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1. RESUMO 

A Leishmaniose Visceral (LV) é uma doença sistêmica, causada por 

protozoário do gênero Leishmania complexo donovani, o qual abriga a 

espécie Leishmania (L.) chagasi. O tratamento para LV conta com poucas 

opções terapêuticas, incluindo os antimoniais pentavalentes, pentamidina, 

anfotericina B, e a miltefosina. A miltefosina é a primeira droga oral registrada 

para o tratamento das leishmanioses e vem sido utilizada com sucesso na 

Índia para o tratamento de LV. Contudo, o ensaio clínico realizado no Brasil 

observou apenas 60% de eficácia da miltefosina no tratamento da LV. Um 

estudo proteômico prévio, conduzido por nosso grupo de pesquisa, mostrou 

que um isolado de L. (L.) chagasi tolerante à miltefosina exibiu expressão 

aumentada de proteínas associadas com a homeostase do sistema redox, 

resposta ao stress e proteção à morte celular programada. Nesse contexto, o 

presente estudo tem como objetivo caracterizar o efeito modulador de 

isolados de L. (L.) chagasi, obtidos de pacientes com leishmaniose visceral 

que apresentaram diferentes respostas ao tratamento com a miltefosina, na 

homeostase redox da linhagem de macrófagos J774A.1, visando contribuir 

para o entendimento dos mecanismos envolvidos na tolerância natural do 

parasita à miltefosina.  

2. INTRODUÇÃO 

A LV é uma doença sistêmica causada por parasitas protozoários do 

gênero Leishmania complexo donovani (Laison e Shaw, 1987), o qual 

engloba a espécie Leishmania (L.) chagasi (Cunha e Chagas, 1937), agente 

etiológico de uma zoonose nas Américas (Bern et al., 2008), recentemente 

considerada por alguns autores sinonímia da espécie L. (L.) infantum 

(Lukes et al., 2007). A LV é endêmica em 65 países, com uma estimativa de 

500.000 novos casos por ano. Brasil, Bangladesh, Índia, Nepal, Sudão e 

Etiópia apresentam os maiores índices epidemiológicos, que em conjunto 

perfazem 90% dos casos (WHO, 2010). 

Um dos maiores avanços na pesquisa de drogas com atividade anti-

Leishmania foi à descoberta de uma droga oral efetiva, a miltefosina. 

Contudo, o mecanismo de ação anti-Leishmania da miltefosina a nível 

molecular é pouco conhecido. A elucidação dos mecanismos de resistência 

utilizando linhagens experimentais resistentes a esta droga tem mostrado que 

o acúmulo intracelular da droga é um pré-requisito para a ação da miltefosina 

(Perez-Victoria, 2006). Além disso, evidências experimentais demonstram 

que a miltefosina interfere em diferentes níveis da biossíntese de lipídios (Lux  

et al., 2000; Lira et al., 2001), provoca danos à membrana flagelar (Santa-



Rita et al., 2000), inibe a enzima citocromo c oxidase (Luque-Ortega e Rivas, 

2007) e induz a morte celular programada em Leishmania spp. (Paris et al., 

2004; Verma e Dey, 2004). 

Diferenças na sensibilidade à miltefosina entre espécies de Leishmania 

clinicamente relevantes tem sido reportadas. Na Índia, foi observada cura 

clínica e parasitológica em 94% dos casos de LV causados por L. (L.) 

donovani (SUNDAR et al., 2002). Contudo, cerca de 40% dos pacientes 

avaliados no Brasil, em um ensaio clínico conduzido por nosso grupo de 

pesquisa, apresentou recidiva após o tratamento com a miltefosina. A 

caracterização do fenótipo in vitro de susceptibilidade à miltefosina desses 

isolados de L. (L.) chagasi mostrou que a falha terapêutica está associada 

com tolerância natural à miltefosina (MONTI-ROCHA, 2012). 

A caracterização de linhagens experimentais resistentes à miltefosina tem 

associado o fenótipo de resistência com: (i) redução no acúmulo intracelular 

da miltefosina no parasita, (PEREZ-VICTORIA et al., 2001; PEREZ-

VICTORIA et al., 2006); (ii) alteração da composição lipídica da membrana do 

parasita (RAKOTOMANGA et al., 2005); (iii) e susceptibilidade reduzida à 

morte celular programada mediada por droga e maior habilidade de controlar 

a homeostase redox na presença da droga (VERGNES et al., 2007; DAS et 

al., 2013). 

Considerando a importância epidemiológica e médica da leishmaniose 

visceral e a ausência de novas drogas, o conhecimento sobre as bases 

moleculares da falência do tratamento e o desenvolvimento de novas 

ferramentas para detecção desse fenômeno podem contribuir para o uso 

racional da miltefosina e para traçar novas estratégias terapêuticas para o 

seu uso no tratamento da LV. 

3. OBJETIVO GERAL 

Analisar o efeito modulador de isolados de L. (L.) chagasi, obtidos de 

pacientes com leishmaniose visceral que apresentaram diferentes respostas 

ao tratamento com a miltefosina, na homeostase redox da linhagem de 

macrófagos J774A.1, visando contribuir para o entendimento dos 

mecanismos envolvidos na tolerância natural do parasita à miltefosina. 

4. METODOLOGIA 

Os isolados de L. (L.) chagasi foram obtidos de pacientes com LV que 

participaram do ensaio clínico para avaliar a eficácia da miltefosina no 

tratamento da LV no Brasil. O efeito modulador dos isolados de L. (L.) 

chagasi na homeostase redox da linhagem J774.1 será determinada 24 horas 

após a infecção da célula hospedeira (1 MΦ : 5 parasitas), por meio da 



quantificação de Espécies reativas de oxigênio e dosagem de oxido nítrico, 

de acordo com Faria e colaboradores (2017) e Cabral-Piccin (2016). 

5. RESULTADOS PRELIMINARES  

Em um estudo proteômico prévio, o nosso grupo de pesquisa verificou que 

isolado de L. (L.) chagasi obtido de paciente que exibiu falha ao tratamento 

apresentou expressão aumentada de proteína envolvida na homeostase do 

sistema redox, resposta ao stress e proteção à morte celular programada. 

Nesse contexto, o presente estudo irá verificar se isolados de L. (L.) chagasi 

obtidos de pacientes que apresentaram falha terapêutica apresentam maior 

habilidade de modular negativamente a geração de ROS e NO em 

macrófagos J774A.1, quando comparados com isolados obtidos de pacientes 

que evoluíram para cura clínica. 
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