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Resumo
Palacios BF. Avaliação do efeito terapêutico do oxisterol delta-3 na leishmaniose
tegumentar

americana

causada

pelo

protozoário

Leishmania

(Leishmania)

amazonensis [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São
Paulo; 2021.
A leishmaniose tegumentar americana (TLA) é uma doença infecciosa causada por
diferentes espécies de protozoários parasitos do gênero Leishmania, que afeta o
homem e os animais. Esta doença permanece endêmica em vastas áreas da América
Latina. O diagnóstico depende da identificação de amastigotas em tecido ou
promastigotas em meios de cultura, mas também utiliza-se diagnóstico sorológico. O
tratamento é realizado com dois fármacos, os antimoniais pentavalentes e a
anfotericina B, porém, eles possuem efeitos secundários aos pacientes, o que dificulta
a adesão correta do tratamento, ocasionando o abandono da terapia. Portanto, a
busca por novos alvos terapêuticos para a LTA é necessária e urgente. Os oxisteróis
são compostos resultantes de modificações oxidativas, de origem enzimática ou não,
que podem ocorrer na molécula de colesterol. O oxisterol delta-3 apresentou um bom
papel na interrupção da progressão do ciclo celular de promastigotas de leishmania,
assim como também se notou que foram eficientes na produção de NO (óxido nítrico)
em macrófagos infectados. Assim, no presente trabalho a eficácia in vivo do oxisterol
delta-3 para uso tópico foi avaliado em camundongos machos da linhagem BALB/c
infectados com Leishmania (Leishmania) amazonensis. Foi produzido um creme à
base Beeler, contendo diferentes concentrações do oxisterol delta-3. Os animais
foram infectados com L. (L.) amazonensis na base da cauda e após seis semanas da
infecção deu-se início ao tratamento tópico com o creme, que foi administrado uma
vez por dia durante um período total de 10 dias. Os dados obtidos mostraram que o
grupo de animais tratados com as diferentes concentrações de oxisterol
apresentaram menor tamanho de lesão e diminuição da carga parasitária quando
comparados ao grupo controle infectado. Tomados em conjunto, nossos dados
sugerem que o oxisterol delta-3 está sendo um tratamento seguro, eficaz, de baixo
custo e de menor duração para a leishmaniose tegumentar.

Descritores: Leishmania; Leishmaniose cutânea; Oxisteróis; Terapia; Leishmaniose
tegumentar americana; Diagnóstico.

Abstract
Palacios BF. Evaluation of the therapeutic effect of oxisterol delta-3 on american
tegumentary

leishmaniasis

caused

by

protozoan

Leishmania

(Leishmania)

amazonensis [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São
Paulo”; 2021.
American cutaneous leishmaniasis (ACL) is an infectious disease caused by different
species of protozoan parasites of the genus Leishmania, which affect humans and
animals. This disease remains endemic in widespread areas of Latin America.
Diagnosis depends on the identification of amastigotes in tissue or promastigotes in
culture, but serological diagnosis is also used. The treatment is performed with two
drugs, pentavalent antimonials and amphotericin B, however, they have side effects to
patients, which hinders the correct adherence of treatment, causing the abandonment
of therapy. Therefore, the search for new therapeutic targets for ACL is necessary and
urgent. Oxisterols are compounds resulting from oxidative modifications, whether
enzymatic or not, that may occur in the cholesterol molecule. Oxisterol delta-3 played
a good role in stopping the cell cycle progression of leishmania promastigotes, as well
as being efficient in NO (nitric oxide) production in infected macrophages. Thus, in the
present study, the in vivo efficacy of topical oxisterol delta-3 was evaluated in male
BALB / c mice infected with L. (L.) amazonensis. A Beeler-based cream containing
different concentrations of oxisterol delta-3 was produced. The animals were infected
with L. (L.) amazonensis at the base of the tail and after six weeks of infection the
topical treatment with the cream was started, which was administered once a day for
a total of 10 days.Our result showed that the groups of animals treated with different
concentrations of oxysterol delta-3 presented smaller lesion size and decreased
parasitic load when compared to the untreated infected group. Taken together, our
data suggest oxisterol delta-3 is a safe, effective, cost-effective, and shorter treatment
for cutaneous leishmaniasis.

Descriptors: Leishmania; Cutaneous leishmaniasis; Oxysterols; Therapy; American
cutaneous leishmaniasis; Diagnosis.
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1 INTRODUÇÃO

As leishmanioses, são zoonoses causadas por protozoários patogênicos da
ordem Kinetoplastida, família Trypanosomatidae, gênero Leishmania, subgênero
Leishmania (L.) e Viannia (V.) (LAINSON; SHAW, 1987). São transmitidas por insetos
vetores pertencentes aos gêneros Lutzomyia sp. e Phlebotomus sp., que realizam
repasto sanguíneo em hospedeiros mamíferos, e regurgitam na derme as formas
promastigotas metacíclicas de Leishmania sp. conjuntamente com sua saliva
(ANDRADE et al., 2005; COSTA et al., 2004; PETERS; SACKS, 2009; SILVA et al.,
2005).
Segundo Stuart et al. (2008), são conhecidas aproximadamente 20 espécies
de Leishmania patogênicas ao homem, entre elas, a Leishmania (V.) braziliensis e a
Leishmania (L.) amazonensis como os principais agentes causadores de
Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) e a Leishmania (L.) infantum como o
principal agente etiológico da Leishmaniose Visceral (LV) no Brasil.
As leishmanioses nas Américas apresentam formas clínicas distintas,
dependendo da espécie de Leishmania envolvida, da resposta imune do hospedeiro
e de outros fatores ainda não determinados, sendo representadas sob duas formas: a
LTA e a LV, que é a mais grave, acometendo principalmente o fígado e baço, podendo
levar à morte do hospedeiro, caso não seja devidamente tratada (KAYE; SCOTT,
2011; LIMA, 2007; VAN DER AUWERA; DUJARDIN, 2015).
A LTA, também conhecida como “úlcera de Bauru”, “botão do Oriente” ou
“nariz de tapir”, é causada por várias espécies de leishmanias, sendo a Leishmania
(V.) brasiliensis a espécie de maior importância epidemiológica no Brasil (MOURA et
al., 2013).
A doença acomete a pele e a mucosa e, na maioria dos casos, a leishmaniose
é cutânea, detectando-se comprometimento mucoso em apenas 3 a 5% dos casos
(MOURA et al., 2013). A principal característica da LTA é a sua diversidade de
aspectos clínicos, as quais permitem classificá-la: leishmaniose cutânea (LC),
caracterizada por lesões ulceradas que podem apresentar-se de forma: localizada, a
mais frequente, caracterizada por uma única lesão; disseminada, com presença de
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várias lesões distribuídas em diversas regiões do corpo e a forma difusa, a mais grave,
onde as lesões se apresentam de forma nodular, também chamada de forma anérgica
da doença, com evolução crônica (LIMA, 2007).
Segundo RATH et al. (2003), a leishmaniose prevalece nos quatro
continentes, sendo considerada endêmica em 98 países, dos quais 72 são países
considerados em desenvolvimento. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima
que 350 milhões de pessoas estejam expostas ao risco, com registro aproximado de
dois milhões de novos casos das diferentes formas clínicas ao ano. São reemergentes
em países com clima tropical e subtropical, transformando-se em um dos principais
problemas de saúde pública nessas regiões (CRUZ, 2016).
No Brasil, na década de 1980, registraram-se casos de LT em 19 Unidades
Federativas (UFs); em 2003, havia casos autóctones registrados em todos os estados
brasileiros, o que evidencia a expansão da doença. Observa-se uma ampla dispersão
dos casos e, em algumas áreas, uma intensa concentração (Figura 1) (BRASIL, 2017).

Figura 1: Densidade de casos de leishmaniose tegumentar no Brasil em 2015. Baseado em
BRASIL, 2017.

Nos últimos 10 anos, vêm sendo notificados no Brasil, anualmente, entre
20.000 e 30.000 casos de LTA. A LTA acontece em todos os estados brasileiros e os
mais altos coeficientes de detecção são observados na região Norte do país, como
pode ser observado a seguir na Figura 2 (MOURA et al., 2013).
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Figura 2: Casos de leishmaniose tegumentar por regiões brasileiras, 2010 a 2017. Baseado em:
BRASIL, 2017

Segundo Paula et al. (2003), o tratamento disponível para leishmaniose
apresenta toxicidade e que já existem cepas que não respondem à terapia
medicamentosa.
Mesmo com a diversidade de quadros clínicos e espécies de parasitos
causadores de leishmanioses, os tratamentos clássicos fundamentam-se nos
antimoniais pentavalentes e na anfotericina B (REITHINGER et al., 2007; SANTOS;
COIMBRA JR, 1994). Os antimoniais pentavalente (antimoniato de N-metil glucaminaGlucantime® e estibogluconato de sódio-Pentostan®) (GONTIJO; MELO, 2004) têm
representado a base do tratamento da leishmaniose nas últimas décadas, com índices
de cura de 60 a 90%. Esta droga interfere na produção de energia em amastigotas de
Leishmania, inibindo tanto a glicólise como a β-oxidação de ácidos graxos (SOARESBEZERRA; LEON; GENESTRA, 2007). Apresentam, no entanto, inconvenientes
ainda não superados. A toxicidade da droga, principalmente para idosos, cardiopatas
e nefropatas dificulta o seu emprego (PAULA et al., 2003), fazendo com que os
pacientes abandonem o tratamento.
Como tratamento alternativo no Brasil, é utilizada a Anfotericina B (GONTIJO;
MELO, 2004). Ela se liga ao ergosterol, levando a formação de poros na membrana
plasmática de Leishmania (BALASEGARAM et al., 2012). A anfotericina B é altamente
eficaz, no entanto, apresenta elevada toxicidade. Seu uso é limitado pelo seu alto
custo e administração endovenosa (PAULA et al., 2003).
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Considerando os efeitos colaterais dos medicamentos utilizados na terapia
das leishmanioses, os tratamentos relapsos, e a indução da resistência parasitária, a
busca por novos fármacos para tratamento alternativo é necessária e urgente
(BEZERRA-SOUZA, 2019).
GHOSH et al. (2016) realizaram um estudo no qual avaliaram a síntese de
alguns oxisteróis juntamente com suas atividades leishmanicida. Neste estudo,
evidenciou-se que houve boa atividade contra diferentes espécies de Leishmania com
produção de óxido nítrico (NO). Portanto, o estudo ajudará a desenvolver uma droga
leishmanicida potente e menos tóxica.
GHOSH et al. (2016) relataram boa atividade contra diferentes espécies de
Leishmania, com produção de NO. Neste estudo, 03 oxisteróis apresentaram
resultados: Cholest-4(5)em-3,6-dione (composto 3), 3-acetoxy-cholest-4(5)em-7-ol
(composto 11) e Cholest-7-keto-3(4),5(6)-diene (composto 12).
Os 3 compostos interromperam a progressão do ciclo celular em
promastigotas de L. donovani, uma vez que os parasitos submetidos ao tratamento
permaneceram em G0 (fase de repouso) / G1 (período que antecede a duplicação do
DNA e é caracterizado pelo aumento do tamanho da célula e metabolismo celular
normal) e inibiu sua entrada na fase S (fase de duplicação de DNA). A porcentagem
de células mortas aumentou durante este período de incubação e a parada de
crescimento também foi visível. Os resultados sugerem que o composto 3 interrompeu
a progressão do ciclo celular em promastigotas de L. (L.) donovani seguido de morte
dos parasitas. Testes para outra marca registrada de apoptose, a degradação do DNA
(ácido desoxirribonucleico) genômico, mostrou que o grupo experimental tinha
fragmentos de DNA do tamanho de um nucleossoma (GHOSH et al., 2016).
Como o NO é uma das principais moléculas leishmanicidas, verificou-se a
indução de NO pelos 03 compostos em macrófagos infectados e não infectados por
Leishmania. Notou-se que ambos oxisteróis foram eficientes na produção de NO em
macrófagos infectados (GHOSH et al., 2016).
Os dados indicam que os três compostos possuem um notável efeito
antiproliferativo sobre L. donovani AG83 e LV9 (GHOSH et al., 2016).
Portanto, considerando o exposto acima, e principalmente o potencial
leishmanicida in vitro do oxisterol delta-3, o principal objetivo deste estudo foi avaliar
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a atividade terapêutica do oxisterol delta-3 (OD3) na infecção experimental causada
por L. (L.) amazonensis.

2. REVISÃO DE
LITERATURA
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1

Leishmaniose Tegumentar Americana

2.1.1

Agente Etiológico, Vetores e Reservatórios.

O gênero Leishmania foi dividido em dois subgêneros, de acordo com
desenvolvimento das formas promastigotas no intestino do vetor: Leishmania,
presente no Velho (região compreendida à Europa) e Novo Mundo (Américas),
instalam-se no intestino anterior e Viannia, restrito ao Novo Mundo, se instala no
intestino posterior do vetor (FERREIRA, 2012).
O subgênero Viannia, compreende principalmente as espécies L. (V.)
braziliensis e L. (V.) guyanensis, e são responsáveis pelas lesões cutâneas ou
mucocutâneas. Já o subgênero Leishmania, compreende as espécies L. (L.) mexicana
e L. (L.) amazonensis, e são responsáveis por lesões cutâneas localizadas ou difusas,
e L.(L.) donovani e L.(L.) infatum chagasi, causadora da LV. (MEDEIROS, 2013).
Classificado dentro da ordem Kinetoplastida, família Trypanosomatidae, o
gênero Leishmania agrupa um considerável número de espécies de protozoários
unicelulares, flagelados em sua fase extracelular, e considerado intracelular
obrigatório em sua fase intracelular (CASTELLANO, 2005).
Os parasitos apresentam-se sob duas formas principais (Figura 3 e 4): a
promastigota, encontrada no tubo digestivo das fêmeas dos hospedeiros
invertebrados, e a amastigota, observada dentro de células do Sistema Fagocitário
Mononuclear em tecidos dos hospedeiros vertebrados (LAURENTI, 2010).
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Figura 3: Ciclo biológico de protozoários do gênero Leishmania spp. na natureza. Baseado em
CDC (2018) e Medeiros (2013).

Segundo Laurenti (2010), a forma promastigota, a qual pode ser observada
na Figura 4, é alongada e, na região anterior emerge um flagelo livre. No citoplasma,
observa-se o núcleo que pode ser ovóide ou esférico, situado na região central da
célula. O cinetoplasto é, geralmente, ovóide e situa-se entre a extremidade da região
anterior da célula e o núcleo. O tamanho das formas promastigotas é variável, mesmo
dentro da mesma espécie, podendo medir entre 16,0 - 40,0 × 1,5 - 3,0 µm, incluindo
o flagelo, que frequentemente é maior do que o corpo do parasito.
A forma amastigota, que também pode ser observada na Figura 4, tem um
formato oval de 2-6 µm de diâmetro. Em seu citoplasma, encontramos núcleo único
esférico ou ovóide, o cinetoplasto em forma de pequeno bastão situado próximo ao
núcleo, e o kDNA, que é a região especializada da única mitocôndria encontrada
nesses parasitos (FARREL, 2002; FERREIRA, 2012). Não possui flagelo livre, apenas
um rudimento que está presente na bolsa flagelar, caracterizada como uma pequena
invaginação da membrana do parasito. Seu tamanho varia dependendo da espécie,
podendo medir entre 1,5 - 3,0 × 3,0 - 6,5 µm (Figura 4) (LAURENTI, 2010).
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Estes protozoários também contêm glicossomos, que são organelas
essenciais para a regulação metabólica necessária à adaptação a ambientes tão
diversos quanto os encontrados nos diferentes hospedeiros (MICHELS et al., 2006).

Figura 4: Formas morfológicas de Leishmania sp. em A) formas promastigotas extracelular:
estrutura fusiforme, flagelada, com núcleo B) forma amastigota intracelular: estruturas arredondadas
pequenas e aglomeradas, com núcleo e sem flagelo. Baseado em LAURENTI, 2010.

Ambas as formas se reproduzem por divisão binária (FARREL, 2002;
FERREIRA, 2012).
No Novo Mundo, os parasitos do subgênero Viannia provocam somente
leishmaniose cutânea e mucocutânea, enquanto os parasitos do subgênero
Leishmania são os responsáveis pelas formas cutânea, anérgica difusa e visceral
(DAVID; CRAFT, 2009).
A Leishmania (L.) amazonensis é responsável por casos de leishmaniose
cutânea localizada (LCL - forma ulcerada, simples), menos frequentemente, de
leishmaniose cutânea difusa (LCD - forma não ulcerada, nodular-infiltrada) (CORTES,
2008).
São consideradas reservatórios da LTA, as espécies de animais que
garantam a circulação de leishmânias na natureza, dentro de um recorte de tempo e
espaço. Infecções por leishmanias que causam a LTA foram descritas em várias
espécies de animais silvestres, sinantrópicos e domésticos (canídeos, felídeos e
equídeos). São numerosos os registros de infecção em animais domésticos.
Entretanto, não há evidências científicas que comprovem o papel desses animais
como reservatórios das espécies de leishmanias, sendo considerados hospedeiros
acidentais da doença (BRASIL, 2009).
Parasitos do gênero Leishmania apresentam ciclo de vida heteróxeno (Figura
3), ou seja, desenvolvem seu ciclo de vida em mais de um hospedeiro. Eles dependem
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de um invertebrado como vetor biológico (flebotomíneos dos gêneros Phlebotomus e
Lutzomyia) para o seu ciclo de vida e modo de transmissão, mas, também podem
fazer parte do ciclo biológico em hospedeiros reservatórios (como cães e roedores) e
hospedeiro definitivo como o homem (BARAK et al., 2005; MAURER; DONDJI; VON
STEBUT, 2009).
Os vetores da LTA são insetos denominados flebotomíneos, pertencentes à
ordem Diptera, família Psychodidae, sub-família Phlebotominae, gênero Lutzomyia,
conhecidos popularmente, como mosquito palha, tatuquira, birigui, entre outros. No
Brasil, as principais espécies envolvidas na transmissão da LTA são L. whitmani, L.
intermedia, L. umbratilis, L. wellcomei, L. flaviscutellata, e L. migonei (BRASIL, 2009).
Esses vetores são insetos pequenos, medindo cerca de 3 mm, de cor palha
ou castanho, pertencentes ao gênero Lutzomyia no Novo Mundo e Phlebotomus no
Velho Mundo (FERREIRA, 2012).

2.1.2 Transmissão

A transmissão da LTA ocorre por meio da picada da fêmea do mosquito
hematófago flebotomíneo infectadas com parasitos do gênero Leishmania, que
realizam o repasto sanguíneo no hospedeiro (por serem hematófagas obrigatórias
devido à necessidade da ovoposição, alimentam-se de animais vertebrados de
sangue quente e regurgitam, conjuntamente com a saliva, as formas promastigotas
metacíclicas de Leishmania sp. na derme do hospedeiro (ARAÚJO-SANTOS et al.,
2010; BASTOS, 2014; MORRISON et al., 1993).
Como esquematizado na Figura 5, a infecção do vetor ocorre quando as
fêmeas realizam o repasto sanguíneo de mamíferos infectados, ingerindo macrófagos
e monócitos parasitados por formas amastigotas de Leishmania, que se alojam em
partes de seu intestino. No interior do intestino do vetor, ocorre o rompimento dos
macrófagos e a liberação das formas amastigotas, que sofrem processos de divisão,
multiplicação e diferenciação até alcançarem a forma promastigota, assim, os
parasitos se reproduzem por processos sucessivos de divisão binária. No sistema
digestivo de seus vetores, ocorre a metaciclogênese, um processo de diferenciação,
onde ocorre modificações na morfologia e expressão acentuada de fatores de
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virulência, dando origem assim as formas infectantes conhecidas como promastigotas
metacíclicas. Durante a multiplicação das promastigotas no intestino do inseto, as
formas infectantes migram para a probóscide, causando obstrução mecânica ou
dificultando a ingestão de sangue quando o inseto tenta se alimentar. Assim, o
flebótomo faminto é levado a picar e a sugar muitas vezes e, depois de cada esforço
para ingerir o sangue, os músculos encarregados da sucção relaxam e causam
regurgitação do material ingerido. Neste momento, é inoculado um pequeno número
(10 a 1000) de formas promastigotas metacíclicas em novo hospedeiro vertebrado,
que são fagocitadas por macrófagos, diferenciam-se no interior destas células em
formas amastigotas e multiplicam-se, intensamente, até o rompimento das células
hospedeiras, culminando com sua liberação para o meio extracelular, facilitando sua
fagocitose por novos macrófagos e células do sistema fagocítico mononuclear. O ciclo
do parasito no inseto se completa em torno de 72 horas (CENTERS FOR DISEASE
CONTROL AND PREVENTION, 2020; CORTES, 2008; FERREIRA, 2012;
MEDEIROS, 2013).

Figura 5: Esquema ilustrado do ciclo de vida de Leishmania sp. no vetor e no ser humano.
Baseado em: CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2020

Quando as formas promastigotas adentram na derme, ativam o sistema
complemento e mediadores inflamatórios do hospedeiro, como as prostaglandinas,
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neutrófilos, células dendríticas (DCs), células apresentadoras de antígenos (APCs) e
macrófagos, que são as primeiras barreiras do sistema imune inato que o parasito
precisa “vencer” para que a infecção seja bem-sucedida. A ativação deste sistema
pode induzir a morte de parasitos, principalmente das espécies cutâneas, que são
mais sensíveis à lise pelo complemento do que as espécies causadoras da doença
visceral (PASSERO; LAURENTI; SANTOS-GOMES, 2011).
A partir deste encontro dos parasitos com os componentes inatos, os
protozoários entram nas células hospedeiras finais (macrófagos, DCs e APCs), que
se deslocam para os linfonodos regionais, onde desencadeiam resposta imunológica
(MOUGNEAU; BIHL; GLAICHENHAUS, 2011).
O período de incubação varia de duas semanas a vários meses (média de 18
dias a quatro meses) (MOURA et al., 2013).
Algumas moléculas, como o LPG (lipofosfoglicano), gp63 e outras proteínas,
ao serem liberadas do parasito, podem elicitar diferentes tipos de respostas
imunológicas

através

de

sua

apresentação

pelo

complexo

principal

de

histocompatibilidade II (MHC-II) e, consequente, apresentação aos tipos de células T,
ou seja, o antígeno, que é liberado do parasito, tem a capacidade de direcionar o
fenótipo da doença para um perfil autocurável ou a um perfil não curável. O perfil de
resolução da doença está diretamente correlacionado às células CD4+ subpopulação
Thelper 1 (Th1). Enquanto o perfil de progressão da doença está correlacionado ao
perfil CD4+ subpopulação Thelper 2 (Th2) (Figura 6). Quando macrófagos sinalizam
o material antigênico dos parasitos à subpopulação Th1, essas são capazes de
produzir Interferon-gama (IFN-γ), interleucina-2 (IL-2) e Fator de necrose tumoral - alfa
(TNF-α) que levarão à ativação de macrófagos com produção de NO, através da óxido
nítrico sintase (NOS), com consequente eliminação das formas amastigotas
intracelulares. Quando a apresentação do material antigênico ocorre às células Th2,
há produção de citocinas como Interleucina 4 (IL-4), Interleucina 5 (IL-5), Interleucina
10 (IL-10) e Interleucina 13 (IL-13), com íntima associação com a progressão da
doença, pois tais citocinas têm como função primordial, abolir a função leishmanicida
dos macrófagos (PASSERO, 2006).
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Figura 6: Resposta imune celular na Leishmaniose. Baseado em: PEREIRA, 2013.

Portanto, a apresentação do antígeno parasitário ao sistema imune é a peça
fundamental do quebra-cabeça, pois ele é capaz de dirigir a resposta imune do
hospedeiro vertebrado para um perfil de autocura ou de progressão da doença
(PASSERO, 2006).
Em relação à resposta imune polarizada observada em leishmanioses, o
modelo mais bem estudado até o presente momento envolve camundongos BALB/c.
A infecção progressiva é observada nos animais e caracterizada pela expansão de
linfócitos do tipo Th2, produtores de IL-4, IL-10 e IL-13. Ao contrário, a expansão de
células do tipo Th1 em linhagens de camundongos resistentes, tais como o C3H, prima
pela produção de citocinas como IL-12 e IFN-γ que induzem ao fenótipo de cura da
doença (Salgado 2019).

2.1.3 Aspectos Epidemiológicos

A LTA é uma das cinco doenças infectoparasitárias endêmicas de maior
relevância para a saúde pública no mundo. É classificada como doença infecciosa
negligenciada, já que ocorre em países pobres e atinge indivíduos vulneráveis e sem
acesso aos bens sociais em saúde. Apresenta ampla distribuição global, e a maioria
dos casos ocorrem na África, Ásia e Américas, estando presente em mais de 80
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países. Quase 90% dos casos das Américas acontecem no Brasil, Bolívia e Peru
(Abraão et al 2020).
88 países são afetados por essa parasitose, dos quais 72 são países em
desenvolvimento. 90% dos casos de leishmaniose cutânea (incluindo localizada e
difusa) ocorrem no Afeganistão, Brasil, Irã, Peru, Arábia Saudita, Síria e Argélia
(PEREIRA 2010).
Segundo XAVIER; MENDES; ROSSI-BARBOSA (2016) a ampla distribuição
geográfica da leishmaniose, sua elevada incidência, manifestações clínicas graves e
a capacidade de causar deformidades e mutilações severas e permanentes, podendo
complicar e provocar o óbito do paciente contribuíram para sua classificação como um
importante problema de saúde pública, conforme podemos observar na Figura 07.

Figura 07: Distribuição das espécies de Leishmania por Estado. Fonte: XAVIER; MENDES;
ROSSI-BARBOSA, 2016.

No período de 1988 a 2007, a LTA apresentou média anual de 27.736 casos
autóctones registrados e coeficiente de detecção médio de 17,3 casos por 100.000
habitantes. Ao longo desse período, observou-se uma tendência no crescimento da
endemia (BRASIL, 2009).
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Especificamente no Brasil, a leishmaniose pode ser classificada como uma
doença sem controle efetivo (PEREIRA 2010).
Ao analisar a evolução da LTA no Brasil, observa-se uma expansão
geográfica, sendo que, no início da década de 80, foram registrados casos autóctones
em 19 UFs e, no ano de 2003, foi confirmada autoctonia em todas as UFs do país. A
região Norte vem contribuindo com o maior número de casos (cerca de 36,0% do total
de casos registrados, no período) e com os coeficientes médios mais elevados (85,4
casos por 100.000 habitantes), seguida das regiões Nordeste (43,5 casos por 100.000
habitantes) e Centro-oeste (37,5 casos por 100.000 habitantes) (BRASIL, 2009).
A distribuição geográfica no Brasil da Leishmania (Leishmania) amazonensis
foi definida abarcando a bacia amazônica, além de alguns Estados na Região Sudeste
(Minas Gerais), Nordeste (Bahia) e Centro-Oeste (Goiás), no entanto, recentemente,
foram encontradas evidências que indicam que esta espécie está em fase de
expansão de sua distribuição geográfica e que está ligada a manifestações clínicas
não usuais em novas áreas de transmissão, especificamente, no Estado do Rio de
Janeiro (PEREIRA 2010).

2.1.4 Formas clínicas da doença

A LTA é uma doença considerada polimorfa, devido à grande variedade dos
tipos de lesões que podem manifestar-se na pele, tais como: impetiginóide, ectimóide,
vegetante, verrucóide, tuberoso, nodular, infiltrativo, lupóide e outros. Entretanto, a
úlcera leishmaniótica representa, sem dúvida, a manifestação cutânea mais comum
da doença, apresentando as seguintes características: contornos circulares, bordas
salientes e infiltradas, fundo com granulação grosseira avermelhada e com discreto
exsudato. Na ausência de infecções secundárias, bacteriana ou micótica, apresenta
pouca sensibilidade, podendo ser indolor. A lesão pode, ainda, estar recoberta por
crosta sero-hemática ou sero-purulenta, a qual, após ser removida, expõe o aspecto
ulcerado típico (LAURENTI, 2010).
Quando ocorre o acometimento mucoso, que pode surgir junto com as lesões
cutâneas ou, o que é mais frequente, meses ou vários anos depois da cicatrização
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das lesões de pele, este inicia-se por eritema e discreta infiltração da mucosa, seguido
de granulação e ulceração, chegando por último à perfuração do tecido cartilaginoso
do septo nasal ou do palato (LAURENTI, 2010).
A forma da LCL, é caracterizada na grande maioria dos casos, por uma ou mais
lesões ulceradas na pele do indivíduo (LAURENTI, 2010).
Existem também as formas da Leishmaniose cutâneomucosa (LCM) e a
Leishmaniose mucosa (LM). Alguns pacientes podem apresentar manifestações de
comprometimento cutâneo e mucoso como é no caso da LCM, porém, na maioria dos
casos, encontra-se lesão ativa, somente, em tecido mucoso (LM). Uma característica
dessas formas de leishmaniose tegumentar é a presença de necrose do tecido
mucoso nasobucofaríngeo associada a uma forte resposta da imunidade celular
(LAURENTI, 2010).
Já, a Leishmaniose cutânea anérgica difusa (LCAD), é caracterizada por um
incontável número de lesões nodulares, papulares, tuberosas e placas infiltradas na
pele, que raramente ulceram. Nos casos de evolução mais antiga, com mais de cinco
anos, as lesões podem ocupar quase toda a superfície do corpo, porém, a localização
predominante são as extremidades e, raramente, as lesões envolvem o tecido mucoso
nasobucofaríngeo (LAURENTI, 2010).

2.1.5 Diagnóstico

O diagnóstico de LTA abrange aspectos epidemiológicos, clínicos e
laboratoriais (pesquisa parasitológica e diagnóstico imunológico). Frequentemente, a
associação de alguns desses elementos é necessária para se chegar ao diagnóstico
final (GONTIJO; CARVALHO, 2003).
Como ilustrado na Figura 08, o diagnóstico é feito a partir de um conjunto de
critérios: (1) manifestações clínicas características, como ulcerações com bordas
elevadas, enduradas e fundo com tecido de granulação grosseira, configurando a
clássica lesão com borda em moldura, associadas à procedência de uma área
endêmica; (2) exames parasitológicos, onde há procura direta dos parasitas em
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material obtido da lesão por escarificação, aspiração ou biópsia da borda, corado pelo
Giemsa ou Leishman. É considerado o procedimento de primeira escolha, por ser
mais rápido, de menor custo e de fácil execução. A probabilidade de encontro do
parasito é inversamente proporcional ao tempo de evolução da lesão cutânea, sendo
rara após 1 ano; (3) imunodiagnóstico, onde é usado o teste Intradermorreação de
Montenegro (IDRM) e (4) diagnóstico molecular, como a reação em cadeia da
polimerase (PCR) (GONTIJO; CARVALHO, 2003; GONTIJO; MELO, 2004; LIMA et
al., 2007).

Figura 08: Esquematização dos métodos diagnósticos da LTA. Fonte: (GONTIJO; CARVALHO,
2003)

Apesar dos exames imunológicos contribuírem para o diagnóstico, a
confirmação por métodos parasitológicos é fundamental, tendo em vista as inúmeras
doenças que fazem diagnóstico diferencial com a LTA. Mesmo quando o parasito não
é diretamente visibilizado, um padrão histopatológico típico da doença pode auxiliar o
profissional médico a estabelecer o diagnóstico de LTA (MOURA et al., 2013).
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2.1.6 Tratamento

2.1.6.1 Antimonial pentavalente

A droga de primeira escolha é o antimonial pentavalente, que foi padronizado
pela Organização Mundial da Saúde na dose entre 10 a 20 mg/Sb+5/Kg/dia (Sb+5
significando antimônio pentavalente), por 20 a 30 dias (BASANO, 2004).
Há dois tipos de antimoniais pentavalentes que podem ser utilizados: o
antimoniato de N-metil glucamina e o stibogluconato de sódio (esse último não é
comercializado no Brasil). Esse antimonial é indicado como primeira escolha para o
tratamento de todas as formas de LTA, com exceção dos pacientes coinfectados com
o vírus da imunodeficiência humana (HIV) e gestantes. Não havendo resposta
satisfatória com o tratamento pelo antimonial pentavalente, as drogas de segunda
escolha são a anfotericina B e o isotionato de pentamidina. Os antimoniais
pentavalentes são drogas consideradas leishmanicidas, pois interferem na
bioenergética das formas amastigotas de Leishmania. Tanto a glicólise, quanto a
oxidação dos ácidos graxos, processos localizados em organelas peculiares, são
inibidos, sendo que essa inibição é acompanhada de redução na produção de
trifostado de adenosina (ATP) e trifostato de guanosina (GTP) (BRASIL, 2009).
Podem ocorrer um ou mais efeitos adversos, como: mialgia, anorexia,
náuseas, vômitos, plenitude gástrica, dor abdominal, pancreatite, febre, fraqueza,
cefaleia, tontura, palpitação, insônia, nervosismo, choque pirogênico, edema,
insuficiência renal aguda (IRA) entre outros. Essas queixas são, geralmente, discretas
ou moderadas e, raramente, exigem a suspensão do tratamento. Porém, na dose de
20 mg Sb+5/kg/dia, o antimonial pode atingir seu limiar de toxicidade, levando a
alterações cardíacas, pancreáticas ou renais que obriguem a suspensão do
tratamento (BRASIL, 2009).
Nas formas cutâneas localizada e disseminada, a dose recomendada varia
entre 10 e 20 mg Sb+5/kg/dia, sugerindo-se 15 mg Sb+5/kg/dia, tanto para adultos
quanto para crianças, durante 20 dias seguidos. Se não houver cicatrização completa
em até 3 meses (12 semanas) após o término do tratamento, o paciente deverá ser

20

reavaliado. Caso haja necessidade, o esquema terapêutico deverá ser repetido,
prolongando-se, dessa vez, a duração da série para 30 dias. Em caso de não
resposta, utilizar uma das drogas de segunda escolha (BRASIL, 2009).
Na forma difusa, a dose é de 20mg Sb+5/kg/dia, durante 20 dias seguidos.
Inicialmente, pode haver uma resposta ao antimonial, porém, são frequentes as
recidivas, sendo necessário encaminhar o paciente para serviços especializados
(BRASIL, 2009).
Em todas as formas de acometimento mucoso, a dose recomendada é de 20
mg Sb+5/kg/dia, durante 30 dias seguidos, de preferência em ambiente hospitalar. Se
não houver cicatrização completa em até 3 meses (12 semanas) após o término do
tratamento, o esquema deverá ser repetido apenas uma vez. Em caso de não
resposta, é utilizada uma das drogas de segunda escolha (BRASIL, 2009).

2.1.6.2 Desoxicolato de Anfotericina B

Há drogas alternativas como a anfotericina B e as pentamidinas, utilizadas
nas formas rebeldes ao tratamento convencional (BASANO, 2004).
O desoxicolato de Anfotericina B é um antibiótico poliênico, com excelente
atividade in vitro na destruição de Leishmania intra e extracelular. É considerada como
droga de primeira escolha no tratamento de pacientes gestantes com LTA e pacientes
com coinfecção Leishmania/HIV e, de segunda escolha, quando não se obtém
resposta ao tratamento com o antimonial pentavalente ou na impossibilidade de seu
uso. É uma droga leishmanicida, atuando nas formas promastigotas in vitro e
amastigotas in vivo de Leishmania. (BRASIL, 2009).
A dose recomendada é de 1 mg/kg/dia diariamente ou em dias alternados
sem, contudo, ultrapassar a dose de 50 mg em cada aplicação. Deve ser administrada
até atingir as seguintes doses totais: Forma cutânea: 1 a 1,5 g e forma mucosa: 2,5 a
3 g (BRASIL, 2009).
Os efeitos adversos são inúmeros e frequentes, todos dose dependentes, por
ser medicamento altamente tóxico para as células do endotélio vascular, pode causar
flebite, considerada uma reação comum. Durante a infusão, poderá ocorrer cefaleia,
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febre, calafrios, astenia, dores musculares e articulares, vômitos e hipotensão. Ao
longo do tratamento, poderão surgir sobrecarga hídrica e hipopotassemia. Alterações
pulmonares, como desconforto respiratório, dispneia e cianose, também são
descritas. As complicações renais com o uso da anfotericina B são as mais
importantes; graus variados de comprometimento renal ocorrem em, praticamente,
todos os pacientes ao longo do tratamento. As alterações renais são totalmente
reversíveis, quando a droga é usada nas doses recomendadas (BRASIL, 2009).

2.1.6.3 Pentamidinas

É uma diamidina que se une ao DNA do cinetoplasto do parasito. O
mecanismo de ação primário é desconhecido (LIMA et al., 2007).
As pentamidinas vêm sendo utilizadas como drogas de segunda escolha no
tratamento da LTA, em áreas endêmicas dos continentes americano, asiático e
africano. São comercializadas para uso em humanos nas seguintes formulações:
isotionato (Di-BHidroxietano Sulfonato) e mesilato (Di-B-Hidroximetil-Sulfonato).
Poucos estudos foram realizados nas Américas utilizando a pentamidina como
terapêutica da LTA. Classicamente, a dose recomendada é de 4 mg/kg/ dia, por via
intramuscular profunda, de 2 em 2 dias, não devendo ultrapassar a dose total de 2 g.
Devido ao medicamento ter ação no metabolismo da glicose, pode haver hipoglicemia
seguida de hiperglicemia, quando do seu uso. As reações adversas mais frequentes
são: dor, induração e abscessos estéreis no local da aplicação, além de náuseas,
vômitos, tontura, adinamia, mialgias, cefaleia, hipotensão, lipotimias, síncope,
hipoglicemia e hiperglicemia (BRASIL, 2009).
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2.2 Oxisteróis

Os oxisteróis são compostos resultantes de modificações oxidativas, de
origem enzimática ou não, que podem ocorrer na molécula de colesterol (JURADO,
2011). São formados de maneira enzimática, basicamente, no fígado e tecidos
geradores

de

hormônios

e

não

enzimáticos

por

auto-oxidação

induzida,

principalmente, por radicais livres (FAVERO, 2004). A oxidação não enzimática do
colesterol ocorre através da ação de espécies reativas de oxigênio (ROS), contudo, a
oxidação enzimática ocorre através de hidroxilases do colesterol família do citocromo
P450, presente na membrana mitocondrial das células produtoras de hormônios
esteroides (PAZ, 2019).
A inclusão de uma molécula de oxigênio no colesterol reduz a sua meia vida.
A sua rápida degradação e excreção são facilitadas pelas suas propriedades físicas,
o que lhes permite passar por membranas lipofílicas e serem redistribuídos nas
células a uma velocidade muito mais rápida do que o colesterol (VIRGINIO, 2014).
São reguladores da expressão gênica, substratos para síntese de ácidos
biliares e mediadores do transporte de esteróis (SILVA, 2017). Além destas ações,
estudos de Aupeix e cols (1995) e Olkkonen e cols (2012) demonstraram a ação que
alguns oxisteróis exercem na inibição da proliferação e na citotoxicidade celular. A
morte celular por citotoxicidade pode ocorrer por vários mecanismos, incluindo a
apoptose (PAZ, 2019).

2.2.1 Síntese dos oxisteróis

Os oxisteróis, são constituídos quimicamente por 27 carbonos, sendo 19
distribuídos em 4 cadeias carbônicas cíclicas ligados a 8 carbonos em cadeia aberta
lateral, porém, apresentando um ou mais grupamentos hidroxila (OH), em que a sua
localização determina a nomenclatura destes compostos (JURADO, 2011).
Há duas categorias principais de oxisteróis: aqueles oxigenados no esqueleto
esteroidal, principalmente, na posição 7 e aqueles oxigenados na cadeia lateral
(VIRGINIO, 2014).
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As modificações do colesterol (Figura 09) ocorrem pelo oxigênio, originando
diversos tipos de oxisteróis, compostos por radicais hidroxil, ceto, hidroperoxi, epóxi e
carboxil (SILVA, 2017).

Figura 09: Representação esquemática da molécula de colesterol e as formações enzimáticas
e não enzimáticas dos oxisteróis. Fonte: SILVA, 2017.

2.2.1.1 Oxidação não enzimática dos oxisteróis

Os oxisteróis estão presentes em vários alimentos ricos em colesterol. Estes
alimentos são suscetíveis à oxidação por estarem expostos a numerosas espécies
reativas de oxigênio. Os principais oxisteróis detectados em alimentos processados
são 7-cetocolesterol, 7-αhidroxicolesterol, 7-βhidroxicolesterol, 5α,6α- epoxicolesterol,
5β,6β-epoxicolesterol, colestane-3β,5α6β-triol. Estes oxisteróis são absorvidos na
forma ésteres no trato intestinal e transportados no plasma pelos quilomícrons e pelas
lipoproteínas LDL, e em menor quantidade nas VLDL e HDL (SILVA, 2017).
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2.2.1.2 Oxidação enzimática dos oxisteróis

Alguns dos oxisteróis mais importantes fisiologicamente são gerados nas
células pelas mitocôndrias ou pelo retículo endoplasmático, por meio das hidroxilases
do colesterol que pertencem à família citocromo P450 (CYP do inglês cytochrome
p450). O citocromo P450 é um sistema amplamente responsável pela geração
enzimática de oxisteróis endógenos, como por exemplo, o 7α-hidroxicolesterol
hepático (catalisado pela CYP7A1) (SILVA, 2017).

2.2.2 Oxisteróis e vias de morte celular

A morte celular pode ocorrer por diversos mecanismos e ser classificada de
acordo com algumas características como a morfologia da célula, aspectos funcionais,
característica imunológica. Dentre as vias de morte, há três vias principais que são
estudadas: apoptose, autofagia e necrose (PAZ, 2019).
Os oxisteróis são capazes de induzir apoptose por duas vias: extrínseca e
intrínseca. A via extrínseca ocorre por meio da sinalização de um receptor de morte
Fas (células endoteliais, células de músculo liso e macrófagos) que precede a
apoptose pela ativação da caspase-8. A via intrínseca é pela via mitocondrial, que
ocorre pela liberação do citocromo c. Uma vez liberado pela mitocôndria, o citocromo
c se liga à proteína Apaf-1, que na presença de ATP, promove formação do
apoptossoma, que se liga a caspase-9, ativando-a, a qual cliva e ativa a caspase-3.
O começo da cascata proteolítica leva à digestão das proteínas estruturais
citoplasmáticas, degradação do DNA cromossômico e ativação da fagocitose celular
(SILVA, 2017).
Alterações no potencial transmembrana mitocondrial resultam na produção de
ROS ou na permeabilização da membrana mitocondrial. Esta permeabilização pode
ser induzida pelas proteínas pró-apoptóticas Bax, que resulta na liberação das
moléculas citocromo c, fator indutor de apoptose (AIF) (do inglês: apoptosis inductor
factor) e endonuclease G, ativando vias de morte celular dependente e não
dependente de caspase. A iniciação da via apoptótica mitocondrial é o resultado da
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ativação das proteínas pró-apoptóticas Bax e concomitante inativação da família de
proteínas anti-apoptóticas Bcl-2 e Bcl-x. A maioria das proteínas Bcl-2 está associada
funcionalmente com a mitocôndria, a qual produz a maioria de ROS celular como
bioproduto da respiração mitocondrial. Os níveis de ROS induzidos pelo aumento da
expressão de genes relacionados à sobrevivência das células são relativamente
baixos, não sendo suficientes para induzir morte celular e são necessários para
manter a estabilidade genômica e ativar as vias de reparo de DNA. Por isso, supõese que concentrações altas podem causar apoptose. A produção de ROS pode
desempenhar um papel mensageiro secundário de indução de apoptose por oxisteróis
(SILVA, 2017).
A morte celular através da apoptose e autofagia são processos distintos,
porém, em um dado momento, elas podem convergir e interagir em cada uma das
vias. O processo de digestão dos constituintes celulares com finalidade energética é
vital para homeostase e sobrevida do organismo, este processo é denominado
autofagia. Quando ocorre a formação do autofagossomo nas organelas danificadas
e/ou sem função, ocorre o processo de autodigestão, através da fusão com
lisossomos formando a organela autolisossomo (PAZ, 2019).
Outra via de morte celular que pode ser presenciada nas células tratadas com
oxisteróis é a necrose, que foi observada tanto em experimentos in vitro como in vivo.
A necrose pode ser identificada através do inchaço celular que leva ao rompimento
da membrana plasmática e, consequentemente, ao extravasamento do conteúdo
celular. Estudos vêm demonstrando que a necrose também pode ser uma morte
celular programada, sendo a morte denominada como necroptose (PAZ, 2019).

3. JUSTIFICATIVA
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3 JUSTIFICATIVA

Atualmente, os fármacos disponíveis para o tratamento das Leishmanioses
apresentam alto índice de toxicidade, o que leva ao abandono da terapia pelos
pacientes. Também, têm-se relatos de casos de resistência de parasitos a estes
medicamentos. Assim, torna-se claro que novos fármacos necessitam ser estudados
para que seja possível aumentar as opções terapêuticas direcionadas ao tratamento
das leishmanioses.
Sabe-se que alguns dos derivados de oxisterol podem ser usados como
marcadores para deficiências fisiológicas, e, que eles exibem atividade biológica em
estado normal e doente.
De uma maneira geral, não se têm muitos relatos que avaliam a interação dos
oxisteróis na leishmaniose, porém, os poucos relatos existentes, sugerem que alguns
oxisteróis possuem uma medida efetiva na leishmaniose.
Baseado nas atividades antiparasitárias e considerando estudos anteriores
com oxisteróis e o efeito in vitro do oxisterol delta-3 (OD3) contra espécies
dermatotrópicas de Leishmania sp., o presente estudo que objetiva avaliar o efeito in
vivo do OD3, se faz necessário e importante, na tentativa de encontrar um novo
candidato para a terapia de leishmanioses, aumentando a disponibilidade de fármacos
para os pacientes.

4. OBJETIVOS
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4 OBJETIVOS

4.1 Objetivo geral

Avaliar a atividade terapêutica do oxisterol delta-3 na infecção experimental
causada por L. (L.) amazonensis em camundongos BALB/c.

4.2 Objetivos específicos

a) Produção de creme Beeler em diferentes concentrações de OD3 para
tratamento tópico da leishmaniose cutânea experimental;
b) Checar variabilidade de resposta em relação ao parasitismo cutâneo,
evolução clínica das lesões e alterações histológicas do grupo controle
infectado com os grupos tratados com OD3, Glucantime e saudável;
c)

Checar se o OD3 induz toxicidade.

5. MATERIAL E
MÉTODOS
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5 MATERIAL E MÉTODOS

5.1 Aspectos éticos

Os experimentos foram realizados seguindo as normas do Conselho Nacional
de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação. Este estudo, obteve aprovação da Comissão de Ética No Uso
de Animais Da Faculdade de Medicina da USP (CEUA FMUSP) (Anexo 9.1),
registrada com o número 1086/2018, e pela Comissão de Ética No Uso de Animais
Do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo (CEUA IMT) (Anexo 9.2), registrada
com o número 000388A.

5.2 Animais experimentais

Para os experimentos constantes no presente projeto, foram utilizados
noventa e dois camundongos machos da linhagem BALB/c, isogênicos, com 6
semanas de idade. Tais animais foram obtidos no Centro de Bioterismo da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo (número: 1086/2018) e os experimentos
utilizando tais animais foram realizados em conformidade com as normas da comissão
para análise de projetos de pesquisas da Comissão de Ética em Pesquisa da
Faculdade de Medicina da USP (CEP FMUSP). Os animais ficaram alocados no
biotério do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo (IMTUSP, nº
000388A), em ambiente com ventilação, ração e água ad libitum, com 02 animais por
gaiola.
Após aproximadamente 60 dias de infecção, os animais foram sacrificados
com uso de tiopental (dose de 150 mg/kg) via intraperitoneal, de acordo com o
CONCEA do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. As carcaças dos animais
foram acondicionadas em sacos brancos de resíduos infectantes, lacrados e
identificados de acordo com as normas institucionais. Antes da destinação final, estas
carcaças são contadas e pesadas e armazenadas em freezer -20ºC até que são
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transportadas por empresa contratada pela FMUSP para o crematório especializado
contratado pela FMUSP no momento de execução do projeto.

5.3 Parasitos

No presente estudo, foi utilizada a espécie L. (L.) amazonensis
(MHOM/BR/73/M2269), a qual foi caracterizada isoenzimaticamente no Instituto
Evandro Chagas, Belém (PA), Brasil. O isolamento e expansão dos parasitos foram
realizados em cultura a 25ºC, com utilização do meio Schneider suplementado com
10% de soro fetal bovino, 10μg/mL de gentamicina e 1000UI de ampicilina. Em todos
os experimentos, foram utilizadas formas promastigotas em fase estacionária de
crescimento (obtidas após 5 dias de cultivo).

5.4 Casuística

Foram realizados dois experimentos distintos: um experimento para estudo do
efeito terapêutico do OD3 e um experimento para estudo da toxicidade do OD3.
Ambos serão descritos a seguir.

5.4.1 Estudo do efeito terapêutico do OD3
Para o estudo do efeito terapêutico do OD3, foram formados 06 grupos
experimentais (G1 – G6 ET), contendo 12 camundongos BALB/c cada, sendo eles
demonstrados na Figura 10. O experimento foi realizado três vezes, totalizando o uso
de 72 animais ao todo. Para tratamento foi utilizado Glucantime (GLU) e OD3.

33

Figura 10: Esquema de divisão de grupos para estudo do efeito terapêutico do OD3.

5.4.2 Estudo da Toxicidade do OD3

Para o estudo da toxicidade do OD3, foram formados 05 grupos experimentais
(G1 – G5 TX), contendo 04 camundongos BALB/c cada, sendo eles demonstrados na
Figura 11. O experimento foi realizado uma vez, totalizando o uso de 20 animais.

Figura 11: Esquema de divisão de grupos para estudo da toxicidade do OD3.
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5.5 Compostos e formulações

5.5.1 Creme base Beeler

O OD3 foi, gentilmente, sintetizado pelo prof. Dr. Alessandro Rodrigues, do
Departamento de Ciências Exatas e da Terra da Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP), localizado em Diadema, São Paulo. O OD3 foi utilizado na formulação do
creme base beeler, nas concentrações de 1% e 5%.
O creme base beeler foi produzido no Laboratório de Patologia de Moléstias
Infecciosas/LIM-50 da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(FMUSP).
Os componentes utilizados para a produção do creme base, estão descritos
no Tabela 1.

Tabela 1: Componentes utilizados para produzir 15 g do creme base beeler.

Álcool cetílico (15%)
Cera Branca (1%)
Propilenoglicol (10%)
Lauril Sulfato Sódico (2%)
Bissulfito Sódico (1%)
Água Destilada

15 gramas de creme
2,25 g
0,15 g
1,5 g
0,3 g
0,15 g
10,65 g

Fase
Oleosa
Oleosa
Aquosa
Aquosa
Aquosa
Aquosa

O procedimento do preparo consistiu em:
Levou-se ao banho-maria, os componentes de fase oleosa (Tabela 1), até se
difundirem em torno de ± 65 - 70ºC. Também se levou ao banho-maria, em outro
recipiente, os componentes de fase aquosa (Tabela 1), até se dissolverem em torno de
± 65 - 70ºC. Após a realização deste passo, os componentes de fase aquosa foram
misturados aos componentes de fase oleosa, também em banho-maria, em torno de
± 65 - 70ºC e a mistura foi agitada rapidamente. Quando se observou uma mudança
na textura da mistura destes componentes, eles foram transferidos para um recipiente
menor até o seu resfriamento (aproximadamente 1 hora) onde atingiu a consistência
de creme desejada.
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Ao atingir a consistência desejada, o creme foi pesado em balança analítica
(peso total 15 g) e dividido em 03 porções de 05 g cada. Em seguida, foi calculada,
pesada e separada a quantidade exata de OD3 para cada porção do creme. Foi feito
um creme sem OD3, um creme com 1% de OD3 e um creme com 5% de OD3. As
quantidades utilizadas de OD3 estão descritas na Tabela 2.
Cada porção de OD3 calculada e pesada, foi adicionada ao creme
correspondente, juntamente com algumas gotas de propilenoglicol para evitar a
formação de grumos. Então, cada porção foi misturada, separadamente, até que o
creme chegasse à uma consistência homogênea.
As porções que foram aplicadas nas lesões dos animais foram pesadas (20
mg) e acondicionadas em microtubos devidamente identificados.

Tabela 2: Quantidade utilizada de oxisterol delta-3 para preparo do creme base beeler.

0% de oxisterol delta-3
1% de oxisterol delta-3
5% de oxisterol delta-3

Quantidade de oxisterol delta-3 utilizada para
5 g de creme
0 mg
50 mg
250 mg

5.5.2 Antimoniato de meglumina (Glucantime)
O antimoniato de meglumina (Sigma-Aldrich) foi solubilizado em água estéril,
como sugerido pelo fabricante. A dosagem utilizada foi de 50 mg/kg/dia, de acordo
com artigos anteriores publicados por YAMAMOTO et al. em 2015.

5.6 Infecção e tratamento experimental

5.6.1 Avaliação do potencial terapêutico do OD3 na leishmaniose tegumentar

Para a avaliação do efeito terapêutico do OD3, sessenta camundongos foram
infectados subcutaneamente na base da cauda, com 2×107 formas promastigotas de
L. (L.) amazonensis, e doze camundongos receberam apenas cloreto de sódio 0,9%
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(w/v) na base da cauda (grupo saudável). Quando as lesões se tornaram visíveis (6ª
semana após a infecção), os animais infectados foram divididos em grupos, conforme
Figura 12.

Figura 12: Esquema de divisão de grupos para estudo do potencial terapêutico do OD3.

O tratamento foi ministrado durante dez dias consecutivos. Para o tratamento,
os animais foram imobilizados e cada composto foi aplicado na lesão na base da
cauda: topicamente quando tratado com OD3, e, intralesionalmente, quando tratado
com GLU. A solução veículo que foi ministrada nos animais saudáveis e controle
infectado foi constituída por PBS. Todos os animais tiveram o tamanho de suas lesões
mensurado a cada dois dias com auxílio de um micrômetro.
As condições físicas dos animais foram monitoradas pelo menos uma vez ao
dia. Uma semana após a última aplicação do fármaco, os animais foram eutanasiados
e, em seguida, biópsias da cauda foram coletadas, fixadas em formalina 10%
tamponada para o estudo histopatológico a ser realizado e foram utilizados por
diluição limitante para carga parasitária.
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5.6.1.1 - Tamanho da lesão e carga parasitária

O desenvolvimento de lesões nos grupos tratados e no grupo controle
infectado foi mensurado a cada 02 dias após a infecção. A lesão dos animais foi
medida utilizando um micrômetro, e o tamanho das lesões foram obtidos através da
subtração entre as medidas das lesões dos grupos infectados e tratados com o grupo
controle saudável.
A carga parasitária foi determinada através do ensaio de diluição limitante
quantitativo. Resumidamente, um fragmento da lesão de cada animal foi coletado,
pesado, debridado, macerado e homogeneizado em meio de cultura Schneider
(Sigma-Aldrich), suplementado com 10% de soro fetal bovino, 10 μg/mL de
gentamicina e 1000 UI de ampicilina. 200 μL desse macerado foram submetidas a 12
diluições seriadas (1:3) em quadruplicatas. As placas foram vedadas e incubadas a
25ºC, por 15 dias. Durante esse período, cada placa foi observada no microscópio
ótico, a maior titulação em que foi possível observar formas promastigotas foi anotada
para a realização do cálculo da carga parasitária tecidual através da expressão:

O resultado foi expresso em número de parasitos por miligrama de tecido.

5.6.2 Avaliação da toxicidade do OD3

Vinte camundongos saudáveis com idade e massa corporal equivalente à dos
animais pertencentes ao grupo infectado (item 5.6.1) foram divididos em grupos, como
esquematizado na Figura 13.
Doze camundongos foram tratados, topicamente, com o creme base beeler
com diferentes concentrações de OD3, quatro camundongos foram tratados
subcutaneamente com GLU e quatro não receberam nenhum tratamento (apenas
solução veículo constituída por PBS) 10 dias consecutivos.
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Figura 13: Esquema de divisão de grupos para estudo da toxicidade do OD3.

Todos os animais tiveram o tamanho de suas lesões mensurado
semanalmente com auxílio de um micrômetro. As condições físicas dos animais foram
monitoradas pelo menos uma vez ao dia. Duas semanas após a última aplicação do
fármaco, os animais foram eutanasiados e, em seguida, biópsias da cauda, coração,
baço, rim, fígado, linfonodo e pulmão foram coletadas e fixadas em formalina 10%
tamponada para o estudo histopatológico.

5.7 Análise histológica

As biópsias da cauda, baço, fígado, rim, coração e pulmão dos animais dos
experimentos descritos nos itens 5.6.1 e 5.6.2 foram incluídas em parafina para
obtenção dos cortes, em laboratório especializado. Os cortes parafinados foram
corados por hematoxilina-eosina (HE) e observados em microscópio de luz, com o
objetivo de caracterizar a resposta inflamatória, parasitismo tecidual e as alterações
teciduais da epiderme e derme, quando existentes. Para analisar o parasitismo
tecidual do experimento de infecção (item 5.6.1), foi realizada uma análise
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comparativa semiquantitativa, de acordo com a intensidade: nulo, raro, discreto,
moderado e intenso (RIDLEY e RIDLEY, 1983).

5.8 Análise dos resultados

Os resultados estão expressos pela média ± desvio padrão. O programa
estatístico usado para realizar as análises foi GraphPad Prism versão 8.0.1. Foi
considerado um valor de P < 0,05 como significativo. Foi utilizado o teste de análise
de variância (One way ANOVA e Two way ANOVA) com pós-teste de Dunnett T3 ou
Tukey para fazer as comparações numéricas entre os grupos avaliados.

6. RESULTADOS
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6.1 Teste de eficácia do Oxisterol delta-3

6.1.1 Tamanho das lesões e carga parasitária

Na Figura 14, é possível analisar a progressão do tamanho das lesões durante
o experimento. O tamanho médio da lesão no dia 1 foi aproximadamente 3,155 cm 2
em todos os grupos. Nos grupos infectados, a lesão apresentou um pico de
crescimento até o dia 34. Após o dia 34, houve um período de pouco crescimento até
o dia 52, onde ocorreu o início do tratamento.

Figura 14: Progressão do tamanho de lesão, desde o dia da infecção à eutanásia. G1- controle
infectado; G2- controle saudável, G3 Infectado e tratado com GLU; G4- Infectado e tratado com
creme base beeler contendo 0% de OD3; G5- Infectado e tratado com creme base beeler contendo
1% de OD3 e G6 - Infectado e tratado com creme base beeler contendo 5% de OD3.

Na figura 14, também é possível observar que, os animais tratados com OD3
apresentaram redução do tamanho de lesão no ponto de inoculação dos parasitos
quando comparados ao grupo controle infectado. Foi calculada a área sob curva
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(AUC) para verificar a influência do tratamento na evolução da lesão (figura 15). Dessa
forma, foi observado que houve diferença nos grupos G5 e G6 quando comparado
aos demais, na tabela 03 estão representados os resultados.

Figura 15: Área sob a curva (AUC) do tamanho da lesão dos grupos avaliados. G1- controle
infectado; G2- controle saudável, G3 Infectado e tratado com GLU; G4- Infectado e tratado com creme
base beeler contendo 0% de OD3; G5- Infectado e tratado com creme base beeler contendo 1% de
OD3 e G6 - Infectado e tratado com creme base beeler contendo 5% de OD3.

Tabela 3. Total da AUC avaliada nos grupos
AUC
Area total
Erro
Padrão
IC 95%

G1
62,89 a

G2
58,49 b

G3
63,26 a

G4
63,20 a

G5
61,81 c

G6
62,18 c

Valor de P

0,1658

0,1059

0,1141

0,08178

0,2059

0,1198

<0,0001

62,5763,22

58,2858,69

63,0463,48

63,04-63,36

61,4162,22

61,9462,41

Nota: Grupos que não compartilham a mesma letra são diferentes. Análise de dados realizado
utilizando o teste de ANOVA de uma via com pós teste de Tukey. IC: Intervalo de Confiança.

Uma outra análise foi realizada (Figura 16), utilizando o teste de ANOVA de
duas vias com pós teste de Tukey. Nesta análise, foi comparado o tamanho de lesão
de todos os grupos em 03 dias diferentes, sendo eles os dias: 52, 61 e 67. Tempo P=
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0,0675; Tratamento P=0,0001; Interação entre Tempo e Tratamento P < 0,0001*.
Comparação dos grupos G5 e G6 em relação ao grupo G1 (P<0,0001) e ao grupo G3
(P<0,001).

Figura 16: Comparação do tamanho médio de lesão entre os grupos no período de 52, 61 e 67
dias. G1- controle infectado; G2- controle saudável, G3 Infectado e tratado com GLU; G4- Infectado e
tratado com creme base beeler contendo 0% de OD3; G5- Infectado e tratado com creme base beeler
contendo 1% de OD3 e G6 - Infectado e tratado com creme base beeler contendo 5% de OD3.

Com estes dados, podemos perceber que G5 e G6 tiveram uma redução do
tamanho da lesão, quando comparados ao grupo controle infectado.
Em relação ao parasitismo cutâneo (Figura 17), pode-se observar que os
grupos tratados com 1% e 5% de OD3 apresentaram redução de carga parasitária,
bem como o grupo tratado com GLU. Para realizar a análise entre os grupos, foi
realizado o teste ANOVA de uma via com pós teste de Dunnet T3, em que foi
comparado todos os grupos com o grupo infectado. Na análise de variância (ANOVA
de uma via) os valores de P indicam que há diferença significante entre os grupos
analisados (P=0,0001) e no teste de Dunnet T3, os valores de P indicam que há
diferença significante entre os grupos tratados com OD3 (G5 - P= 0,0039 e G6 – P=
0,0038) e com o grupo tratado com GLU (P= 0,0039) quando comparados com o grupo
infectado. Entre os grupos G3, G5 e G6 não foi observado diferença (P>0,9999), ou
seja, os efeitos na diminuição da carga parasitária entre estes grupos são
semelhantes.
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Figura 17: Carga parasitária por grama de pele/lesão de camundongos BALB/c infectados com
L. (L.) amazonensis e tratados topicamente durante 10 dias com creme base beeler concentrado
à 0, 1 e 5% de oxisterol delta-3. G1- controle infectado; G3 Infectado e tratado com GLU; G4- Infectado
e tratado com creme base beeler contendo 0% de OD3; G5- Infectado e tratado com creme base beeler
contendo 1% de OD3 e G6 - Infectado e tratado com creme base beeler contendo 5% de OD3. O
asterisco indica a diferença em relação ao controle infectado (G1).

6.1.2 Análise histológica

Após análise histológica dos fragmentos da cauda no sítio da infecção por
Leishmania (L.) amazonensis nos animais infectados, chegamos à conclusão de que
o OD3 mediou uma boa resposta na atividade leishmanicida. Foi possível notar que
as concentrações de 1% e 5% não apresentaram diferenças significativas entre si. Na
Tabela 4 estão listadas as diferenças e resultados de cada grupo.
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Tabela 4: Diferenças e resultados dos grupos no teste de eficiência do OD3.

Grupo

Ulceração

Necrose da
Derme

Infiltrado
inflamatório

Parasitismo

Granuloma

Intenso

Ausente

Controle
Infectado

Epiderme

Presente

Intenso
(Predomínio de
Linfócitos)

Glucantime

Superficial

Presente

Intenso (Misto Linfomononuclear
e neutrófilos)

Discreto

Ausente

0%
oxisterol

Superficial

Presente com
tampão
fibrinoleucocitário

Intenso

Intenso

Ausente

1%
oxisterol

Ausente

Ausente

Moderado
(Macrófagos)

Discreto

Ausente

5%
oxisterol

Ausente

Ausente

Moderado
(Macrófagos e
Linfócitos)

Discreto

Ausente

Na figura 18, podemos observar as lesões causadas nos animais usados no
teste de eficácia do OD3, enquanto nas Figuras 19 a 24, pode-se observar nos cortes
histológicos o parasitismo e infiltrado inflamatório na pele dos animais dos grupos
utilizados para o experimento de efeito terapêutico do OD3.

Figura 18: Animais pertencentes ao experimento de eficácia do OD3, após 09 dias de tratamento.
A) Controle saudável. B) Tratado intralesionalmente com Glucantime. C) Tratado topicamente com
creme à base beeler concentrado à 5% de oxisterol delta-3. D) Tratado topicamente com creme à base
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beeler sem oxisterol delta-3. E) Tratado topicamente com creme à base beeler concentrado à 1% de
oxisterol delta-3. F) Controle infectado.

Figura 19: Fotomicrografias de cortes histológicos da pele (cauda) de camundongos BALB/c
infectados com Leishmania. L. amazonensis, pertencentes ao grupo controle infectado do
experimentoutilizados no teste de eficácia de OD3. A: Área ulcerada (HE – 100×). B: Área não
ulcerada. Infiltrado moderado (HE – 100×). C: Parasitismo alto. (Seta) (HE – 400×)
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Figura 20: Fotomicrografias de cortes histológicos da pele (cauda) de camundongos BALB/c,
pertencentes ao grupo controle saudável do experimento utilizados no teste de eficácia de OD3.
Sem alteração. (HE - 200×).

Figura 21: Fotomicrografias de cortes histológicos da pele (cauda) de camundongos BALB/c
infectados com Leishmania. L. amazonensis, pertencentes ao grupo infectado e tratado com 5%
de OD3 do experimentoutilizados no teste de eficácia de OD3.A: Epiderme íntegra, sem úlcera,
moderado e difuso infiltrado inflamatório (HE - 200×). B:Infiltrado celular moderado. Baixo parasitismo
(HE – 400×).
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Figura 22: Fotomicrografias de cortes histológicos da pele (cauda) de camundongos BALB/c
infectados com Leishmania. L. amazonensis, pertencentes ao grupo infectado e tratado com 0%
de OD3 do experimentoutilizados no teste de eficácia de OD3. A: Borda da úlcera, apresenta
necrose de derme com ulceração de epiderme e crosta fibrinoleucocitária (HE – 200×). B: Base da
úlcera, alto parasitismo (HE – 400×). C: Área ulcerada (HE - 100×).

Figura 23: Fotomicrografias de cortes histológicos da pele (cauda) de camundongos BALB/c
infectados com Leishmania. L. amazonensis, pertencentes ao grupo infectado e tratado com 1%
de OD3 do experimentoutilizados no teste de eficácia de OD3. A: Baixo parasitismo. Infiltrado
linfomononuclear (HE – 400×). B: Não apresenta úlcera. Baixo parasitismo (HE - 200×). C: Baixo
parasitismo (HE - 400×).
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Figura 24: Fotomicrografias de cortes histológicos da pele (cauda) de camundongos BALB/c
infectados com Leishmania. L. amazonensis, pertencentes ao grupo infectado e tratado com
GLU do experimentoutilizados no teste de eficácia de OD3. A:Infiltrado moderado com epiderme
íntegra (HE – 200×). B: Baixo parasitismo, (HE - 400×).

6.2 Teste de toxicidade

Após análise dos cortes histológicos corados com HE, a partir de fragmentos
de baço, fígado, rim, pulmão, coração e pele (cauda) de animais saudáveis,
conseguimos chegar à conclusão de que o OD3, mesmo em suas diferentes
concentrações,

não

apresentou

nenhum

tipo

de

toxicidade

aos

animais,

diferentemente do fármaco padrão, GLU, que apresentou nefrotoxicidade.

6.2.1 Análise histológica dos rins de animais utilizados no teste de toxicidade
do OD3.

Na Figura 25 é possível observar as alterações histológicas nos rins dos
animais tratados com GLU, OD3 e sem tratamento.
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Figura 25: Fotomicrografias de cortes histológicos dos rins de camundongos BALB/c saudáveis
utilizados no teste de toxicidade de OD3, tratados com GLU (A) apresentando nefrotoxicidade
(necrose tubular aguda), sem tratamento (B), creme base beeler à 0% de OD3 (C), creme base beeler
à 1% de OD3 (D) e creme base beeler à 5% de OD3 - (HE - 100×).

6.2.2 Análise histológica do fígado de animais utilizados no teste de toxicidade
do OD3.

Na Figura 26, é possível observar os cortes histológicos em fígado dos
animais tratados com GLU, OD3 e sem tratamento.
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Figura 26: Fotomicrografias de cortes histológicos do fígado de camundongos BALB/c
saudáveis utilizados no teste de toxicidade de OD3. A: grupo tratado com GLU, sem alterações (HE
- 100×). B: Controle saudável, sem alterações (HE - 100×). C: grupo tratado com creme base beeler
0% ODD3, sem alterações (HE - 100×). D: grupo tratado com 1% OD3, sem alterações (HE - 100×). E:
Grupo tratado com 5% OD3 norma, sem alterações (HE - 100×).

6.2.3 Análise histológica do coração de animais utilizados no teste de toxicidade
do OD3.

Na Figura 27, é possível observar os cortes histológicos em coração dos
animais tratados com GLU, OD3 e sem tratamento.
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Figura 27: Fotomicrografias de cortes histológicos do coração de camundongos BALB/c
saudáveis utilizados no teste de toxicidade de OD3. A: grupo tratado com GLU, sem alterações (HE
- 100×). B: Controle saudável, sem alterações (HE - 100×). C: grupo tratado com creme base beeler
0% ODD3 , sem alterações (HE – 10X). D: grupo tratado com 1% OD3, sem alterações (HE - 100×). E:
Grupo tratado com 5% OD3, sem alterações (HE - 100×).

6.2.4 Análise histológica do baço de animais utilizados no teste de toxicidade
do OD3.

Na Figura 28, é possível observar os cortes histológicos em baço dos animais
tratados com GLU, OD3 e sem tratamento.
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Figura 28: Fotomicrografias de cortes histológicos do baço de camundongos BALB/c saudáveis
utilizados no teste de toxicidade de OD3. A: grupo tratado com GLU, sem alterações (HE - 100×). B:
Controle saudável, sem alterações (HE - 100×). C: grupo tratado com creme base beeler 0% OD3, sem
alterações (HE – 10X). D: grupo tratado com 1% OD3, sem alterações (HE - 100×). E: Grupo tratado
com 5% OD3, sem alterações (HE - 100×).

6.2.5 Análise histológica do pulmão de animais utilizados no teste de toxicidade
do OD3.

Na Figura 29, é possível observar os cortes histológicos em pulmão dos
animais tratados com GLU, OD3 e sem tratamento.
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Figura 29: Fotomicrografias de cortes histológicos do pulmão de camundongos BALB/c
saudáveis utilizados no teste de toxicidade de OD3. A: grupo tratado com glucantime, aumento de
100×. B: Controle saudável, normal aumento de 100×. C: grupo tratado com creme base beeler 0%
ODD3, normal, aumento de 100×. D: grupo tratado com 1% OD3, normal aumento 100×. E: Grupo
tratado com 5% OD3 normal aumento 100×.

6.2.6 Análise histológica da pele de animais utilizados no teste de toxicidade do
OD3.

Na Figura 30, é possível observar os cortes histológicos de pele dos animais
tratados com GLU, OD3 e sem tratamento, enquanto na Figura 31, podemos observar
a cauda dos animais, onde era aplicado o tratamento para o experimento de toxicidade
do OD3.
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Figura 30: Fotomicrografias de cortes histológicos da pele (cauda) de camundongos BALB/c
saudáveis utilizados no teste de toxicidade de OD3. A: grupo tratado com glucantime, aumento de
100×. B: Controle saudável, normal aumento de 100×. C: Grupo tratado com 5% OD3 normal aumento
100×. D: grupo tratado com 1% OD3, normal aumento 100×.

Figura 31: Animais pertencentes ao experimento, após 09 dias de tratamento. A) Controle
saudável. B) Tratado subcutaneamente com Glucantime. C) Tratado topicamente com creme à base
beeler concentrado à 1% de oxisterol delta 3. D) Tratado topicamente com creme à base beeler
concentrado à 5 % de oxisterol delta 3. E) Tratado topicamente com creme à base beeler sem oxisterol
delta 3.

7. DISCUSSÃO
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A LTA é uma doença negligenciada, sendo o Brasil um dos países mais
acometidos pela doença. O tratamento com antimoniais pentavalente é utilizado há
mais de 70 anos como medicamento de primeira escolha no país e tem se mostrado
ineficaz contra algumas espécies de Leishmania. Além de tóxico, este se apresenta
na forma injetável, oferece um amplo espectro de efeitos adversos e representa ainda
alto custo de aquisição para o país (SOARES, 2017). Os tratamentos clássicos para
leishmaniose, que se fundamentam principalmente nos antimoniais pentavalentes e
na anfotericina B, possuem uma série de efeitos colaterais como nefro, cardio e
hepatotoxicidade (AMATO, 1997). Consequentemente, existe uma necessidade
imediata de pesquisas para novos compostos antileishmania, a fim de combater a
resistência aos medicamentos utilizados, e que demonstre eficácia e segurança,
visando de facilitar o tratamento da doença (SOARES, 2017). A esse respeito, estudo
com oxisteróis têm apresentado excelentes resultados. Os dados disponíveis
demonstram a ação de alguns oxisteróis em Leishmanias sp. (GHOSH et al., 2016).
Assim, no presente estudo, objetivou-se avaliar a ação terapêutica do OD3,
no creme base beeler, na LTA experimental. A esse respeito, camundongos BALB/c
infectados com L. (L.) amazonensis foram submetidos ao tratamento com o creme
base beeler contendo diferentes concentrações de OD3.
Apesar

de

demonstrado

que

os

oxisteróis

apresentaram

atividade

leishmanicida in vitro nos parasitas Leishmania sp., não existem formulações clínicas
disponíveis que sustentem seu uso tópico para o tratamento da LTA. Sendo assim,
este estudo demonstrou que o OD3 foi capaz de diminuir o tamanho das lesões
cutâneas e a carga parasitária dos animais, no tratamento tópico. Vale ressaltar que,
a formulação em branco (creme base beeler contendo 0% de OD3) não alterou o curso
da infecção.
Nossos dados, representados nas Figuras 14, 15 e 16, demonstram que os
animais tratados com OD3 apresentaram diminuição do tamanho de lesão no local da
infecção. Esses dados são semelhantes aos achados de Wijnant et al. (2018), no
tratamento de camundongos BALB/c infectados com L. (L.) major e tratados com
Fungisome®, uma formulação alternativa de anfotericina lipossomal desenvolvida e
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comercializada desde 2003 na Índia que apresentou reduções significativas no
tamanho da lesão de animais tratados com a droga.
Quando comparados os animais tratados com OD3 aos animais tratados o
fármaco padrão GLU, se observou que os animais tratados com OD3 apresentaram
menores tamanhos de lesão no local da infecção, uma vez que os animais tratados
com GLU continuaram apresentando evolução do tamanho da lesão. Isso pode ser
explicado pela reação inflamatória local associada à hipersensibilidade que o GLU
apresenta. Bezerra-Souza et al (2020), publicaram que os graves efeitos colaterais
induzidos pelo GLU podem ser evitados aplicando-o intralesionalmente, no entanto,
alguns pacientes podem apresentar reações inflamatórias locais, associadas à
hipersensibilidade do tipo IV, e um processo semelhante pode ocorrer em
camundongos BALB/c. No estudo de Córdoba et al. (2012), foram relatadas reações
locais ao tratamento intralesional com antimoniato de meglumina em nove pacientes
e os autores consideraram que a hipersensibilidade tipo IV pode estar envolvida a
essas reações.
Segundo ABBAS, LICHTMAN e PILLAI (2015), as hipersensibilidades são
ocasionadas pelo contato, ingestão, injeção ou inalação de alérgenos. Os alérgenos
são proteínas de baixo peso molecular que podem induzir uma resposta imunológica
após segunda ou repetida

exposição.

O

principal mecanismo efetor da

hipersensibilidade IV é um processo inflamatório desencadeado por uma resposta
imune celular no qual é ativada, principalmente, por macrófagos e linfócitos T CD4 do
perfil Th1 e T CD8 que irão produzir citocinas, como o IFN-γ..
Quando comparados os resultados obtidos dos animais tratados com 1% e 5%
de OD3, não observamos diferenças significativas na redução do tamanho de lesão.
Um segundo experimento, de toxicidade, foi realizado para avaliar se o OD3
possui efeitos tóxicos. Não foram observadas alterações histológicas nos animais
tratados com OD3, conforme pode ser visto nas Figuras 25 a 30, sendo assim, os
dados sugerem que o OD3 não possui toxicidade. Diferentemente dos resultados
apresentados pelos animais que foram tratados com GLU. Este grupo apresentou
nefrotoxicidade, como pode ser observado na Figura 25, assim como também foi
relatado por Santos, Pita e Guimarães (2021).
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Conforme podemos observar na Figura 17, verificou-se que os animais tratados
com OD3 e os animais tratados com GLU, apresentaram semelhança na redução da
carga parasitária. Foi observado que há diferença na carga parasitária entre os grupos
avaliados (P=0,0001). A diferença observada foi em relação ao grupo G1 (controle
infectado) quando comparado aos grupos G3 (P= 0,0039), G5 (P= 0,0039) e G6 (P=
0,0038). Esses dados são semelhantes aos achados de Bezerra-Souza et al (2021),
no tratamento de camundongos BALB/c infectados com L. (L.) amazonensis e tratados
com Butenafina, que apresentou eficácia na redução de carga parasitária comparável
ao tratamento com GLU. Entre os grupos G3 (Glucantime), G5 (1% OD3) e G6 (5%
OD3) não foi observado diferença (P>0,9999).
O mesmo padrão observado nos estudos do parasitismo cutâneo foi
encontrado na análise histológica. No estudo histológico, também foi possível verificar
a redução da carga parasitária dos grupos tratados com 1% (G5 ET) e 5% (G6 ET) de
OD3 (vide Figura 21 e Figura 23), associada a um processo inflamatório moderado,
com presença de macrófagos e linfócitos. Estes dados são semelhantes aos de KAYE
e SCOTT (2011), onde as células predominantes nos infiltrados inflamatórios dos
animais tratados com a droga experimental foram os linfócitos seguidos pelos
macrófagos, os quais albergavam poucas formas amastigotas, sugerindo sua ativação
durante a infecção.
Já no estudo histológico do grupo tratado com GLU (Figura 24), evidenciou-se
que também houve redução da carga parasitária, porém associada a um processo
inflamatório intenso e misto (Linfomononuclear e neutrófilos). Estes dados são
semelhantes aos dados de Bezerra-Souza et al (2021) onde o grupo de animais
tratados com GLU apresentou intenso infiltrado inflamatório, porém, houve redução
da carga parasitária. Os autores também explicam que o intenso infiltrado inflamatório
pode ser feito do baixo número de formas amastigotas encontradas ou efeito da droga,
uma vez que o GLU desencadeou uma resposta inflamatória na pele de animais
saudáveis e nos humanos.
Na pele dos grupos controle infectado (G2 ET) e infectado e tratado com creme
base beeler contendo 0% de OD3 (G4 ET), observou-se intenso infiltrado inflamatório
composto principalmente por linfócitos além de alto parasitismo, conforme pode ser
observado nas Figuras 19 e 22 dados semelhantes aos de Bezerra-Souza et al (2021).
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Em conclusão, o creme base beeler foi formulado com sucesso para
administração tópica no tratamento experimental dos animais infectados com L. (L.)
amazonensis. O OD3 não provocou reação tóxica, inflamatória ou alérgica nos
animais. Além disso, os animais tratados com OD3 apresentaram tamanho de lesão
reduzido e a redução da carga parasitária foi semelhante àqueles tratados com GLU.
Em contraste, o GLU, embora eficaz, para tratamento humano foi considerado
desatualizado, altamente tóxico, invasivo e doloroso (Bezerra-Souza et al, 2021).

8. CONCLUSÃO
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Os dados do estudo de eficácia do OD3 demonstraram que os animais tratados
com 1% e 5% de OD3 (G5 ET e G6 ET, respectivamente) apresentaram redução no
tamanho da lesão e diminuição da carga parasitária em comparação ao grupo controle
infectado não tratado (G2 ET). Estes grupos também apresentaram similaridade
quanto à redução na carga parasitária com o grupo de animais tratados com o fármaco
padrão GLU (G3 ET).
No estudo histológico, nas análises do parasitismo cutâneo na derme, também
foi possível verificar a redução da carga parasitária dos grupos tratados com OD3,
quando comparados ao grupo controle infectado (G2 ET) e similaridade de redução
ao grupo tratado com GLU (G3 ET), além da apresentação de infiltrado inflamatório
caracterizado de moderado (1% e 5% de OD3) e intenso (GLU).
No estudo de toxicidade, não houve alterações nos órgãos dos animais
tratados com OD3, sugerindo assim que o OD3 não causa toxicidade, enquanto
animais tratados com GLU apresentaram processo inflamatório nos rins.
Assim, além da boa atividade terapêutica apresentada pelo OD3, por sua via
de aplicação não ser invasiva e, sim, tópica apresenta maiores vantagens em relações
às injeções, como, por exemplo, o paciente conseguir realizar sua automedicação e
sem dor, isso levará à diminuição do abandono da terapia. Sendo assim pode ser
considerado útil para o tratamento da LTA.
Tomados em conjunto, esses dados preliminares sugerem que o OD3 pode ser
uma alternativa para o tratamento de leishmaniose, sendo um tratamento seguro,
eficaz, de baixo custo, de menor duração, não invasivo e indolor para a LTA.
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ANEXOS

Anexo 9.1: Aprovação Comissão de Ética no uso de Animais da Faculdade de
Medicina da USP (CEUA FMUSP).

65

Anexo 9.2: Aprovação Comissão de Ética no uso de Animais do Instituto de
Medicina Tropical de São Paulo (CEUA IMT).
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