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RESUMO 
 

Pinto EG. Estudo do potencial terapêutico de fármacos e compostos sintéticos, 
livres ou incluídos em lipossomos: uma abordagem in vitro e experimental na 
leishmaniose visceral (tese). São Paulo: Instituto de Medicina Tropical de São Paulo 
da Universidade de São Paulo; 2016. 
 
Incluída dentre as doenças tropicais negligenciadas (DTNs), a leishmaniose se 
apresenta como um complexo de doenças de variados graus de gravidade, 
ocasionando desde uma lesão cutânea a uma progressiva infecção visceral fatal. O 
desenvolvimento de novas terapias é imprescindível, devido ao limitado e complexo 
arsenal terapêutico. Sendo assim, o presente projeto realizou o estudo in vitro e 
experimental em modelo de hamster infectado com L. (Leishmania) infantum de 
novas terapias para a leishmaniose visceral, utilizando três abordagens: i) 
reposicionamento de fármacos em uso na clínica para o tratamento de outras 
patologias; ii) sistemas de liberação controlada e sustentada de fármacos como os 
lipossomos e iii) avaliação de análogos sintéticos de naftoquinonas, bem como, 
análogos sintéticos de quelantes de ferro. O fármaco nitazoxanida (NTZ) foi 
amplamente estudado, apresentando atividade anti-Leishmania contra amastigotas 
intracelulares e um índice de seletividade (IS) de 2,5. Quando avaliado em modelo 
experimental, foi incapaz de reduzir a densidade parasitária no baço e fígado na 
forma livre, porém a encapsulação em lipossomos (NTZ-LP) conferiu maior 
direcionamento, resultando em uma eficácia de 50 e 82% no baço e fígado, 
respectivamente. A captação, in vitro, da NTZ-LP também foi avaliada em 
macrófagos sadios e infectados demonstrando uma ampla distribuição no 
citoplasma de ambos os grupos. Os parâmetros físico-químicos avaliados da NTZ-
LP demonstraram uma formulação unilamelar, negativa com diâmetro inferior a 
200nm. Estudos farmacocinéticos em modelo murino da NTZ e NTZ-LP 
demonstraram uma meia vida plasmática (T1/2) similar para ambas às formulações 
(6,5 minutos para NTZ e 8,7 minutos para NTZ-LP), porém tanto a exposição (AUC) 
e concentração plasmática máxima (Cmax) resultaram em valores quatro vezes 
maiores para os lipossomos, justificando a eficácia da formulação no estudo pré-
clínico. Foi realizada ainda a triagem de 10 fármacos antihistamímicos, porém 
somente a cinarizina apresentou atividade no amastigota intracelular. O estudo 
experimental demonstrou que o fármaco foi incapaz de reduzir a densidade 
parasitária tanto no baço como no fígado dos animais, porém quando encapsulado 
em lipossomos foi observada uma eficácia de 54% apenas no fígado. Outros dois 
fármacos estudados apresentaram atividade anti-Leishmania, a amiodarona (anti-
arrítmico) e a sertralina (anti-depressivo). Apesar de a amiodarona ter apresentado 
potente atividade contra os amastigotas, com Concentração Efetiva 50% (CE50) de 
0,5 µM e um elevado IS de 56, não demonstrou atividade tanto no baço como no 
fígado no modelo experimental. Sertralina foi o fármaco mais promissor do trabalho, 
apresentando uma CE50 de 1,8 µM e IS de 10, alcançando níveis de tratamento de 
58% no baço e 87% no fígado dos animais. Novos compostos sintéticos também 
foram estudados. Dentre os 36 compostos análogos sintéticos de naftoquinonas, 14 
demonstraram atividade contra as formas amastigotas intracelulares, destacando 
cinco compostos com IS >5. Ainda, os compostos sintéticos, quelantes de ferro, 
não foram capazes de eliminar o amastigota intracelular. O projeto teve como 
objetivo primordial a obtenção de um novo candidato a fármaco, livre ou 
encapsulado em lipossomos, que pudesse contribuir com novas perspectivas para 
estudos de novas terapias para a leishmaniose visceral. 
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Descritores: Leishmaniose visceral. Leishmania. Fármacos. Lipossomos. 
Terapêutica. 
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ABSTRACT 
 

Pinto EG. Studies towards the therapeutic potential of drugs and synthetic 
compounds free or loaded into liposomes: an in vitro and experimental approach 
against visceral leishmaniasis (thesis). São Paulo: Instituto de Medicina Tropical de 
São Paulo da Universidade de São Paulo; 2016. 

 
Included among the neglected tropical diseases (NTDs), leishmaniasis present itself 
as a complex of varying degrees of serious diseases, resulting from a skin lesion to 
a progressive fatal visceral infection. The development of new therapies is essential, 
due to the limited and complex therapeutic arsenal. Thus, this project conducted the 
in vitro and in vivo studies using infected hamsters with L. (L.) infantum for new 
therapies against visceral leishmaniasis, using the three following approaches: i) 
drug repurposing; ii) controlled and sustained systems for drug delivery, such as 
liposomes, and iii) synthetic analogs of naphthoquinones, as well as, analogs of 
synthetic iron chelators. The nitazoxanide drug (NTZ) has been studied extensively, 
showing anti-Leishmania activity against intracellular amastigotes and selectivity 
index (SI) of 2.5. When it was evaluated in an experimental model, was unable to 
reduce the parasite burden in the spleen and liver in free form. However, when was 
encapsulated in liposomes (NTZ-LP), it has conferred higher direction, resulting in 
an efficiency of 50 to 82% in the spleen and liver, respectively. The in vitro uptake of 
NTZ-LP was evaluated in healthy and infected macrophages demonstrating a broad 
distribution in the cytoplasm of both groups. The NTZ-LP physical-chemical 
parameters were evaluated and showed a unilamellar formulation, negative and with 
diameter lower than 200nm. Pharmacokinetics studies in the murine model with NTZ 
and NTZ-LP showed a half-life (T1/2) similar for both formulations (6.5 minutes to 
NTZ and 8.7 minutes to NTZ-LP). However, the exposure (AUC) and maximum 
plasma concentration (Cmax), resulted, for the liposomes values, four times higher, 
which justify the efficacy of liposomal formulation in preclinical study. Additionally, 10 
antihistamines drugs were evaluated, but only cinnarizine showed activity in the 
intracellular amastigotes. The experimental study showed that the drug was unable 
to reduce the parasite burden in both, spleen and liver infected animals. 
Nevertheless, when it was encapsulated in liposomes, a 54% efficacy, only, in the 
liver was observed. Other two drugs were studied relating Leishmania activity: 
amiodarone (antiarrhythmic) and sertraline (antidepressant). Although amiodarone 
have shown potent activity against amastigotes with Effective Concentration 50% 
(EC50) of 0.5 µM and a high SI of 56, no activity was seen in spleen and liver in the 
experimental model. On the other hand, sertraline was the most promising drug, 
showing an IC50 of 1.8 µM and SI of 10, increasing the treatment levels of 58% in 
the spleen and 87% in the liver of the animals. Novel synthetic compounds were 
also studied. Among 36 synthetic analogues of naphthoquinones, 14 demonstrated 
activity against intracellular amastigotes, highlighting five compounds with SI>5. 
Moreover, synthetic analogues of iron chelators were not able to eliminate 
intracellular amastigotes. The project had as its primary objective the attainment of a 
new drug candidate, free or encapsulated into liposomes, and it could contribute 
with new perspectives for studies towards novel therapies against visceral 
leishmaniasis. 
Descriptors: Visceral leishmaniasis. Leishmania. Drugs. Liposomes. Therapy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Contextualização da doença 

 

A leishmaniose é uma doença tropical negligenciada (DTN) associada a 

países subdesenvolvidos e/ou em desenvolvimento, com infecções que se 

manifestam notoriamente em climas tropicais ou subtropicais e, consequentemente, 

atingem populações menos favorecidas1. São justamente denominadas 

negligenciadas, dentre outros fatores, por não atraírem o interesse do setor 

farmacêutico, o qual não as considera um mercado potencial para o elevado 

investimento necessário para o desenvolvimento de novos fármacos2-4. 

Abrangendo, atualmente, um total de 98 países, 3 territórios e 5 continentes 

apresentando transmissão endêmica e totalizando mais de 58.000 novos casos de 

leishmaniose visceral e 220.000 novos casos de leishmaniose cutânea por ano. Há, 

ainda, uma estimativa de incidência global de aproximadamente 0.2-0.4 casos para 

a forma visceral e 0.7-1.2 para a forma cutânea, fazendo da leishmaniose uma das 

seis endemias mais importantes segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS)5,6. 

Considerando as diferentes manifestações clínicas, bem como os diferentes 

graus de severidade, as leishmanioses estão classificadas em duas principais 

doenças: a leishmaniose cutânea (LC) e a leishmaniose visceral (LV)7. Dentro da 

LC encontram-se, ainda, mais 2 subclassificações: a leishmaniose cutâneo mucosa 

(LCM) e a leishmaniose cutâneo difusa (LCD)8 (Figura 1). 
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Figura 1 - Manifestações clínicas das leishmanioses. a: leishmaniose cutânea; b: 
leishmaniose mucocutânea; c: leishmaniose visceral; d: leishmaniose 
dérmica pós-calazar8. 

 

Basicamente, a LC é causada por parasitas das espécies L. major, L. 

tropica, L. aethiopica (velho mundo) e L. amazonensis, L. mexicana, L. braziliensis, 

L. panamensis, L. peruviana, L. guayanensis (novo mundo) (Figura 2) que 

provocam, majoritariamente, lesões ulcerosas. A forma cutânea mucosa é causada 

por L. braziliensis, L. panamensis, L. guyanensis ocasionando lesões destrutivas. A 

dérmica pós calazar é causada por L. amazonensis, L. mexicana e L. aethiopica e 

apresenta formas cutâneas em indivíduos que já foram tratados por LV. A visceral 

forma mais grave da doença, é causada pelo complexo L. donovani que consiste 

basicamente L. infantum/L. chagasi e L. donovani (Figura 2), no qual o parasita 

apresenta tropismo pelo sistema fagocítico mononuclear (SFM) do baço, fígado, 
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medula óssea e linfonodos, sendo que mais de 90% dos casos evoluem a óbito em 

indivíduos não tratados5. 

 

 

Figura 2 - Taxonomia da Leishmania5.  
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Ainda dentro do complexo L. donovani nota-se maior prevalência da 

infecção por L. (L.) infantum no norte da África, Europa, América do Sul e America 

Central, enquanto que a maior porcentagem de infecção por L. (L.) donovani se 

destaca no leste da África, partes do Oriente Médio e Índia (Figura 3)8-10. 

 

 

Figura 3 - Distribuição da leishmaniose visceral no mundo8. 
 

Segundo o Ministério da Saúde brasileiro (MS), a leishmaniose vem 

apresentando uma mudança no perfil de transmissão. Inicialmente a transmissão 

era em decorrência do contato com áreas florestais, porém nas últimas décadas 

verificou-se a modificação do perfil epidemiológico, com ocorrência em áreas rurais, 

periurbanas e urbanas podendo, ainda, ser classificada em três diferentes perfis 

epidemiológicos: silvestre (transmissão em áreas de vegetação primária); 

ocupacional (transmissão em decorrência da exploração desordenada de florestas 

para construções de estradas/extração de madeira) e periurbana (transmissão 

através da adaptação do vetor ao peridomicílio)11. 
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Com um período de incubação variando de 10 dias a 1 ano, a transmissão 

da LV ocorre através da picada de fêmeas de insetos dípteros, família Psychodidae, 

sub-família Phlebotominae, gênero Lutzomyia (Novo Mundo) ou Phlebotomus 

(Velho Mundo). Cerca de 30 espécies estão associadas à transmissão da LV no 

mundo, porém Lutzomyia longipalpis é o mais prevalente e considerado principal 

vetor nas Américas10,12,13. 

Pertencente à família Tripanosomatidae, gênero Leishmania, ordem 

Kinetoplastida, os protozoários apresentam dimorfismo em seu ciclo de vida: o 

promastigota, forma flagelar, encontrado no tubo digestivo do inseto vetor e o 

amastigota, intracelular obrigatório, encontrado nas células do sistema fagocítico 

mononuclear do hospedeiro (Figura 4)14,15. 

 

 
Figura 4 - Formas promastigotas e amastigotas de Leishmania. Fonte: a: 

promastigotas (http://www.uzonnalab.com/index_2.htm) e b: 
amastigotas (arquivo pessoal). 

 

Basicamente, o ciclo da Leishmania se inicia quando a fêmea do inseto 

vetor realiza o repasto sanguíneo em um mamífero através da inoculação dos 

promastigotas na pele. Os promastigotas são internalizados por células dendríticas 

e macrófagos da derme onde se transformam em amastigotas, resultando na perda 

dos flagelos. A multiplicação e sobrevivência dos amastigotas dentro dos 

fagolisossomos ocorre através da interação parasita-hospedeiro. Por fim, os 

parasitas se disseminam através do sistema linfático e sistema vascular, infectando 

a b 
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novos monócitos e macrófagos do sistema retículo-endotelial, resultando na 

infiltração da medula óssea, hepatoesplenomegalia e, em alguns casos, 

linfadenopatia (Figura 5)8. 

 

 

Figura 5 - Ciclo de vida do parasita Leishmania (modificado)16. 
 

Para a perpetuação do ciclo, o parasita necessita de um reservatório. Neste 

contexto, duas categorias podem ser enfatizadas: a antroponótica, na qual o 

hospedeiro é o próprio homem, e a zoonótica, a qual utiliza como hospedeiro o cão 

(no ambiente doméstico) e canídeos/raposas/marsupiais (no ambiente 

silvestre)5,17,18. Nota-se, ainda, que a área de transmissão antroponótica está mais 

associada com a infecção por L. donovani, enquanto que a zoonótica está mais 

relacionada com L. Infantum8. 

Com uma média de 90% dos casos concentrado em seis países: Índia, 

Bangladesh, Sudão do Sul, Sudão, Brasil e Etiópia5,6, há uma estimativa de 500.000 
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novos casos de LV e mais de 50.000 mortes por ano, número este superado 

apenas pela malária, dentre as doenças parasitárias8,19. 

No Brasil, entre o período de 1990 a 2007 foram notificados 561.673 casos 

de leishmanioses, sendo 508.193 (90,5%) da forma tegumentar e 53.480 (9,5%) da 

forma visceral. Até meados de 1990, a região nordeste correspondia por quase a 

totalidade dos casos de LV (90%), porém essa situação veio sofrendo grande 

mudança impactual em termos de expansão. Em 2005, somente 56% dos casos 

foram registrados na região nordeste, demonstrando forte expansão para as 

regiões centro-oeste, sudeste e norte (Figura 6)20. 

 

 

Figura 6 - Distribuição espacial dos casos de LV no Brasil – 1983 à 1988, 1989 à 
1994, 1995 à 2000 e 2001 à 200611. 

 

A doença já atinge 20 estados brasileiros, com média anual de 3.095 casos 

entre o período de 1996 a 2005 e incidência de 2,1 casos/100.000 habitantes20. 

Destaca-se ainda que desde a introdução da LV no estado de São Paulo, foram 

notificados 2.146 casos com 187 óbitos entre o período de 1999 a 2012 (Figura 

7)21. 
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Figura 7 - Número de casos, óbitos e letalidade da LV no estado de São Paulo, 
durante o período de 1999 a 201211. 
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1.2 Contextualização dos fármacos disponíveis para terapêutica das 

leishmanioses 

 

Antimoniais Pentavalentes 

Sintetizados, primeiramente, na forma trivalente (Sb3+), os antimoniais são 

utilizados na clínica das leishmanioses há mais de 10 décadas. Posteriormente 

foram substituídos pelos antimoniais pentavalentes (Sb5+), antimoniato de 

meglumina e estibogluconato de sódio, os quais são utilizados no tratamento das 

leishmanioses há mais de 70 anos5,7,22. Em seguida, foi evidenciado que os 

antimoniais pentavalentes eram pró-fármacos, ou seja, necessitam da redução à 

forma trivalente para a ação desejada, entretanto o sítio da redução (macrófagos ou 

amastigotas) e o mecanismo de ação (enzimático ou não-enzimático) continuam 

obscuros7. O fato de apresentarem concentrações plasmáticas problemáticas, 

como meia vida plasmática de apenas 2 horas para o antimoniato, e uma longa 

meia vida plasmática de 76 horas para o estibogluconato, tornam o regime 

terapêutico com os antimoniais ainda mais complexo7,23. 

Sérios problemas estão relacionados ao uso dos antimoniais. 

Primeiramente, nota-se a alta taxa de cardiotoxicidade e diversos outros efeitos 

colaterais24, aliados a um custo de aproximadamente 120-150 dólares/tratamento e 

um complexo regime de administração (aplicação diária com 20 mg/kg de Sb5+, 

durante 28-30 dias)5,19. O tratamento envolve, ainda, uma complicada 

administração intramuscular ou intravenosa em um processo extremamente lento, 

na tentativa de evitar efeitos colaterais, dentre eles, trombose5. Ainda assim, 

pacientes abaixo de 2 anos ou acima de 45 anos de idade com sinais de doença 

avançada ou desnutrição, sofrem acentuado risco de morte quando expostos ao 
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tratamento, devido à elevada toxicidade, lenta ação, complicações da doença ou à 

combinação destes fatores8. Falta de resposta também está relatada ao uso dos 

antimoniais. Segundo Sundar25, mais de 60% dos pacientes no norte de Bihar não 

responderam ao tratamento com os antimoniais. Explicações tais como subdose 

terapêutica, tratamento incompleto bem como o uso de antimonial genérico foram 

hipotetizadas19,25. Mesmo com todos os problemas relacionados ao seu uso, os 

antimoniais são, até os dias atuais, considerados fármacos de primeira escolha 

para o tratamento da LV. 

 

Anfotericina B 

Introduzida para o tratamento da LV em áreas com ausência de resposta 

aos antimoniais7,26, a anfotericina B é um antibiótico poliênico que foi originalmente 

isolado do Streptomyces nodosus7. Assim como os antimoniais, seu regime de 

administração é bastante complicado (1 mg/kg por infusão lenta [~ 4 horas] em 15 

dias alternados) com reações à perfusão como tromboflebite totalmente esperadas; 

além disso, inúmeros são os efeitos colaterais, dentre eles hipocalemia e 

anafilaxia8,27. Seu elevado custo dificulta ainda mais o tratamento, cerca de 7-8 

dólares por 50 mg5. 

 

Pentamidina 

A pentamidina é uma diamidina aromática, introduzida na clínica da 

leishmaniose. Foi também utilizada no tratamento de pacientes com LV que não 

respondem a outros fármacos, porém questões a respeito de sua eficácia têm sido 

levantadas26. Segundo Sundar25, a pentamidina foi capaz de tratar somente 70% 

dos pacientes refratários com LV utilizando o dobro da dose, além de estar 

fortemente associada a indução de diabetes, pelo que sua utilização no tratamento 
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da LV na Índia foi interrompida24,25. A administração da pentamidina se dá, 

preferencialmente, por infusão intravenosa (4 mg/kg) uma vez a cada 3-4 semanas 

em um total de até 4 meses5. Seu elevado preço ~100 doláres/paciente e sua 

moderada eficácia torna a pentamidina cada vez menos usual22,28. 

 

Miltefosina 

A miltefosina foi o primeiro fármaco oral introduzido na terapia da 

leishmaniose e, em 2002, registrado para o tratamento de LV na Índia26,27,29,30. Seu 

principal efeito adverso é a toxicidade gastrointestinal, ainda que teratogenicidade 

tenha sido verificada em modelo animal31. Seu regime de administração é longo, 28 

dias, com doses que variam de 2,5 mg/kg até 150 mg/dia dependendo da idade e 

peso dos pacientes5. A principal vantagem da miltefosina é a administração oral e 

os preços mais acessíveis em comparação aos outros fármacos, 119 

dólares/paciente e 64-75 dólares/paciente em países que possuem acordo com a 

Organização Mundial da Saúde (OMS)5,8. A miltefosina possui meia vida plasmática 

longa (150 horas), o que pode ocasionar desenvolvimento de resistência pelos 

parasitas25,30,32. Dorlo e colaboradores32 verificaram um perfil de eliminação do 

fármaco extremamente lento em pacientes infectados com L. major. Após 28 dias 

de tratamento diário com 50 mg de miltefosina, a eliminação foi iniciada no sétimo 

dia com final de 30 dias, ainda assim, o fármaco foi detectado na circulação após 

seis meses do término do tratamento, o que poderia gerar parasitas resistentes 

bem como teratogenicidade32. Este fato foi confirmado por Sundar e 

colaboradores33 após dez anos da introdução da miltefosina. Estes verificaram 

resistência substancial durante um período de seis meses de tratamento em 

pacientes com LV na Índia33. 

 



33 

 

Sitamaquina 

A sitamaquina é uma 8-aminoquinolina descoberta pelo Walter Reed Army 

Institute of Research (WRAIR, USA)4,34 e desenvolvida pela Glaxo Smith Kline para 

o tratamento oral da LV24,35. A triagem clínica (fase I e II) foi completada com 

diferentes graus de sucesso. Estudos realizados no Brasil por Dietze e 

colaboradores36 demonstraram que pacientes infectados com L. infantum, tratados 

com 2 mg/kg de sitamaquina durante 28 dias apresentaram somente 67% de 

resposta ao tratamento. Ainda assim Jha e colaboradores37 demonstraram cerca de 

80% de tratamento na mesma concentração, porém com espécies do velho mundo. 

Estudos realizados no Quênia demonstraram que pacientes infectados com L. 

donovani, tratados com 2 mg/kg durante 28 dias tiveram maior taxa de sucesso, 

92% de tratamento38, ainda assim, sérios eventos adversos foram observados em 

todos os estudos, destacando-se a problemática nos rins36-38. Devido aos 

problemas relacionados à toxicidade juntamente com a baixa eficácia, o 

desenvolvimento deste fármaco foi interrompido na Índia4. 

 

Paromomicina 

A paromomicina, também conhecida como aminosidina, foi originalmente 

identificada como um agente leishmanicida em 1960 e reposicionada para o 

tratamento de LC e LV, estando em triagem clínica (fase III)29. Registrado na Índia 

em 2006 foi o último fármaco aprovado para o tratamento de LV7,8. Excelente 

eficácia e segurança do fármaco foram evidenciadas na Índia, principalmente pelo 

fato de que os efeitos tóxicos não foram muito pronunciados8. Outro fato relevante 

foi o alto grau de eficácia, o qual demonstrou resultados similares à anfotericina B39. 

Por mais que sua administração seja longa (21 dias) e intramuscular (11 

mg/kg/dia)5, outra grande vantagem do fármaco é o baixo custo, 10-15 dólares por 
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tratamento8. Seu potencial como mono e terapia combinatória com o 

estibogluconato estão sendo avaliados na África, assim como, formulações tópicas 

de paromomicina também foram desenvolvidas para o tratamento de LC8,26. Ainda 

assim, sua eficácia possui variações entre diferentes cepas e até mesmo a mesma 

cepa em diferentes países5. 

 

Fármacos e compostos em estudo 

Devido ao ínfimo número de fármacos disponíveis na clínica das 

leishmanioses, alguns compostos se encontram em fases de estudos. Como 

exemplo, pode-se destacar o fexinidazol, um composto nitroimidazólico, 

desenvolvido em 1970 como antimicrobiano de amplo espectro40. No começo dos 

anos 80, foi visualizada sua atividade contra a Doença do Sono41. A atividade em 

modelo experimental de LV foi descrita por Wyllie e colaboradores42 eles verifcaram 

que após 5 dias de tratamento a 200 mg/kg/dia os camundongos infectados com L. 

donovani apresentaram 98% de redução da carga parasitária. É sabido que o 

fexinidazol age como um pró-fármaco, ou seja, requer a redução enzimática em 

dois principais metabólitos, o sulfóxido e a sulfona. Os 3 compostos (fexinidazol, 

sulfóxido e sulfona) apresentaram atividade in vitro tanto para as formas 

promastigotas quanto para as formas amastigotas axênicas de L. donovani, porém 

somente os metabólitos sulfóxido e sulfona, demonstraram atividade em 

macrófagos infectados com os amastigotas de L. donovani42. Atualmente, 

fexinidazol se encontra em fase clínica II para LV, o qual ainda visa comparar a 

eficácia em humanos tanto na administração de 1800 mg/dia durante 4 dias 

consecutivos quanto 1200 mg/dia durante 6 dias consecutivos43a. 

Outro composto nitroimidazólico que vêm sendo bastante explorado é o PA-

824. Atualmente em fase clínica II para LV, apresentou atividade em modelo 
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experimental de BALB/c infectado com L. donovani onde, após 5 dias de tratamento 

a 100 mg/kg (duas vezes ao dia), demonstrou ser mais eficaz que a miltefosina, 

com taxas de tratamento no fígado na faixa de 99.9% e 68.7%, respectivamente43. 

Derivados quinolínicos são exemplos de sucesso em estudos de LV, como 

por exemplo, e já citado acima, a sitamaquina, uma 8-aminoquinolina. Outro 

exemplo que pode ser citado são os compostos análogos de 4-aminoquinaldinas 

(PP-9 e PP-10), ambos demonstraram promissores valores in vitro e in vivo contra 

Leishmania, se mostrando no modelo experimental mais efetivo que a miltefosina44. 

Como outro caso de sucesso pode-se citar os alcalóides quinolínicos substituídos 

na posição 2, originalmente isolada da Galipea longiflora, os quais demonstraram 

inicialmente atividade contra LC45a, posteriormente sua atividade anti-L. donovani foi 

descrita, demonstrando valores de tratamento próximos a miltefosina (76% e 89%, 

respectivamente)45. 

Tamofixeno, um fármaco utilizado no tratamento de câncer de mama, vem 

sendo reposicionado em modelo experimental tanto para LC como para LV. A 

atividade anti-L. infantum foi descrita por Miguel e colaboradores46 com taxas de 

tratamento acima de 90% tanto para o baço como para o fígado, porém sérios 

problemas foram relatados frente a sua toxicidade46. A doxorrubicina, um composto 

anti-câncer também foi avaliado no modelo experimental de LV, demonstrando 

inibição da carga parasitária em até 95% na dose de 625 µg/kg, durante 4 dias 

consecutivos47.
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Lipossomos 

 

A ideia inicial de direcionamento de fármacos através de carreadores surgiu 

em 1906, com o conceito da bala mágica de Paul Ehrlich (Ehrlich’s Magic Bullet), 

porém sua aplicação ocorreu somente em 1964, conforme descrito por Alec 

Bangham48. O sucesso no uso da formulação lipossomal para leishmaniose data de 

1978, quando Alving e colaboradores demonstraram eficácia cerca de 700 vezes 

maior dos antimoniais encapsulados quando comparado aos antimoniais livre. Este 

sucesso foi atribuído à constituição dos lipossomos o qual são direcionados aos 

macrófagos, bem como aos órgãos-alvo: fígado, baço e medula óssea (local onde 

reside o amastigota)49, destacando assim o sucesso da formulação lipossomal para 

leishmaniose. 

Lipossomos são vesículas lipídicas de variados tamanhos, que se formam 

espontaneamente em meio aquoso podendo, ainda, ser classificados em três 

categorias dependendo do tamanho e número de lamelas50 (Figura 8): 

i) SUVs: vesículas unilamelares pequenas (25 nm); 

ii) LUVs: vesículas unilamelares grandes (1000 nm); 

iii) MLVs: vesículas multilamelares (100 a 1000 nm); 

 

 
 

 

    MLV   LUV       SUV 
     (100 a 1000 nm)         (1000 nm)    (25 nm) 

 
Figura 8 - Classificação dos lipossomos por tamanho e número de lamelas. 
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A grande vantagem de estudar uma formulação lipossomal é a alta 

similariedade desta com a membrana celular49, não apresentando efeitos tóxicos 

proeminentes, sendo possível então encapsular o fármaco com um maior 

direcionamento a célula alvo e como consequência uma redução da toxicidade. 

Adicionalmente, em um sistema lipossomal existe a facilidade de conseguir 

encapsular tanto fármacos hidrossolúveis, o qual serão encapsulados no 

compartimento interno bem como fármacos lipossolúveis o qual serão 

encapsulados na membrana dos lipossomos (Figura 9)51. 

 

 

Figura 9 - Características estruturais dos lipossomos51. 
 

Há uma serie de características a estudar quando se deseja projetar uma 

formulação lipossomal. O número de lamelas é um fato bastante importante, uma 

vez que este pode auxiliar na quantidade de fármaco encapsulado, ou seja, quando 

se trabalha com um fármaco lipossolúvel, quanto maior o número de lamelas, maior 

a quantidade de fármaco encapsulado. Adicionalmente, é possível também 

encapsular dois compostos com polaridades diferentes dentro de um mesmo 

sistema lipossomal, ou seja, encapsular um fármaco lipossolúvel o qual ficará na 

membrana e outro hidrossolúvel, o qual ficará na zona hidrofílica. 
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O tamanho é fato marcante, uma vez que lipossomos maiores seriam 

fagocitados rapidamente devido ao alto reconhecimento pelo SFM, sendo assim, 

para conseguir uma maior circulação dos lipossomos seria interessante um 

lipossomo de menor diâmetro, pois este poderia circular por mais tempo antes de 

ser fagocitado. Adicionalmente, estudos demonstraram que lipossomos com 

tamanho maior que 1000 nm, quando administrados endovenosamente, podem 

causar o obstrução de alguns capilares, bem como lipossomos com diâmetro menor 

que 400 nm, possuem um melhor direcionamento à medula óssea51-53. 

A carga também é bastante discutida, uma vez que lipossomos negativos 

demonstraram um direcionamento duas vezes maior ao baço54, bem como, estudo 

realizados por Batista e colaboradores53 demonstraram que lipossomos carregados 

positivamente apresentam menor atividade e maior toxicidade. 

A saturação dos lipídeos também deve ser levada em consideração durante 

o preparo da formulação, devido às diferenças entre lipídeos saturados ou 

insaturados em vista de uma maior estabilidade.  

Diversas metodologias são aplicadas para a preparação dos lipossomos 

(hidratação do filme lipídico, injeção de etanol, evaporação em fase reversa, 

desidratação-reidratação, entre outros); assim como a temperatura de transcrição 

de fases dos lipídeos com o qual se trabalha50. Basicamente, os lipossomos 

convencionais são constituídos de fosfolipídeos e colesterol, podendo apresentar 

carga (positiva ou negativa) ou ser zwiteriônico. Dentre os lipídeos utilizados na 

preparação de uma formulação lipossomal, cinco podem ser destacados como os 

mais usuais: fosfatidilcolina-lecitina (zwiteriônica); fosfatidiletanolamina 

(zwiteriônica); fosfatidilglicerol (negativa); fosfatidilserina (negativa); fosfatisilinositol 

(negativa). A carga atribuida a formulação, entre outras características, tem a 

função de evitar a agregação das vesículas, aumentando assim sua estabilidade53. 
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A porcentagem de colesterol irá colaborar na preparação dos lipossomos, ou seja, o 

colesterol tem a função de deixar a membrana mais fluida, impedindo o escape do 

composto encapsulado. A proporção do colesterol deve ser bem articulada, pois 

uma maior quantidade de colesterol poderia deixar o lipossomo rígido demais 

resultando na não liberação do fármaco encapsulado ou pouco colesterol poderia 

resultar em escape do fármaco encapsulado antes mesmo de serem fagocitados. 

Sendo assim, destaca-se que os lipossomos produzidos neste trabalho 

foram constituídos de lipídeos saturados (visando uma maior estabilidade) com 

fosfatidilcolina, fosfatidilserina e colesterol o qual atribuiu carga negativa ao sistema 

lipossomal) e SUVs (visando uma captação tardia quando comparada aos LUVs). 

 

Formulações de anfotericina B para LV 

Estudos utilizando formulações lipídicas de anfotericina B estão disponíveis 

na clínica para o tratamento das leishmanioses. Atualmente, existem três diferentes 

tipos de formulações utilizando o fármaco anfotericina: 

i) anfotericina B lipossomal (Ambisome®); 

ii) anfotericina B complexo lípidico (Abelcet®); 

iii) anfotericina B dispersão coloidal (Amphocil®). 

Todas possuem eficácia comparável à anfotericina B, porém a toxicidade 

frente às formulações lípidicas são extremamente menores28. 

Anfotericina B lipossomal (Ambisome®). Constituída por fosfotidicolina, 

fosfatidilglicerol e colesterol, em sistema lamelar único, é a formulação lipossomal 

mais estudada e a qual apresenta melhor eficácia quando comparada à outras 

formulações55. Originalmente desenvolvida para o tratamento de micoses 

sistêmicas, em 1997 foi reposicionada como o primeiro fármaco lipossomal 

aprovado para o tratamento de LV56,57. Nas Américas, seu regime de administração 



40 

 

se dá por via intravenosa 3-5 mg/kg/dia durante 3 à 6 dias, com uma dose total 

máxima de 20 mg/kg/tratamento22 com efeitos adversos quase nulos56. Apresenta 

uma meia-vida plasmática de aproximadamente 7 horas7, porém, problemas com 

sua estabilidade são relatados, como temperaturas acima de 25°C e inferiores a 

0°C poderem alterar as características dos lipossomos, impactando na eficácia e 

toxicidade58.  

Muito se fala dos altos custos de uma formulação lipossomal, porém um 

estudo recente avaliou a eficácia em dose única de anfotericina B lipossomal a 10 

mg/kg quando comparado com 15 infusões em dias alternados de anfotericina B a 1 

mg/kg. Os resultados demonstraram que anfotericina B lipossomal foi menos 

expansiva, mais segura e com a mesma eficácia quando comparada à anfotericina 

B livre59. Até recentemente, seu uso em países em desenvolvimento era 

impraticável devido ao elevado custo (2,800 dólares/tratamento), porém preços 

preferenciais foram acordados entre WHO e países endêmicos, possibilitando o 

tratamento com o Ambisome® a um preço muito mais acessível (200 

dólares/tratamento)8,60. Sendo considerado como o melhor fármaco disponível na 

clínica para o tratamento de LV, Ambisome® é o fármaco de primeira escolha na 

Europa e Estados Unidos8. 

Anfotericina B dispersão coloidal (Amphocil®) e anfotericina B complexo 

lípidico (Abelcet®). Apesar de ambas formulações serem menos usuais que o 

Ambisome®, a anfotericina B dispersão coloidal consiste em uma relação 1:1 de 

anfotericina B + sulfato de colesteril55 e anfotericina B complexo lípidico consiste em 

anfotericina B + L-a-dimiristoilfosfatidilcolina e L-a-dimiristoilfosfatidilglicerol55. 

Ambas foram avaliadas frente à pacientes infectados com L. donovani na Índia. 

Segundo Sundar e colaboradores61, Amphocil® quando administrada a 7,5 mg/kg ao 

longo de 6 dias demonstrou promissor valor de tratamento (97%) enquanto que 
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Abelcet® demonstrou ser menos efetiva quando administrada a 5 mg/kg por 5 dias 

consecutivos, resultando em 92% de tratamento62a. Ainda assim, os custos 

elevados das formulações lipídicas continuam limitando seu uso. 
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1.3 Pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos (P&D) para Leishmaniose 

 

O processo de descoberta de fármacos é longo, requer altos investimentos 

financeiros e, na maioria das vezes, o objetivo (obtenção do fármaco) não é 

alcançado. A descoberta de compostos líderes, que cheguem com sucesso até as 

etapas finais na descoberta de um fármaco, é um passo fundamental para a 

introdução do produto. Segundo Nwaka e Hudson2 mudanças significativas vêm 

ocorrendo no processo de Drug Discovery. Até recentemente, maiores 

investimentos eram disponibilizados nas etapas de development dando menos 

ênfase nos processos de discovery. Atualmente, este perfil vem sendo mudado, 

onde maiores investimentos estão sendo agregados nas etapas iniciais, tendo em 

vista sua importância para o sucesso da busca2,62. 

Segundo Don e Ioset63 vários critérios devem ser implementados no 

processo de descoberta de fármacos. A grande problemática atual é o gap entre um 

composto hit para um composto lead. Este deve ser minimizado e, para isso, alguns 

critérios devem ser adotados, bem como uma mudança gradual no panorama atual. 

Basicamente, um composto precisa atender algumas exigências para ser 

considerado hit. Dentre elas: 

- concentração efetiva 50% em amastigota intracelular <10 µg/mL; 

- seletividade 10 vezes maior para o parasita do que para a célula hospedeira; 

- regras de Lipinsky, aplicável, mas não definível; 

- ADMET in silico; 

- determinação de possíveis alertas estruturais; 

- síntese viável (<8 etapas). 

Depois de atendidas as exigências para hit, ele poderá prosseguir nas 

etapas seguintes exigidas para lead. Dentre elas: 



43 

 

- concentração efetiva 50% em amastigotas intracelular <1 µg/mL; 

- seletividade 50 vezes maior para o parasita do que para a célula hospederia; 

- redução de 70% ou mais na parasitemia do fígado em modelo animal após 

administração intraperitoneal; 

- regra de Lipinsky, aplicável, mas não definível; 

- estabilidade metabólica; 

- ADMET in vitro; 

- ADMET in vivo; 

- não tóxico no modelo animal na dose efetiva; 

- atividade in vitro e in vivo equivalente ou melhor do que o fármaco padrão; 

- atividade em diferentes cepas; 

- atividade em cepas resistentes; 

- determinação de possíveis alertas estruturais; 

- preliminar estudo de REA (relação estrutura-atividade) com no mínimo dez 

compostos. 

Até pouco tempo, os estudos de farmacocinética e farmacodinâmica 

(PK/PD) eram realizados nas etapas de lead optimization (Figura 10); porém, 

devido ao insucesso desta na obtenção do produto final, a literatura vêm sugerindo 

a introdução dos estudos de PK/PD nas fases iniciais do processo, na tentativa de 

minimizar essas falhas (Figura 11)2,62. Recentemente, um trabalho publicado por 

Tuntland e colaboradores62, sugeriu fortemente a introdução dos estudos de PK/PD 

nos estágios iniciais do processo de descoberta de fármacos. Inúmeras são as 

vantagens com a introdução de PK/PD nas etapas iniciais, tais como, minimizar o 

uso de animais; encurtar o tempo no desenvolvimento do fármaco; estimar o índice 

terapêutico além de predizer doses nos processos iniciais dos testes, descartando 

assim, compostos não promissores já nas etapas iniciais, prosseguindo os estudos 
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somente com compostos os quais possuam realmente efetividade. Como por 

exemplo, um composto que é administrado uma vez ao dia durante um período de 

cinco dias, porém possuí uma meia vida plasmática de 2 horas, ou seja, este 

composto, possivelmente não seria capaz de manter concentrações plasmáticas 

necessárias para uma atividade biológica devido ao seu regime de administração. 

Com a introdução de PK/PD, predições de concentração e tempo poderão ser 

determinadas, evitando encontrar essas respostas somente ao final da pesquisa, 

inviabilizando o composto após muito investimento62,64. 

 

 

Figura 10 - Etapas para introdução de um fármaco no mercado65. 
 

 

 

Figura 11 - Novo modelo adotado para introdução de um fármaco no mercado para 
doenças negligenciadas2. 
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1.4 Estratégias para a triagem de fármacos 

 

Ensaios racionais e empíricos  

Dentre as estratégias utilizadas para a descoberta de fármacos, duas 

nomenclaturas recentemente empregadas condensam as metodologias disponíveis 

para a triagem de fármacos: a triagem racional e a triagem empírica. Classificada 

como triagem empírica, esta se resume na seleção de compostos de forma 

aleatória, sem necessariamente uma base racional. Recentemente um trabalho 

publicado na Science contra o vírus ebola, exaltou que a triagem empírica é uma 

das abordagens mais rápidas para a introdução de um novo medicamento no 

mercado, especialmente se acoplado com a técnica de reposicionamento a qual 

tende minimizar o tempo (em anos) na pesquisa65,66. 

Adicionalmente, uma ordem hierárquica (em graus de risco) é classificada 

para a escolha de uma determinada metodologia. Como baixo risco, classifica-se a 

técnica popularmente conhecida como “me too”; esta se resume na tentativa de 

melhorar um fármaco a partir de uma classe existente. Como médio risco classifica-

se a técnica popularmente conhecida como “reposicionamento de fármacos”, esta 

consiste na busca de novos usos para fármacos já aprovados na clínica. Como alto 

risco, a técnica se baseia em utilizar uma nova classe de compostos contra um 

novo alvo, destaca-se ainda que no âmbito das leishmanioses nenhum caso de 

sucesso foi relatado frente a esta metodologia67. 

Dentre as metodologias usuais empregadas na descoberta de fármacos, 

ressalta-se que as técnicas utilizadas no presente estudo foram focadas no: 

i) reposicionamento de fármacos; 

ii) síntese de novos compostos através de hibridação molecular e 

modificações estruturais por meio de síntese orgânica; 
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iii) sistemas carreadores de fármacos, como os lipossomos. 

Ainda que não abordadas nesta tese, outras duas metodologias são 

empregadas neste âmbito: 

iv) isolamento de compostos de origem natural; 

v) associação de fármacos. 

Tendo em vista que todo atual arsenal terapêutico utilizado no tratamento da 

LV foram derivados das estratégias de reposicionamento de fármacos, é evidente 

que esta técnica provê enormes ganhos. Os antimoniais pentavalentes 

Solustibosan® (sintetizado em 1937) e Pentostam® (1945) foram inicialmente 

desenvolvidos para o tratamento de outra doença e reposicionados para LV22,68. A 

anfotericina B, um antibiótico conhecido por Fungizon® foi identificado por sua 

atividade antifúngica, porém sua atividade leishmanicida é relatada desde 195969. A 

pentamidina, uma diamidina aromática (Lomidina®), sintetizada como um composto 

hipoglicemico, empregada ainda no tratamento de pneumonia teve atividade anti-

Leishmania relatada desde a década de 4022,70. A miltefosina, uma alquilfosfocolina 

originalmente desenvolvida pra o tratamento de câncer e reposicionada para o 

tratamento de LV em março de 200229. Além da paromomicina, um antibiótico 

isolado desde a década de 50, com eficácia comprovada frente à LC em 1966, 

porém somente em 1990 foi avaliada a efetividade do fármaco frente à espécies 

viscerais71,72. 

Ainda assim, não só na clínica da leishmaniose, mas também frente a 

inúmeras doenças a técnica de reposicionamento de fármacos é muito bem 

empregada. Alguns casos de sucesso que valem ser postulados são os casos da 

zidovudina e do sildenafil. A zidovudina foi originalmente descoberta para o 

tratamento de câncer e reposicionada com sucesso no tratamento da AIDS65. O 

sildenafil um inibidor de fosfodiesterase-5 (PDE-5), originalmente designado para 
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relaxar artérias coronarianas, ganhou forte atenção quando em triagem clínica os 

voluntários relataram casos de ereções após administração do fármaco. 

Pesquisadores da Pfizer não faziam ideia que tinham um blockbuster nas mãos, 

porém após lerem um relato na literatura de que a PDE-5 era uma enzima chave na 

bioquímica como mediadora de ereção, reposicionaram rapidamente o fármaco, o 

qual atingiu taxas de 80% de sucesso, sendo assim criado o primeiro fármaco para 

disfunção erétil, o Viagra®65. 

Apesar de grandes os sucessos da técnica de reposicionamento, a triagem 

de fármacos com atividade conhecida, porém com pequenas modificações 

estruturais também têm ajudado muito na busca por novos protótipos para doenças 

negligenciadas. Um exemplo de sucesso na clínica de DTN se deve ao artesunato, 

utilizado no tratamento da malária, um derivato sintético da artemisinina o qual 

elevou a efetividade após pequena modificação estrutural73. 

Assim como a técnica de carreadores de fármacos como os lipossomos, 

amplamente utilizados em estética, também possuem inúmeros casos de sucesso, 

dentre eles, na própria clínica da leishmaniose se destaca o Ambisome®. 

Basicamente, ambisome é a junção da anfotericina B em um sistema lipídico. A 

anfotericina B é um fármaco de escolha no tratamento das leishmanioses, porém 

extremamente tóxico, sua formulação lipossomal foi capaz de manter a atividade 

anti-Leishmania, porém reduzir a toxicidade devido ao direcionamento do fármaco à 

orgãos-alvo (baço e fígado)74. 

 

Ensaios fenotípicos e baseados em alvos 

Ainda dentro das etapas necessárias para a descoberta de novos fármacos, 

duas abordagens se destacam no processo de triagem: os ensaios fenotípicos e os 

ensaios baseados em alvos (target-based). 
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A ideia de ensaios baseados em alvos é utilizada pela indústria farmacêutica 

na triagem de bibliotecas de compostos frente a uma proteína, seguido de posterior 

optimização dos compostos líderes frente à enzima específica, acompanhando a 

atividade celular, seletividade, bem como os estudos farmacocinéticos75. Tendo em 

vista doenças parasitárias, o conhecimento para posterior inibição de alguma 

enzima específica, provocaria a morte do parasita, porém os mecanismos que 

ocorrem neste processo não são totalmente claros, mas sugerem o bloqueio de 

algumas vias vitais para a sobrevida do parasita. Em alguns casos, a inibição de 

uma enzima pode desencadear um processo pleiotrópico, ou seja, ocorre a inibição 

de várias outras vias, o que resultaria em um mecanismo de morte acelerado ao 

parasita75. 

Em cinetoplastídeos, um exemplo de sucesso desta estratégia é o caso da 

inibição da enzima tripanotiona (enzima necessária para a síntese de tiol, o qual 

previne o estresse oxidativo). Wyllie e colaboradores76 demonstraram que em 

animais infectados com T. brucei, após a inibição desta enzima, resultou a morte do 

parasita, fato este que evidencia a contribuição da tripanotiona para a validação de 

um alvo farmacológico em cinetoplastídeos76. Em contra partida, uma problemática 

desta técnica é que não existem muitos alvos moleculares validados frente às 

doenças, principalmente no caso de doenças negligenciadas. Outra dificuldade 

comumente associada a esta técnica são fármacos que possuem múltiplos alvos, 

os conhecidos fármacos promíscuos77. Basicamente a promiscuidade de fármacos 

se resume em um fármaco se ligar a múltiplos alvos, ou se ligar a um alvo, porém 

desencadear diversas reações as quais resultam, quase sempre, em efeitos 

secundários indesejáveis, entre eles, erro na função biológica78. 

Diante desta problemática, a triagem fenotípica, ou seja, a triagem no 

parasita inteiro demonstra vantagem sobre a técnica baseada em alvos. Além de 
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ser mais objetiva, possibilitou a ampliação do número de bibliotecas testadas, ainda 

mais com o auxílio do high-throughput screening. A principal vantagem da triagem 

fenotípica é visualizar o mecanismo de morte no parasita como um todo, já 

abordando captação celular bem como seletividade, o que permite, ainda, a 

eliminação de compostos potencialmente tóxicos já nas fases inicias dos testes63,75. 

Um caso de sucesso no uso desta técnica na área de DTN foi a recente descoberta 

do fármaco fexinidazol, o qual já se encontra em triagem clínica para Doença do 

Sono79. Adicionalmente um trabalho relativamente recente publicado por Swinney e 

Anthony80 corroborou a eficiência da técnica fenotípica. Eles verificaram que dentre 

259 novas entidades aprovadas pelo FDA no período entre 1999 a 2008, o sucesso 

da triagem fenotípica excedeu a triagem baseada em alvos; eles postularam, ainda, 

que talvez o insucesso na descoberta de fármacos nos dias atuais possa ser em 

decorrência da amplitude que a triagem baseada em alvos ganhou na era da 

genômica80. 

Tendo em vistas estes achados, destaca-se que a técnica abordada neste 

trabalho foi a triagem fenotípica. Acredita-se, ainda, que a associação da triagem 

fenotípica com possíveis mecanismos moleculares de ação do fármaco juntamente 

com a identificação de alvos moleculares possa ser a chave do sucesso para a 

descoberta de um novo fármaco. 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

Tendo em vista que a LV atinge países subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento e o orçamento para tratar os casos existentes muitas vezes pode 

ultrapassar o orçamento total designado à saúde pública19. O elevado número de 

casos dentro de uma mesma família, as quais vivem em áreas de risco, os locais 

longíncuos onde recebem o tratamento, a necessidade de internação, as 

dificuldades quanto à administração, os severos efeitos adversos bem como a 

longa duração dos tratamentos, acabam resultando em perda de 

salários/empregos, o que muitas vezes ocasiona o abando do tratamento, 

facilitando assim o aparecimento de cepas resistentes. Os antimoniais, fármacos de 

primeira escolha, foram descobertos há mais de 70 anos, fato este que comprova a 

negligencia na busca de novos candidatos a fármacos frente à LV. Por mais que 

este perfil venha mudando nos últimos anos, é evidente a importância da parceria 

público privada para a busca por novos candidatos a fármacos que se apresentem 

com tratamentos mais curtos, de menor toxidade e, que sejam mais seguros e 

eficazes. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Gerais 

O objetivo primordial deste projeto foi a avaliação in vitro e in vivo de novas terapias 

para a leishmaniose visceral (L. (L.) infantum), utilizando-se três estratégias 

principais: 

i) reposicionamento de fármacos em uso na clínica médica para o tratamento 

de outras patologias; 

ii) sistemas de liberação controlada e sustentada de fármacos como os 

lipossomos;  

iii) avaliação de análogos sintéticos de naftoquinonas, bem como, análogos 

sintéticos de quelantes de ferro. 

 

2.2 Específicos 

1- Avaliar, in vitro, a Concentração Efetiva 50% (CE50) frente às formas 

promastigotas e amastigotas intracelulares de L. (L.) infantum da quimioteca de 

reposicionamento bem como dos análogos sintéticos. 

2- Avaliar, in vitro, a Concentração Citotóxica 50% (CC50) da quimioteca de 

reposicionamento bem como dos análogos sintéticos frente a células de mamíferos, 

visando ainda à determinação dos respectivos índices de seletividade (IS). 

3- Desenvolver lipossomos de nitazoxanida (NTZ-LP) e realizar a caracterização 

dos parâmetros físico-químicos. 

4- Determinar, in vitro, a efetividade (CE50) e a citoxicidade (CC50) da NTZ-LP em L. 

(L.) infantum e células de mamíferos. 
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5- Avaliar, in vitro, a cinética de captação da NTZ-LP fluorescente (NTZ-LP-DIL) por 

macrófagos peritoneais sadios e infectados com L. (L.) infantum. 

6- Estudar, in vitro, a internalização e o direcionamento da NTZ-LP-DIL em 

macrófagos infectados com L. (L.) infantum. 

7- Estudar, in vivo, a efetividade da nitazoxanida livre (NTZ) e encapsulada em 

lipossomos (NTZ-LP), utilizando o modelo experimental de hamster infectado com 

L. (L.) infantum. 

8- Avaliar a efetividade dos fármacos mais seletivos in vitro em modelo 

experimental de hamster infectado com L. (L.) infantum. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 Reagentes e fármacos 

Clorofórmio, dimetilsulfóxido (DMSO), dodecil sulfato de sódio (SDS), 

glicerol e metanol foram obtidos da Merck. DAPI (4,6-diamidino-2-fenilindol 

dicloridrato) e DIL (C18) (1,10-dioctadecil-3,3,30,30-tetrametilindocarbocianina 

perclorato) foram obtidos da Molecular Probes. Antimônio pentavalente 

(Glucantime®) da Sanofi-Aventis e anfotericina B da Cristália. Soro fetal bovino da 

Invitrogen. Placas Nunc® da Thermo Scientific. Kit PCR da Ambion (Life 

Technologies). Alamar Blue (resazurina), brometo de 3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-

difenil tetrazolio (MTT), colesterol, hemina, lipopolissacarídeo (LPS), meio Roswell 

Park Memorial Institute (RPMI-1640), meio M-199, miltefosina e nitazoxanida bem 

como os demais reagentes não citados foram adquiridos da Sigma. Fosfolipídeos 

hidrogenados foram doados pela Lipoid GmbH (Ludwigshafen, Germany). Demais 

fármacos utilizados no trabalho, foram doados pelo Prof. Humberto da FCF-

USP/SP. 

 

3.2 Parasitas 

Promastigotas de Leishmania (L.) infantum (MHOM/BR/1972/LD) foram 

cultivadas em meio M-199 suplementado com 10% de soro fetal bovino e 0.25% de 

hemina a 24°C sem adição de antibióticos. Amastigotas de L. (L.) infantum foram 

obtidas por meio da centrifugação diferencial de baço de hamster previamente 

infectado (60-70 pós-infecção) e o número de parasitas determinado pelo método 

de Stauber81. Amastigotas axênicas de L. (L.) donovani foram cultivadas através de 
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protocolos diferenciados em meio M-199, suplementado com 10% de soro fetal 

bovino e mantidos em estufa a 37°C. 

 

3.3 Células de mamíferos 

Macrófagos foram coletados da cavidade peritoneal de camundongos 

BALB/c (fêmeas) por meio de lavagem com meio RPMI-1640, suplementado com 

10% de soro fetal bovino e mantidos em estufa a 37°C com 5% de CO2. Células 

NCTC (clone 929) foram cultivadas em meio M-199, suplementadas com 10% de 

soro fetal bovino e mantidas em estufa a 37°C com 5% de CO2. Células de 

leucemia mielóide humana (HL-60) foram cultivadas em meio RPMI-1640, 

suplementadas com 16.7% de soro fetal bovino e mantidas em estufa a 37°C com 

5% de CO2. Células de leucemia monocítica humana (THP-1) foram cultivadas em 

meio RPMI, suplementadas com 10% de soro fetal bovino e mantidas em estufa a 

37°C com 5% de CO2. 

 

3.4 Animais de experimentação 

Hamsteres dourados (Mesocricetus auratus) e camundongos BALB/c foram 

obtidos no biotério do Instituto Adolfo Lutz de São Paulo (IAL-SP) e no biotério de 

experimentação animal do Drug Discovery Unit (DDU-UK). Os animais foram 

mantidos em caixas esterilizadas com material absorvente, recebendo água e 

alimento ad libitum. Hamsteres dourados foram infectados a cada mês com 

amastigotas provenientes de baço para manutenção da cepa. Camundongos 

BALB/c (fêmeas) foram utilizados para obtenção de macrófagos peritoneais bem 

como para os ensaios de farmacocinética. Todos os procedimentos realizados com 

os animais foram previamente aprovados pela Comissão de Ética em Pesquisa 
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(CEP) do Instituto Adolfo Lutz bem como pelo CEP do Instituto de Medicina Tropical 

da Universidade de São Paulo (CEP-IMT/190). 

 

3.5 Determinação in vitro da Concentração Efetiva 50% (CE50) em formas 

promastigotas e amastigotas de L. (L.) infantum 

Promastigotas: Com o objetivo de determinar as respectivas CE50, tanto os 

fármacos como os compostos foram dissolvidos em dimetilsulfóxido (DMSO) ou 

metanol (MeOH) a 0,5%, dependendo da solubilidade dos mesmos, posteriormente 

diluídos em meio de cultura em diferentes concentrações e incubados com os 

parasitas. Após um período de 48 horas, a viabilidade dos promastigotas foi 

determinada por meio do ensaio colorimétrico com MTT82. Como controle do 

ensaio, foram utilizados os fármacos anfotericina B e miltefosina.  

Amastigotas: Macrófagos (1x105/poço) foram coletados da cavidade 

peritoneal de camundongos BALB/c conforme descrito anteriormente e adicionados 

em placas de 16 poços (NUNC®), permanecendo em estufa a 37°C com 5% de CO2 

por 24 horas. Amastigotas de L. (L.) infantum foram extraídas do baço de um 

animal doador, previamente infectado, separadas por centrifugação diferencial, 

adicionadas aos macrófagos na proporção de 10:1 (amastigotas/macrófago) e 

incubadas com os diferentes compostos e/ou fármacos a 37°C por um período de 

120 horas. Ao final do ensaio, as lâminas foram coradas por giemsa e observadas 

em microscópio óptico. A CE50 foi determinada por meio da contagem de 400 

macrófagos/poço, avaliando o número de macrófagos infectados74. Como controle 

do ensaio foi utilizado o fármaco Glucantime® e miltefosina. Amastigotas axênicas: 

células THP-1 foram infectadas com amastigotas axênicas durante 24 horas; após 

a infecção, os compostos foram adicionados, incubados por um período de 48 
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horas e a viabilidade determinada por microscopia83. Como controle do ensaio foi 

utilizado o fármaco miltefosina. 

 

3.6 Determinação in vitro da Concentração Citotóxica 50% (CC50) frente a 

células de mamíferos e determinação do Índice de Seletividade (IS) 

Para o ensaio de citoxicidade, foram utilizadas células NCTC e/ou HL-60, 

estas foram semeadas 6x104 e 1x105 células/poço, respectivamente. Os 

fármacos/compostos foram dissolvidos em DMSO ou MeOH e diluídos serialmente 

em meio M-199 ou RPMI-1640. As placas foram então incubadas por um período 

de 48 horas em estufa a 37°C com 5% de CO2 e a viabilidade celular determinada 

pelo ensaio colorimétrico do MTT82 e Alamar Blue84. O índice de seletividade (IS) 

dos compostos foi determinado por meio da seguinte expressão: 

IS= CC50 células de mamíferos 

      CE50 (amastigotas) contra os parasitas 

 

3.7 Desenvolvimento de uma formulação lipossomal de nitazoxanida (NTZ-LP) 

e cinarizina (CNZ-LP) 

Os lipossomos foram preparados pelo método de hidratação de lipídeos 

seguido por congelamento-descongelamento em nitrogênio líquido e posterior 

sonicação85. Para a preparação dos lipossomos, fosfatidilcolina saturada de ovo, 

fosfatidilserina e colesterol foram utilizados na proporção de 7:2:1 molar86. Para 

isso, o fármaco candidato foi diluído em metanol (solução A). Como solução B, 

fosfatidilcolina, fosfatidilserina e colesterol foram diluídos em clorofórmio. 

Posteriormente, as soluções A e B foram unidas, sonicadas por aproximadamente 

10 minutos e evaporadas através de evaporador rotativo com temperatura de 55°C 

a 40 rpm durante 60 minutos até evaporação total. Solução de glicerol a 2,25% foi 
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preparada, pré-aquecida juntamente com as esferas de vidro e adicionada à 

película de lipídeos. O processo de hidratação dos lipossomos foi realizado durante 

60 minutos em evaporador rotativo com temperatura de 55°C a 80 rpm. A fim de 

reduzir o tamanho das vesículas, sonicador sob aquecimento foi utilizado 

novamente. O processo de congelamento-descongelamento consistiu em três ciclos 

consecutivos de congelamento em nitrogênio líquido, seguido por descongelamento 

em temperatura ambiente. Após o preparo do mesmo, o material foi centrifugado 

(4000 x g por 15 minutos) a fim de separar os lipossomos do fármaco não 

encapsulado e a concentração determinada por espectrofotometria (NanoDrop-

100). Para a preparação dos lipossomos fluorescentes, 2% de DIL C18 (em relação 

à fosfatidilcolina) foi adicionado à mistura de lipídeos antes da secagem87. 

 

3.8 Avaliação espectrofluorímetrica in vitro da captação da NTZ-LP-DIL por 

macrófagos peritoneais sadios e infectados com L. (L.) infantum 

Macrófagos (1x105 por poço) foram coletados da cavidade peritoneal de 

camundongos BALB/c conforme descrito anteriormente e adicionados a placas de 

96 poços (fundo transparente), permanecendo em estufa a 37°C com 5% de CO2 

por 24 horas. A fim de comparar a captação da NTZ-LP-DIL por macrófagos sadios 

e infectados, amastigotas de L. (L.) infantum foram extraídas de baço, separadas 

por centrifugação diferencial e adicionadas aos macrófagos na proporção de 10:1 

(amastigotas/macrófago). Ainda assim, na placa que continha os macrófagos 

sadios (não infectados) apenas meio de cultura foi adicionado. Após 24 horas de 

incubação, as duas placas foram incubadas com NTZ-LP na presença do marcador 

fluorescente DIL C18 (NTZ-LP-DIL) e monitoradas a cada 15 minutos, em um total 

de 360 minutos em espectrofluorímetro de placas FilterMAx com excitação e 

emissão de 549 e 565 nm, respectivamente. 
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3.9 Avaliação in vitro da internalização da NTZ-LP-DIL por macrófagos 

infectados com L. (L.) infantum através de microscopia confocal  

Macrófagos (1x105 por poço) foram coletados da cavidade peritoneal de 

camundongos BALB/c conforme descrito anteriormente e adicionados a placas de 

16 poços (NUNC®), permanecendo em estufa a 37°C com 5% de CO2 por 24 horas. 

Amastigotas de L. (L.) infantum foram extraídas de baço, separadas por 

centrifugação diferencial e adicionadas aos macrófagos na proporção de 10:1 

(amastigotas/macrófago). NTZ-LP foi preparada na presença do marcador 

fluorescente DIL C18 (NTZ-LP-DIL) e incubada por um período de 3 horas, em 

estufa de 37°C com 5% de CO2. Posteriormente, as células foram lavadas com 

PBS, fixadas com formaldeído a 4%, coradas com DAPI (1 mM) e processados 

para microscopia confocal. As amostras foram observadas em um microscópio 

confocal BioRad 1024-UV (Bio-Rad Hercules, CA), utilizando uma objetiva de NA 

100× 1.4, em óleo de imersão com contraste de fase. O programa Image J 

(http://rsb.info.nih.gov/ij/) foi utilizado para analisar as distribuições de intensidade 

de fluorescência, para ajustar o contraste ou o brilho das imagens adquiridas bem 

como para combinar as imagens. Seções ópticas sequenciais (z-series) foram 

realizadas utilizando-se o programa Voxx 

(http://www.nephrology.iupui.edu/imaging/voxx/) ou o módulo de renderização de 

superfície de Huygens Essential (www.svi.nl). Como controle do ensaio, uma lâmina 

foi corada com giemsa e observada em microscópio óptico afim de confirmar a 

parasitemia86. 

 

http://www.svi.nl/
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3.10 Avaliação do diâmetro e carga dos lipossomos 

Para avaliar o diâmetro médio e a carga dos lipossomos, estes foram 

preparados conforme descritos anteriormente com adição ou não do fármaco. O 

diâmetro e carga foram determinados por meio da técnica de dispersão de luz 

dinâmica (DLS) e calorimetria exploratória diferencial (DSC) em um aparelho 

Malvern Zeta Sizer Nano ZS, com laser HeNe (633 nm). 

 

3.11 Avaliação do número de lamelas dos lipossomos 

Para as medidas de espalhamento de raios X sob-baixo ângulo (SAXS), os 

lipossomos foram preparados conforme descrito anteriormente e analisados no 

Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, utilizando uma distância amostra-detector 

de ~1.000 milímetros. Nessas condições, a amplitude do vetor de espalhamento, q 

(definido por: q =
4p sinq

l
, sendo 2θ o angulo de espalhamento e λ o comprimento 

de onda do feixe de raio-X incidente) varia de qmin = 0.02 Å-1 a qmax = 0.33 Å-1. 

As curvas de espalhamento foram corrigidas pelo espalhamento da água e pela sua 

atenuação. 

 

3.12 Avaliação da efetividade dos fármacos em modelos experimentais in vivo 

Para avaliar a efetividade dos tratamentos in vivo, hamsteres dourados, 

machos, recém-desmamados foram previamente infectados com L. (L.) infantum. 

Para isso, amastigotas purificadas do baço foram inoculados 1x108 

amastigotas/hamster pela via intraperitoneal, utilizando um n=5 para cada grupo. 

Os respectivos fármacos foram administrados oral e/ou intraperitoneal por um 

período de 8/10 dias consecutivos, com início do tratamento após 40 dias da 

infecção. Complementarmente, nos grupos tratados com o fármaco livre, foi 
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realizado um “grupo controle de veículo”, onde o mesmo recebeu o veículo utilizado 

para diluir o fármaco (etanol, cremofor e PBS na proporção de 10:15:75). Já o 

“grupo controle de lipossomo” tratado com a formulação lipossomal, recebeu 

(fosfatidilcolina, fosfatidilserina e colesterol na proporção de 7:2:1 em solução de 

glicerol). O percentual de inibição foi calculado pela relação entre os grupos 

estudados (tratados e controles). Ao final de cada tratamento, os animais foram 

eutanasiados em câmara de CO2 para remoção de cerca de 200 mg do baço e do 

fígado a fim de determinar a densidade parasitária nos órgãos. 

 

3.13 Construção da curva padrão de DNA 

Para construção da curva padrão de DNA de L. (L.) infantum, promastigotas 

foram cultivadas conforme descrito anteriormente, lavadas em PBS (pH 7,2), 

centrifugadas a 1.000 x g por 10 minutos e contadas em câmara de Neubauer. 

Posteriormente, foi realizada uma diluição seriada dos parasitas que variou entre 

101 a 107. O RNA foi extraído utilizando kit específico, conforme instruções do 

fabricante. 

 

3.14 Transcrição de RNA para cDNA 

Os fragmentos de baço e fígado foram utilizados para extração e purificação 

do RNA através de kit específico em colunas de afinidade, conforme instruções do 

fabricante (Ambion - Life Technologies). A densidade parasitária dos órgãos foi 

quantificada por PCR em tempo real (qPCR). Sendo assim, após o término do 

tratamento in vivo, os órgãos foram congelados e mantidos a -80°C até o momento 

da extração. Macerados ainda congelados e lisados com tampão específico do kit, 

onde após a lise, o RNA contido no sobrenadante foi extraído através de colunas de 

afinidade. Posteriormente, as amostras de RNA foram reversamente transcritas 
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para cDNA. Ao volume de 11 μL do RNA extraído foi adicionado 1 μL da solução 

contendo as quatro “dntp´s” (10mM) e 1μl de “random primers”. Em seguida, as 

reações foram levadas ao termociclador por aproximadamente 5 minutos a 65°C. 

Após este período, foram retiradas e colocadas em banho de gelo por 20 segundos. 

Posteriormente, foi adicionado 2 μL DTT e 4 μL tampão (Tris-HCl, 250mM, pH 8,3; 

KCl, 375mM; MgCl2 15mM) e colocados novamente ao termociclador por 20 

segundos a 37°C. Após os 20 segundos, foi adicionado 1 μL da enzima M-MLV RT 

(Moloney Murine Leukemia Vírus Reverse Transcriptase), a qual é responsável pela 

complementação do RNA em cDNA (fita dupla).  

O grau de pureza das amostras foi analisado em Nanodrop 100 pela medida 

da absorbância 260/280. Após a verificação da integridade das amostras por 

eletroforese e PCR, estas foram congeladas a -20° C para posterior uso em 

qPCR88. 

 

3.14.1 qPCR 

Para a qPCR foi utilizado o primer LinJ31 e sondas de hidrólise do tipo 

TaqMan, duplamente marcadas. Na extremidade 5’ foi ligado covalentemente um 

fluoróforo FAM (6-carboxi-fluoresceína). Na extremidade 3’ foi ligado um quencher 

NFQ (non-fluorescent quencher). O desenho das sequências foi: LINJ31F: 5′- CCG 

CGT GCC TGT CG -3′; LINJ31R 5′- CCC ACA CAA GCG GGA ACT -3′ e a sonda 

TaqMan 5′- CCTCCTTGGACTTTGC -3′. As reações foram realizadas em sistema 

ABI 7500 Real Time PCR (Applied Biosystems), em um volume final de 20 μL por 

reação. Ao volume de 3 μL de cDNA foi adicionado um reagente contendo 10 μL de 

2X TaqMan Universal PCR Master Mix (NoAmpliErase UNG), 1 μL da solução que 

inclui os marcadores forward e reverse na concentração de 18 μM e a sonda 

TaqMan, marcada com FAM, usando NFQ como quencher na concentração de 5 
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μM. Para as amplificações da curva padrão foram utilizados dois controles 

negativos. As amplificações ocorreram em um ciclo inicial de 50ºC por 2 minutos; 

para melhor atividade da AmpliErase UNG, foi adicionado uma enzima que remove 

qualquer produto amplificado anteriormente, evitando contaminação cruzada. A 

segunda etapa constituiu de um ciclo a 95ºC por 10 minutos. Na próxima etapa 

foram realizados 40 ciclos a 95ºC por 15 segundos e a 60ºC por 1 minuto88,89. 

 

3.15 Estudos farmacocinéticos (in vivo) 

Para avaliar os parâmetros farmacocinéticos in vivo, ambas as formulações 

de nitazoxanida [nitazoxanida livre (NTZ) e nitazoxanida lipossomal (NTZ-LP)] 

foram administradas intraperitonealmente em fêmeas de camundongos BALB/c 

(n=3/estudo) e monitoradas em um período total de oito horas. Para isso, amostras 

de sangue (10 µL) foram retiradas de cada animal logo após a administração 

intraperitoneal, utilizando os tempos de 1, 3, 5, 10, 20, 40 minutos e 1, 2, 4, 6, 8 

horas. Após a preparação das amostras, as concentrações de NTZ e NTZ-LP foram 

determinadas no sangue através de UPLC-MS/MS. Os parâmetros 

farmacocinéticos foram obtidos a partir da curva de concentração no sangue e 

tempo, utilizando o programa PK solutions v 2.0 (Summit Research Services, EUA). 

 

3.16 Análises estatísticas 

As CE50s e CC50s dos compostos analisados foram determinadas por meio 

de curvas sigmoidais dose-resposta, utilizando o software Graph Pad Prism 5.0, 

analisando os intervalos de confiança 95% e os coeficientes lineares. Diferenças 

entre amostras foram comparadas com os fármacos padrões (Glucantime®, 

anfotericina B e/ou miltefosina) e estatisticamente avaliadas por meio dos valores 

de p (p<0.05 Student T test ou Anova). Os experimentos in vitro foram realizados 
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em triplicata, em dois ou três ensaios distintos. Os experimentos in vivo foram 

realizados com n=5 em dois ensaios distintos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados e discussão foram separados por capítulos para facilitar a 

compreensão. 



65 

 

CAPÍTULO 1 

 

4.1 TRIAGEM DE FÁRMACOS REPOSICIONADOS 
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4.1.1 Reposicionamento de Fármacos: Fluxograma de trabalho da NTZ 
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4.1.1.1 Determinação da CE50 em formas promastigotas e amastigotas de L. 

(L.) infantum e CC50 em macrófagos peritoneais 

Foi realizado o ensaio com o fármaco nitazoxanida (NTZ) contra as formas 

promastigotas de L. (L.) infantum, onde após 48 horas de incubação, o fármaco 

apresentou um valor de CE50 de 194 µM. Com o objetivo de determinar os 

respectivos índices de seletividade para posterior ensaio no amastigota intracelular, 

foi realizado o ensaio de citoxicidade utilizando macrófagos peritoneais, o qual 

demonstrou um valor de CC50 de 68 µM. Posteriormente, foi realizado o estudo 

contra as formas amastigotas demonstrando um valor de CE50 de 28 µM, exibindo 

ainda um índice de seletividade de aproximadamente 2,5 em relação à forma 

intracelular. Anfotericina B, Glucantime® e miltefosina foram utilizados como 

fármacos padrões e os valores se encontram na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Atividade anti-Leishmania infantum e citotoxicidade da nitazoxanida. 
Valores de CE50 contra as formas promastigotas e amastigotas de 
Leishmania (L.) infantum, CC50 contra células de mamíferos 
(macrófagos peritoneias) e o respectivo IS. 

Fármaco Classe Estrutura 
química 

Promastigotas 
CE50 (µM) 
(IC95%) 

Amastigotas 
CE50 (µM) 
(IC95%) 

Citotoxicidade 
CC50 (µM) 
(IC95%) 

IS 

Nitazoxanida anti-
helmíntico 

 

194 
(165,5 - 227,2) 

27,8 
(26,3 - 29,4) 

68,1 
(58,3 - 79,7) 

2,45* 

anfotericina B Fármaco 
padrão 

 

0,16 
(0,13 - 0,19) 

0,07 56,6 
(44,4 - 72,2) 

809* 
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Glucantime Fármaco 
padrão 

 

na 25,0 >200 >8,0* 

 

Miltefosina Fármaco 
padrão 

 

16,8 
(15,4 - 17,5) 

17,8 
(11,6 - 24,6) 

122,0 
(94,8 - 157,0) 

6,85* 

CE50: concentração efetiva 50%; CC50: concentração citotóxica 50%; IC95%: intervalo de confiança 95%; *seletividade no 
amastigota intracelular. A concentração do antimônio foi expressa em µg/mL devido a ausência na literatura da estrutura do 
antimoniato de N-metil-glucamina. 

 
 
Paralelamente, foi realizado, na Universidade de Dundee (Escócia), o ensaio com o 

fármaco NTZ e seu metabólito tizoxanida (TZX) contra as formas amastigotas de L. 

(L.) donovani, demonstrando valores de CE50 de 10 e 7,9 µM, respectivamente. 

Utilizando monócitos THP-1, a citotoxicidade foi avaliada tanto para o fármaco 

quanto para seu metabólito, demonstrando valores de CE50 maiores que 50 µM e 

um índice de seletividade maior que 5. Miltefosina foi utilizada como fármaco 

padrão e os valores se encontram na tabela 2. 

Tabela 2 - Atividade anti-Leishmania donovani e citotoxicidade da nitazoxanida e 
tizoxanida. Valores de CE50 contra as formas amastigotas de 
Leishmania (L.) donovani, CC50 contra células de mamíferos (THP-1) e 
os respectivos IS. Valores expressos em µM. 

Fármaco Compostos Estrutura da 
molécula 

Amastigotas 
CE50 (µM)  

Citotoxicidade 
CC50 (µM)  

IS 

NTZ Fármaco 

 

10 >50 >5* 

TZX Metabólito 

 

7,9 >50 >6* 

CE50: concentração efetiva 50%; CC50: concentração citotóxica 50%; *seletividade no amastigota intracelular. 
Miltefosina: CE50 amastigotas: 1 µM; CC50 THP-1: 46,7 µM. 
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4.1.1.2 Avaliação da efetividade da nitazoxanida em modelos experimentais 

Tendo em vista a atividade da nitazoxanida (NTZ) no amastigota intracelular, 

foi realizado o ensaio em modelo experimental de hamster infectado com L. (L.) 

infantum, onde, após 40 dias de infecção, os animais foram tratados oralmente por 

10 dias consecutivos a 100 mg/kg/dia, em dose única. Após 51 dias da infecção 

inicial, os animais foram eutanasiados, removidos fragmentos de baço e fígado e a 

densidade parasitária determinada por qPCR. Os resultados demonstraram que a 

NTZ não foi capaz de reduzir a densidade parasitária tanto no baço como no fígado 

durante o tratamento (Figura 12). 
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Figura 12 - Avaliação da atividade in vivo do fármaco nitazoxanida em hamsters 
infectados com L. (L.) infantum (A: baço; B: fígado). NTZ foi 
administrada oralmente a 100 mg/kg/dia e a densidade parasitária 
determinada qPCR (*p<0,05). 

 

4.1.1.3 Estudo da NTZ lipossomal 

Devido à falta de atividade da nitazoxanida na forma livre no modelo 

experimental, foi dado prosseguimento ao estudo com o fármaco encapsulado em 

sistema lipossomal. Sendo assim, os lipossomos foram preparados pelo método de 

hidratação de lipídeos seguido por congelamento/descongelamento e, após a 

obtenção da formulação, a concentração foi determinada por espectrofotometria em 

A B 
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NanoDrop a 304 nm. A concentração (média entre três lotes) da formulação 

lipossomal, foi estimada em 828,8 μg/mL (± 0.003). Uma curva padrão foi obtida 

com o fármaco livre a fim de determinar a concentração encapsulada (Figura 13). 
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Figura 13- Curva padrão da nitazoxanida, obtida em espectrofotômetro a 304 nm 
em NanoDrop-100. 

 

Sendo assim, com o objetivo de determinar os respectivos índices de 

seletividade in vitro da NTZ-LP para posterior ensaio no amastigota intracelular, foi 

realizado o ensaio de citoxicidade utilizando macrófagos peritoneais, o qual 

demonstrou um valor de CC50 de 10 µM. Posteriormente, foi realizado o estudo 

contra as formas amastigotas apresentando um valor de CE50 de 4,9 µM, exibindo 

ainda um índice de seletividade de aproximadamente 2. Anfotericina B, 

Glucantime® e miltefosina foram utilizados como fármacos padrões e a tabela 3 

sumariza os resultados encontrados frente à NTZ-LP. 
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Tabela 3 - Atividade anti-Leishmania e citotoxicidade da NTZ-LP. Valores de CE50 
contra as formas amastigotas de Leishmania (L.) infantum, CC50 contra 
células de mamíferos (macrófagos peritoneais) e o respectivo IS. 
Valores expressos em µM. 

Fármacos Amastigotas 
CE50 (µM)  
(IC95%) 

Citoxicidade 
CC50 (µM) 
(IC95%) 

IS 
 

NTZ-LP  15,9  
(15,6 - 16,6) 

32,9  
(17,31 - 49,8) 

2* 

CE50: concentração efetiva 50%; CC50: concentração citotóxica 50%; IC95%: intervalo de confiança 95%; 
*seletividade no amastigota intracelular. 

 

4.1.1.4 Captação in vitro da NTZ-LP-DIL por macrófagos peritoneais sadios e 

infectados com L. (L.) infantum 

Considerando a atividade antiparasitária do fármaco lipossomal no 

amastigota intracelular, foi verificada sua captação por macrófagos sadios e 

infectados com L. (L.) infantum na presença da sonda fluorescente DIL (NTZ-LP-

DIL). A figura 14 demonstra que a captação da NTZ-LP-DIL nos 15 minutos iniciais, 

ainda que não estatisticamente significativa, foi aproximadamente 1,5 vezes maior 

nos macrófagos infectados, quando comparado aos macrófagos sadios, seguida de 

uma queda similar para ambos os grupos nos primeiros 60 minutos incubação. 

Ainda assim, no período compreendido entre os 120 minutos iniciais, um perfil de 

captação semelhante foi visualizado para ambos os grupos, mantendo-se uma 

diferença de 50% entre os grupos. Esta diferença não foi mais observada após este 

período, uma vez que em 180 minutos, as curvas apresentaram perfil semelhante 

de captação. Adicionalmente, foi observado que apenas o grupo sadio resultou em 

um ligeiro aumento da captação do fármaco lipossomal. A figura 15 apresenta os 

macrófagos sadios (Figura 15 A) e macrófagos infectados (Figura 15 B) utilizados 

no estudo, corados por Giemsa®. A taxa de infecção foi de >95%. 
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Figura 14 - Captação da NTZ-LP-DIL por macrófagos peritoneais sadios e 
infectados com L. (L.) infantum, monitorados em 
espectrofluorímetro a cada 15 minutos (total de 360 minutos) 
utilizando filtros de excitação e emissão de 549 e 565 nm, 
respectivamente. 

 

 
Figura 15 - Macrófagos peritoneais sadios e infectados, corados por giemsa e 

observados por microscopia de luz. A: sadios; B: infectados com L. 
(L.) infantum. 

 

Adicionalmente, utilizando microscopia confocal, foi observada a internalização 

do fármaco lipossomal nos macrófagos infectados com L. (L.) infantum após 180 

minutos de incubação. Os lipossomos encapsulados com o fármaco NTZ foram 

marcados com o fluoróforo DIL-C18 e podem ser visualizados em vermelho, sendo 

que os núcleos dos macrófagos e das amastigotas, incluindo o cinetoplasto, são 

A B 
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observados na cor azul (DAPI) (Figura 16). Os resultados evidenciaram uma ampla 

captação do fármaco lipossomal após incubação, demonstrando uma distribuição 

homogênea no citoplasma dos macrófagos, bem como uma proximidade com os 

amastigotas no vacúolo parasitóforo (Figura 16, setas brancas). 

 

          

Figura 16 - Internalização da NTZ-LP-DIL por macrófagos infectados com L. (L.) 
infantum, utilizando microscopia confocal. Os núcleos foram marcados 
na cor azul com DAPI, e a cor vermelha corresponde aos lipossomos 
(NTZ-LP-DIL). Setas brancas = proximidade dos lipossomos com os 
amastigotas. 
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4.1.1.5 Avaliação do diâmetro, carga e número de lamelas dos lipossomos 

frente à NTZ-LP 

Para estudar os parâmetros físico-químicos da formulação lipossomal foram 

realizadas medidas de espalhamento de raios-X a baixos ângulos (SAXS) tanto na 

presença como na ausência da NTZ. A figura 17 demonstra as curvas de SAXS em 

sistema unilamelar, ou seja, com ausência de picos estreitos e intensos, o que 

indicaria sistemas multilamelares. Adicionalmente, quando os lipossomos foram 

avaliados na presença do fármaco NTZ, foi possível notar que estes, não 

exerceram nenhuma influência específica sobre as curvas de SAXS, deixando claro 

que, nas condições estudadas, o fármaco NTZ não influenciou a estrutura da 

bicamada lipídica. Os parâmetros de ajustes para a curvas de SAXS estão 

sumarizados na tabela 4. 

 

 

Figura 17 - Curva de SAXS do sistema lipídico. Pontos pretos: presença do 
fármaco NTZ; linha vermelha: melhor ajuste obtido. No inset as 
curvas de espalhamento dos sistemas. Em preto e vermelho, 
ausência e presença do fármaco, respectivamente. 
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Tabela 4 - Parâmetros de ajuste obtidos através da análise das curvas de SAXS. 
 

  Lipídio 1 Lipídeo 2 

w (%) 85.0±5.0 15.0±3.0 

Rpol (Å) 10.6±0.5 5.7±0.3 

Rpar (Å) 13.0±0.6 20.5±0.3 

RCH3 (Å) 3.1±0.2 1.8±0.2 

ρpol (e/Å3) 0.42±0.01 0.43±0.01 

ρpar (e/Å3) 0.32±0.01 0.30±0.01 

ρCH3 (e/Å3) 0.22±0.01 0.22±0.01 

W: peso do modelo, Rpol e ρpol, assim como Rpar e ρpar e RCH3 e ρCH3: espessuras e densidades eletrônicas de cada 
uma das regiões da bicamada. 

 

Para aferir o diâmetro dos lipossomos, a técnica de dispersão dinâmica de 

luz (DLS) foi realizada na presença e ausência do fármaco nitazoxanida. Os 

resultados demonstraram um valor de 169 nm para a NTZ-LP e um valor de 183 nm 

para a formulação lipossomal (sem fármaco) conferindo um valor menor que 200 

nm. 

A carga dos lipossomos também foi avaliada por calorimetria exploratória 

diferencial (DSC) na presença e ausência do fármaco, resultando em um valor 

negativo -31 (±4) mV para a NTZ-LP e -56 (±2) mV para a formulação lipossomal 

(sem fármaco). 

 

4.1.1.6 Avaliação da efetividade da NTZ-LP em modelos experimentais 

Após investigação in vitro da NTZ-LP, foi realizado o ensaio em modelo 

experimental de hamster infectado com L. (L.) infantum. Após 40 dias da infecção 

inicial, os animais foram tratados pela via intraperitoneal por 10 dias consecutivos a 

2 mg/kg/dia com a NTZ-LP. Após o tratamento, os animais foram eutanasiados, 

removidos fragmentos de baço e fígado e a densidade parasitária determinada por 

qPCR (Figura 18). Diferentemente do fármaco livre, a NTZ-LP foi capaz de reduzir a 
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densidade parasitária em 50% no baço e em 82% no fígado, quando comparada ao 

grupo controle (p<0,05). Este dado representa um ensaio representativo dentre dois 

experimentos distintos. 
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Figura 18 - Avaliação da atividade in vivo da NTZ-LP em hamsteres infectados com 
L. (L.) infantum (A: baço; B: fígado). NTZ-LP foi administrada 
intraperitonealmente a 2 mg/kg e a densidade parasitária determinada 
qPCR (*p<0,05). 

 

4.1.1.7 Estudos farmacocinéticos 

Os parâmetros farmacocinéticos foram avaliados tanto para o fármaco livre 

(NTZ) como para o fármaco lipossomal (NTZ-LP) na Universidade de Dundee, 

utilizando o modelo de BALB/c e espectrometria de massas (Tabela 5). Devido às 

características de rápida metabolização da NTZ, a detecção do fármaco foi 

realizada com base no seu metabólito ativo, a tizoxanida (TZX). O estudo 

demonstrou que a NTZ apresentou um valor de concentração plasmática máxima 

(Cmax) de 286 ng/mL, enquanto que a NTZ-LP resultou em um valor de 806 ng/mL. 

A área sob da curva (AUC) conferiu diferentes valores para as formulações: 3.419,6 

ng-min/mL para NTZ e 13.992,6 ng-min/mL para NTZ-LP. Porém, nenhuma 

diferença significativa foi encontrada quanto ao tempo de meia vida plasmática 

A B 
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(T1/2) para ambas as formulações, sendo 6,5 minutos para a NTZ e 8,7 minutos 

para a NTZ-LP (Figura 19). 

 

Tabela 5 - Dados farmacocinéticos da NTZ livre e encapsulada em sistema 
lipossomal. 

 AUC 
(0-t) ng-min/mL 

Cmax 
(ng/mL) 

T1/2 

(min) 

NTZ 3.419,6 286 6,5 
NTZ-LP 13.992,6 806 8,7 

AUC: área sob a curva; Cmax: Concentração plasmática máxima; T1/2: tempo de meia-vida plasmática. 
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Figura 19 - Estudo farmacocinético da tizoxanida, metabolito ativo da NTZ, após 
administração intraperitoneal em dose única de NTZ e NTZ-LP a 2 
mg/kg em fêmeas de BALB/c. 
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4.1.1.2.1 DISCUSSÃO 

 

Originalmente descoberta por Jean Francois Rossignol em 1970, a NTZ teve 

seu uso inicial como um agente anti-helmíntico veterinário, porém demonstrou 

efetividade contra parasitas intestinais bem como helmintos em infecções 

humanas90,91. Aprovada em 2002 pelo FDA para o tratamento de criptosporidioses 

(Cryptosporidium spp.) e giardiase (Giardia intestinalis) como suspensão oral ou 

comprimidos, ficou comercialmente conhecida como Alinia® ou Annita®90,92. 

Destaca-se, ainda, a vasta comercialização da NTZ na América Latina e Índia para 

o tratamento de um amplo espectro de infecções parasitárias intestinais92. 

A NTZ é um fármaco pertencente ao grupo das tiazolidas, sendo composto 

por um anel nitrotiazol e ácido salicílico, ligados entre si por uma amida. Este grupo 

tem demonstrado promissora atividade contra uma variedade de doenças. Belardo 

e colaboradores93 demonstraram a atividade da NTZ contra o vírus da influenza A 

(H1N1, H3N2, H5N9, H7N1)92-94. A NTZ também demonstrou atividade anti-

cancer91, atividade anti-coronavírus94, atividade anti-HIV95 bem como atividade anti-

nematóides96. 

A atividade contra cinetoplastídeos têm sido amplamente investigada97-100. 

Chan-Bacab e colaboradores97, demonstraram a atividade contra promastigotas de 

L. (L.) mexicana e epimastigotas de T. cruzi com valores de CE50 na faixa de 2 e 5 

µM, respectivamente. Navarrete-Vazquez e colaboradores99 demonstraram 

atividade contra os mesmos parasitas, porém os valores de CE50 foram na faixa de 

6 e 18 µM, respectivamente. A atividade in vitro anti-Leishmania da NTZ foi descrita 

tanto para L. donovani98, como para L. infantum100. Os dados apresentados neste 

trabalho referente a atividade anti-promastigotas, demonstraram que a L. infantum 

foi cerca de 97 vezes mais resistente à NTZ quando comparada com L. mexicana. 
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Dados estes que poderiam ser explicados pelas diferenças entre as espécies 

estudadas, tendo em vista que estas desenvolvem doenças distintas no hospedeiro. 

Por meio dos estudos de atividade antiparasitária no modelo de 

promastigota (extracelular) assim como de amastigota (intracelular), foi possível 

observar um incremento da potência em oito vezes quando o fármaco foi avaliado 

na forma intracelular. Este dado poderia estar correlacionado com uma possível 

imunomodulação da NTZ no macrófago, potencializando a atividade anti-

Leishmania, uma vez que dados da literatura demonstraram que a NTZ diminuiu 

significativamente os níveis da citocina IL-6 em macrófagos tratados com o 

fármaco101. Considerando que o aumento dos níveis de IL-6 são considerados um 

fator que contribui diretamente para o desenvolvimneto e exacerbação da 

doença102, esta diminuição poderia ser um dos fatores relacionados a 

potencialização do fármaco quando desafiado na forma intracelular do parasita. 

A potência da NTZ em amastigota intracelular de L. infantum demonstrou 

ser aproximadamente 1,5 vezes menor quando comparada ao fármaco padrão 

miltefosina; quando avaliada em L. donovani, este valor sobe para 10 vezes menos 

potente. Considerando que a miltefosina é cerca de 16 vezes mais ativa para L. 

donovani quando comparada aos dados de L. infantum, o fármaco NTZ também 

seguiu o mesmo padrão, porém sendo cerca de 3 vezes mais potente para L. 

donovani do que para L. infantum. A literatura demonstra que um mesmo fármaco 

pode apresentar valores de CE50 bastante distintos quando avaliados em espécies 

diferentes. Reimão e colaboradores87 demonstraram que a buparvaquona foi cerca 

de 30 vezes mais potente para L. donovani do que para L. infantum no modelo de 

amastigota intracelular. 

A literatura descreve, ainda, que a NTZ é considerada um pro-fármaco, 

excercendo sua atividade após metabolização103. Em um recente trabalho, 
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utilizando diferentes modelos animais, foi observado que após metabolização, a 

NTZ resultou em seis metabólitos, sendo estes a tizoxanida, tizonaxida hidroxilada, 

tizoxanida glucuronida, tizoxanida glucose, sulfato de tizoxanida e a hidroxil 

tizoxanida104. O presente estudo avaliou também a atividade da tizoxanida (TZX) 

em Leishmania (L.) donovani e demonstrou, pela primeira vez na literatura, que 

tanto a NTZ quanto seu metabólito apresentaram atividade e potência similares no 

modelo de amastigota intracelular. 

Tendo em vista que Don e Ioset63 tenham sugerido algumas características 

específicas de fármacos que possam ser considerados hits (candidatos) 

promissores, os autores sugerem cautela ao se avaliar o prosseguimento dos 

estudos em Drug Discovery. Até hoje, não existe um valor considerado adequado 

ou até mesmo ideal de índice de seletividade para posterior avaliação animal, no 

entanto, neste trabalho, foram adotados IS que fossem relevantes e possivelmente 

próximos aos valores dos fármacos utilizados na clínica para o tratamento das 

leishmanioses. Apesar da NTZ não ter demonstrado valores promissores in vitro (IS 

2,5), o fármaco demonstrou atividade prévia em modelo murino de L. (L.) donovani, 

não sendo tóxico nas doses utilizadas98. Conforme observado no presente trabalho, 

a miltefosina também vem demonstrando valores de IS bastante limitados (IS 7), 

porém, é aplicada como tratamento clínico na Índia e vem sendo amplamente 

avaliada tanto para leishmaniose tegumentar quanto para leishmaniose visceral em 

estudos clínicos105-108. Sendo assim, valores in vitro de IS podem ser considerados 

como um importante direcionamento para a escolha de novos candidatos a ensaios 

experimentais, porém não podem ser considerados um fator limitante único para a 

exclusão do candidato a fármaco. 

Neste trabalho, foi investigado pela primeira vez na literatura a atividade in 

vivo anti-Leishmania (L.) infantum (espécie visceral do novo mundo) da NTZ, ponto 
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este que vem sendo muito destacado pela OMS, a qual sugere uma busca por 

fármacos com atividade em diferentes espécies do parasita, como também em 

cepas resistentes aos fármacos utilizados na clínica. Sendo assim, a NTZ 

demonstrou ser efetiva tanto para L. (L.) infantum quanto para L. (L.) donovani. 

Devido à atividade in vitro no amastigota intracelular, foi investigado o 

possível potencial in vivo do fármaco em modelo experimental. Os resultados 

demonstraram que a NTZ não foi capaz de reduzir a densidade parasitária tanto no 

baço como no fígado na dose de 100 mg/kg/dia durante 10 dias de tratamento oral. 

Diferentemente dos achados de Zhang e colaboradores98 em modelo murino 

(BALB/c) infectado com L. donovani, onde após 10 dias de tratamento oral com o 

medicamento (comprimido) a 400 mg/kg/dia tiveram uma redução da densidade 

parasitária de aproximadamente de 90%, tanto no baço como no fígado. Vale 

destacar que o modelo proposto no presente trabalho, a dose administrada foi 4 

vezes menor do que a dose administrada por Zhang e colaboradores98, porém 

levando em consideração a dose utilizada na clínica da NTZ, bem como a DL50 oral 

em roedores ser de até 10 g/kg103, foi optado por não aumentar as doses na 

tentativa de manter um patamar de segurança no estudo experimental. 

Devido à falta de atividade do fármaco na forma livre, foi dado 

prosseguimento a um novo estudo, porém utilizando o sistema lipossomal. Tendo 

em vista o grande número de fármacos que não apresentam atividade 

antiparasitária no modelo animal por não atingirem o alvo, sistemas de liberação 

controlada e sustentada de fármacos, como os lipossomos, podem apresentar 

grande vantagem. O benefício de uma formulação lipossomal está relacionada ao 

direcionamento do fármaco ao órgão-alvo e, consequentemente, redução da 

quantidade do fármaco livre no organismo, diminuindo assim sua toxicidade109,110. 

Estudos da década de 70 já demonstram que o antimônio lipossomal foi cerca de 
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700 vezes mais efetivo do que o fármaco livre49. Assim como a anfotericina B 

lipossomal (Ambisome®), fármaco disponível na clínica para o tratamento da 

leishmaniose, demonstra melhor eficácia e segurança que qualquer outro fármaco 

aprovado. Neste âmbito, foram preparados lipossomos carregados negativamente 

com fosfatidilserina, devido à rápida fagocitose por macrófagos bem como o maior 

direcionamento aos órgãos-alvo da doença em estudo (baço e fígado). 

Tendo em vista a importância da caracterização físico-química frente a nova 

formulação lipossomal de NTZ, neste trabalho foram apresentados lipossomos com 

diâmetro inferior a 200 nm e carga negativa em membrana unilamelar. Apesar do 

fármaco ter causado interferência na carga da membrana, este não foi capaz de 

alterar a mesma, que se manteve negativa mesmo após a encapsulação da NTZ. 

Alterações físico-químicas de vesículas lipossomais são descritas na literatura 

quando se encapsula fármacos lipossolúveis, porém no presente estudo não foi 

observado significativa alteração do tamanho das vesículas quando comparados 

aos lipossomos sem o fármaco, demonstrando pouca interferência do fármaco na 

formulação. O número de lamelas também é um fator considerável dentro de um 

sistema lipossomal, uma vez que este pode auxiliar na quantidade de fármaco 

encapsulado, ou seja, quando se trabalha com um fármaco lipossolúvel, quanto 

maior o número de lamelas, em teoria, uma maior quantidade de fármaco poderia 

ser encapsulada. 

Adicionalmente, quando se projeta um sistema lipossomal, deve-se atentar 

para dois importantes fatores: i) a porcentagem de encapsulação do fármaco; e ii) a 

estabilidade da formulação. Nesta tese não foram abordados estudos físico-

químicos quanto à estabilidade da formulação; porém, nossos estudos in vitro de 

atividade anti-amastigota, demonstraram que a formulação não sofreu alterações 
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após sete dias de preparo quando armazenada em solução na temperatura de 4ºC 

(dados não mostrados).  

A interação dos lipossomos com as células-alvo é uma das principais 

características a se estudar quando se deseja projetar um sistema de liberação 

controlada de fármacos111. A carga negativa vem sendo considerada como um 

importante atributo para explicar a eficiência da formulação frente a macrófagos112. 

O direcionamento de lipossomos contendo fosfatidilserina a células do sistema 

fagocítico mononuclear, têm se mostrado bastante promissor112,113, uma vez que os 

receptores scavenger classe B (SR-B e CD36) vêm se mostrando como os 

principais receptores responsáveis pela rápida eliminação destes do compartimento 

sanguíneo112,114,115. Além disso, foi demonstrado que macrófagos infectados com 

Leishmania infantum apresentam uma maior expressão de receptores scavenger 

CD36, sendo este um importante atributo para a escolha deste tipo de formulação 

com carga negativa112. Há de se salientar, ainda, que o tamanho dos lipossomos 

possuí forte influência na captação por macrófagos, ou seja, lipossomos maiores (> 

1000 µm) seriam captados mais rapidamente pelos macrófagos. Sendo assim, a 

presente formulação teve como base o preparo de lipossomos SUVs, na tentativa 

de estabelecer um sistema de direcionamento tanto seletivo como sustentado uma 

vez que lipossomos com diâmetro menor de 200 nm possuem um menor risco de 

obstrução de capilares quando comparado aos LUVs e MLVs, além do maior 

direcionamento à medula óssea51-53. 

Posteriormente, foi dado prosseguimento ao trabalho através da avaliação 

da atividade biológica da formulação de NTZ lipossomal, comparando com a NTZ 

livre. Quando comparado os valores de CE50 in vitro na forma intracelular do 

fármaco (NTZ) e da formulação lipossomal (NTZ-LP), foi possível verificar que o 

fármaco quando lipossomal, aumentou cerca de 2 vezes sua atividade nos 



84 

 

amastigotas intracelulares, sem alteração da toxicidade. Aumento de potência in 

vitro de fármacos quando encapsulados em lipossomos são descritos na literatura. 

Tempone e colaboradores112 demonstraram que o antimônio pentavalente quando 

encapsulado no mesmo tipo de formulação foi mais efetivo contra amastigotas de L. 

infantum quando comparado ao antimônio livre112. 

Objetivando comparar a cinética de captação da nitazoxanida lipossomal in 

vitro por macrófagos sadios e infectados com L. (L.) infantum, a sonda fluorescente 

DIL C18 foi utilizada como marcador dos lipossomos captados. Os resultados 

encontrados neste trabalho corroboram os descritos por Borborema e 

colaboradores116 onde visualizaram maior captação de antimônio por macrófagos 

infectados com Leishmania major quando encapsulados em lipossomos carregados 

negativamente. Os autores justificam, ainda, que esta maior captação poderia estar 

envolvida na diferença de atividade metabólica dos macrófagos quando estes estão 

infectados com os parasitas116. Considerando, ainda, que lipossomos contendo 

carga negativa são captados preferencialmente por receptores scavenger de 

macrófagos, este aumento de captação poderia ser explicado pela maior expressão 

de receptores scavenger em macrófagos infectados112. Adicionalmente, após 180 

minutos de captação dos lipossomos, o grupo não infectado demonstrou ter uma 

captação ligeiramente maior, fato este que poderia ser explicado pelo espaço 

citoplasmático do macrófago, onde o grupo infectado com os amastigotas poderia 

estar apresentando um espaço limitado desfavorecendo uma maior captação 

quando comparado ao grupo não infectado. Posteriormente, com o objetivo de 

confirmar se a distribuição da NTZ-LP estaria apenas associada à superfície ou 

internalizada nos macrófagos infectados com L. (L.) infantum, uma análise através 

da microscópia confocal foi realizada. As imagens demonstraram uma 

internalização maciça dos lipossomos após 180 minutos e distribuição homogênea 
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pelo citoplasma. Tempone e colaboradores86, utilizando o modelo de biodistribuição 

animal, demonstraram a co-localização Leishmania/lipossomo de uma mesma 

formulação lipossomal, porém contendo o fármaco furazolidona, tanto em fígado 

quanto em baço.  

Com base nos resultados obtidos pelo grupo com diferentes fármacos 

encapsulados86,87,112,117, a atividade da nitazoxanida poderia ser melhorada quando 

encapsulada em lipossomos contendo fosfatidilserina, diminuindo-se drasticamente 

a dose. 

Sendo assim, a NTZ foi encapsulada pela primeira vez em sistema 

lipossomal e desafiada em testes pré-clínicos. Diferentemente da forma livre, a 

NTZ-LP foi capaz de reduzir a densidade parasitária em 50% no baço e em 82% no 

fígado. Apesar de tentativas de melhoria da eficiência de encapsulação da NTZ 

terem sido realizadas, as concentrações máximas se limitaram a menos de 1 

mg/mL. Outras técnicas de preparo de lipossomos, além da hidratação do filme 

seguido da técnica de congelamento-descongelamento, poderiam ser futuramente 

utilizadas visando maiores concentrações do fármaco e consequentemente, 

possibilitando maiores doses administradas nos animais. 

A metabolização de fármacos é fator essencial a ser considerado quando se 

investiga a atividade em um sistema biológico. O fármaco NTZ é rapidamente 

hidrolizado em seu metabólito tizoxanida (desacetil-nitazoxanida - TZX), porém, 

apesar de ser considerado um inibidor promíscuo para o complexo enzimático 

citocromo P450 (CYP), dentre as principais enzimas (CYP 2C9, CYP 2D6, CYP 

1A2, CYP 3A4, CYP 2C9), a NTZ não é considerada substrato, inibindo as CYP 

3A4 e CYP 2C9103. O presente trabalho realizou estudos da atividade anti-

Leishmania do metabólito tizoxanida, o qual também demonstrou que tanto o 

fármaco quanto o metabólito apresentaram potência similar no modelo in vitro de 
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Leishmania donovani. Os dados deste trabalho corroboram os dados da literatura; 

Chan-Bacab e colaboradores97 demonstraram que a NTZ e a TZX apresentaram 

valores similares de CE50 de 1,8 e 1,6 µM para L. mexicana, respectivamente, bem 

como valores de CE50 de 5,7 µM e 4,6 µM contra T. cruzi. Ainda assim, Navarrete-

Vazquez e colaboradores99, demonstraram valores de CE50 de 6,18 e 6,19 µM para 

L. mexicana e 18 e 17 µM para T. cruzi para NTZ e TZX, respectivamente. 

Estudos de farmacocinética vêm sendo considerados de extrema 

importância nas fases iniciais de Drug Discovery, aumentando as chances de êxito 

já nos ensaios pré-clinicos, devido a possibilidade de adequação do regime de 

administração do fármaco no modelo animal62. Poucos estudos foram publicados 

sobre a farmacocinética da NTZ e da TZX na literatura, sendo assim, no presente 

trabalho, foi investigada a farmacocinética da NTZ livre e lipossomal em modelo de 

camundongo BALB/c, utilizando o metabólito TZX. Broekhuysen e colaboradores118, 

demonstraram que a nitazoxanida é metabolizada rapidamente em tizoxanida no 

plasma, assim como na presença de microssomos (in vitro), demonstrando uma 

meia vida plasmática de 6 minutos. Stockis e colaboradores119 também 

descreveram que o único composto detectável no plasma após administração oral 

de NTZ a 500 mg em humanos sadios foi a tizoxanida. Em função disto, o presente 

trabalho utilizou o metabólito ativo em Leishmania TZX para avaliar os estudos de 

farmacocinética em espectrometria de massas. Os resultados demonstraram que o 

tempo de meia vida plasmática (T1/2) da TZX foi de apenas 7 minutos, resultados 

similares foram achados por Broekhuysen e colaboradores118 em humanos. Porém, 

Zhao e colaboradores120, demonstraram uma T1/2 de 210 minutos (3,5 h) em modelo 

animal de cabra. Os estudos da NTZ lipossomal (NTZ-LP) demonstraram uma T1/2 

similar ao fármaco livre, porém, tanto a área abaixo da curva (AUC) quanto a 

concentração máxima plasmática (Cmax) resultaram em valores 4 vezes maiores em 
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relação ao fármaco livre. Esses dados indicam que a formulação lipossomal 

modificou significativamente o comportamento do fármaco no organismo, 

aumentando a concentração e exposição da TZX. Este fato poderia explicar o 

tratamento experimental observado no modelo de hamster quando administrada em 

baixas doses de NTZ a 2 mg/kg. Estes dados demonstram a necessidade de um 

eficiente sistema de liberação controlada para a NTZ no modelo experimental de 

LV. 

Até 2014, a grande maioria dos estudos em modelo experimentais (pré-

clínicos) realizavam estudos farmacocinéticos em fases tardias, resultando em 

baixa otimização do estudo. Após junho de 2014, o grupo da farmacêutica Novartis, 

observando a baixa produtividade em termos de saída de novos candidatos a 

fármacos da fase experimental, sugeriu a implementação tanto do PK quanto do PD 

nas fases iniciais da pesquisa. Este fato introduziu recentemente um novo conceito 

sobre as etapas de Drug Discovery, ideia esta que foi corroborada no presente 

estudo. Caso os estudos de farmacocinética tivessem sido realizados anteriormente 

à fase de testes experimentais, um melhor regime de administração poderia ter sido 

empregado, com aumento na frequência das doses diárias numa tentativa de 

manutenção dos níveis plasmáticos por períodos mais prolongados, na tentativa de 

melhorar a eficácia do fármaco62. 

Apesar do TCP proposto pelo DNDi considerar que apenas fármacos que 

eliminem >95% da infecção possam ser considerados promissores, a antecipação 

dos estudos de PK poderiam aumentar as chances de êxito do fármaco por meio da 

escolha de um regime apropriado. 
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4.1.2 Reposicionamento de Fármacos: Antagonistas de Receptor H1 de 

Histamina 

 

 

4.1.2.1 Determinação da CE50 em formas promastigotas e amastigotas de L. 

(L.) infantum e CC50 em células NCTC da farmacoteca de reposicionamento: 

antagonistas de receptor H1 de histamina 

Com base em estudos prévios, foi realizada uma triagem composta por 10 

fármacos antagonistas de receptor H1 de histamina tanto para as formas 

promastigotas como para as formas amastigotas de L. (L.) infantum. Dentre os 

compostos analisados, 8 demonstraram atividade contra as formas promastigotas 

com valores de CE50 entre 13 à 84 µM. Com o objetivo de determinar os respectivos 

índices de seletividade para posterior investigação no amastigota intracelular, foi 

realizado o ensaio de citoxicidade utilizando células NCTC, onde os valores de 

CC50 variaram entre 57 à >200 µM. Posteriormente, o estudo contra as formas 

amastigotas foi realizado com os 10 antagonistas de H1, onde somente um 

fármaco, cinarizina, apresentou atividade anti-amastigota com valor de CE50 de 
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21,53 µM (Tabela 6). Anfotericina B, Glucantime® e miltefosina foram utilizados 

como fármacos padrões e os valores se encontram na tabela 6. As estruturas 

químicas dos compostos se encontram na figura 20. 

 

Tabela 6 - Atividade anti-Leishmania e citotoxicidade dos antagonistas de receptor 
H1 de histamina. Valores de CE50 contra formas promastigotas e 
amastigotas de Leishmania (L.) infantum, CC50 contra células de 
mamíferos (NCTC clone 929) e os respectivos IS. Valores expressos 
em µM. 

Fármaco Promastigotas 
CE50 (µM) 
(IC 95%) 

Amastigotas 
CE50 (µM) 
(IC95%) 

Citoxicidade 
CC50 (µM) 
(IC95%) 

Índice de 
Seletividade 
 

Cetirizina Na na >200 nd 
 

cetotifeno 13,5 
(10,8 - 16,7) 

na 86,9 
(61,0- 123,8) 

nd 

cinarizina 34,1 
(30,4 - 38,3) 

21,53 
(18,6 – 25,0) 

87,5 
(65,6 - 116,6) 

4,06* 

clorfeniramina 15,1 
(13,7 - 16,5) 

na 
 

87,4 
(65,4 - 116,8) 

nd 

fexofenadina Na na   >200 nd 
 

flunarizina 27,6 
(26,2 - 29,1) 

na 77,1 
(71,2 - 83,6) 

nd 

hidroxizina 59,6 
(58,4 - 60,8) 

na 159,5 
(148,7 - 171,1) 

nd 

loratadina 52,9 
(31,5 - 89,1) 

na 
 

69,5 
(55,7 - 86,8) 

nd 

quetiapina 84,6 
(79,5 - 90,2) 

na 
 

>200 nd 

risperidona 19,7 
(16,5 - 23,6) 

na 57,9 
(49,6 - 67,5) 

nd 

anfotericina B 0,16 
(0,13 - 0,19) 

0,07 56,6 
(44,4 - 72,2) 

809* 

 

Glucantime® Na 25,0 >200 >8,00* 

 

miltefosina 16,8 
(15,4 - 17,5) 

17,8 
(11,6 - 24,6) 

122,0 
(94,8 - 157,0) 

6,85* 

CE50: concentração efetiva 50%; CC50: concentração citotóxica 50%; IC95%: intervalo de confiança 95%; na: não 
ativo; nd: não determinado; *seletividade em amastigota intracelular. A concentração do antimônio foi expressa em 
µg/mL devido a ausência na literatura da estrutura do antimoniato de N-metil-glucamina. 
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Figura 20 - Estruturas químicas dos antagonistas de receptor H1 de histamina. 1. 
cetirizina; 2. cetotifeno; 3. cinarizina; 4. clorfeniramina; 5. fexofenadina; 
6. flunarizina; 7. hidroxizina; 8. loratadina; 9. quetiapina; 10. 
risperidona. Fonte: PubmedCompound. 

 

4.1.2.2 Avaliação da efetividade da cinarizina livre e lipossomal em modelos 

experimentais in vivo 

Devido à atividade da cinarizina (CNZ) no amastigota intracelular, foi 

realizado o estudo experimental in vivo. Sendo assim, hamsteres previamente 

infectados com 1x108 amastigotas de L. (L.) infantum foram tratados por 8 dias 

consecutivos, utilizando duas vias: i) via intraperitoneal (i.p.) a 50 mg/kg/dia; ii) via 

oral (v.o.) a 100 mg/kg/dia. Após 49 dias da infecção inicial, foram removidos 

fragmentos de baço e fígado e a carga parasitária determinada por PCR em tempo 
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real (qPCR), onde após a extração do RNA, foram processadas em cDNA e o 

número de parasitas determinado através da curva padrão com promastigotas de 

Leishmania (L.) infantum87. 

Os resultados demonstraram que a CNZ não foi capaz de reduzir a carga 

parasitária após o tratamento pelas duas vias de administração estudas nas 

diferentes concentrações testadas, tanto no baço como no fígado (Figura 21). 
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Figura 21 - Avaliação da atividade in vivo do fármaco CNZ livre em hamsteres 
infectados com L. (L.) infantum (A: baço; B: fígado). A CNZ livre foi 
administrada a 50 mg/kg (i.p.), 100 mg/kg (v.o.) e a densidade 
parasitária determinada por qPCR (*p<0,05). 

 

Devido à falta de atividade da CNZ na forma livre, foi realizado o estudo com 

o fármaco encapsulado em sistema de liberação controlada e sustentada, como os 

lipossomos. Desta forma, os lipossomos foram preparados pelo método de 

hidratação de lipídeos seguido por uma etapa de congelamento-descongelamento, 

onde após a obtenção da formulação, a concentração do fármaco foi determinada 

por espectrofotometria em NanoDrop a 251 nm. A concentração média da 

formulação lipossomal de CNZ nos diferentes lotes preparados (n=5) foi de 628,97 

μg/mL (±SD 0,031). Uma curva padrão foi obtida com o fármaco livre a fim de 

determinar a concentração encapsulada (Figura 22). 

A B 
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Figura 22 - Curva padrão da cinarizina, obtida em espectrofotômetro a 251 nm em 
NanoDrop-100. 

 

Posteriormente, hamsters previamente infectados conforme descrito acima, 

foram tratados pela via intraperitoneal com CNZ lipossomal (CNZ-LP) a 3 mg/kg/dia 

por 8 dias consecutivos. Neste experimento, foi observado uma redução na 

densidade parasitária em 54% no fígado (Figura 23 B), porém, nenhuma redução 

da infecção foi detectada no baço (Figura 23 A). 
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Figura 23 - Avaliação da atividade in vivo da CNZ-LP em hamsters infectados com L. 
(L.) infantum (A: baço; B: fígado). A CNZ-LP foi administrada a 3 mg/kg 
(i.p.) e a densidade parasitária determinada por qPCR (*p<0,05). 
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4.1.2.2.1 DISCUSSÃO 

 

A busca por novos fármacos pode exigir longos períodos de estudos, 

grandes recursos financeiros e um elevado risco de investimento. Diante da 

problemática terapia da leishmaniose visceral, a triagem de fármacos desenvolvidos 

para outro propósito, ou seja, fármacos disponíveis na clínica médica para tratar 

outras doenças vêm se apresentando como uma das abordagens mais rápidas e 

eficazes para a introdução de novas terapias, conhecida como reposicionamento de 

fármacos. O reposicionamento de fármacos se destaca, ainda, como uma 

estratégia de menor custo e médio prazo66,67 com vastos exemplos na própria 

terapia da leishmaniose, como o caso do antimônio, da pentamidina, da anfotericina 

B, bem como os azóis (cetoconazol, itraconazol, etc) utilizados inicialmente para 

tratar infecções fúngicas121, além da miltefosina, desenvolvida para o tratamento de 

câncer27. 

Anti-histamínicos antagonistas de receptores H1 são fármacos que se ligam 

seletivamente a receptores H1 de histamina, sem ativá-los, bloqueando assim, sua 

ação endógena. Têm ação nos brônquios, vasos capilares e alguns outros 

músculos lisos122. A histamina é um composto orgânico envolvido em respostas 

imunológicas locais bem como na regulação da função fisiológica no intestino 

agindo como um neurotransmissor123. 

Neste trabalho foi demonstrada, pela primeira vez, a atividade in vitro de 

uma classe de anti-histamínicos contra L. (L.) infantum. Dentre os fármacos 

analisados, oito demonstraram atividade contra as formas extracelular, porém 

somente o fármaco cinarizina demonstrou seletividade frente ao amastigota 

intracelular, com uma eficácia semelhante à miltefosina. Embora macrófagos 

expressem receptores H1 de histamina124 o que poderia contribuir para a entrada 
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do fármaco no meio intracelular, a falta de atividade da maioria dos fármacos nos 

amastigotas poderia ser atribuída à maior resistência do parasita na forma 

intracelular, possivelmente devido às diferenças do metabolismo quando 

comparado à forma extracelular bem como todas as barreiras pela qual o fármaco 

necessita passar até atingir os amastigotas dentro dos macrófagos. 

Considerando os oito antagonistas de H1 (ativos nas formas promastigotas), 

um perfil químico semelhante pôde ser observado entre quatro fármacos (cinarizina, 

flunarizina, hidroxizina e quetiapina), como a presença do anel piperazínico (Figura 

20). O anel piperazínico consiste em uma estrutura de seis átomos, contendo dois 

átomos de nitrogênio em posições opostas no anel e vem sendo bastante explorado 

como um protótipo promissor para a síntese de novos compostos anti-

Leishmania125-130. Um exemplo de fármaco de sucesso na clínica que contém o anel 

piperazínico, é o caso do cetoconazol, um agente antifúngico, reposicionado para a 

terapia da leishmaniose cutânea131. Além disso, a piperazina é à base de muitos 

compostos antihelmínticos, relatados desde a década de 50132. A atividade de 

outros antagonistas de H1 também foi descrita por Weis e colaboradores133 contra 

Mycobacterium tuberculosis, com uma concentração inibitória mínima (CIM) de 6 

µg/mL, bem como Tao e colaboradores134 sintetizaram uma série de 1,4-

diarilpiperazinas com potencial atividade anti-Pneumocystis. 

Compostos piperazínicos tem demonstrado grande variedade de atividade 

antiprotozoária. Keenan e colaboradores135 descreveram a atividade contra 

Trypanosoma cruzi, assim como, Donkor e colaboradores136 sintetizaram uma série 

de 1,4-diarilpiperazinas demonstrando atividade anti-Trypanosoma136, anti-

Plasmodium falciparum137 e anti-Leishmania donovani125. Este trabalho corrobora o 

potencial antiprotozoário de compostos piperazínicos e descreve, pela primeira vez, 

a atividade in vivo de um fármaco antihistamínico, a cinarizina. A cinarizina também 
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é considerada um bloqueador de canal de cálcio (BCC) o qual inibe as contrações 

de células do músculo liso vascular. Atividades anti-Leishmania e anti-Trypanosoma 

de BCCs também foram descritas por Reimão e colaboradores138, onde 

demonstraram a atividade de oito BCC contra as formas amastigotas de L. (L.) 

infantum, com valores de CE50 entre 5 a 176 µM. 

Considerando o efeito da cinarizina contra o amastigota intracelular, forma 

relevante da doença, seu possível potencial in vivo foi investigado, utilizando o 

modelo experimental de hamster infectado, onde após 8 dias de tratamento, com 

duas diferentes concentrações (50 e 100 mg/kg) e duas diferentes vias de 

administração (intraperitoneal e oral), a densidade parasitária não foi reduzida tanto 

no baço como no fígado. A falta de eficácia poderia ser atribuída a problemas 

farmacocinéticos e/ou farmacodinâmicos ou simplesmente não ter atividade em um 

sistema mais complexo como no caso in vivo, pelo fato do fármaco não chegar ao 

alvo, problema este que poderia ser contornado por meio de sistemas de liberação 

e direcionamento de fármacos. Estes são constituídos por formulações 

farmacêuticas com o intuito de aprimorar o índice terapêutico dos fármacos, 

reduzindo a dose e consequentemente a toxicidade86,139. Tempone e 

colaboradores86 demonstraram alta eficácia do fármaco furazolidona em modelo 

experimental de L. (L.) infantum quando encapsulado em lipossomos 

negativamente carregados contendo fosfatidilserina. A carga negativa dos 

lipossomos demonstrou melhor eficácia, o que provavelmente direcionou o fármaco 

no sítio alvo por meio da interação com os receptores “scavenger” de macrófagos, 

permitindo uma possível fusão com o vacúolo parasitóforo86,112. A eficácia dos 

lipossomos carregados negativamente também foi demonstrada por Reimão e 

colaboradores87, utilizando o fármaco buparvaquona onde, após encapsulação, foi 
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verificada potente atividade anti-Leishmania, efeito este não observado com o 

fármaco na forma livre. 

No presente estudo, a CNZ foi encapsulada em lipossomos contendo 

fosfatidilserina, a qual demonstrou eficácia quando comparada ao fármaco livre, 

reduzindo a densidade parasitária em 54% no fígado. Embora a CNZ-LP tenha 

demonstrado falta de eficácia no baço, diferentes alternativas poderiam ser 

utilizadas para melhorar o tratamento in vivo, assim como diferentes vias de 

administração, ampliação nos dias de tratamento, utilização de doses mais 

elevadas e principalmente estudos farmacocinéticos. 

Neste trabalho, foi demonstrado pela primeira vez na literatura a atividade 

anti-Leishmania de antagonistas de receptor H1 de histamina. Considerando a 

estratégia de reposicionamento como uma ferramenta para a introdução de um 

novo fármaco contra a LV, a qual demandando menor tempo e custo na pesquisa67, 

seria bastante apropriado a ampliação do número de antagonistas de receptor H1 

de histamina a serem testados contra as formas amastigotas intracelulares. Além 

disso, deveria ser considerando ainda, a ampliação das espécies de Leishmania 

testadas, incluindo também cepas resistentes aos fármacos disponíveis na clínica63. 

 Ainda assim, outra estratégia que poderia ser abordada, porém, 

implicando em maiores custos e tempo na obtenção do fármaco67 seria a 

modificação estrutural por meio de síntese orgânica, utilizando como protótipo, a 

cinarizina. Na literatura encontram-se exemplos na área de protozooses, onde 

fármacos foram potencializados em seus efeitos a partir de pequenas modificações 

estruturais. Um exemplo de sucesso inclui o caso do artesunato, um derivato 

sintético da artemisinina. A artemisinina apresenta um valor in vitro de 74 nM contra 

Plasmodium falciparum, enquanto que seu derivado sintético, o artesunato 

apresenta um valor de 16 nM, cerca de cinco vezes menor73. 
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Por fim, outra estratégia que poderia ser incluída seria o estudo de 

combinação terapêutica, onde, por meio da técnica de isobologramas, fármacos 

utilizados na clínica da LV poderiam ser associados à cinarizina, resultando em 

possíveis combinações sinérgicas ou supra-aditivas, que contribuíssem com maior 

ação, redução das doses, efeitos adversos, resistência, proporcionando assim uma 

maior aderência dos pacientes em relação ao tratamento. 

Como consequência do estudo, os resultados foram publicados na revista 

científica Acta Tropica e podem ser encontrados no Anexo 1. 
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4.1.3 Reposicionamento de Fármacos: Diversas classes terapêuticas 

 

Apoiando a triagem empírica nesta etapa da tese, um trabalho recentemente 

publicado na Science demonstrou a importância do reposicionamento de fármacos 

na tentativa de acelerar o processo de descoberta, empregando um fármaco antigo 

frente a uma nova doença, ou seja, um novo uso para uma velha molécula. 

Johansen e colaboradores66 visualizaram que, após triagem de 2.600 fármacos 

pertencentes a diferentes classes terapêuticas, dentre eles moduladores de 

receptor de estrogênio, anti-histamínicos, bloqueadores de canal de cálcio e anti-

depressivos, somente 80 demonstraram atividade contra o vírus do Ebola. Sendo 

assim, nesta etapa do trabalho o estudo foi focado em dois fármacos pertencentes 

a duas diferentes classes terapêuticas: amiodarona (anti-arrítmico) e sertralina 

(anti-depressivo) que serão apresentados nos capítulos a seguir. 
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4.1.3.1 Reposicionamento de Fármacos: Amiodarona 

 

4.1.3.2 Determinação da CE50 em formas promastigotas e amastigotas de L. 

(L.) infantum e CC50 em células NCTC 

Foi realizado o ensaio contra as formas promastigotas de L. (L.) infantum 

com fármaco amiodarona (AMD), onde após 48 horas de incubação, apresentou um 

valor de CE50 de 10,5 µM. O fármaco foi capaz de reduzir 100% a viabilidade dos 

promastigotas nas concentrações mais elevadas. Com o objetivo de determinar os 

respectivos índices de seletividade para posterior investigação nos amastigotas 

intracelulares, foi realizado o ensaio de citoxicidade utilizando células NCTC, onde 

demonstraram um valor de CC50 de 30,9 µM. O estudo contra as formas 

amastigotas apresentou um valor de CE50 de 0,55 µM. A AMD exibiu, ainda, um 

índice de seletividade de aproximadamente 56 em relação à forma intracelular do 

parasita. Anfotericina B, Glucantime® e miltefosina foram utilizados como fármacos 

padrões e os valores se encontram na tabela 7. 
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Tabela 7 - Atividade anti-Leishmania e citotoxicidade da amiodarona. Valores de 
CE50 contra as formas promastigotas e amastigotas de Leishmania (L.) 
infantum, CC50 contra células de mamíferos (NCTC clone 929) e o 
respectivo IS. Valores expressos em µM. 

Fármaco Classe Estrutura da molécula Promastigotas 
CE50 (µM) 
(IC95%) 

Amastigotas 
CE50 (µM) 
(IC95%) 

Citotoxicidade 
CC50 (µM) 
(IC95%) 

IS 

Amiodarona anti-
arrítmico 

 

10,5 
(9,5 - 11,7) 

0,55 
(0,15 - 2,0) 

30,9  
(12,5 - 76,1) 

56,2* 

anfotericina 
B 

Fármaco 
padrão 

 

0,16 
(0,13 - 0,19) 

0,07 56,6 
(44,4 - 72,2) 

809* 

Glucantime® Fármaco 
padrão 

 

na 25,0 >200 >8,0* 

 

Miltefosina Fármaco 
padrão 

 

16,8 
(15,4 - 17,5) 

17,8 
(11,6 - 24,6) 

122,0 
(94,8 - 157,0) 

6,85* 

CE50: concentração efetiva 50%; CC50: concentração citotóxica 50%; IC95%: intervalo de confiança 95%; *seletividade no 
amastigota intracelular. A concentração do antimônio foi expressa em µg/mL devido a ausência na literatura da estrutura do 
antimoniato de N-metil-glucamina. 
 

 

4.1.3.3 Avaliação da efetividade da amiodarona em modelos experimentais 

Tendo em vista a efetividade in vitro da AMD no amastigota intracelular, 

posteriormente foi realizado o ensaio em modelo experimental de hamster infectado 

com L. (L.) infantum, onde após 40 dias de infecção os animais foram tratados por 
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10 dias consecutivos por duas diferentes vias de adiministração: intraperitoneal (50 

mg/kg/dia) e oral (100 mg/kg/dia). Após 51 dias da infecção inicial, os animais foram 

eutanasiados, removidos fragmentos de baço e fígado e a densidade parasitária 

determinada por qPCR. 

Os resultados demonstraram que o fármaco AMD não foi capaz de reduzir a 

densidade parasitária tanto no baço como no fígado durante o tratamento pela via 

intraperitoneal. Ainda que não significativo (p<0,05), um aumento de 114% da 

infecção no baço e 38% da infecção no fígado foram observadas em relação ao 

grupo controle. Tendo em vista o tratamento oral, o fármaco também se mostrou 

incapaz de reduzir a infecção no baço (5% redução); em contra partida, a AMD foi 

capaz de reduzir em 20% a densidade parasitária no fígado, ainda que não 

estatisticamente significativo (p>0,05) (Figura 24). Os dados abaixo se referem a 

um ensaio representativo de dois experimentos distintos. 
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Figura 24 - Avaliação da atividade in vivo do fármaco amiodarona em hamsteres 
infectados com L. (L.) infantum (A: baço; B: fígado). AMD foi 
administrada a 50 mg/kg/dia (i.p.); 100 mg/kg/dia (v.o.) e a densidade 
parasitária determinada por qPCR (*p<0,05). 

A B 
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4.1.3.2.1 DISCUSSÃO 

 

Tendo em vista a estratégia de reposicionamento de fármacos, e o grande 

impacto desta na terapia da leishmaniose27,28, o fármaco amiodarona foi escolhido 

para os ensaios experimentais devido a promissora e inédita atividade in vitro 

contra L. (L.) infantum. 

Considerando o modelo de amastigota intracelular, a AMD apresentou um 

elevado índice de seletividade, demonstrando que sua atividade antiparasitária foi 

cerca de 56 vezes maior do que sua toxicidade contra as células de mamíferos. 

Ainda, a AMD foi cerca de oito vezes mais seletiva quando comparada a 

miltefosina, fármaco utilizado para o tratamento da leishmaniose visceral na Índia. 

Com base nos valores de CE50 contra as formas amastigotas intracelulares, foi 

observado que a AMD apresentou ser cerca de 32 e 45 vezes mais potente que a 

miltefosina e o Glucantime®, respectivamente. Estes achados corroboram os dados 

descritos por Serrano-Martín e colaboradores140, onde demonstraram promissora 

seletividade do fármaco AMD frente a L. mexicana, observando também valores de 

CE50 maiores nos amastigotas (8 nM) quando comparado aos promastigotas (900 

nM). 

As atividades anti-Leishmania amazonensis141, anti-Leishmania mexicana140 

e anti-Leishmania braziliensis142 foram anteriormente descritas para AMD, tanto em 

modelos in vitro (promastigotas e amastigotas) como in vivo. Considerando que 

diferentes espécies podem resultar em sensibilidades diferentes frente a um mesmo 

fármaco143, foi observado que a AMD resultou em valores muito próximos quando 

comparado às espécies causadoras da forma tegumentar e visceral, como por 

exemplo, a atividade anti-L. amazonensis, resultou em um valor de CE50 de 0,46 µM 

conforme observado por de Macedo-Silva e colaboradores141, fato este 
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extremamente importante quando se desenvolve um fármaco para um complexo de 

doenças como as leishmanioses. No entanto, os dados apresentados neste 

trabalho são inéditos, uma vez que nenhum estudo havia sido realizado até o 

momento demonstrando o potencial da AMD contra a forma fatal da doença, a 

visceral. 

Sintetizado como vasodilator coronário há mais de 50 anos, a amiodarona é 

um fármaco amplamente utilizado como potente anti-arrítmico144. Um exemplo 

clássico associado ainda a doenças causadas por tripanosomatídeos inclui a 

prescrição do fármaco em pacientes chagásicos com comprometimento cardíaco. 

Complementarmente, a atividade anti-Trypanosoma cruzi da AMD também foi 

comprovada tanto em modelos in vitro como in vivo, demonstrando um mecanismo 

de ação relacionado ao dano mitocondrial e inibição da síntese de ergosterol145. 

Além disso, dados descritos por Paniz-Mondolfi e colaboradores142, demonstraram 

que a AMD induziu “cura parasitológica” em um único caso clínico de L. (V.) 

braziliensis, quando administrada na dose de 1.600 mg/dia nos 4 primeiros dias, 

seguido de uma dose de 800 mg/dia durante 3 semanas consecutivas. 

Adicionalmente, a amiodarona também possuí ação inibindo os canais de cálcio146; 

dados da literatura demonstraram a atividade de bloqueadores de canal de cálcio 

contra as formas amastigotas de L. (L.) infantum138. 

Considerando o potencial deste fármaco na literatura, assim como sua 

efetividade no modelo in vitro, foi realizado o estudo em modelo experimental de 

hamster infectado com L. (L.) infantum. Atendendo aos critérios da OMS para novos 

candidatos orais na LV5, o presente estudo abordou tanto a administração oral 

como a intraperitoneal do fármaco. Os resultados apresentados demonstram 

claramente que, após 10 dias de tratamento, o fármaco foi incapaz de induzir 

qualquer tratamento nos órgãos-alvo (baço e fígado), mesmo quando administrados 
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por duas diferentes vias (oral e intraperitoneal). Dentre os fatores que poderiam ter 

contribuído para a falta de efetividade pela via oral, sugere-se a baixa e variável 

absorção do fármaco pelo trato gastrointestinal; dados da literatura descrevem que 

somente 20 a 55% do fármaco é encontrado na circulação pós-administração 

oral147. Neste caso, futuras formulações farmacêuticas poderiam ser desenvolvidas 

na tentativa de promover uma melhor absorção do fármaco, como por exemplo, a 

produção de AMD em nanocristal, uma vez que está técnica vem favorecendo o 

aumento da efetividade de fármacos, em função de uma melhor 

biodisponibilidade148. 

Considerando, ainda, que a dose máxima oral utilizada foi de 100 mg/kg/dia, 

esta pode não ter sido suficiente para atingir níveis plasmáticos adequados para a 

eliminação do parasita. Porém, levando em consideração os dados descritos na 

literatura, onde a dose letal 50% após administração intravenosa é de 227 mg/kg 

em camundongos149, se doses mais elevadas fossem abordadas poderiam causar 

toxicidade nos animais, inviabilizando o estudo. 

Outro importante fator que pode ter contribuído para a ausência de 

efetividade no modelo animal pode estar relacionado à metabolização do fármaco. 

A AMD tem sido descrita por ser extensamente metabolizada pelo fígado, via 

CYP450, especificamente a CYP2C8, resultando em um metabólito majoritário 

denominado desetilamiodarona150. Apesar deste metabólito continuar apresentando 

atividade anti-arrítmica151, nada se sabe quanto ao seu potencial anti-Leishmania, 

fato este que poderia ser investigado na tentativa de explicar a ausência da 

atividade contra o parasita no modelo experimental. 

 A AMD é um fármaco que se enquadra na “Regra dos Cinco de Lipinski” 

(Rule-of-five)152 e apesar de estar em uso clínico, problemas relacionados ao 

elevado tempo de meia vida plasmática de aproximadamente 58 dias147, e 
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consequente excreção lenta, podem ter resultado diretamente em toxicidade para o 

organismo153,154. Apesar dos dados farmacocinéticos, a literatura reporta o uso 

diário da AMD em pacientes, justificando neste trabalho, a escolha do regime de 

administração no modelo experimental. Considerando o regime adotado tanto para 

a via oral quanto para a via intraperitoneal, é possível sugerir que o fármaco possa 

ter contribuído com uma toxicidade para o animal, visto que pela via intraperitoneal 

foi observado um aumento na densidade parasitária do baço cerca de 2 vezes 

maior em relação ao grupo controle. Inúmeros são os trabalhos na literatura que 

descrevem hepatotoxicidade frente ao fármaco AMD155-157. É importante ressaltar, 

ainda, que um estudo de caso relatou a falência hepática após a administração 

intraperitoneal do fármaco em uma dose de 750 mg155. De forma adicional, o 

fármaco possuí propriedades extremamente lipofílicas com consequente 

acumulação no fígado, o que resulta em níveis teciduais 500 vezes mais elevados 

no fígado do que os encontrados na circulação158. Plomp e colaboradores159 

também evidenciaram o elevado acúmulo do fármaco e seu metabólito em tecidos 

adiposos. Ainda assim, a toxicidade expressada nas doses mais elevadas após 

administração intraperitoneal da AMD pode estar associada ao mecanismo de ação 

do fármaco, o qual induz um estresse mitocondrial, agravado ainda por seu 

metabolito desetilamiodarona160. 

 Em contra partida, a literatura demonstra a efetividade da AMD em 

modelos in vivo de leishmaniose tegumentar. Serrano-Martín e colaboradores161  

demonstraram que após tratamento oral com amiodarona a 50 mg/kg/dia em 

modelo experimental de L. mexicana, o fármaco resultou em uma eficácia superior 

ao Glucantime®. Porém, os autores reportaram que após o decaimento do fármaco, 

foi observado a reativação da doença, indicando falha terapêutica161. 
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Apesar da elevada meia vida plasmática da AMD, estudos de combinação 

terapêutica vêm sendo realizados com fármacos na clínica da LV. Serrano-Martín e 

colaboradores161 demonstraram sinergismo in vivo do fármaco AMD quando 

administrado em associação com a miltefosina. A administração de 50 mg/kg/dia de 

amiodarona + 20 mg/kg/dia de miltefosina resultou em “cura parasitológica” em 

90% dos animais, conforme avaliado por microscopia óptica, PCR e cultura 

celular161. 

 Tendo em vista a lenta eliminação da AMD no organismo, o que poderia 

provocar uma resistência dos parasitas perante ao fármaco, e a falta de atividade 

no modelo experimental de hamster infectado com L. (L.) infantum, não foi dado 

continuidade ao estudo. Ainda assim, estes achados podem servir como base para 

o desenho de novos derivados de AMD que possam resultar em candidatos com 

uma seletividade in vitro próxima ou superior àquela observada no protótipo, 

podendo ainda, proporcionar maior efetividade no modelo experimental de LV. 

Adicionalmente, dados na literatura indicam que dronedarona, pode ser um análogo 

potencial para futuros estudos in vivo contra L. (L.) infantum pelo fato do composto 

ser: i) análogo estrutural da amiodarona; ii) possuir uma meia vida plasmática muito 

inferior (~18 horas); iii) demonstrar valores in vitro contra L. mexicana mais 

promissores que amiodarona (promastigotas: 115 nM versus 900 nM / amastigotas: 

0,65 nM versus 8 nM)162. Por fim, estudos com sistemas de liberação controlada e 

direcionada de fármacos, como os lipossomos contendo fosfatidilserina163, 

poderiam ser uma alternativa bastante promissora para direcionar a AMD em doses 

mais baixas aos órgãos afetados pelo parasita, como fígado, baço e medula óssea. 
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4.1.4.1 Reposicionamento de Fármacos: Sertralina 

 

4.1.4.2 Determinação da CE50 em formas promastigotas e amastigotas de L. 

(L.) infantum e CC50 em células NCTC 

O ensaio contra as formas promastigotas de L. (L.) infantum foi realizado 

com o fármaco sertralina (SER), onde após 48 horas de incubação, demonstrou um 

valor de CE50 de 3,6 µM. Com o objetivo de determinar os respectivos índices de 

seletividade para posterior análise no amastigota, foi realizado o ensaio de 

citoxicidade utilizando células NCTC, o qual apresentou um valor de CC50 de 18,4 

µM. O estudo contra as formas amastigotas intracelulares exibiu um valor de CE50 

de 1,8 µM, bem como um índice de seletividade de 10. Anfotericina B, Glucantime® 

e miltefosina foram utilizados como fármacos padrões e os valores se encontram na 

tabela 8. 
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Tabela 8 - Atividade anti-Leishmania e citotoxicidade da sertralina. Valores de CE50 
contra as formas promastigotas e amastigotas de Leishmania (L.) 
infantum, CC50 contra células de mamíferos (NCTC clone 929) e o 
respectivo IS. Valores expressos em µM. 

Fármaco Classe Estrutura 
química 

Promastigotas 
CE50 (µM) 
(IC95%) 

Amastigotas 
CE50 (µM) 
(IC95%) 

Citotoxicidade 
CC50 (µM) 
(IC95%) 

IS 

sertralina anti-
depressivo 

 

3,6 
(3,2 - 4,0) 

1,8 
(1,5 - 2,2) 

18,4 
(17,8 - 19,0) 

10,28* 

anfotericina 
B 

Fármaco 
padrão 

 

0,16 
(0,13 - 0,19) 

0,07 56,6 
(44,4 - 72,2) 

809* 

Glucantime® Fármaco 
padrão 

 

na 25,0 >200 >8,0* 

 

Miltefosina Fármaco 
padrão 

 

16,8 
(15,4 - 17,5) 

17,8 
(11,6 - 24,6) 

122,0 
(94,8 - 157,0) 

6,85* 

CE50: concentração efetiva 50%; CC50: concentração citotóxica 50%; IC95%: intervalo de confiança 95%; *seletividade no 
amastigota intracelular. A concentração do antimônio foi expressa em µg/mL devido a ausência na literatura da estrutura do 
antimoniato de N-metil-glucamina. 
 

 

4.1.4.3 Avaliação da efetividade da sertralina em modelos experimentais in 

vivo 

Devido à atividade in vitro da SER na forma relevante da doença, o 

amastigota intracelular, posteriormente foi realizado o estudo em modelo 

experimental de hamster infectado com L. (L.) infantum, onde após 40 dias da 

infecção os animais foram tratados durante 10 dias consecutivos por duas 

diferentes vias de adiministração: intraperitoneal (25 mg/kg/dia) e oral (50 
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mg/kg/dia). Após 51 dias da infecção inicial, os animais foram eutanasiados, 

removidos fragmentos de baço e fígado e a carga parasitária determinada por 

qPCR. 

Os resultados demonstraram que após administração intraperitoneal, a 

sertralina foi capaz de reduzir 15% da densidade parasitária no baço, porém, 

nenhuma redução da densidade parasitária foi evidenciada no fígado; ainda assim, 

a porcentagem de tratamento encontrada no baço não se mostrou estatisticamente 

significativa (p<0,05). Em contra partida, quando a SER foi administrada oralmente, 

o fármaco foi capaz de reduzir 58% a densidade parasitária no baço e 87% no 

fígado (Figura 25). Os dados apresentados deste grupo representam um único 

ensaio experimental. 
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Figura 25 - Avaliação da atividade in vivo do fármaco sertralina em hamsteres 
infectados com L. (L.) infantum (A: baço; B: fígado). SER foi 
administrada a 25 mg/kg/dia (i.p.); 50 mg/kg/dia (v.o.) e a densidade 
parasitária determinada qPCR (*p<0,05). 

 

Embasados nos parâmetros farmacocinéticos na tentativa de aumentar a 

eficiência do tratamento oral, um novo experimento foi realizado com o fármaco 

sertralina, utilizando um regime de administração com duas diferentes doses e 

fracionadas em duas administrações diárias: grupo 1: (30mg/kg/2dosesdia) (total 

A B 
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dia = 60mg/kg); grupo 2: (15mg/kg/2dosesdia) (total dia = 30mg/kg). Após o 

tratamento, o grupo 2 apresentou uma redução de 64% da densidade parasitária no 

baço e 84% no fígado. De forma similar, quando a SER foi administrada em uma 

dose duas vezes maior, 60mg/kg/dia (grupo 1), demonstrou uma redução de 64% 

da densidade parasitária no baço, porém, um aumento dos parasitas em 127% foi 

evidenciado no fígado, com um valor aproximadamente duas vezes maior que o 

controle (Figura 26). Os resultados apresentados demonstram um experimento 

representativo entre dois ensaios experimentais distintos. 
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Figura 26 - Avaliação da atividade in vivo do fármaco sertralina em hamsteres 
infectados com L. (L.) infantum (A: baço; B: fígado). SER foi 
administrada a 30; 60 mg/kg/dia (oral) e a densidade parasitária 
determinada qPCR (*p<0,05). 

A B 
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4.1.4.2.1 DISCUSSÃO 

 

Pertencente à classe dos antidepressivos e conhecidos por serem inibidores 

da recaptação de serotonina (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors - SSRIs), a 

sertralina é um fármaco amplamente conhecido no tratamento da depressão, mas 

também utilizado para o tratamento de transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno 

de pânico, transtorno pré-menstrual, bem como transtorno de ansiedade social164-

166. Basicamente, o fármaco altera a quantidade de serotonina dentro do espaço 

sináptico, por meio da inibição da bomba de captação de serotonina no neurônio, 

aumentado sua oferta no espaço sináptico167,168. 

A SER atualmente é um medicamento genérico, de preço acessível e 

amplamente prescrito no mundo. Somente em 2008, o fármaco atingiu quase 20 

milhões de prescrições nos EUA, ficando em segundo lugar entre os 

antidepressivos, e rendendo a Pfizer em 2005, cerca de 2,6 milhões de dólares com 

a venda do medicamento referência (Zoloft). 

Tendo em vista o único fármaco oral utilizado na clínica da LV na Índia, a 

miltefosina, o qual possui elevado risco de teratogenicidade, inviabilizando seu uso 

em mulheres durante o período de vida fértil7,33, o potencial uso da SER poderia 

apresentar grandes vantagens, pois o fármaco vem sendo prescrito para mulheres 

tanto no período gestacional quanto no período de amamentação, além de ser 

utilizado em crianças e idosos169, demonstrando assim, excelente segurança 

quando comparado aos fármacos disponíveis na clínica da LV. 

Sendo assim, dando continuidade a estratégia de reposicionamento de 

fármacos e o sucesso que esta representa na terapêutica das leishmanioses, foi 

realizado o estudo tanto in vitro como in vivo contra Leishmania (L.) infantum com o 

fármaco SER. Considerando a atividade anti-amastigota in vitro, foi observado que 
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a SER apresentou um valor de CE50 praticamente 10 vezes menor quando 

comparado a miltefosina, fármaco utilizado na clínica da LV. Ainda, a SER revelou 

promissora seletividade, demonstrando ser cerca de 10 vezes mais efetiva para os 

amastigotas intracelulares do que tóxica para as células de mamíferos estudadas. 

Considerando as características propostas por Don e Ioset63 no qual demonstraram 

recentemente que fármacos precisam atender a uma serie de critérios antes de 

serem considerados hits compounds para posterior avaliação em modelo 

experimental, dentre eles, atividade e seletividade. Neste contexto, a SER 

demonstrou estar inserida nestas características, apresentando tanto atividade no 

modelo intracelular, como um índice de seletividade maior que 10. 

A dificuldade em se encontrar fármacos ativos na forma clinicamente 

relevante da doença, o amastigota, é demonstrada em numerosos trabalhos na 

literatura. Na maioria das vezes, o fármaco ou composto químico estudado, 

apresenta elevada toxicidade para as células hospedeiras eliminando, assim, 

quaisquer chances de uma possível seletividade. Muitos fármacos, ainda que 

apresentem promissora atividade contra as formas extracelulares do parasita, 

quando testados no modelo intracelular, são incapazes de serem captados e 

direcionados ao interior do vacúolo parasitóforo do macrófago, espaço intracelular 

acídico onde reside o amastigota, ou ainda são degradados no interior da célula170. 

O presente trabalho demonstrou a capacidade de um fármaco antidepressivo como 

a SER de atingir o macrófago seletivamente, ser internalizado, e ainda direcionado 

ao vacúolo parasitóforo, eliminando o parasita sem prejuízo à célula hospedeira nas 

concentrações testadas. Ainda, a atividade antiparasitária contra as formas 

extracelulares nas mesmas faixas de concentração, sugerem que a SER exerça 

uma atividade anti-Leishmania própria, independente de imunomodulação, ou seja, 
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sem a ativação de macrófagos e liberação de citocinas pela célula hospedeira. 

Dados em publicação por nosso grupo, corroboram esta hipótese. 

 Inúmeros trabalhos já foram publicados na literatura na tentativa de 

reposicionar o fármaco sertralina para uma gama de microorganismos. A atividade 

contra uma serie de bactérias já foi descrita por Munoz-Bellido e colaboradores168 o 

qual demonstrou valores de Concentração Inibotória Mínima (CIM) alternando entre 

4 a 256 µg/mL, demonstrando ainda maior atividade contra bactérias gram 

positivas. A atividade da SER frente a cepas resistentes aos fármacos padrões 

também foi evidenciada, sendo considerado, neste sentido, um candidato 

promissor168. Uma potente atividade anti-bacteriana e anti-fúngica foi demonstrada 

in vitro por Ayaz e colaboradores171; além disso, quando tetraciclinas e/ou 

fluoroquinolonas foram testadas em associação com a sertralina, estas 

demonstraram sinergismo, sendo capazes de potencializar o efeito biológico e até 

mesmo, apresentar atividade contra cepas resistentes171-173. Achados de Drinberg e 

colaboradores174 demonstraram a atividade anti-cancer da sertralina, onde o 

fármaco exibiu elevada atividade contra adenocarcinoma quando administrado em 

associação com doxorrubicina lipossomal. A ação da SER favoreceu o influxo da 

doxorrubicina para o interior citoplasmático, bloqueando as bombas de extrusão 

que beneficiam a resistência de certos tumores. Outros trabalhos demonstraram, 

ainda, o potencial da sertralina como um fármaco promissor para os estudos de 

reposicionamento. Johansen e colaboradores66 realizaram uma triagem empírica 

com 2.600 compostos, encontrando assim a atividade anti-Zaire ebolavirus, tanto in 

vitro como in vivo da sertralina. Em protozoários como o Plasmodium falciparum, a 

sertralina também demonstrou atividade em cepas resistentes à cloroquina, 

fármaco utilizado no tratamento da malária. Além disso, o estudo reportou que a 
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associação da cloroquina com a sertralina resultou em uma combinação 

sinérgica175. 

A efetividade da sertralina contra tripanosomatídeos foi descrita, pela 

primeira vez, em um trabalho publicado por Palit e Ali176, em que demonstraram a 

atividade in vitro e in vivo do medicamento contra L. (L.) donovani, agente etiológico 

da LV na Ásia. Tendo em vista o sucesso de fármacos psicotrópicos frente à 

Leishmania177-180 e corroborando os achados de Palit e Ali176 para o gênero, neste 

trabalho foi demonstrado pela primeira vez a promissora atividade do fármaco SER 

tanto em modelos in vitro quanto in vivo contra o agente etiológico da LV no Brasil e 

Europa. No presente estudo, utilizando o modelo experimental de hamster infectado 

com L. (L.) infantum, quando o fármaco SER foi administrado por via oral a 15 

mg/kg 2 vezes ao dia, demonstrou melhor eficácia no fígado (84% de tratamento) 

quando comparado com os resultados encontrados no baço (64%). Utilizando o 

modelo de camundongos BALB/c infectados com L. donovani, Palit e Ali176 

demonstraram que após administração oral do medicamento, a porcentagem de 

tratamento foi de 70% e 72% no baço e fígado, respectivamente. Apesar das 

diferenças encontradas entre os trabalhos, tais como: i) diferenças entre as cepas 

(L. donovani x L. infantum); ii) diferenças entre os modelos animal (camundongo x 

hamster); iii) diferenças nas formas de análises dos tratamentos (LDU x qPCR) e iv) 

diferenças na administração do composto (medicamento x fármaco), o presente 

estudo corrobora os achados de Palit e Ali176 sobre a eficácia da SER em 

Leishmania, e ainda, contribui com uma nova informação sobre a eficácia em outra 

espécie visceral, fato importante destacado pelo DNDi quanto a seleção de um 

novo candidato a fármaco ser ativo em diferentes espécies63. 

Embora existam similaridades entre os resultados obtidos, os trabalhos 

apresentam diferenças significativas quando observado o protocolo de 
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experimentação. Utilizando um modelo de camundongo BALB/c infectado com L. 

donovani, Palit e Ali176, utilizaram um regime de administração onde incluíram duas 

doses semanais de 10 mg/kg/dia durante um período de 4 semanas. O presente 

trabalho, embasado nos parâmetros farmacocinéticos disponíveis na literatura, 

propôs um regime de administração racional, na tentativa de proporcionar um 

melhor estudo experimental. 

A literatura demonstra grande variabilidade entre os dados farmacocinéticos 

existentes166. Reis e colaboradores181 demonstraram uma alta variação entre tempo 

de meia vida plasmática (T1/2) em indivíduos tratados por 6 meses com sertralina. 

Após este período contínuo de administração, os valores de T1/2 variaram entre 12 a 

50 horas. Melis e colaboradores166 observaram que após administração de uma 

dose única de sertralina em ratos Wistar (2 mg intravenosa e 5 mg oral), os valores 

encontrados T1/2 foram de 3,55 horas para via intravenosa e 4,08 horas, para a via 

oral. Com base nestes dados, a proposta de estudo com a SER neste trabalho foi a 

administração diária (2 vezes ao dia com intervalo de 12 horas), na tentativa de 

proporcionar concentrações plasmáticas mais estáveis. 

Para a escolha da dose administrada de sertralina, primeiramente foi 

analisado os parâmetros farmacocinéticos disponíveis na literatura, entre eles: i) 

concentrações plasmáticas máximas (Cmax); ii) tempo máximo para atingir a Cmax 

(Tmax) e iii) dose letal 50% (DL50). Reis e colaboradores181, observaram que 

pacientes tratados oralmente por um período de seis meses com o fármaco SER, 

independente da dose utilizada, a sertralina atingiu um nível de concentração 

plasmática máximo de 107 ng/mL. Por outro lado, achados de Levine e 

colaboradores165 demonstraram que, após administração oral do fármaco em 

humanos nas doses de 50 a 200 mg/dia, a SER apresentou uma absorção oral 

lenta, com picos de concentração plasmática detectáveis após 6 a 8 horas da 
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ingestão do fármaco, e um valor de Cmax de 55 a 250 ng/mL nas doses 

estudadas165,182. Estes dados demonstraram que os níveis plasmáticos de SER 

podem ser elevados conforme o aumento da dose administrada. Quando utilizado o 

modelo de ratos Wistar, Melis e colaboradores166, demonstraram que após a 

administração oral de SER em dose única a 16,7 mg/kg, o fármaco apresentou 

níveis plasmáticos máximos próximos àqueles reportados em humanos, com 

valores de Cmax = 156 ng/mL, além do tempo máximo para atingir o Cmax (Tmax) de 

64 minutos. Apesar da baixa biodisponibilidade do fármaco, Johansen e 

colaboradores66 discutem que a SER tem como alvo preferencial o fígado. Eles 

sugerem ainda que este fato pode ter contribuído para o acúmulo do fármaco no 

órgão, proporcionando concentrações suficientes para eliminação do vírus Ebola. 

No presente trabalho, considerando que a Leishmania infantum reside 

preferencialmente em fígado e baço, este acúmulo poderia ser benéfico, 

favorecendo altas concentrações (não tóxicas) do fármaco para eliminação do 

parasita. 

Finalmente, para considerar a dose a ser administrada nos hamsteres 

infectados com L. infantum, buscou-se avaliar na literatura aspectos toxicológicos 

do fármaco. Considerando que a SER é um fármaco seguro, com valor de DL50 de 

765 g/kg (2.5 mol/kg)183, o regime de tratamento proposto foi de 15 e 30 mg/kg (2 

vezes ao dia), durante 10 dias consecutivos. Johansen e colaboradores66, 

trabalhando com o vírus Ebola, propuseram um regime de tratamento bastante 

semelhante, onde apesar de terem escolhido a via intraperitoneal, utilizaram doses 

próximas daquelas administradas neste estudo, sendo 10 mg/kg, administrados 

também em duas doses diárias durante 10 dias consecutivos. 

Considerada prioridade pela OMS a seleção de fármacos orais para a LV, 

este foi um dos critérios focados no trabalho5. Assim, a administração oral da SER 
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foi investigada, demonstrando ser mais efetiva quando comparada à administração 

intraperitoneal. Uma vez que o fármaco apresenta níveis plasmáticos reduzidos 

após administração oral166, neste trabalho inclui-se a via de administração 

intraperitoneal, objetivando o aumento de sua disponibilidade para o fígado. 

Brener184 descreveu que fármacos administrados pela via intraperitoneal são 

preferencialmente direcionados ao fígado por meio do sistema porta, onde, além da 

difusão do fármaco pela membrana peritoneal para a circulação, o sistema linfático 

também contribui para este processo. Porém, o presente estudo demonstrou falha 

terapêutica quando a SER foi administrada pela via intraperitoneal. Este fato 

poderia ser explicado com base na conversão do fármaco a um possível metabólito 

inativo, que não apresentasse atividade contra os amastigotas de Leishmania. 

A metabolização da SER é dada principalmente pelo fígado, sendo 

convertida em seu metabólito, desmetilsertralina. A atividade in vitro do metabólito 

como inibidor de recaptação de serotonina é reduzida em aproximadamente 90% e, 

praticamente, não apresenta atividade em modelos experimentais165,185. Essa 

transformação se dá principalmente por meio do citocromo P-450, isoenzima 

3A4165,186,187, apesar do fármaco ser considerado um inibidor promíscuo de 

CYP450183. 

No presente estudo, apesar dos dados serem referentes à atividade do 

fármaco, nenhum ensaio foi realizado até o momento com a desmetilsertralina, o 

que poderia contribuir na compreensão do efeito antiparasitário da SER. Assim, no 

caso da desmetilsertralina ser inativa frente à Leishmania, uma administração 

intraperitoneal poderia ter um efeito negativo em relação ao efeito antiparasitário da 

SER, uma vez que por esta via, ocorre o direcionamento preferencial do fármaco 

para o fígado pelo sistema porta, explicando assim a falha terapêutica observada. 
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Os dados experimentais mostraram um aumento, ainda que não 

(significativo), dos parasitas no fígado após a administração da SER em doses mais 

elevadas. Li e colaboradores188 relataram que a SER tem uma ação sobre 

mitocôndrias de mamíferos, inibindo os complexos I e V da cadeira respiratória. 

Este fato pode ter contribuído com alguma toxicidade ao fígado, resultando no 

aumento dos parasitas, porém, futuros estudos deverão ser realizados para elucidar 

este mecanismo. 

O reposicionamento de fármacos é uma excelente abordagem em doenças 

negligenciadas. Tendo em vista que a SER é uma fármaco amplamente utilizado na 

clínica, com segurança para pacientes idosos, crianças e gestantes, e que 

apresentou resultados promissores frente ao tratamento experimental de 

Leishmania infantum, futuros estudos poderão confirmar o potencial do fármaco 

como um candidato para o tratamento da LV. Além disso, maiores esforços serão 

depositados na tentativa de entender a farmacocinética e a farmacodinâmica da 

SER no modelo experimental da LV, bem como seu mecanismo de ação no 

parasita. 
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CAPÍTULO 2 

 

4.2 TRIAGEM DE NOVOS COMPOSTOS SINTÉTICOS 
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4.2.1 Triagem de Novos Compostos Sintéticos Análogos de Naftoquinonas 

 

4.2.1.1 Determinação da concentração efetiva 50% (CE50) em formas 

promastigotas e amastigotas de L. (L.) infantum e concentração citotóxica 

50% (CC50) em células NCTC dos compostos análogos sintéticos de 

naftoquinonas 

Foi realizada a determinação da atividade antiparasitária de 36 compostos 

sintéticos de naftoquinonas tanto para as formas promastigotas quanto para as 

formas amastigotas de L. (L.) infantum. Dentre os compostos, 27 demonstraram 

atividade para as formas promastigotas com valores de CE50 entre 8 a 189 µM e 14 

compostos demonstraram atividade para as formas amastigotas intracelulares, com 

valores de CE50 entre 12 à 65 µM (Tabela 9). A respeito da atividade sobre os 

amastigotas intracelulares, forma relevante do parasita, o composto 15 demonstrou 

ser o mais efetivo com o menor valor de CE50 da série (13,0 µM). Posteriormente foi 

realizado o ensaio de citotoxicidade para detectar os Índices de Seletividade (I.S.). 

Dentre os compostos, cinco apresentaram I.S. maior que cinco levando em 

consideração a atividade nos amastigotas, sendo estes: compostos 14, 15, 20, 24, 

25. Anfotericina B, Glucantime® e miltefosina foram utilizados como fármacos 
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padrões e os valores se encontram na tabela 9. As estruturas químicas dos 

compostos se encontram na figura 27. 

 

Tabela 9 - Atividade anti-Leishmania e citotoxicidade dos análogos sintéticos de 
naftoquinonas. Valores de CE50 contra formas promastigotas e 
amastigotas de Leishmania (L.) infantum, CC50 contra células de 
mamíferos (NCTC clone 929) e os respectivos IS. Valores expressos 
em µM. 

Sigla dos 
Compostos 

 

Promastigotas 
CE50 (µM) 
(IC95%) 

Amastigotas 
CE50 (µM) 
(IC95%) 

Citoxicidade 
CC50 (µM) 
(IC95%) 

Índice de 
Seletividade 

isa 1 na Na 89,1 
(82,8 - 95,9) 

nd* 

isa 2  124,3 
(115,8 - 133,3) 

Na 84,7 
(77,0 - 93,0) 

nd* 

isa 3 75,0 
(71,1 - 79,1) 

Na 92,6 
(90,1 - 95,0) 

nd* 

isa 4 85,4 
(78,5 - 92,8) 

Na 82,2 
(74,5 - 90,7) 

nd* 

isa 5 129,0 
(115,6 - 143,9) 

Na 97,9 
(85,8 - 111,8) 

nd* 

isa 6 
 

188,5 
(177,2 - 200,5) 

Na 100,5 
(86,8 - 116,3) 

nd* 

isa 7 8,4 
(4,3 - 16,5) 

Na 85,5 
(79,4 - 92,1) 

nd* 

isa 8 189,9 
(178,5 - 203,2) 

65,5 
(61,1 - 70,3) 

173,6 
(208,6 - 462,4) 

2,65* 

isa 13 na Na >200 nd* 

 

isa 14 20,7 
(17,7 - 24,2) 

40,4 
(13,2 - 123,8) 

>200 >4,95* 

isa 15  28,8 
(26,6 - 31,3) 

13,00 
(8,6 - 19,6) 

>200 >15,4* 

isa 16 45,1 
(40,7 - 49,9) 

Na 138,2 
(118,4 - 161,4) 

nd* 

isa 17 na Na >200 nd* 

 
isa 18 na Na >200 nd* 

 
isa 19 na Na >200 nd* 

 
isa 20 72,7 

(58,2 - 90,9) 
29,5 

(27,7 - 31,5) 
163,0 

(143,2 - 185,7) 
5,52* 

isa 21 68,9 
(62,2 - 76,3) 

57,0 
(52,0 - 62,5) 

183,3  
(48,1 - 698,7) 

3,21* 

isa 22 58,3 
(50,8 - 66,9) 

49,3 
(44,7 - 54,5) 

175,3 
(81,1 - 378,9) 

3,55* 

isa 23 9,1 
(7,7 - 10,6) 

Na 69,5 
(54,0 - 89,5) 

nd* 

isa 24 26,4 
(23,8 - 29,4) 

14,7 
(12,5 - 17,3) 

137,6 
(118,3 - 160,0) 

9,36* 
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Sigla dos 
Compostos 

 

Promastigotas 
CE50 (µM) 
(IC95%) 

Amastigotas 
CE50 (µM) 
(IC95%) 

Citoxicidade 
CC50 (µM) 
(IC95%) 

Índice de 
Seletividade 

isa 25 27,4 
(24,5 - 30,6) 

16,6 
(14,3 - 19,3) 

136,1 
(115,4 - 160,4) 

8,19* 

isa 26 30,9 
(29,0 - 33,0) 

25,4 
(19,8 - 32,7) 

45,1 
(32,1 - 63,4) 

1,77* 

isa 27 27,5 
(24,2 - 31,3) 

46,9 
(42,8 - 51,4) 

152,7 
(139,7 - 167,0) 

3,25* 

isa 28 na na >200 nd* 

 
isa 30 107,8 

(95,7 - 121,5) 
na 42,6 

(34,2 - 53,1) 
nd* 

isa 31 49,2 
(36,2 - 66,7) 

na 33,9 
(28,2 - 40,7) 

nd* 

isa 32 51,8 
(27,6 - 96,9) 

na 42,1 
(24,3 - 72,9) 

nd* 

isa 33 40,1 
(14,5 - 110,8) 

na 94,2 
(79,8 - 111,1) 

nd* 

isa 34 20,3 
(8,0 - 51,8) 

39,1 
(28,0 - 54,6) 

75,3 
(52,0 - 108,9) 

1,92* 

isa 35 120,5 
(31,8 - 455,9) 

45,8 
(40,8 - 51,4) 

81,6 
(34,8 - 191,1) 

1,78* 

isa 36 na na 134,8 
(71,9 - 253,0) 

nd* 

isa 37 8,1 
(3,5 - 18,5) 

39,1 
(35,4 - 43,2) 

74,9 
(45,4 - 123,8) 

1,91* 

isa 38 55,9 
(26,7 - 117,3) 

32,4 
(30,6 - 34,3) 

47,9 
(42,6 - 53,9) 

1,47* 

isa 39 82,8 
(45,9 - 149,5) 

na 96,0 
(88,3 - 104,5) 

nd* 

isa 40 na na 75,1 
(54,3 - 103,9) 

nd* 

isa 41 na na 58,2 
(34,6 - 98,0) 

nd* 

anfotericina B 0,16 
(0,13 - 0,19) 

0,07 56,6 
(44,4 - 72,2) 

809* 

Glucantime® na 25,0 >200 >8,0* 

 
Miltefosina 16,8 

(15,4 - 17,5) 
17,8 

(11,6 - 24,6) 
122,0 

(94,8 - 157,0) 
6,85* 

Isa: naftoquinonas; CE50: concentração efetiva 50%; CC50: concentração citotóxica 50%; IC95%: intervalo de confiança 95%; 
na: não ativo; nd: não determinado; *seletividade no amastigota intracelular. A concentração do antimônio foi expressa em 
µg/mL devido a ausência na literatura da estrutura do antimoniato de N-metil-glucamina. 
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Figura 27 - Estruturas químicas dos compostos análogos sintéticos de 
naftoquinonas. Isa: naftoquinonas. 
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4.2.2.1 DISCUSSÃO 

 

O lapachol é uma naftoquinona natural pertencente à classe das alquil-1,4-

naftoquinonas, que constituem um grupo importante de compostos naturais e 

sintéticos. Apresentam vários tipos de atividade biológica, como antimalárica, 

antiprotozoária e dentre estas, anti-Leishmania189,190. Exemplos de fármacos 

derivados das alquil-1,4-naftoquinonas podem ser vistos em uso na clínica 

veterinária para o tratamento de protozooses, como a atavaquona, 

parvaquona191,192 e buparvaquona utilizada no tratamento da teileriose bovina193. 

Além disso, a buparvaquona vem sendo amplamente explorada como um potencial 

candidato a fármaco para leishmaniose visceral com valores de CE50 entre 0.005 e 

1 µM contra L. (L.) donovani194,195 e L. (L.) infantum87. 

A síntese de 2-hidroxi-3-fenilsulfanilmetil-[1,4]-naftoquinonas e sua atividade 

contra Plasmodium falciparum foi recentemente reportada por Sharma e 

colaboradores196. Essa mesma série de 36 compostos foram sintetizados por meio 

de uma reação que envolve três componentes para a preparação da 

fenilsulfonilmetil-[1,4]-naftoquinona, via o-quinona metido (Figura 28), e então 

avaliado seu potencial in vitro contra L. (L.) infantum, agente etiológico da 

leishmaniose visceral no Brasil. 

 

Figura 28 - Naftoquinona utilizada como protótipo na síntese dos 36 derivados de 
2-hidroxi-3-fenilsulfanilmetil-[1,4]-naftoquinonas. 
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Os resultados demonstram promissora atividade anti-Leishmania. Dentre os 

36 compostos testados, 27 demonstraram atividade contra formas promastigotas, 

mas somente três compostos (15, 24 e 25) demonstraram valores de CE50 próximos 

a miltefosina, fármaco utilizado no tratamento da leishmaniose visceral na Índia. 

Considerando o amastigota intracelular, 14 compostos demonstraram atividade, 

porém, 5 destes (14, 15, 20, 24 e 25) apresentaram seletividade maior que 5. A 

respeito da toxicidade, o composto 15 foi o mais promissor, com uma seletividade 

pelo menos duas vezes maior que a miltefosina (I.S. > 15). 

Corroborando o estudo de Sharma e colaboradores196, os compostos mais 

promissores também demonstraram os dois grupamentos fenil em R1 e R2, mas 

em contraste com Plasmodium, a atividade anti-Leishmania não foi maior quando o 

grupo p-nitro foi empregado como complemento em R1. Além disso, a presença 

dos dois grupamentos fenil em R1 e R2 foi essencial para a manutenção da 

atividade contra o amastigota, provavelmente por aumentar a penetração em 

macrófagos ou afetar enzimas específicas da fase intracelular do parasita. Apesar 

de relatos na literatura sobre compostos com grupo nitro apresentarem promissora 

atividade anti-Leishmania com valores de CE50 na faixa de 100 nM197, sua elevada 

toxicidade também foi verificada por Kovacic e colaboradores198. O presente estudo 

corrobora estes dados, demonstrando também a elevada toxicidade in vitro 

presente nos compostos com o grupo nitro. 

Entre os compostos mais ativos, contendo os grupos fenil em R1 e R2, é 

notório que a presença do flúor no R2 (composto 15) elevou a seletividade, ou seja, 

reduziu a toxicidade e aumentou a atividade no amastigota intracelular. Por outro 

lado, a substituição do flúor pelo grupo hidroxila na mesma posição do R2, reduziu 

em pelo menos quatro vezes a seletividade (composto 22). Apesar de aumentar em 

três vezes o valor de CE50, a substituição do flúor (composto 15) pelo cloro 
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(composto 14) foi também uma importante contribuição, mantendo a atividade anti-

amastigota e, aparentemente não modificando a toxicidade. 

Tanto o cloro quanto o flúor, possuem algumas propriedades em particular, 

como carga eletronegativa e elevado potencial de oxidação, fato este que pode ter 

contribuído para elevar a seletividade. Ainda assim, a substituição do flúor pode ter 

alterado algumas das propriedades físico-químicas do composto frente à célula, 

contribuindo para o efeito biológico. Muitos compostos fluorados são amplamente 

utilizados no tratamento de algumas doenças, incluindo agentes antimaláricos, 

antibacterianos, antifúngicos, antidepressivos, anti-inflamatórios, antipsicóticos, 

antivirais, compostos esteroidais, bem como anestésicos199. Considerando o flúor o 

elemento mais eletronegativo da tabela periódica, a substituição do hidrogênio pelo 

flúor pode alterar seu pKa e até mesmo a reatividade química e estabilidade dos 

grupos funcionais vizinhos200. Ainda que estas sugestões referentes às alterações 

estruturais sejam apenas hipóteses não validadas, estudos futuros poderão ser 

realizados para a confirmação e otimização dos compostos, analisando ainda a 

contribuição individual de cada substituinte. 

Sharma e colaboradores196 demonstraram o potencial in vitro para 

Plasmodium desta nova série de naftoquinonas; por outro lado, os compostos mais 

promissores com valores de CE50 inferiores a 10 µM apresentavam o grupo p-nitro 

no anel fenólico como substituinte em R1. Com base na substituição dos grupos 

metil nas diferentes posições do R2, foi observado uma alteração considerável no 

efeito biológico. A modificação do grupo p-metil (composto 20) para o m-metil 

(composto 24) aumentou em cerca de duas vezes a atividade anti-amastigota, bem 

como a seletividade. Por outro lado, a substituição do grupo m-metil (composto 24) 

pelo grupo o-fenil (composto 26) aumentou em cerca de 3 vezes a toxicidade, 

porém a atividade anti-amastigota se manteve similar. Outra importante 
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contribuição foi observada entre os compostos 20 e 21; a substituição do grupo 

metil no R2 (composto 20) aumentou em duas vezes a atividade no amastigota 

quando comparado com o composto 21, o qual apresenta um grupo metoxil em R2. 

Finalmente, a presença do enxofre no R2 (composto 16) resultou na falta de 

atividade anti-amastigota quando comparado com os compostos 20 e 21. 

Em estudos de Descoberta de Fármacos, conhecidos como Drug Discovery, 

é de fundamental importância o conhecimento das características biológicas e 

físico-químicas desejadas para a seleção de novos compostos na doença 

estudada. Estas características são conhecidas como Target Candidate Compound 

(TCC) ou Target Candidate Profile (TCP). Segundo Don e Ioset63, ambos da 

organização Iniciativa Medicamentos para Doenças Negligenciadas (DNDi), o TCP 

na fase de hit compound para leishmaniose visceral inclui uma serie de fatores, tais 

como: i) CE50 <10 µM; ii) seletividade >10; iii) aderência às 

características/propriedades de fármacos (drug-likeness); iv) aderência (total ou 

parcial) a regra de Lipinsky; v) ausência de alertas estruturais, incluindo 

grupamentos altamente reativos e tóxicos; vi) metabolismo adequado bem como 

estabilidade química e metabólica; vii) síntese orgânica com menos de oito 

etapas63. Ainda que apenas um composto do estudo tenha se enquadrado 

parcialmente nas regras para CE50 e seletividade (composto 15), futuros estudos in 

silico poderão ser realizados para averiguar a aderência destes compostos ao TCP 

para leishmaniose visceral; sendo assim, depois desta seleção, poderão ser 

incluídos em um programa de optimização de compostos líderes (lead optimization) 

que abrange ainda uma serie estudos in vitro, in silico e in vivo. Há de salientar 

ainda, que atualmente, vem sendo fortemente sugerido que estudos de 

farmacocinética e farmacodinâmica (PKPD) devam ser realizados já nas fases 
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iniciais do processo de Drug Discovery, contribuindo desta forma, com um maior 

êxito para os ensaios de efetividade em modelo experimental62. 

Depois de cumpridas estas etapas, futuros estudos experimentais com as 2-

hidroxi-3-fenilsulfanilmetil-[1,4]-naftoquinonas poderão ainda comprovar o 

verdadeiro potencial destes compostos como candidatos a fármacos para a LV. 

Os resultados deste estudo foram publicados no periódico PLos One (Anexo 2).
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4.2.2 Triagem de Novos Compostos Sintéticos quelantes de ferro 

 

4.2.2.1 Determinação da concentração efetiva 50% (CE50) em formas 

promastigotas e amastigotas de L. (L.) infantum e concentração citotóxica 

50% (CC50) em células HL-60 dos compostos sintéticos do acoplamento do 

quelante de ferro com a cloroquina 

A segunda quimioteca contendo inicialmente 354 compostos pertencentes 

ao Prof. Wagner Gerd (King´s College London), fez parte do Projeto Fapesp-Kings 

College London, que visou identificar novos compostos anti-Leishmania. Devido a 

ausência das estruturas, nesta tese será demonstrado apenas dois compostos que 

tiveram origem através do acoplamento do quelante de ferro deferiprona com a 

cloroquina. 
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Figura 29 - Estruturas químicas dos compostos: cloroquina (a) e deferiprona (b). 
 

         
 
Figura 30 - Estruturas químicas dos compostos sintéticos derivados do 

acoplamento da deferiprona com a cloroquina. a (X = Cl); b (X = H). 
 

Tabela 10 - Atividade anti-Leishmania e citotoxicidade da cloroquina, deferiprona e 
dos derivados sintéticos deste acoplamento. Valores de CE50 contra 
formas promastigotas de Leishmania (L.) infantum, CC50 contra células 
de mamíferos (HL-60). Valores expressos em µM. 

Compostos Promastigotas 
CE50 (µM) 

Citoxicidade 
CC50 (µM) 

29 a 3,7 >100 
29 b >100 >100 
30 a 27,1 (±7,0) 50,3 (±1,1) 
30 b >100 >100 

CE50: concentração efetiva 50%; CC50: concentração citotóxica 50%; 29a: cloroquina; 29b: deferiprona; 30a: 
análogo sintético com inclusão do Cl; 30b: análogo sintético com inclusão do H. 

a 
b 

a b 
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4.2.2.2.1 DISCUSSÃO 

 

Ainda, utilizando a estratégia de reposicionamento de fármacos acoplada à 

modificação estrutural por meio de síntese orgânica, foram sintetizados compostos 

quelantes de ferro juntamente com a cloroquina, fármaco utilizado no tratamento 

clínico da malária (Figura 29 a). Tem sido demonstrado o papel do ferro (Fe+) em 

muitos processos bioquímicos, devido à sua alta afinidade por oxigênio201. Em 

protozoários, bem como em fungos e bactérias, o ferro é um fator de crescimento 

essencial202 e quelantes de ferro têm sido direcionado como uma possível 

estratégia para combater infecções parasitárias203. É sabido que o quelante de ferro 

desferroxamina (DFO) compromete a atividade do Fe+ em protozoários parasitas, 

como a ribonucleótido-redutase, que está diretamente envolvida na síntese de 

DNA, resultando na falta de crescimento dos mesmos204,205. Estudos demonstraram 

que DFO foi altamente ativo contra P. Falciparum206 bem como T. Brucei207,208. 

Como outro importante quelante de ferro, citasse a deferiprona (Figura 29 b), um 

fármaco pertencente à classe das 3-hidroxipiridina-4-ona (HPO). A deferiprona é 

utilizada clinicamente para o tratamento de sobrecarga de ferro, porém seu 

potencial antimalárico também foi explorado209,210. Sendo assim, dois novos 

compostos foram sintetizados, derivados do acoplamento da deferiprona com a 

cloroquina (Figura 30 a e b), sendo possível notar que o composto 30a, mas não 

seu análogo estrutural 30b, demonstrou atividade contra os promastigotas de L. (L.) 

infantum; ainda assim, nenhuma atividade foi detectada sob os amastigotas 

intracelular. A falta de atividade na forma intracelular pode ser em decorrência das 

diferenças do metabolismo entre o promastigota e o amastigota, ou mesmo devido 

à ausência de receptores específicos para os compostos nos macrófagos. Ainda 

assim, o composto 30a demonstrou atividade contra os promastigotas, enquanto 
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que a deferiprona (29b), não apresentou atividade na máxima concentração 

testada. Neste contexto, é interessante notar que a substituição do Cl (30a) pelo H 

(30b) aboliu a toxicidade para as células de mamíferos, por outro lado, também 

zerou a atividade contra os promastigotas (Tabela 10). 

Tendo em vista, a estratégia de modificação estrutural acoplada à estratégia 

de reposicionamento de fármacos, estes estudos podem contribuir na busca de 

novos compostos derivados de quelantes de ferro que se mostrem ativos na forma 

relevante da doença. Sendo assim, devido à falta de atividade anti-Leishmania, não 

foi dado prosseguimento ao estudo. Em decorrência do estudo dos quelantes de 

ferro e seus derivados sintéticos, o trabalho foi finalizado e publicado no periódico 

Bioorganic Medical Chemistry que pode ser encontrado no anexo 3. 
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5 CONCLUSÕES 

 

a) Dentre 36 compostos análogos sintéticos de naftoquinonas, 14 

apresentaram atividade anti-Leishmania em formas amastigotas 

intracelulares. Apenas 5 compostos apresentaram um índice de 

seletividade maior que 5; 

b) Estudos com o fármaco deferiprona conjugada com cloroquina 

demonstraram atividade apenas conta a forma extracelular do parasita;  

c) Dentre 10 fármacos antagonistas de receptor H1 de histamina testados, 

apenas a cinarizina demonstrou atividade nos amastigotas 

intracelulares;  

d) O fármaco cinarizina, tanto na forma livre quanto lipossomal, não 

demonstrou efetividade no modelo de hamster infectado com L. (L.) 

infantum; 

e) Apesar da atividade em amastigota intracelular abaixo de 1 µM e índice 

de seletividade >50, o fármaco amiodarona não demonstrou eficácia no 

modelo de hamster infectado com L. (L.) infantum na dose testada, 

aumentado a densidade parasitária no fígado e baço em relação ao 

controle quando administrada pela via intraperitoneal;  

f) O antidepressivo sertralina foi o fármaco mais promissor, apresentando 

atividade anti-Leishmania infantum contra formas amastigotas abaixo de 

2 µM e índice de seletividade de 10. Quando administrada pela via oral 

demonstrou eficácia >65% em baço e fígado;  

g) A sertralina quando administrada pela via oral, porém em doses 

maiores, resultou em aumento da densidade parasitária no fígado. 

Administrada pela via intraperitoneal, o fármaco foi inefetivo;  
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h) O fármaco nitazoxanida apresentou atividade atividade anti-Leishmania 

infantum contra formas amastigotas e índice de seletividade de 2,5; 

i) Quando encapsulado em lipossomos, a nitazoxanida foi amplamente 

captada por macrófagos infectados e sadios, distribuindo-se de forma 

homogênea no citoplasma;  

j) Em modelo experimental, o fármaco nitazoxanida oral não demonstrou 

efetividade, porém, quando administrado na forma lipossomal, reduziu a 

densidade parasitária em 50 e 82% no baço e fígado, respectivamente;  

k) A formulação lipossomal foi caracterizada físico-quimicamente 

resultando em vesículas com diâmetro inferior a 200 nm de carga 

negativa e unilamelares;  

l) O metabólito da nitazoxanida, tizoxanida, apresentou atividade anti-

Leishmania contra formas amastigotas intracelulares de L. (L.) 

donovani, demonstrando potência similar ao fármaco;  

m) Os estudos farmacocinéticos da NTZ livre e lipossomal em modelo 

murino demonstraram valores de T1/2 extremamente baixos. Contudo, a 

exposição do fármaco quando encapsulado em lipossomos foi cerca de 

4 vezes maior que o fármaco livre; 

n) O presente trabalho indica a necessidade de ensaios de PK nas fases 

iniciais dos estudos para adequação dos regimes de tratamento;  

o) Considerando a segurança do fármaco sertralina e sua promissora 

atividade anti-Leishmania, o presente trabalho sugere este fármaco 

como candidato para futuros estudos pré-clinicos em LV. 
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