rompun 20 

mg/mL), potente hipnótico, não narcótico com propriedade de relaxamento muscular. 

3.8.4 Delineamento do tratamento 

O tratamento teve início após 45 dias de infecção com o aparecimento das 

lesões. As doses utilizadas foram baseadas nos resultados dos testes de toxicidade e 

de acordo com o protocolo estabelecido, três vezes por semana durante um mês.  Os 

camundongos foram divididos em cinco grupos: 

- Grupo I: 23 animais infectados tratados com QMA-AB com dose de 17,5 

mg/kg/dia. 
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- Grupo II: 21 animais infectados tratados com AB com dose 2,5 mg/kg/dia. 

- Grupo III:  14 animais infectados tratados com QMA com volume 

correspondente a 17,5 mg /kg/dia. 

- Grupo IV: nove animais infectados não tratados, controle positivo. 

- Grupo V:   cinco animais sem infecção, controle negativo. 

3.8.5 Aferição do diâmetro das patas e peso dos camundongos BALB/c 

Os animais foram pesados (g) e o diâmetro das patas (mm) lesionadas foi 

aferido semanalmente com paquímetro digital (Tool). 

3.8.6 Pós-tratamento: eutanásia e coleta das amostras biológicas dos 

camundongos BALB/c para as análises bioquímicas, hematológicas e 

histopatológicas 

Ao término do tratamento, os animais foram eutanasiados por inalação de 

dióxido de carbono CO2. Foram coletadas amostras sanguíneas por punção cardíaca 

as quais foram inseridas em tubo seco e microtubos para recém-nascido contendo 

ácido etilenodiamino tetra-cético (EDTA) (Becton Dickinson-BD) para a realização 

exames bioquímicos (ureia e creatinina) e hematológicos e encaminhadas ao 

Laboratório de Análises Especiais LAE-LIM-03 (Laboratório de Investigação 

Médica-03). As análises foram realizadas no equipamento COBAS 111(ROCHE) e 

equipamento POCH 100iv Diff Sysmex (ROCHE), respectivamente. Os rins e os 

fígados desses animais também foram removidos, inseridos em cassetes e 

acondicionados em frascos contendo solução de formol a 10% para análise dos cortes 

histopatológicos corados com H&E. 
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3.9 Testes Moleculares 

Após a eutanásia, as patas lesionadas dos camundongos tratados foram 

decepadas e um fragmento de 25 mg de tecido foi acondicionado em freezer a -20ºC 

para extração do DNA genômico e posterior quantificação absoluta da carga 

parasitária por método molecular qPCR Real Time. 

3.9.1 Extração do DNA 

Os DNAs das amostras de tecido das lesões das patas dos camundongos 

infectados e tratados, assim como os DNAs do tecido infectado experimentalmente 

para a confecção da curva padrão da qPCR foram extraídos com kit comercial 

QIAamp
®

 DNA Mini Kit (QIAGEN) segundo orientação do fabricante. 

Foram adicionados 180 µL do buffer ATL no eppendorf contendo fragmento 

da biópsia macerada. A mistura foi homogeneizada em vórtex e adicionou-se 20 µL 

de solução de proteinase K. A mistura foi homogeneizada novamente em vórtex por 

15 segundos, centrifugada rapidamente e incubada por 24 horas em banho seco 

(56°C) e, periodicamente, homogeneizada em vórtex até a completa lise do 

fragmento de tecido. 200 µL do buffer AL foi adicionado ao tubo que foi submetido 

à incubação de 70°C por 10 min. Após esse período, foram adicionados 200 µL de 

etanol (96% a 100%) e o tubo foi homogeneizado em vórtex por 15 segundos. Essa 

mistura foi pipetada na coluna contendo um tubo coletor e centrifugada a 8000 rpm 

por 1 minuto. Após a centrifugação, o tubo coletor foi removido e 500 µL do buffer 

AW1 foi pipetado na coluna e centrifugado a 8000 rpm por 1 minuto. Após a 

centrifugação, o tubo coletor foi removido e 500 µL do buffer AW2 foi pipetado na 

coluna que foi centrifugada a 14000 rpm por 3 minutos. Após a centrifugação, a 
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coluna foi transferida para um microtubo eppendorf de 1,5 mL e no centro da coluna, 

foram adicionados 100 µL de buffer AE. O microtubo ficou incubado por minuto à 

temperatura ambiente e centrifugado a 8000 rpm por 1min. O DNA extraído foi 

armazenado em freezer -20ºC até o momento do uso. 

3.9.2 Quantificação e qualidade dos DNAs 

Os DNAs extraídos foram quantificados no fluorômetro Qubit
®

 2.0 (Invitrogen) 

e a qualidade detectada no espectrofotômetro NanoDrop™ 2000/2000c, sendo 

considerados DNAs de boa qualidade os que apresentaram leitura (260/280 nm) com 

valores de 1,8 a 2,0. Quando necessário, os DNAs foram submetidos à nova diluição em 

tampão Tris-etilenodiamina tetra-acético (TE) e armazenados -20°C. 

3.9.3 Sensibilidade analítica e eficiência da qPCR Real Time Sybr Green
®
 

No presente estudo, foi empregado o método de quantificação absoluta por 

qPCR Real Time e procurou-se seguir as diretrizes do MIQE Guideline (Minimum 

Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiments). 

Inicialmente, para obtenção da sensibilidade analítica que é expressa como 

limite de detecção (LOD-limit of detection), uma curva padrão foi gerada utilizando-

se 25 mg de tecido da pata do camundongo BALB/c sadio ao qual foram adicionadas 

10
7
 formas de L. amazonensis (MHOM/BR/1973/M2269). O DNA da mistura, após 

a extração, foi eluído em 100 µL de tampão de eluição e submetido à diluição seriada 

na razão de 1:10 com 7 pontos, 10
5
 a 10

-1
 parasitos. Essa curva foi utilizada tanto 

para verificar a reprodutibilidade intra e interensaios, os quais foram realizados em 
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momentos distintos, como para realizar a quantificação absoluta da carga parasitária 

das amostras de tecidos das patas dos camundongos BALB/C infectados e tratados 

com QMA, AB e QMA-AB. 

A reação foi realizada com o reagente comercial fluorescente (MASTER MIX 

Sybr Green® (ThermoFisher Scientific) em plataforma Applied Biosystems
®
7500 Fast 

Real-Time PCR System, utilizando três diferentes concentrações 300, 400 e 500 nM do 

primer específico desenhado para amplificar uma região inferior a 150, o kDNA 1 L. 

amazonensis: 

Forward: 5’-GGTCCCGGCCCAAACTTTTC-3’ 

Reverse:  5’-CCGGGGTTTCGCACTCATTT-3’ 

As reações foram realizadas com água ultrapura e 2,0 µL do DNA de cada 

diluição da curva de sete pontos, obtendo uma reação com volume final de 10 µL e 

conduzidas seguindo os parâmetros de termociclagem numa retenção a 95°C durante 

10 minutos, 40 ciclos, temperatura de 95°C durante 15 segundos e 60ºC durante 1 

minuto. A curva de melting foi gerada automaticamente pelo equipamento 

(Weirather et al., 2011). 

3.9.4 Especificidade do primer 

Embora o primer seja específico para L. amazonensis, outros DNAs extraídos 

de culturas de L. braziliensis, L. chagasi, L.guyanensis, L.lainsoni, L. naiff e L. 

shawii (cepas referência fornecidas pelo CLIOC e criopreservadas em nitrogênio 

líquido no Instituto de Medicina Tropical São Paulo) foram testados. Incluímos 

também os DNAs de outros patógenos: T.cruzi, Paracoccidioides brasiliensis e 

Histoplasma capsulatum. 
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3.9.5 Quantificação absoluta qPCR Real-Time Sybr Green
®
das amostras de 

tecido dos camundongos infectados e tratados com QMA, AB e QMA-AB 

Uma vez estabelecida a concentração ideal do primer e a curva padrão, os 

DNAs das amostras de tecido dos camundongos infectados e tratados foram 

quantificados seguindo o protocolo supracitado utilizando o método da comparação e 

os resultados foram expressos em 25 mg/tecido. A presença de inibidores nas 

amostras foi testada com primer constitutivo. 

3.10 Análise Estatística 

Os dados foram expressos como média ± erro padrão da média (SEM). Os 

dados foram analisados usando análise de variância (ANOVA) complementada pelo 

pós-teste de Bonferroni, ou Kruskal-Wallis com pós-teste de Dunn. O IC50 foi 

calculado por valores de melhor ajuste de regressão não linear (programa Graphpad 

Prism versão 0.6). As variáveis categóricas foram relatadas em tabelas de 

contingência e analisadas entre os grupos com teste exato de Fisher. Os valores de 

média dos parasitos por 25 mg de tecido e por µg de tecido segundo grupos foram 

descritas com uso de medidas resumo (média, desvio padrão, mediana, percentil 25 e 

percentil 75) e comparados os valores entre os grupos com uso de testes Kruskal-

Wallis. As análises foram seguidas de comparações múltiplas de Dunn (para 

identificar entre quais grupos os valores diferiram). As análises foram realizadas com 

uso do software IBM-SPSS for Windows versão 20.0 e tabulados com uso do 

software Microsoft-Excel 2003 e os testes foram considerados estatisticamente 

significantes com p< 0,05. 

 



 

 

 

4 RESULTADOS 
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4.1 Estudo In Vitro 

A Tabela 1 mostra que os grupos foram estatisticamente diferentes quanto às 

densidades óticas (p<0,001). No grupo tratado com QMA-AB a média das 

densidades óticas foi menor em relação grupo AB e QMA evidenciando maior 

potencial leishmanicida. Quanto maior a densidade ótica maior a viabilidade celular. 

Já para os macrófagos, a média das densidades óticas de QMA-AB foi maior que AB 

mas inferior à QMA. 

Tabela 1- Descrição das densidades óticas do teste MTT com formas 

promastigotas e macrófagos J774 segundo os grupos 

Variável 
Grupo 

p 
QMA AB QMA-AB 

DO MTT promastigotas 
   

<0,001 

Média ± DP 0,5 ± 0,24 0,27 ± 0,23 0,18 ± 0,17  

Mediana (P25; P75) 0,59 (0,31; 0,66) 0,13 (0,09; 0,58) 0,1 (0,07; 0,19)  

DO MTT macrófagos    <0,001 

Média ± DP 1,99 ± 0,76 1,38 ± 1,05 1,78 ± 1,03 
 

Mediana (P25; P75) 2,15 (1,92; 2,65) 1,25 (0,34; 2,42) 2 (0,88; 2,79) 
 

Análise de covariância ajustada pelo logaritmo na base 10 da concentração 
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4.1.2 Determinação da concentração inibitória IC50 das formulações QMA, 

AB, e QMA-AB em formas promastigotas de Leishmania amazonensis 

pelo método colorimétrico MTT 

As formulações QMA-AB e AB apresentaram concentração inibitória para 

50% (IC50) das formas promastigotas nas concentrações 0,012 µg/mL e 0,023 µg/mL 

respectivamente. QMA isoladamente apresentou baixa toxicidade para promastigotas 

em relação à QMA-AB e AB como demonstrado no Gráfico 1. 

Gráfico 1 - Teste colorimétrico MTT para avaliação da viabilidade celular das 

formas promastigotas de L. amazonensis tratadas com as 

formulações AB, QMA e QMA-AB. QMA-AB e AB*vs QMA 

(p<0,001), QMA-AB
&

 vs QMA (p<0,01) AB
# 

vs QMA (p<0,05) e 

QMA-AB
$ 

vs AB (p<0,05). A figura mostra a média ± DP de três 

experimentos independentes. A linha vermelha representa 50% de 

viabilidade celular 
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4.1.3 Alterações estruturais das formas promastigotas observadas por MET 

Foram observadas alterações estruturais nas formas promastigotas tratadas com 

as formulações QMA (B), AB (C), QMA-AB (D) frente ao controle positivo (A). As 

promastigotas tratadas com QMA (B) e AB (C) apresentaram alterações citoplasmáticas 

e nucleares. QMA (B) apresentou condensação mitocondrial e núcleo eletrodenso, além 

da alteração na forma. As formas tratadas com formulação QMA-AB (D) apresentaram 

alterações regressivas em relação ao tamanho, estrutura nuclear, degeneração 

citoplasmática e grande quantidade de vacúolos. (Figura 7) 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Alterações estruturais por MET-Microscopia eletrônica de transmissão das formas 

promastigotas de L. amazonensis incubadas por 24 horas após tratamento com as 

concentrações das formulações que inibiram o crescimento de 50% das leishmanias 

(IC50): (A) promastigota controle não apresenta alterações estruturais (BF) bolsa 

flagelar, (N) Núcleo, (F) flagelo e (K) cinetoplasto; (B) promastigotas tratadas com 

QMA, há espessamento mitocondrial (K) e o núcleo (N) apresenta-se eletrodenso, 

(C) promastigotas tratadas com AB, há alteração na forma com presença de 

pequenas vesículas na membrana (seta preta) e no conteúdo citoplasmático; (D) 

promastigotas tratadas com QMA-AB, há alteração regressiva das formas, estrutura 

nuclear e degeneração citoplasmática, mas não há alteração do cinetoplasto (K). 
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4.1.4 Determinação da concentração citotóxica CC50 das formulações QMA-

AB, AB e QMA em macrófagos murinos linhagem J774 pelo método 

colorimétrico MTT 

As formulações AB e QMA-AB apresentaram toxicidade para 50% (CC50) dos 

macrófagos J774 nas concentrações 2,324 g/mL e 8,106 µg/mL respectivamente. AB 

foi mais tóxica para os macrófagos com baixa concentração em relação QMA-AB. 

QMA apresentou baixa toxicidade para os macrófagos (Gráfico 2). 

Gráfico 2 - Teste colorimétrico com MTT para avaliação da viabilidade dos 

macrófagos J774 tratados com as formulações AB, QMA e QMA-

AB. QMA-AB e AB*vs QMA (p<0,001), QMA-AB
$ 

vs QMA 

(p<0,05) QMA-AB
#
 vs QMA (p<0,05). A figura mostra a média ± 

DP de três experimentos independentes. A linha vermelha 

representa 50% de viabilidade celular 
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4.1.5 Determinação da taxa de infecção dos macrófagos J774 tratados com 

QMA, AB e QMA-AB 

Nas análises da taxa de infecção representadas no Gráfico 3, a porcentagem 

de macrófagos infectados foi estatisticamente significante para a concentração de 

1,56 µg/mL (p<0,01) quando tratados com QMA-AB em relação QMA e AB. 

Quando tratados com as concentrações de 3,125 e 6,25 µg/mL a redução foi 

significante apenas para QMA-AB em relação ao controle QMA (p<0,05). 

A taxa de infecção dos macrófagos tratados com AB e QMA nessas 

concentrações não diferiu. 

Gráfico 3 - Atividade leishmanicida das formulações QMA, AB e QMA-AB em 

macrófagos J774 infectados com Leishmania amazonensis com 3 

concentrações: 1,56, 3,125 e 6,25 μg/mL. Os resultados estão 

expressos como média ± DP (n = 3) QMA-AB
*
 vs QMA p<0,01; 

QMA-AB
#
 vs AB p<0,01 QMA-AB

$
 vs QMA p<0,05 

 

Em relação ao número de amastigotas por macrófago representado no Gráfico 

4, a redução foi significante para QMA-AB em relação a QMA nas concentrações 

1,56 µg/mLe 3,125 µg/mL (p<0,05). Já na concentração de 6,25 µg/mL, houve 

redução significante das formas amastigotas para QMA-AB e AB em relação a 

QMA, com p<0,01 e p<0,05, respectivamente. 
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Gráfico 4 - Número de formas amastigotas de Leishmania amazonensis por 

macrófago (J774) tratados com 3 concentrações: 1,56; 3,125 e 6,25 

µg/mL. Os resultados estão expressos como média ± DP (n=3). 

QMA-AB*vs QMA p<0,05; QMA-AB 
#
 vs QMA p<0,01, AB

$
 vs 

QMA p<0,05 

 

Os resultados das taxas de infecção estão representados na Figura 8 com a 

presença de macrófagos J774 infectados e tratados com 1,56 µg/mL das formulações 

QMA, AB e QMA-AB frente aos controles negativo (A), macrófagos sem infecção, e 

positivo (B), macrófagos infectados sem tratamento. Pode-se observar nas imagens 

que os macrófagos tratados com QMA (C) e QMA-AB (E) não há redução no 

número das células, diferentemente quando tratados com AB (D). A redução do 

número de amastigotas foi estatisticamente significante (p<0,01) para o grupo QMA-

AB em relação a AB < QMA< controle positivo. 
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Figura 8 - Microscopia óptica da atividade leishmanicida contra Leishmania amazonensis: (A) 

macrófagos J774 sem infecção (controle negativo), (B) macrófagos J774 infectados 

sem tratamento, (C) (D) e (E) macrófagos J774 infectados tratados com 

concentração de 1,56 µg/mL das formulações QMA, AB e QMA-AB (as setas 

indicam as formas amastigotas intracelulares e a barra 5 µm, 100x) 

 

 

         

                                                     

 

A B 

C D 

E 
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A partir dos resultados descritos anteriormente foi possível determinar o 

índice de seletividade (IS) que é a razão entre o CC50/ IC50, o qual mede a ação da 

formulação sobre o parasito sem causar danos ao macrófago. Na Tabela 2, a 

formulação QMA-AB apresentou IS aproximadamente seis vezes o IS de AB 

indicando maior atividade leishmanicida e menor toxicidade aos macrófagos J774. 

Tabela 2 - Valores do CC50 para macrófagos J774 e IC50 para formas 

promastigotas de Leishmania amazonensis e seus respectivos índices 

de seletividade 

Formulação CC
50

 µg/mL IC
50

 µg/mL IS 

AB 2,324 0,023 101,4 

QMA-AB 8,106 0,012 675,5 

CC50: concentração citotóxica para 50% dos macrófagos J774; IC50: concentração 

que inibe 50% das formas promastigotas de leishmania; IS: índice de seletividade. 

4.2 Estudo In Vivo 

4.2.1 Testes de toxicidade em camundongos BALB/C sadios (análises 

histopatológicas) 

Verificou-se nos exames histopatológicos a presença de nódulos 

inflamatórios no fígado dos camundongos saudáveis (3/5) quando receberam dose 

diária de 2,5 mg/kg/dia de AB, porém nenhuma alteração renal foi detectada. Já os 

grupos dos animais que receberam 5 mg/kg/dia e 10 mg/kg/dia todos (5/5) foram a 

óbito no quinto e primeiro dia, apresentando alterações hepáticas como esteatose 

moderada difusa dos hepatócitos (1/5) e (3/5), respectivamente, e alterações renais 

como congestão intensa dos vasos (4/5) para ambos os grupos. Os grupos que 

receberam QMA-AB com doses de 2, 4, 8 mg/kg/dia não apresentaram alterações 

hepáticas ou renais. Apenas o grupo que recebeu 16 mg/kg/dia foi detectada 
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esteatose microgoticular em região médio zonal (1/5). Esses animais não vieram a 

óbito durante o período de tratamento. Os animais dos grupos que receberam 20 e 30 

mg/kg/dia de QMA-AB apresentaram esteatose intensa difusa (2/5) e esteatose 

microgoticular dos hepatócitos (5/5) com significante processo degenerativo e 

vieram a óbito em 48 horas (4/5) e (5/5), respectivamente. 

Em relação às alterações renais os animais dos grupos que receberam 20 

mg/kg/dia e 30 mg/kg/dia de QMA-AB foi detectada esteatose difusa e intensa dos 

túbulos próximais e distais (2/5) para ambos os grupos. Os fígados dos animais do 

grupo que recebeu 35 mg/kg/dia não foram analisados devido a inviabilidade das 

amostras e vieram a óbito em 36 horas (5/5). Os animais deste grupo (2/5) 

apresentaram esteatose severa em todos os túbulos proximais e distais. Não foram 

colhidas amostras de sangue desses animais. 

Os resultados dos testes de toxicidade: óbito, alterações renais e hepáticas 

após administração das doses crescentes das formulações AB e QMA-AB estão 

expressos na Tabela 3. As imagens da Figura 9 mostram as alterações renais e 

hepáticas sofridas pelos camundongos saudáveis quando doses elevadas de ambas as 

formulações foram administradas nos testes de toxicidade. 
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Tabela 3 - Testes de Toxicidade em camundongos BALB/c sadios 

AB 

5 mg/mL 

Dose 

µg 
Óbito/dia Alterações hepáticas Alterações Renais 

2,5 50 - 
Nódulo inflamatório 

n= 3/5 

Sem alteração 

(n=5/5) 

5,0 100 
     *5º 

(n=5/5) 

Esteatose moderada difusa 

dos hepatócitos (n= 1/5) 

Congestão intensa 

dos vasos (n=4/5) 

10,0 200 
*1º 

 (n=5/5) 

Esteatose moderada difusa 

dos hepatócitos 

(n=3/5) 

Congestão intensa 

dos vasos (n=4/5) 

QMA-

AB 

1mg/mL 

Dose 

µg 
Óbito/dia Alterações hepáticas Alterações Renais 

2 20 - Sem alteração Sem alteração 

4 40 - Sem alteração Sem alteração 

8 80 - Sem alteração Sem alteração 

16 160 - 
Esteatose microgoticular em 

região médio zonal (n=1/5) 
Sem alteração 

20 400 
2º 

(n=4/5) 

Esteatose severa difusa dos 

hepatócitos/processo 

degenerativo importante 

(n=2/5) 

Sem alteração 

30 600 
  *2º 

(n=5/5) 

Esteatose microgoticular 

difusa/ processo degenerativo 

difuso necrose (n=5/5) 

Esteatose difusa dos epitélios 

dos túbulos proximais e 

distais(n=2/5) 

35 700 
*1º 

(n=5/5) 

NA 

(Não analisado) 

Esteatose intensa em todos os 

túbulos proximais e distais 

(n=2/5) 

* Todos animais vieram a óbito  
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Figura 9 - Fotomicrografia dos exames histopatológicos dos rins e fígados dos camundongos 

sadios corados com hematoxilina e eosina. (A) fígado com esteatose microgoticular 

QMA-AB 16 mg/kg/dia (400X); (B) fígado com esteatose severa difusa, QMA-AB 20 

mg/kg/dia (400 X); (C) fígado com nódulo inflamatório, AB 2,5 mg/kg/dia (400x), (D) 

fígado com esteatose hepática moderada difusa, AB 5,0 mg/kg/dia (400x); (E) rim 

mostrando congestão intensa dos vasos, AB 5,0 e 10 mg/kg/dia (400x), (F), rim com 

esteatose nos túbulos proximais e distais QMA-AB 30 e 35 mg/kg/dia (400X), (G) rim 

normal e (H) fígado normal 
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4.2.2 Tratamento 

4.2.2.1 Aferição do peso dos camundongos BALB/c infectados tratados 

O Gráfico 5 sugere aumento nos pesos dos animais em todos os grupos com o 

passar dos dias, sendo que não parece haver diferença no comportamento dos grupos 

ao longo dos momentos de avaliação. Exceto para o grupo tratado com AB que 

apresentou redução do peso após a primeira semana de tratamento. 

Gráfico 5 - Evolução temporal dos perfis médios dos pesos dos animais e 

respectivos erros padrões segundo grupos 

 

Na Tabela 4, tem-se que o peso médio dos animais do grupo QMA-AB foi 

estatisticamente menor que os demais grupos (p < 0,05), exceção apenas com o 

grupo CN (p > 0,999), sendo o que o peso médio do CN também foi estatisticamente 

menor que o grupo QMA (p = 0,010). Houve aumento médio estatisticamente 

significativo no peso dos animais praticamente entre cada momento de avaliação (p< 

0,05), exceto entre momentos imediatamente consecutivos (p> 0,05). 
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Tabela 4 - Resultado das comparações dos pesos dos animais entre grupos e 

momentos de avaliação 

Comparações 
Diferença 

média 

Erro 

padrão 
p 

IC (95%) 

Inferior Superior 

QMA-AB vs. AB -2,25 0,50 <0,001 -3,67 -0,84 

QMA-AB vs. QMA -3,16 0,56 <0,001 -4,73 -1,59 

QMA-AB vs. CN -0,66 0,71 >0,999 -2,65 1,34 

QMA-AB vs. CP -2,52 0,65 0,001 -4,34 -0,70 

AB vs. QMA -0,90 0,57 >0,999 -2,52 0,71 

AB vs. CN 1,60 0,72 0,273 -0,43 3,63 

AB vs. CP -0,26 0,66 >0,999 -2,12 1,59 

QMA vs. CN 2,50 0,76 0,010 0,36 4,64 

QMA vs. CP 0,64 0,70 >0,999 -1,33 2,62 

Antes do trat. vs. 7 dias de trat. -0,26 0,13 0,454 -0,63 0,11 

Antes do trat. vs. 14 dias de trat. -0,58 0,18 0,013 -1,08 -0,07 

Antes do trat. vs. 21 dias de trat. -0,83 0,21 0,001 -1,42 -0,24 

Antes do trat. vs. 30 dias de trat. -1,27 0,24 <0,001 -1,93 -0,61 

7 dias de trat. vs. 14 dias de trat. -0,31 0,13 0,171 -0,68 0,06 

7 dias de trat. vs. 21 dias de trat. -0,57 0,18 0,015 -1,07 -0,07 

7 dias de trat. vs. 30 dias de trat. -1,01 0,21 <0,001 -1,60 -0,42 

14 dias de trat. vs. 21 dias de trat. -0,26 0,13 0,518 -0,62 0,11 

14 dias de trat. vs. 30 dias de trat. -0,70 0,18 0,001 -1,20 -0,19 

21 dias de trat. vs. 30 dias de trat. -0,44 0,13 0,008 -0,81 -0,07 

Comparações múltiplas de Bonferroni. 

4.2.2.2 Aferição do diâmetro das patas dos camundongos BALB/c infectados 

tratados 

O Gráfico 6 sugere, principalmente, que os diâmetros das patas no grupo 

QMA-AB diminuiram com o passar do tempo, no grupo CN os diâmetros 

apresentaram-se estáveis ao longo dos tempos e nos demais grupos aumentaram com 

o passar do tempo. 
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Gráfico 6 - Evolução temporal dos perfis médios dos diâmetros das patas dos 

animais e respectivos erros padrões segundo os grupos 

 

A Tabela 5 mostra que antes do tratamento o grupo CN apresentou diâmetro 

médio das patas estatisticamente menor que os grupos QMA-AB e AB (p= 0,043 e 

p= 0,004 respectivamente); aos 7 dias de tratamento a diferença entre os grupos CN e 

AB permaneceu (p = 0,003); aos 14 dias de tratamento o grupo CN apresentou menor 

diâmetro médio das patas estatisticamente significativo que os grupos AB e CP; aos 

21 dias de tratamento, além dos grupos anteriores, o grupo CN apresentou menor 

valor que o grupo QMA e aos 30 dias de tratamento. O grupo QMA-AB apresentou 

em média menor diâmetro das patas que os grupos AB, QMA e CP (p < 0,05) e o 

grupo CN apresentou em média menor valor que os grupos AB, QMA e CP (p < 

0,05). 
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Tabela 5 - Resultado das comparações dos diâmetros das patas dos animais 

entre os grupos em cada momento de avaliação 

Momento Comparações 
Diferença 

média 

Erro 

padrão 
p 

IC (95%) 

Inferior Superior 

Antes do 

tratamento 

QMA-AB vs. AB -0,50 0,54 >0,999 -2,53 1,54 

QMA-AB vs. QMA 0,60 0,60 >0,999 -1,66 2,86 

QMA-AB vs. CN 2,91 0,76 0,043 0,03 5,79 

QMA-AB vs. CP 0,21 0,70 >0,999 -2,41 2,84 

AB vs. QMA 1,10 0,62 >0,999 -1,22 3,42 

AB vs. CN 3,40 0,78 0,004 0,48 6,33 

AB vs. CP 0,71 0,71 >0,999 -1,96 3,39 

QMA vs. CN 2,30 0,82 >0,999 -0,78 5,39 

QMA vs. CP -0,39 0,76 >0,999 -3,24 2,46 

CN vs. CP -2,69 0,89 0,762 -6,05 0,67 

7 dias de 

tratamento 

QMA-AB vs. AB -0,79 0,54 >0,999 -2,83 1,25 

QMA-AB vs. QMA 0,02 0,60 >0,999 -2,24 2,28 

QMA-AB vs. CN 2,64 0,76 0,169 -0,24 5,51 

QMA-AB vs. CP -0,49 0,70 >0,999 -3,11 2,13 

AB vs. QMA 0,82 0,62 >0,999 -1,51 3,14 

AB vs. CN 3,43 0,78 0,003 0,50 6,36 

AB vs. CP 0,30 0,71 >0,999 -2,37 2,98 

QMA vs. CN 2,61 0,82 0,431 -0,47 5,70 

QMA vs. CP -0,51 0,76 >0,999 -3,36 2,33 

CN vs. CP -3,13 0,89 0,138 -6,49 0,23 

14 dias de 

tratamento 

QMA-AB vs. AB -1,20 0,54 >0,999 -3,23 0,84 

QMA-AB vs. QMA -0,83 0,60 >0,999 -3,09 1,43 

QMA-AB vs. CN 2,22 0,76 >0,999 -0,65 5,10 

QMA-AB vs. CP -1,56 0,70 >0,999 -4,18 1,06 

AB vs. QMA 0,36 0,62 >0,999 -1,96 2,69 

AB vs. CN 3,42 0,78 0,003 0,49 6,35 

AB vs. CP -0,36 0,71 >0,999 -3,04 2,31 

QMA vs. CN 3,06 0,82 0,057 -0,03 6,14 

QMA vs. CP -0,72 0,76 >0,999 -3,57 2,12 

CN vs. CP -3,78 0,89 0,007 -7,14 -0,42 

21 dias de 

tratamento 

QMA-AB vs. AB -1,65 0,54 0,680 -3,69 0,39 

QMA-AB vs. QMA -1,48 0,60 >0,999 -3,74 0,78 

QMA-AB vs. CN 2,04 0,76 >0,999 -0,84 4,92 

QMA-AB vs. CP -2,17 0,70 0,548 -4,79 0,45 

AB vs. QMA 0,17 0,62 >0,999 -2,15 2,49 

AB vs. CN 3,69 0,78 0,001 0,76 6,62 

AB vs. CP -0,52 0,71 >0,999 -3,19 2,16 

QMA vs. CN 3,52 0,82 0,005 0,44 6,61 

QMA vs. CP -0,69 0,76 >0,999 -3,54 2,16 

CN vs. CP -4,21 0,89 0,001 -7,57 -0,85 
      Continua 
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      Conclusão 

Momento Comparações 
Diferença 

média 

Erro 

padrão 
p 

IC (95%) 

Inferior Superior 

30 dias de 

tratamento 

QMA-AB vs. AB -2,50 0,54 0,001 -4,53 -0,46 

QMA-AB vs. QMA -2,61 0,60 0,004 -4,87 -0,35 

QMA-AB vs. CN 1,55 0,76 >0,999 -1,33 4,43 

QMA-AB vs. CP -2,95 0,70 0,007 -5,57 -0,33 

AB vs. QMA -0,12 0,62 >0,999 -2,44 2,20 

AB vs. CN 4,05 0,78 <0,001 1,12 6,97 

AB vs. CP -0,45 0,71 >0,999 -3,13 2,22 

QMA vs. CN 4,16 0,82 <0,001 1,08 7,25 

QMA vs. CP -0,33 0,76 >0,999 -3,18 2,51 

CN vs. CP -4,50 0,89 <0,001 -7,86 -1,14 

Comparações múltiplas de Bonferroni. 

A Figura 10 mostra as patas lesionadas dos camundongos BALB/c infectados 

antes do tratamento e depois da 4ª semana de tratamento frente ao controle negativo 

e positivo. 

 

Figura 10 - As imagens 1A, 2A e 3A representam os grupos QMA-AB, AB e QMA antes do 

tratamento, respectivamente. As imagens 1B, 2B e 3B representam os mesmos 

grupos depois do tratamento e N e P representam os controles, negativo e positivo 
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4.2.2.3 Exames bioquímicos 

Em relação aos exames bioquímicos, os grupos apresentaram-se homogêneos em 

relação à ureia e creatinina (Tabela 6). Os dados foram expressos como média±DP. 

Tabela 6 - Resultado das dosagens de ureia e creatinina sérica dos 

camundongos BALB/c segundo os grupos 

mg/dL QMA AB QMA-AB 

Ureia 55,1±12,4 55±11,9 60,7±0,2 

Creatinina 0,3±0,04 0,2±0,09 0,2±0,05 

4.2.2.4 Hemograma dos camundongos BALB/c infectados tratados com as 

formulações 

Os grupos foram homogêneos em relação às variáveis do eritrograma e 

leucograma e contagem de plaquetas (Tabela 7). 

Tabela 7 - Resultados do eritrograma, leucograma e contagem de plaquetas 

estão expressos como média ± desvio padrão 

Hemograma NC PC QMA AB QMA-AB 

Eritrograma 
    

Eritrócitos (10
9
/mL) 9,8±0,9 9,1±1,2 9,5±479 9,7±1603 8,9±1560 

Hemoglobina (g/dL) 15,5±1,2 15,1±0,8 14,9±0,7 14,8±1,8 13,8 ±2,3 

Hematócrito (%) 47,7±3,3 47,2±1,8 46,9±2,6 46,5 ±4,8 43,7 ±7,9 

Leucograma 
    

Leucócitos (10
6
/mL) 5900±3218 4125±2263 4686±1903 5533±1927 5176±2135 

Neutrófilos (%) 29,0±7 38±23 34±20 39±18 39±16 

Linfócitos (%) 64,4±8 54,8±19,5 56,7±19 54±15 56±14 

Monócitos (%) 6,2±8 7±9,6 10±11 7,2±10,2 4,3±5,2 

Plaquetas (mil/mm³) 1031±362 1215±160 1006±479 1064±452 1051±519 
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4.2.2.5 Exames histopatológicos dos rins e fígados dos camundongos BALB/c 

infectados e tratados com QMA, AB e QMA-AB 

Após o tratamento também foram realizadas análises histopatológicas dos 

animais infectados tratados. As alterações renais não foram estatisticamente 

significantes, porém foi observada a presença de nódulos inflamatórios, esteatose, 

pielonefrite e degeneração nos grupos tratados com AB e QMA-AB. O grupo  

tratado com QMA não apresentou alterações renais. Acerca das alterações hepáticas, 

o grupo AB apresentou 100% de alterações, 75% de nódulos inflamatórios 

(p<0,001), 19% de esteatose e 6% de inflamação das células de Kupffer. O grupo 

tratado com QMA-AB apresentou 20% de nódulos, 10% de esteatose e 5% de área 

isquêmica e 65% foram normais. Os animais do grupo QMA apresentaram 90% de 

normalidade (Tabela 8). 

Tabela 8 - Resultados das análises histopatológicas dos rins e fígados dos 

animais infectados tratados com QMA, AB e QMA-AB 

 
QMA AB QMA-AB P<0,05 

RIM 
   

 

Normal 10/10 (100%) 15/16 (94%) 16/20 (85%) 0,354 

Nódulo inflamatório 0/10 (0%) 1/16 (6%) 0/20 (0%) 0,384 

Esteatose 0/10 (0%) 0/16 (0%) 1/20 (5%) 0,515 

Pielonefrite 0/10 (0%) 0/16 (0%) 1/20 (5%) 0,515 

Degeneração 0/10 (0%) 0/16 (0%) 1/20 (5%) 0,515 

Fígado 
   

 

Normal 9/10 (90%)  0/16 (0%) 13/20(65%) <0,001 

Nódulo inflamatório 1/10 (10%) 12/16 (75%) 4/20 (20%) <0,001 

Esteatose 0/10 (0%) 3/16 (19%) 2/20 (10%) 0,341 

Área isquêmica 0/10 (0%) 0/16 (0%) 1/20 (5%) 1,000 

Inflamação célula de Kupffer 0/10 (0%) 1/16 (6%) 0/20 (0%) 0,565 

*ANOVA p<0,05. 
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4.2.2.6 Sensibilidade analítica e linearidade da reação de qPCR Real Time Sybr 

Green
® 

Os pontos gerados após diluição seriada, apresentaram concentrações de 50 

ng a 5 fg do DNA do parasito de L. amazonensis correspondente a 100.000 e 0,1 do 

parasito por reação. 

Na Tabela 9 estão representados os resultados da média dos Cts da curva 

padrão intra-ensaios realizados em triplicata e a média, desvio padrão e coeficiente de 

variação interensaios realizados em momentos diferentes. O limite mínimo de detecção 

(LOD limit of detection) ficou entre 1 e 0,1 parasito/25 mg de tecido com média inter 

Cts entre 33 e 35. As amostras foram consideradas positivas com Cts < 36. 
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Tabela 9 - Valor      es  
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A linearidade da curva padrão é refletida pelo coeficiente de correlação R2 

que é a medida de como os pontos se ajustam na curva, sendo que o valor ideal deve 

ser igual a 1. A curva padrão gerada apresentou coeficiente de linearidade R2= 

0,999, inclinação ideal com slope de -3,374 e eficiência dentro do padrão aceitável 

com valor de 97,86%. A curva de dissociação (curva de melting) apresentou 

sobreposição das curvas gerando um pico à uma temperatura em torno de 81,5ºC 

(Figura 11). 
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Figura 11 -  (A) Gráfico da curva padrão amplificada da qPCR utilizando o primer kDNA1 L. 

amazonensis a partir do DNA extraído da amostra de 25mg de tecido de 

camundongo sadio batizado com 10
7
 formas promastigotas de cultura e eluído em 

100 µl de tampão de eluição e submetido à diluição seriada (sete pontos- 10
5
 -10

-1
) 

(B) Curva de melting 

A 

B 
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4.2.2.7 Especificidade do primer 

O primer apresentou 100 % de especificidade para L. amazonensis, não 

amplificando as outras espécies de Leishmania. Não houve também amplificação 

para os outros microorganismos testados T. cruzi, Histoplasma Capsulatum e 

Paracoccidioides brasiliensis. 

4.2.2.8 Quantificação absoluta das amostras de tecido dos camundongos 

tratados qPCR Real Time 

A quantificação absoluta dos parasitos/mg de tecido por qPCR Real Time está 

representada no Gráfico 7, sendo carga parasitária/mg de tecido foi inferior a 100 e 

1000 parasitos para os grupos QMA-AB e AB respectivamente. A redução foi 

estatisticamente significante para o grupo QMA-AB e relação ao grupo QMA e AB 

(p< 0,001). A carga parasitária/mg de tecido do grupo QMA foi superior a 1000 

parasitos. 

Gráfico 7 - Quantificação absoluta de parasitos por miligrama de tecido da 

pata dos camundongos infectados com Leishmania amazonensis 

tratados com QMA, AB e QMA-AB por qPCR- Real Time 

 

Os resultados estão expressos como média ± DP. QMA-AB* vs 

QMA p<0,001 QMA-AB# vs AB p<0,001 
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Os resultados das médias e desvios padrão das quantificações absolutas foram 

expressos em 25 mg e 1mg de tecido, estão representados na Tabela 10. A redução 

da carga parasitária foi estatisticamente significante (p<0,001) para o grupo QMA-

AB em relação ao grupo QMA e AB. 

Tabela 10 - Resultado da quantificação dos parasitos nas amostras de tecido 

dos camundongos tratados segundo os grupos 

Variável 

Grupo p 

QMA 

(N = 14) 

AB 

(N = 21) 

QMA-AB 

(N = 23)  

Média 25 mg 
  

<0,001 

Média ± DP 115479,8 ± 200325,9 17691 ± 18400 1227,3 ± 2001 
 

Mediana 

(P25; P75) 

55672 

(38970,5; 104491,3) 

11144 

(8433,5; 14813,5) 

177 

(120; 1302)  

Média parasitos/mg 
   

<0,001 

Média ± DP 4618,8 ± 8013,1 932,4 ± 1231,9 49,1 ± 80,1 
 

Mediana 

(P25; P75) 

2226,5 

(1558,3; 4179) 

445,7 

(337,3; 855,1) 

7 

(4,8; 53)  

Na Tabela 11 estão representadas as comparações das médias das cargas 

parasitárias entre os grupos, sendo que a média dos parasitos foi inferior e 

estatisticamente significante para o grupo QMA-AB em relação aos demais grupos. 

Quando comparado à AB, o grupo QMA apresentou média de parasitos superior com 

significância estatística (p<0,05). 
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Tabela 11 - Resultado das comparações das médias dos parasitos nas amostras 

de tecidos dos camundongos tratados segundo os grupos 

Variável Comparações Valor Z p 

Média parasitos/25 mg de tecido 

QMA-AB vs. AB -3,25 0,001 

QMA-AB vs. QMA -4,77 <0,001 

AB vs. QMA -2,60 0,009 

Média parasitos/mg 

QMA-AB vs. AB -3,34 <0,001 

QMA-AB vs. QMA -4,65 <0,001 

AB vs. QMA -2,33 0,020 

Comparações múltiplas de Dunn. 

 

 

 



 

 

 

5 DISCUSSÃO 
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Das formulações lipídicas comerciais, a formulação lipossomal de AmB, foi 

melhor tolerada e eficaz contra LV em alta dose única alta (7,5 mg/kg a 10 mg/kg) 

(Mondal et al., 2014), contra CL em doses múltiplas (3 mg/kg/dia para um total de 

21 mg/kg) (Wortmann et al., 2010) e na PKDL (dois ciclos de 4 × 5 mg/kg) (Basher 

et al., 2017). 

Em estudo realizado por Rocio et al. (2014), a anfotericina B lipossomal, na 

dose total de 30 mg/kg a 35 mg/kg, apresentou eficácia no tratamento de pacientes 

com LM, sendo uma alternativa no tratamento dos pacientes que apresentam 

restrição aos tratamentos convencionais. 

Os pacientes com lesões renais ou com anemia induzida por desoxicolato de 

anfotericina B podem completar seu tratamento com formulações lipídicas, 

geralmente sem agravar tais efeitos adversos. Por conseguinte, o principal benefício 

destas preparações em termos de toxicidade celular é a sua maior segurança no uso 

prolongado de anfotericina B (Martinez, 2006). As formulações lipídicas apesar da 

melhora do índice terapêutico seu uso ainda permanece limitado devido ao alto custo 

(Ribeiro et al., 2014). 

Além dos sistemas de liberação utilizando formulações lipídicas já existentes, 

outros sistemas de liberação de AB tem sido desenvolvidos como as nanopartículas 

de poli (ácido lático-co-glicólico) e ácido dimercaptosuccínico, nanopartículas 

nanométricas de quitosana, micelas poliméricas utilizando uma formulação à base de 
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1,2-distearoilglicerol-3-fosfoetanolamina-N-[metoxi(polietilenoglicol)-2000], 

micelas poliméricas formuladas a partir de uma série de copolímeros poli 

(etilenoglicol)-poli (láctido) com vários comprimentos de cadeia poliláctida para 

AmpB e nanopartículas poliméricas de cargas opostas à base de quitosana (NQ), 

associadas ao sulfato de condroitina (NQC) as quais foram testadas in vitro em 

diferentes linhagens celulares, concentrações e métodos, e in vivo, em modelos 

experimentais e protocolos de tratamento distintos (Darole et al., 2008; Yang et al., 

2008; Shao et al., 2010; Asthana et al., 2013; de Carvalho et al, 2013; Gupta et al., 

2014; Ribeiro et al., 2014; Kumar et al., 2015; Chávez-Fumagalli et al., 2015). 

Estudos pré-clínicos foram realizados empregando-se AB-emulsão com 

composição lipídica (70% trioleína, 27% fosfatidilcolina e 3% colesterol) e 

metabolização similar aos quilomícrons da linfa (Souza et al., 1993; Souza e Campa, 

1999). Neste contexto, AB-emulsão foi desenvolvida e avaliada por meio de ensaios in 

vitro demonstrando redução da toxicidade em leucócitos PMN (Marzzullo et al., 1997) e 

em eritrócitos, bem como a manutenção da eficiência de AB contra Candida albicans 

(Souza et al., 1993). Estes resultados foram condizentes com estudos in vivo em que 

ratos e camundongos foram utilizados para avaliação histopatológica e farmacológica, 

observando-se redução dos efeitos tóxicos de AB (Souza et al., 2000). 

No presente estudo, foi utilizado o mesmo sistema de liberação de AB 

nanoemulsões lipídicas rica em triglicérides, essas nanopartículas são semelhantes 

aos quilomícrons naturais com potencial biocompatibilidade já relatada nos estudos 

supracitados e com diâmetro tamanho de 100 nm. O tamanho da nanopartícula pode 

influenciar no tempo e na velocidade que levam para ultrapassar a barreira endotelial 

e no resultado do tratamento. 
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Em estudo que foi utilizado Fungisome
®
, o tamanho da partícula foi três 

vezes maior (~220nm) comparado a Ambisome (Jadhav et al., 2011). 

Inicialmente, no presente estudo, nos testes de toxicidade in vitro com formas 

promastigotas observou-se que o IC50 da formulação AB foi aproximadamente duas 

vezes o valor de QMA-AB. Já para os macrófagos, o CC50 de QMA-AB foi superior 

à AB que foi mais tóxica para os macrófagos com baixa concentração. O resultado 

do IS do presente estudo utilizando quilomícrons artificiais foi de 675,5 para QMA-

AB e 101,4 para AB, sendo portanto menos tóxica que AB. Caldeira et al. (2015) 

testaram uma nanopartícula de colesterol que quando associada à AB também foi 

eficaz contra Leishmania e menos tóxica para os macrófagos, apresentando IS de 57. 

O IS para AB isoladamente foi de 16. Nos resultados das análises da microscopia 

eletrônica, as formas promastigotas tratadas após um período de 24 horas com AB 

apresentaram menos alterações morfológicas que QMA-AB. No grupo tratado com 

QMA-AB as formas apresentaram-se regressivas em relação ao tamanho, 

organização citoplasmática e grande quantidade de vacúolos, mas o cinetoplasto  não  

apresentou alterações. 

A sobrevivência e proliferação da Leishmania dentro do VP depende de 

estratégias de evasão, pois os macrófagos possuem um potente arsenal de defesa 

espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, lisozimas, outras moléculas microbicidas 

e produção de citocinas TH1 para inibir o parasito. Porém, as estratégias de 

sobrevivência de Leishmania incluem: a glicoproteína gp63, uma metaloprotease que 

facilita a ligação das promastigotas metacíclicas via receptor do complemento CR3 

provocando burst oxidativo em macrófagos, inativação dos componentes C3, C5, C9 

por fosforilação, inibição da expressão da iNOS de macrófagos hospedeiros e 
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indução da doença exacerbando a produção de citocinas Th2 e supressão da 

produção de citocinas  tipo Th1 (Singh et al., 2012). Dentre essas estratégias, a 

implicação de lipídios tem sido pouco explorada (Paloque et al., 2019). 

Estudos usando imagens de parasitos imunomarcados mostraram a natureza 

dinâmica do VP. O aumento no tamanho dos VPs de L. amazonensis foi associado 

com uma diminuição das vesículas ácidas nos macrófagos infectados. Um 

transportador carregado de fármaco pode ser absorvido por fagocitose e a vesícula 

ligada à membrana pode se fundir com o VP e ajudar na liberação de parasitos dentro 

do macrófago ou o fármaco pode se difundir para o VP a partir do citoplasma e 

entrar nos parasitos depois que o transportador for degradado dentro do VP. O 

fornecimento bem sucedido de drogas é genericamente baseado na redução da carga 

parasitária nos macrófagos infectados (Shaw e Carter, 2014). 

Os resultados da taxa de infecção do presente estudo indicaram consistente 

redução da infecção nos macrófagos J774 quando tratados com QMA-AB em relação 

à AB com concentração não tóxica para os macrófagos, sugerindo que o  sistema de 

entrega do fármaco foi capaz de difundir-se a partir do VP e degradar-se no 

citoplasma  liberando AB contra as amastigotas internalizadas. A taxa de infecção 

nos macrófagos foi cerca de 18%, 32% e 37% para QMA-AB, AB e QMA 

respectivamente quando tratados com baixa concentração de 1,56 µg/mL. Porém 

observou-se uma redução desse percentual em torno de 15%, 25% e 35% e 15%, 

20% e 35%, quando tratados com as concentração de 3,125 µg/mL e 6,25µg/mL 

respectivamente. Notoriamente, há uma redução da taxa de infecção dos macrófagos 

quando tratados com AB à medida que a concentração aumenta, porém, 

considerando-se que o CC50 de AB foi de 2,324 µg/mL, concentrações acima desse 
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valor podem ser mais tóxicas eliminando também os macrófagos infectados e não 

apenas as amastigotas internalizadas. 

Após os testes in vitro, uma vez encontrada a concentração inibitória em 

formas promastigotas de L. amazonensis e a concentração citotóxica em macrófagos 

J774 foram realizados testes de toxicidade adicionais in vivo em camundongos sadios 

com o intuito de definir as dosagens das formulações AB e QMA-AB e o protocolo 

apropriado para o tratamento da leishmaniose tegumentar em camundongos BALB/c. 

Um grande desafio é validar e comparar os ensaios in vitro e in vivo pois existem 

diferenças de concentrações e doses administradas (Han et al., 2012). Os resultados 

dos testes in vitro não condizem com testes in vivo devido a vários fatores 

principalmente a resposta imune. 

Os resultados dos testes de toxicidade in vivo aqui relatados, auxiliaram na 

determinação das concentrações das doses para cada uma das formulações, AB e 

QMA-AB, a serem administradas no tratamento dos camundongos infectados. 

Verificou-se que quando foram administradas doses de 2,5 mg/kg/dia e 16,0 

mg/kg/dia das formulações AB e QMA-AB, respectivamente, em camundongos 

saudáveis, não houve óbito ou a alterações histológicas significantes. Quando doses 

acima de 2,5 mg/kg/dia de AB e 20 mg/kg/dia, 30 mg/kg/dia e 35 mg/kg/dia de 

QMA-AB foram administradas, os animais vieram à óbito. 

Como evidenciado foi possível utilizar doses elevadas por via intaperitoneal 

da formulação QMA-AB, 17,5 mg/kg/dia, em relação à AB, 2,5 mg/kg/dia. O uso da 

formulação lipídica QMA permitiu um aumento de aproximadamente três vezes a 

dose terapêutica de anfotericina sobre a dose letal do medicamento isolado (5 

mg/kg/dia). Deve-se levar em conta a via de administração, pois quando o fármaco é 
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administrado por via  intravenosa, a  completa biodisponibilidade pode elevar  a 

toxicidade, assim como a aplicação do Fungisome
®
 no tratamento intravenoso de 

camundongos BALB/c infectados com L. major com doses de 5 mg/kg,10 mg/kg e 

15 mg/kg, os quais apresentaram sinais de toxicidade e óbito no grupo tratado com 

15 mg/kg. Quando tratados com a mesma dose de Ambisome
®
, nada foi observado 

(Wijnant et al., 2018). 

Souza e Campa (1999) ao realizarem testes de toxicidade com AB e sua 

associação à nanoemulsão rica em triglicérides para o tratamento de Candida 

albicans em ratos Wistar observaram 40% de óbito nos animais tratados com 4 

mg/kg/dia com AB convencional, 100% de animais vivos quando tratados nessa 

mesma concentração para a associação, e 100% de óbito quando tratados com 18 

mg/kg/dia. 

Os animais do presente estudo tratados com AB não puderam receber 

concentração superior a 2,5 mg/kg/dia, visto que vieram a óbito no quinto dia quando 

tratados com 5 mg/kg/dia além das alterações hepáticas e renais encontradas nas 

análises histopatológicas, como esteatose moderada e congestão intensa dos vasos, 

respectivamente. Estudos mostram que a administração continuada de AB leva à 

insuficiência renal devido a necrose tubular aguda (Souza et al., 2000). Já Sifontes et 

al. (2015), elevaram a dose de AB para 5 mg/kg/dia a cada 48 horas, na tentativa de 

melhorar a eficácia do tratamento em camundongos BALB/c também infectados com 

L. amazonensis. Embora não publicado, em outro estudo dos mesmos autores, essa 

foi a maior dose não letal administrada por uma única injeção via intraperitoneal em 

camundongos BALB/c fêmeas. Do mesmo modo, foi a dose máxima tolerada de AB 

encontrada em experimentos descritos por Murray et al,. (1996) e Manandhar et al. 
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(2008), embora nesse último estudo, o protocolo de tratamento da leishmaniose 

visceral foi de cinco dias consecutivos também por via intraperitoneal em hamster 

dourado. 

Em estudo realizado por Reimão et al. (2013), a dose mais alta utilizada de 

AB para o tratamento da LT em murinos foi de 4 mg/kg/dia devido aos efeitos 

tóxicos. Acerca da redução da carga parasitária, essa foi reduzida, mas o tratamento 

não levou à resolução duradoura da doença. Esta eficácia parcial do AmB tem sido 

reportada (Al-Abdely et al.. 1999; Parra et al., 2010) e associada com alta taxa de 

multiplicação de parasitos no local da infecção (Fuchino et al., 2008). 

Santos et al. (2018) relataram toxicidade aguda quando a dose de 2 mg/kg da 

formulação convencional de AB foi administrada, causando a morte de vários animais e, 

portanto, este estudo foi interrompido. Esses achados estão de acordo com outros relatos, 

que mostraram que a dose letal mediana da formulação convencional AmB em 

camundongos foi de 2,3 mg/kg/dia (Paul et al., 1997; Gondal et al.,1989; Olsen et 

al.,1991; Mohamed et al., 2012).  Em contraste, a administração da NE carregado com a 

mesma dose não resultou em qualquer sinal de toxicidade aguda, perda de peso e morte. 

Com base nesses relatos e nos ensaios de toxicidade do presente estudo, as doses 

adequadas de AB e QMA-AB para tratamento ficou estabelecida em 2,5 mg/kg/dia e 

17,5 mg/kg/dia, respectivamente, sendo administrada em dias alternados. 

No delineamento experimental, por se tratar de dois estudos, a quantidade de 

animais diferiu entre os grupos, sendo maior para os grupos AB e QMA-AB, porém 

por questões éticas, optou-se por uma quantidade de menor animais para os demais 

grupos: controle negativo, QMA e controle positivo. 

Durante o tratamento observou-se redução, não significante, do peso dos 
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camundongos apenas na primeira semana de tratamento para o grupo AB  quando 

administrada a dose de 2,5 mg/kg/dia, nos demais grupos essa redução não foi 

observada. Ribeiro et al. (2014) em estudo com nanopartículas de quitosana e sulfato 

de condroitina como carregador de AB, também observaram redução do peso nos 

camundogos BALB/c devido à toxicidade de AB quando administrada isoladamente.  

A redução do diâmetro das patas lesionadas dos animais foi estatisticamente 

signifcante ao término do tratamento, cerca de 60% menor para o grupo QMA-AB 

em relação aos grupos QMA e AB acompanhada de cicatrização tecidual. 

Os resultados das dosagens de ureia e creatinina apresentaram-se dentro dos 

parâmetros normais assim como os parâmetros hematológicos, embora na prática 

clínica durante o curso do tratamento com AB, a nefrotoxicidade foi constatada por 

meio de concentrações séricas elevadas de creatinina muitas vezes até três vezes o 

limite superior da normalidade (Walsh et al., 1999), assim como anemia e outros 

efeitos adversos como febre, calafrios, cefaleia, hipocalemia, hipomagnesemia, 

leucopenia e flebite (Amato et al., 2007). 

As doses gradativas do fármaco administrado geralmente podem potencializar 

a resposta à medida que a dose aumenta (Brunton et al., 2007). 

Talvez a eficácia parcial do tratamento dos camundongos com AB no 

presente estudo esteja relacionada à baixa concentração administrada que, 

consequentemente, levou à diminuição das alterações renais e o aumento das 

alterações hepáticas de menor gravidade, como esteatose (19%) e nódulos 

inflamatórios (75%). Ao tratar os animais infectados, foi adotado o protocolo de 

administração das formulações QMA, AB e QMA-AB com intervalos de 48 horas, 

três vezes por semana durante quatro semanas. Este protocolo garantiu a sobrevida 
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dos animais. O grupo tratado com QMA-AB com dose elevada, 17,5 mg/kg/dia,  

surpreendentemente apresentou percentual de normalidade de 85% e 65% acerca das 

alterações renais e hepáticas respectivamente. Os resultados aqui apresentados 

suportam a tese de que AB, quando transportada por lipídios, atinge concentrações 

mais elevadas no fígado e no baço, mas nos rins, os níveis são mais baixos. Isto 

explica a reduzida nefrotoxicidade das preparações lipídicas, que, por outro lado, são 

discretamente mais hepatotóxicas do que as medicações convencionais (Martinez, 

2006). Porém, em estudo recente (Santos, 2018) que avaliou a eficácia e segurança 

da anfotericina B lipossomal no tratamento da leishmaniose mucosa em humanos, 

relatou uma taxa de toxicidade renal aguda em 57,1% dos pacientes em relação aos 

outros tratamentos, sendo que em 87% dos pacientes o tratamento com AB teve que 

ser interrompido. 

As doses totais de QMA-AB (1 mg/mL) e AB (5 mg/mL) administradas nos 

camundongos de 20 g foram de 4,2 mg e 0,6 mg, respectivamente. 

A progressão da doença em modelos animais de Leishmania é 

tradicionalmente feita por uma combinação de medir a espessura da pata e 

quantificar diretamente os parasitos por diluição limitante (Antonia et al., 2018) ou 

ainda por quantificação por método molecular. 

O tamanho do genoma das Leishmanias varia de 29 Mb a 33 Mb, organizado 

em um número variável de cromossomos, de 34 a 36 (Cantacessi et al., 2015; Real et 

al., 2013). Apesar das diferenças biológicas entre as espécies de Leishmania, 

incluindo sua associação com diferentes manifestações, há alta similaridade entre seu 

genoma, com um elevado grau de conservação no conteúdo genético e estrutura 

(Peacock et al., 2007; Real et al., 2013; Cantacessi et al., 2015; Moreira et al., 2017), 
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portanto a escolha do primer utilizado foi fundamental para o bom desempenho da 

reação de qPCR. Coincidentemente o primer kDNA 1 de L. amazonensis foi 

desenhado por Weirather et al. (2011), a partir da sequência parcial de 

L.amazonensis MHOM/BR/73/M2269 depositada no GenBank, acesso U19810.1, a 

mesma cepa utilizada nos experimentos do estudo. 

Na padronização da qPCR do presente estudo, foi possível detectar 0,1 do 

parasito. O coeficiente de variação das curvas interensaios indicaram alta 

reprodutibilidade, sendo que a maior variação foi observada com pouca quantidade 

de parasitos. Além da avaliação clínica foi realizada a quantificação absoluta dos 

parasitos das amostras de tecido das patas dos animais por método molecular qPCR 

Real Time SYBR Green utilizando kDNA 1 de L. amazonensis, que no presente 

estudo, não amplificou outras cepas de Leishmanias testadas apresentando 100% de 

especificidade. A alta especificidade dos iniciadores não levou a valores 

superestimados ou falso positivos. 

Gomes et al. (2017) compararam a acurácia da qPCR usando o SYBR Green e 

TaqMan para o diagnóstico de CL e ML a partir de amostras de esfregaços e biópsias 

usando dois conjuntos de primers/sonda direcionada ao L. (Viannia) kDNA, 

atingindo 100% especificidade para ambas as metodologias e tipos de amostra. O 

método SYBR Green é um método com boa sensibilidade e custo acessível. A 

formulação QMA-AB foi mais efetiva que AB em relação à redução do tamanho do 

diâmetro das patas lesionadas. Os animais tratados com QMA-AB apresentaram uma 

redução de 95% do número de parasitos quantificados na qPCR, o que demonstra 

claramente o sucesso do tratamento com QMA-AB. 

Nos últimos anos, as ciências dos materiais e as ciências biomédicas 
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produziram numerosos novos sistemas e materiais com potencial para tratar doenças, 

portanto devem ser consideradas algumas limitações. Há muitos relatos de drug 

delivery systems, em que o aumento da complexidade parece ser visto como uma 

vantagem, sem qualquer justificativa real em termos do equilíbrio entre 

complexidade e viabilidade. Os custos elevados desses sistemas serão aceitáveis se o 

desempenho dos mesmos for suficientemente melhor, reduzindo assim o período de 

tratamento e o custo geral, levando a economia para o sistema de saúde (Bruni et al., 

2017). 

No presente estudo, os ensaios pré-clinicos foram imprescindiveis na 

avaliação da toxicidade e na resposta ao tratamento. Os modelos experimentais 

reproduzem patologias que acometem humanos e possibilitam avaliar a resposta 

terapêutica empregada e a patogênese. Os resultados obtidos nos experimentos in 

vitro e principalmente in vivo com a nanopartícula lipídica semelhante ao 

quilomícron foram favoráveis e sugerem que esta inovação tecnológica, de baixo 

custo, seja uma alternativa promissora de drug delivery systems e com aplicabilidade 

em estudos clínicos, os quais devem seguir os protocolos éticos em pesquisa clínica 

adequados para avaliação da segurança e eficácia no tratamento da leishmaniose 

tegumentar em humanos. 
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- A formulação QMA-AB apresentou maior a atividade leishmanicida que AB 

contra formas promastigotas 

- As formas promastigotas tratadas com a formulação QMA-AB e submetidas 

à microscopia eletrônica, apresentaram alterações significativas das suas estruturas e 

organelas celulares. 

- Nos testes de citotoxicidade, os macrófagos J774 tratados com a formulação 

QMA-AB apresentaram maior viabilidade celular comparada à AB que, por sua vez, 

foi mais tóxica para as células com concentração inferior. 

- A formulação QMA-AB com baixa concentração também foi eficaz em 

relação à taxa de infecção apresentando expressiva redução dos parasitos 

intracelulares frente ao controle negativo e aos macrófagos infectados tratados com 

QMA e AB. 

 - A nanopartícula QMA isoladamente não apresentou citotoxicidade em 

promastigotas e macrófagos J774. 

- Os testes de toxicidade in vivo integrados às análises histopatológicas foram 

fundamentais para o encontro das concentrações das formulações QMA-AB e AB a 

serem administradas, 17,5 mg/kg/dia e 2,5 mg/kg/dia respectivamente, garantindo a 

sobrevida dos camundongos durante o período do tratamento e sem a ocorrência de 

mutilações dos membros. 

- A administração da formulação QMA-AB em concentração elevada foi mais 

eficaz no tratamento do que AB reduzindo significativamente o diâmetro das patas 

dos animais. 

- As doses utilizadas no tratamento dos animais não refletiram no aumento 

dos níveis séricos de ureia e creatinina. Os parâmetros hematológicos apresentaram-
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se normais sem sinais de toxicidade. De um modo geral, AB foi o grupo que 

demonstrou mais alterações histológicas, esteatose e nódulos inflamatórios. 

- O método molecular de quantificação absoluta por qPCR foi útil no 

monitoramento do tratamento. 

- A cicatrização das lesões das patas dos animais tratados com a formulação 

QMA-AB foi acompanhada de significativa redução da carga parasitária. 

- A nanoemulsão lipídica semelhante ao quilomícron utilizada no presente 

estudo, apresentou-se como uma alternativa promissora com grande potencial para o 

tratamento de leishmaniose tegumentar devido, sobretudo, à sua alta eficácia, 

reduzida toxicidade, além da estabilidade e o baixo custo na sua produção. 
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Anexo A - Aprovação do Projeto 
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