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As leishmanioses ameaçam aproximadamente 350 milhões de homens, mulheres e crianças em 88 países do 

mundo, com uma prevalência mundial de 12 milhões de casos. A doença é endêmica em determinadas áreas 

geográficas, representando um sério problema de saúde pública, econômico e político, uma vez que apresenta um 

aumento anual de casos bastante significativo, o que afeta preferencialmente populações demasiadamente pobres. 

Além disso, a grande incidência da coinfecção Leishmania/HIV faz com que ela seja considerada um problema 

emergencial com dificuldade de tratamento (Desjeux, 2004).

O controle das leishmanioses é dificultado pela variedade de espécies de Leishmania e suas manifestações 

clínicas. O desenvolvimento da infecção leishmanial depende das propriedades do parasito, como a infectividade, 

a patogenicidade e a virulência, além da heterogenicidade de resposta regulatória à infecção pelo hospedeiro, que 

resultam em diferentes manifestações clínicas (Murray, 2005). O tratamento das leishmanioses é principalmente 

baseado no uso de antimoniais pentavalentes, complexados a carboidratos, na forma de estibogliconato de sódio 

(Pentostan®) e antimoniato de meglumina (Glucantime®).

Entre outras drogas utilizadas na terapêutica das leishmanioses estão a  anfotericina B, a pentamidina e a miltefosina, 

sendo esta a primeira droga oral efetiva contra a leishmaniose cutânea, na Colômbia, e contra a visceral, na Índia (Soto 

et al., 2004; Sundar & Murray, 2005). No decorrer das últimas décadas, drogas alternativas ou novas formulações 

de outras drogas padrão têm sido avaliadas e registradas para uso em alguns países. Variações na resposta clínica 

ao tratamento com esses antimoniais têm sido um persistente problema no tratamento da doença. O longo curso de 

tratamento provoca um acúmulo de droga em tecidos como baço e fígado, além de causar mialgia, pancreatite, arritmia 

cardíaca e hepatite, que levam à redução ou mesmo ao abandono do tratamento. Finalmente, dados da literatura têm 

demonstrado casos de resistência adquirida aos antimoniais (Carvalho et al., 2000; Croft, Seifert & Yardley, 2006). 

Considerando-se a problemática do tratamento das leishmanioses, é essencial a busca experimental de compostos 

que possibilitem o desenvolvimento de novos fármacos altamente efetivos, sem efeitos colaterais e que não induzam 

facilmente a resistência. Pretende-se, aqui, esclarecer questões importantes dessa pesquisa, tanto do ponto de vista 

químico quanto do biológico.
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ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM NOVO COMPOSTO COM ATIVIDADE LEISHMANICIDA

Apesar de muitas das drogas testadas contra Leishmania sp. terem sido desenvolvidas para outras patologias, 
diferentes enfoques foram avaliados para seu uso contra esse parasito. Pode-se citar o estudo de parâmetros 
estereoquímicos e fisicoquímicos, os quais, juntamente com análise (qualitativa/quantitativa) da relação estrutura 
versus atividade biológica, podem direcionar a síntese de novos compostos. A identificação de novos alvos biológicos 
pode levar à posterior modelagem de um inibidor específico.

A descoberta de novos fármacos é um empreendimento de alto custo e longa duração. Assim, é muito mais racional 
certificar-se que o alvo a ser escolhido de fato tem relação com a doença em foco. Esse fato vai acelerar os estágios iniciais 
de identificação e validação de alvos, permitindo a definição de resultados biológicos ou terapêuticos esperados.

Tais estratégias são necessárias, mas não suficientes, em razão da complexidade de fatores que influenciam na 
atividade de uma determinada droga in vivo, incluindo a falta de conhecimento relativo à interação parasito-hospe-
deiro. Embora a busca de um simples composto, efetivo contra todas as espécies de Leishmania e as formas clínicas 
da doença, seja considerada por alguns autores uma utopia, o desenvolvimento de uma nova formulação totalmente 
efetiva, ou ainda sua associação com fármacos já existentes, é altamente relevante. Sendo assim, é da maior impor-
tância a definição de um composto líder/protótipo (lead compound) que apresente características específicas para o 
desenvolvimento de uma nova classe de medicamentos: seletividade, mecanismo de ação definido e disponibilidade 
em quantidades suficientes para permitir estudos farmacológicos, bioquímicos/moleculares e toxicológicos.

As formas amastigotas se multiplicam dentro de macrófagos, o que dificulta enormemente o acesso de fármacos. 
Assim, têm sido usados sistemas de liberação de drogas, o que melhora a atividade leishmanicida e diminui os efeitos 
tóxicos (Romero & Morilla, 2008). Novas formulações têm sido desenvolvidas para a utilização desses sistemas. Essa 
metodologia inclui uma redução da dose total da droga e da frequência da administração, levando a uma diminuição 
de efeitos colaterais e a um aumento da eficácia.

A incorporação de drogas em polímeros biodegradáveis tem inúmeras vantagens, como fácil preparação, longa vida 
e alta estabilidade em fluidos biológicos (Langer, 1998). Formulações preparadas com nanopartículas biodegradáveis 
de Poly (D, L-lactídeo) têm sido propostas como um sistema de liberação de drogas (drug delivery) dentro de macrófagos 
e com aumento do índice terapêutico de compostos leishmanicidas (Rodrigues et al., 1994; Torres-Santos et al., 
1999; Pinero et al., 2006). Além dessas nanopartículas, microesferas de fosfolipídeos têm sido testadas em modelos 
experimentais e in vitro (Venier-Juliene et al., 1995; Medda et al., 2003).

Nos fluxogramas a seguir (Figuras 1 e 2), estão representados alguns parâmetros importantes para o estudo 
direcionado do desenvolvimento de novos compostos com as características anteriormente citadas.

Figura 1 – Preparo e caracterização de um composto (sintético, semissintético e natural)
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Figura 2 – Modelo integrado para a avaliação de novos compostos potencialmente ativos contra Leishmania sp.

COMPOSTOS SINTÉTICOS E DE ORIGEM NATURAL

Sintéticos

A síntese de um novo fármaco tem como objetivo o desenvolvimento de compostos com estrutura química definida 
(caracterizada por infravermelho – IV, ressonância magnética nuclear – RMN, espectrometria de massas – EM, ponto 
de fusão etc.), com atividade desejada e um mínimo de toxicidade. Para isso, diferentes métodos são utilizados, entre 
eles a modelagem molecular e os estudos da relação estrutura/atividade (Korolkovas, 1998). 

O planejamento racional baseado na estrutura e no mecanismo de ação de um composto é a estratégia mais 
eficiente e menos dispendiosa para o desenvolvimento de novos fármacos, capaz de contribuir em todos os estágios 
do processo, desde a descoberta de protótipos, passando pela sua otimização (com respeito à afinidade ao receptor, à 
especificidade, à toxicidade e à biodisponibilidade), até a elaboração de compostos candidatos a testes clínicos. Essa 
metodologia, conhecida como ‘modelagem molecular’ (termo coletivo que se refere aos métodos teóricos e às técnicas 
computacionais para modelar ou mimetizar o comportamento das moléculas), é baseada no bloqueio ou estimulação 
da atividade biológica de biomacromoléculas, tais como proteínas ou ácidos nucleicos (DNA ou RNA), associado a 
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diferentes processos patológicos. A informação estrutural do biorreceptor permite a descoberta e síntese de compostos 
com complementaridade estérica, hidrofóbica e eletrostática ao seu sítio de ligação, os quais podem vir a se tornar 
fármacos e serem introduzidos na terapêutica medicamentosa (Barreiro et al., 1997).

A utilização de métodos racionais no planejamento da obtenção de substâncias potencialmente ativas tem se 
mostrado extremamente útil. Nesse sentido, uma das metodologias mais eficientes no estudo da síntese de novas 
drogas está baseada nos estudos da relação entre estrutura e atividade biológica, que pode ser qualitativa – Structure 

Activity Relationship (SAR) – e quantitativa (QSAR). Quando a estrutura química de uma substância com atividade 
biológica é conhecida, pode ser feito um estudo de SAR na tentativa de definir qual parte da molécula é importante na 
sua atividade. Num estudo de QSAR pode-se identificar e quantificar as propriedades físico-químicas de um grupo de 
substâncias homólogas, bem como avaliar sua atividade biológica.

A correlação entre essas propriedades é obtida empregando-se procedimentos matemáticos e estatísticos que 
irão permitir o estabelecimento de equações ou de modelos, os quais poderão ser utilizados no planejamento de 
novas sínteses de substâncias mais promissoras com relação à sua atividade biológica e apresentando um mínimo 
de toxicidade (Mello et al., 2004). Sabe-se, por exemplo, que a substituição de um átomo de H por um determinado 
substituinte (grupos alquila, nitro, ciano, carboxila, halogênio etc.) pode modificar profundamente a potência, a 
duração e, ainda, a natureza do efeito farmacológico de uma molécula. Os estudos de correlação estrutura–atividade, 
fundamentados no efeito do substituinte em um determinado anel aromático, são muito comuns na química 
medicinal, uma vez que mais de 50% dos fármacos ou compostos bioativos possuem esse tipo de anel. As modificações 
produzidas pela introdução de um substituinte podem atingir várias propriedades físico-químicas da molécula, tais 
como hidrofobicidade, densidade eletrônica, conformação estrutural e propriedades farmacocinéticas, entre outras, 
cuja análise poderá orientar as sínteses a serem seguidas.

A combinação dos dados obtidos pelas técnicas de QSAR com os modelos sugeridos pela química teórica (via 
modelagem molecular), resultando numa proposta para a síntese de substâncias que sejam potencialmente ativas, 
com baixa toxicidade e com um alvo molecular definido no parasito, é o que se conhece modernamente como ‘síntese 
racional de fármacos’.

Produtos naturais

A falta de uma droga efetiva para o tratamento das leishmanioses tem levado a um renovado interesse na 
reavaliação de remédios tradicionais da medicina popular como fonte de agentes leishmanicidas, principalmente 
contra a leishmaniose cutânea. Basicamente, dois enfoques são usados na busca de novos compostos de origem 
vegetal: a avaliação da informação etnomédica e o ‘screening’ de diversas espécies de plantas contra um parasito-
alvo. O primeiro enfoque é considerado mais produtivo, tendo em vista que se baseia na medicina popular, a qual 
vem acumulando informações ao longo de anos por muitas gerações, e por não terem sido descritos altos níveis de 
toxicidade durante o longo período de uso em humanos.

Numerosos compostos de origem vegetal têm mostrado atividade antiparasitária em modelos experimentais tanto in 

vitro como in vivo (Araújo, Alegrio & Leon, 1997; Monzote et al., 2007; Machado, Leon & Castro, 2007). O uso empírico 
de plantas medicinais pela população tem demonstrado que caule, raízes, folhas, sementes e frutos têm eficiência na 
cura de diversos males, suscitando assim grande interesse no estudo científico delas (Rocha et al., 2005). Atualmente, 
um dos significativos métodos de pesquisa para o desenvolvimento de novos medicamentos se fundamenta na busca de 
novos protótipos farmacêuticos encontrados particularmente em produtos de origem natural (Ganesan, 2002).

O estudo biomonitorado permite um isolamento mais rápido e eficaz do composto ativo, podendo-se, ainda, 
introduzir modificações químicas nesses protótipos naturais (compostos semissintéticos) com o objetivo de amplificar 



Modelos de Estudo para o Desenvolvimento de Drogas Anti-Leishmania   417

sua atividade específica ou mesmo reduzir seu efeito tóxico (Peck et al., 1992). Compostos ativos isolados de produtos 

naturais, através do uso de diferentes solventes orgânicos (etanol, metanol, clorofórmio, éter de petróleo, hexano), 

têm sido usados como modelos para a síntese de análogos mais potentes e seletivos. Inúmeros fármacos disponíveis 

atualmente no mercado farmacêutico foram obtidos sinteticamente, baseados em estruturas naturais ativas.

Um fato que deve ser considerado são as quantidades obtidas de compostos isolados de plantas, já que muitos 

extratos apresentam misturas complexas de compostos que se encontram em baixíssimas proporções. Além disso, 

alguns extratos são bastante ativos, mas essa atividade diminui à medida que são fracionados, sugerindo um 

sinergismo entre compostos presentes em determinados extratos. Uma explicação também aceitável diz respeito à 

biodisponibilidade de um determinado composto que, uma vez purificado, seria absorvido de forma diferente do 

extrato. Deve ainda ser considerada a instabilidade dos compostos ativos, que podem se degradar e se tornar inativos 

durante o processo de extração.

Os constituintes ativos de algumas plantas têm sido isolados e seus efeitos confirmados em ensaios in vitro e in vivo, 

além de avaliação clínica. A atividade leishmanicida de extratos de plantas tem sido associada a compostos que pertencem 

a diversos grupos químicos. Metabólitos secundários, tais como alcaloides, terpenoides, flavonoides, considerados no 

passado como inativos são hoje importantes ferramentas no tratamento e na investigação clínica. Diferentes derivados 

de alcaloides como os quinolínicos, os isoquinolínicos e os indólicos têm apresentado atividade leishmanicida.

Extratos das folhas de Galipea longiflora (2-propil quinolina e 2-trans-epoxipropil quinolina) se mostraram bastante 

ativos in vitro e in vivo contra espécies de Leishmania (Akendengue et al., 1999). Alcaloides isoquinolínicos (berberinas) 

isolados da casca do tronco de Annona spinescens revelaram atividade contra Leishmania sp., enquanto os isolados da 

casca do caule de Guatteria foliosa foram ativos contra L. donovani e L. amazonensis (Mahiou et al., 1994). Alcaloides 

indólicos, isolados de diversas plantas usadas na medicina popular na África para o tratamento de leishmanioses, têm 

apresentado resultados promissores: conodurina e N-desmetil-conodurina, isolados da casca de Peschiera van heurkii, 

foram ativos contra promastigotas de L. braziliensis e amastigotas de L. amazonensis (Muñoz et al., 1994). Além disso, 

quinonas (lapachol e b-lapachona) foram efetivas em experimentos in vitro contra promastigotas e amastigotas de L. 

amazonensis (Lima et al., 2004). Chalconas (licochalcona A), isoladas das raízes de Glycyrrhiza glabra, G. uralensis e 

G. inflata, levaram a uma diminuição da infecção de macrófagos por L. major e L. donovani, sem apresentar toxicidade 

para a célula hospedeira (Chen et al., 1993, 1994). Terpenos isolados de diferentes espécies de plantas são altamente 

efetivos e, dentre esses, dois diterpenos: jatrogrossidione, obtido de Jatropha grossidentata, e jatrophone, de J. isabelii, 

são ativos contra promastigotas e em infecções in vitro e in vivo; entretanto, apresentam toxicidade incompatível com 

uma potencial utilização clínica (Schmeda-Hirschman et al., 1996). 

MÉTODOS PARA AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE/TOXICIDADE DE NOVOS COMPOSTOS

Um dos grandes problemas no estudo de novos compostos contra as leishmanioses é a falta de padronização 

de protocolos experimentais para avaliação de substâncias com atividade leishmanicida. Existem na literatura inú-

meros protocolos apresentando relevantes variações, tornando muito difícil a análise de diferentes resultados e 

experimentos, o que, geralmente, leva a informações de pouca importância prática para o desenvolvimento de um 

novo candidato a fármaco. Os protocolos de ensaios in vitro e in vivo executados nas diferentes etapas devem seguir 

padrões rigorosos de qualidade de experimentação, coleta, tratamento e análise de dados.

Para a avaliação de um composto (sintético, semissintético ou natural), vários parâmetros devem ser considerados. 

De maneira geral, esses estudos são feitos in vitro e in vivo. E em qualquer situação devem ser considerados os 

aspectos biológicos e bioquímicos dos parasitos em estudo. 
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Aspectos biológicos

AvAliAção dA AtividAde/toxicidAde

• In vitro – é essencial que todos os ensaios sejam realizados com amostras infectivas, isto é, promastigotas 
contendo altos teores de formas metacíclicas e amastigotas, tanto axênicas como intracelulares.

• Espécie estudada – sabe-se que espécies diferentes apresentam sensibilidades distintas a um mesmo composto, 
o que também é observado nos estágios evolutivos do parasito e até mesmo em cepas/isolados de uma mesma espécie 
(Vermeersch et al., 2009). As diferenças bioquímicas entre os estágios evolutivos do parasito estão associadas a essas 
respostas específicas. Além disso, o parasito deve estar perfeitamente caracterizado através de métodos moleculares 
(Cupolillo, Grimadi & Momen, 1994; Cupolillo et al., 2001). A temperatura e o pH devem ser padronizados, assim 
como o meio de cultura, que poderá variar em função das necessidades nutricionais de cada espécie/isolado.

• Promastigotas/formas metacíclicas – dados da literatura (Cysne-Finkelstein et al., 1998; Croft & Yardley, 2002) 
indicam que promastigotas infectivos/não infectivos evidenciam resultados significativamente diferentes com relação à 
sensibilidade a um determinado composto. Promastigotas na fase logarítmica inicial de crescimento (24 h) apresentam 
alta sensibilidade, enquanto na fase logarítmica tardia a sensibilidade diminui consideravelmente devido à presença 
de formas metacíclicas, estas associadas à capacidade infectante do parasito, que aumenta à medida que o parasito 
alcança esse estágio. É importante ressaltar que ensaios com formas logarítmicas não representam a realidade, uma 
vez que as populações que infectam (e que são liberadas pelo flebótomo) contêm alto teor de metacíclicos. Deve-se 
realizar uma curva de crescimento para cada espécie, acompanhada de testes de lise pelo complemento para avaliação 
do teor de formas metacíclicas. 

Os modelos mais usados para avaliação de drogas em amastigotas intracelulares são de macrófagos murinos 
peritoneais e macrófagos humanos derivados de monócitos. Nesses macrófagos que não se dividem, a relação de 
amastigotas em divisão dentro das células e a atividade de drogas é facilmente determinada microscopicamente, con-
tando-se a porcentagem de células infectadas ou o número de amastigotas/macrófago ou, ainda, através de métodos 
colorimétricos ou fluorimétricos. Esses modelos têm suas limitações, como, por exemplo, o lento processo de divisão 
de L. donovani e L. infantum.

Também têm sido usadas em ensaios de drogas linhagens celulares de camundongo – J774 (Ordóñez-Gutiérrez et 
al., 2007) – e humanas – THP-1, U937 (Gebre-Hiwot, et al., 1992; Maia et al., 2007). Entretanto, nesses ensaios, em 
que se usam células em divisão, é necessário um controle muito específico para evitar confundir os efeitos sobre a célula 
hospedeira com aqueles referentes ao parasito. Além disso, têm sido observadas variações na atividade de compostos 
em função do sistema utilizado. Por exemplo, antimoniais pentavalentes são fracamente ativos contra amastigotas em 
cultivos celulares, enquanto se mostram altamente tóxicos quando são usados macrófagos humanos e de camundongos. 

• Amastigotas axênicas – essas culturas permitem uma segura avaliação de novos compostos, tanto naturais como 
sintéticos. Têm sido descritos protocolos para L. amazonensis (Cysne-Finkelstein et al., 1998; Genestra et al., 2003a), 
L. mexicana (Bates, 1994; Callahan et al., 1997), L. braziliensis (Balanço et al., 1998), L. donovani (Sereno & Lemesre, 
1997; Ephros et al., 1999) e L. infantum (Sereno, Holzmuller & Lemesre, 2000). Contudo, os amastigotas usados 
devem ser antecipadamente caracterizados por meio de marcadores bioquímicos, imunológicos e ultraestruturais. 
Deve-se ainda considerar a alta concentração de soro nessas culturas, o que poderá diminuir a biodisponibilidade do 
composto em teste. Diferenças quanto à sensibilidade de drogas entre amastigotas axênicas e intracelulares tem sido 
relatadas para L. donovani (Ephros et al., 1999). 

Os métodos de avaliação da atividade de um composto, tanto sintético com natural (definição do IC50 = concentração 
que inibe 50% do crescimento parasitário) são, entre outros: contagem dos parasitos remanescentes em microscópio 
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óptico; métodos enzimáticos/colorimétricos, como a transformação do brometo de 3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5-

difeniltetrazólio (MTT) por desidrogenases mitocondriais do parasito, em sal de formazana, ou o Alamar Blue®, nome 

comercial do resazurin (7-hidroxi-3H-fenoxazina-3-1, 10-óxido), um corante azul usado principalmente como indicador 

de óxido-redução. O resazurin é reduzido a um composto vermelho-claro fluorescente, na presença de células vivas. 

Alguns trabalhos sugerem maior sensibilidade no uso do resazurin. Além disso, alterações morfológicas são avaliadas 

por microscopia óptica (coloração de Giemsa) e eletrônica. Tais protocolos são também usados para determinação da 

toxicidade (viabilidade da célula hospedeira). 

• In vivo – a determinação de protocolos que utilizem modelos animais para os estudos das leishmanioses deve 

levar em conta os Princípios Éticos Básicos para Pesquisa e Experimentação com Animais, os quais são usados pelas 

comissões de ética como base para a qualificação de projetos de pesquisa que necessitem de experimentações animais. 

Sendo assim, todo o possível deve ser feito no sentido de utilizar métodos alternativos de estudo (Croft & Yardley, 

1999; Araújo-Jorge, 2000).

Muitos modelos experimentais, como roedores, cães e macacos, têm sido descritos, cada um com suas especificidades. 

Entretanto, nenhum reproduz o que acontece em seres humanos. Dentre eles, os mais usados para ensaios de drogas 

são camundongos de diferentes linhagens e hamsters. 

A maioria dos modelos experimentais utiliza camundongos pela facilidade de manuseio, pela necessidade de 

baixas concentrações dos compostos em teste e pela ausência de patógenos. A viabilidade de cepas isogênicas 

com padrões definidos de fisiologia, imunologia e mapeamento genético fazem desses animais modelos para 

estudo de novas drogas. Por vezes, são observadas em camundongos e humanos similaridades entre os perfis 

de infecção causados por algumas espécies de Leishmania, como os fenótipos de suscetibilidade e resistência. 

Além disso, animais com o mesmo padrão genético possibilitam experimentos com grupos pequenos de animais. 

Contudo, camundongos selvagens podem refletir melhor a diversidade genética vista no hospedeiro humano 

(Sakthianandeswaren, Foote & Handman, 2009).

Na leishmaniose cutânea, camundongos BALB/c têm um perfil de suscetibilidade à infecção, enquanto 

camundongos das linhagens C57/Bl e CBA/J apresentam um padrão de resistência, podendo se recuperar da infecção 

por esse parasito intracelular. Por conta disso, têm sido muito usados para estudos relacionados a drogas (Heinzel et 

al., 1989; Cangussú et al., 2009; Charret et al., 2009; Rodrigues et al., 2009). Na leishmaniose visceral, camundongos 

BALB/c representam um bom modelo de estudo, uma vez que, como os seres humanos, têm o fígado e o baço como 

principais órgãos afetados pela infecção, evoluindo para a autorresolução no fígado e a cronificação da infecção no 

baço. No mais, o modelo permite o uso de machos e fêmeas sem que ocorra alteração do curso da infecção (Croft & 

Yardley, 1999; Sakthianandeswaren, Foote & Handman, 2009).  

Hamsters Syrian Golden (Mesocricetus auratus) podem ser usados para estudos com leishmanioses cutânea e 

visceral. Esse modelo pode reproduzir, como em camundongos BALB/c, infecções de fígado e baço que podem evoluir 

para uma doença crônica semelhante à leishmaniose visceral humana. Tais animais são indicados também para 

experimentos em que ocorra baixa infectividade de camundongos, como, por exemplo, L. braziliensis e L. panamensis. 

Entretanto, os estudos são limitados, em consequência da pouca oferta de reagentes imunológicos, da falta de uma 

boa via de infecção e da baixa oferta de animais isogênicos (Croft, Seifert & Yardley, 2006; Croft & Yardley, 1999; Melby 

et al., 1998; Joshi et al., 2009).

A via de inoculação é importante para o estabelecimento da infecção, sendo as mais usadas a intradérmica – id, 

a subcutânea – sc, a intravenosa – iv e a intraperitoneal – ip (Garg & Dube, 2006). Para o tratamento são usadas as 

vias subcutânea, intraperitoneal e oral (Charret et al., 2009; Rodrigues et al., 2009).



420   Leishmanioses do Continente Americano

Diferentes protocolos são utilizados para a avaliação da toxicidade in vivo. Dentre eles, destacam-se: 

• ensaios de alterações das enzimas hepáticas, indicadoras de dano à célula hepática – transaminase glutâmica 
pirúvica (TGP) ou alanina aminotransferase (ALT) e transaminase glutâmica oxaloacética (TGO) ou aspartato 
aminotransferase (AST), e da creatinina, indicadora de toxicidade renal; 

• determinação da massa corporal dos animais; 

• acompanhamento de possíveis alterações na resposta imunológica por meio da avaliação da população celular 
do sangue (células T CD4+/CD8+; T CD4+CD25+ e células B), produção de citocinas (INF-g, IL-2, IL-4, e IL-10) 
de células obtidas de linfonodos de drenagem da lesão cutânea e baço, assim como a resposta imune humoral 
(subclasses de IgG);  

• detecção de parasitos remanescentes em diferentes órgãos, após tratamento, por meio do método de diluição 
limitante e PCR (Charret et al., 2009; Rodrigues et al., 2009; Berzunza-Cruz et al., 2009).

ASPECTOS BIOQUÍMICOS

Considerando que tanto o parasito quanto a célula hospedeira são organismos eucariotas e, por isso, têm 
metabolismo extremamente semelhante, é uma árdua tarefa a definição de alvos metabólicos no parasito, para 
diferentes compostos. Muitos dos medicamentos usados na clínica das leishmanioses ainda não têm seu mecanismo de 
ação totalmente esclarecido. Uma importante ferramenta para o desenvolvimento de novos fármacos é o conhecimento 
de enzimas pertencentes a vias metabólicas ocorrendo diferencialmente no parasito ou mesmo ausentes no hospedeiro 
(Liñares, Ravaschino & Rodriguez, 2006). Tais enzimas são consideradas vitais para o crescimento e a sobrevivência 
do parasito dentro da célula hospedeira.

Dentre as mais estudadas como possíveis alvos para drogas leishmanicidas, destacam-se: 

• ornitina descarboxilase (ODC), S-adenosil-L-metionina descarboxilase (AdoMetDC) e espermidina sintetase da 
biossíntese de poliaminas (Person, 2007; Heby, Roberts & Ullman, 2003; Heby, Person & Rentala, 2007); 

• tripanotiona redutase (TR) do sistema de óxido-redução (Fairlamb & Cerami, 1992; Castro-Pinto et al., 2004, 2007); 

• óxido nítrico sintase (NOS) e arginase do metabolismo da L-arginina (Genestra et al., 2003a, 2003b; Soares-
Bezerra et al., 2008; Reguera et al., 2009); 

• C14-desmetilase e esqualeno sintase da biossíntese do ergosterol (Torres-Santos et al., 2009); 

• cisteína-proteinase (Leon et al., 1994; Ponte-Sucre et al., 2006; Rebello et al., 2009); 

• dihidrofolato redutase (DHFR) e pteridina redutase (PTR1) do metabolismo dos folatos (Beck & Ullman, 1991; 
Nare et al., 1997; Cunningham & Beverly, 2001); 

• DNA topoisomerases (Das, Ganguly & Majumder, 2008; Díaz-González et al., 2009). 

Essas enzimas têm características que diferem de forma significativa nos parasitos e na célula hospedeira. Explorar 
tais diferenças pode levar ao desenvolvimento de novos inibidores que irão seletivamente eliminar os parasitos sem 
causar maiores danos para o hospedeiro.

ESTUDOS DE RESISTÊNCIA

Resistência às drogas tem se constituído um sério problema para a quimioterapia de diversas doenças, entre 
elas as leishmanioses (Papadopoulou et al., 1998; Hadighi et al., 2006). Relevantes considerações na análise da 
importância da resistência às drogas demonstram a facilidade com que um parasito resistente pode ser selecionado 
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por uma droga particular, elevando assim o potencial de resistência em uma população. Alguns fatores podem levar o 

parasito a desenvolver resistência, como, por exemplo, a dose e a frequência de administração da droga, e a duração 

da infecção no indivíduo (Croft, Seifert & Yardley, 2006). 

Importantes estudos em parasitos tornados resistentes em laboratório têm sido desenvolvidos. A obtenção 

in vitro de parasitos resistentes à droga pelo aumento crescente de concentrações de drogas, embora possa por 

vezes diferir dos mecanismos naturais de resistência, ainda é um excelente instrumento para definir os processos 

bioquímicos e moleculares da resistência às drogas utilizadas na terapêutica das leishmanioses. Entretanto, seus 

mecanismos ainda não estão bem elucidados (Orlowski & Garrigos, 1999; Pérez-Victoria et al., 2002; Decuypere et 

al., 2005; Maltezou, 2008). 

A resistência às drogas tem sido associada a diversos fatores, como o aumento dos transportadores ABC, como a 

glicoproteína P específica (Pgp), envolvida na eliminação de compostos através da membrana celular, na secreção do 

hormônio esteroide, na distribuição de fosfolipídeos e no transporte de ATP (Pérez-Victoria et al., 2002). Uma grande 

expressão da Pgp ocorre como resultado da quimioterapia, mas uma vez que ela é encontrada em células normais, sua 

significância torna-se interessante como alvo terapêutico (Maltezou, 2008; Bradshaw, 1998; Reis, 2000; Leprohon, 

2009). Diversos estudos mostram que genes da família Pgp conferem resistência pela Leishmania à Vimblastina®, 

arsenita, antimoniais pentavalentes, miltefosina e Metotrexato® (Papadopoulou et al., 1998; Pérez-Victoria et al., 

2002; Légaré, Hettema & Ouellete, 1994; Richard, Kundig & Ouellette, 2002; Fischer, Einolf & Coehn, 2005). 

Outros mecanismos pelos quais a Leishmania sp. adquire resistência às drogas adotadas na quimioterapia da 

doença são o aumento intracelular excessivo dos níveis da tripanotiona, fundamental no processo de apoptose do 

parasito pelos antimoniais, e a superexpressão da triparedoxina peroxidase, fortemente associadas à resistência a 

antimoniais trivalentes in vitro (Oullette, 2001; Mandal et al., 2007; Wyllie, Vickers & Fairlamb, 2008). A diminuição 

do potencial de membrana mitocondrial com redução do acúmulo do fármaco é também um fator envolvido no 

mecanismo de resistência in vivo e in vitro (Basselin & Robert-Gero, 1998; Basselin et al., 2002; Mukherjee, Sen 

& Ghose, 2006). Clones de leishmânias resistentes à miltefosina, aos derivados azólicos e à anfotericina B podem 

estar relacionados a modificações na composição lipídica de membrana e na biossíntese do ergosterol. Estudos in 

vitro mostram que a diminuição da concentração ou da modificação estrutural do ergosterol na membrana reduz a 

afinidade pelo quimioterápico (Croft, Seifert & Yardley, 2006; Maltezou, 2008; Oullette, 2001).

Finalmente, o conhecimento dos mecanismos de resistência às drogas leishmanicidas pode auxiliar no 

desenvolvimento de ferramentas para o seu reconhecimento precoce, permitindo a redução da utilização de 

quimioterapia desnecessária e, por muitas vezes, tóxica. Tais estudos podem proporcionar um tratamento mais eficaz, 

com a administração de drogas individuais ou mesmo pela combinação de duas ou mais drogas que minimizem o 

desenvolvimento da resistência pelo parasito (Oullette, 2001; Sereno, Holzmuller & Lemesre, 2000).

ESTUDOS DE SINERGISMO

A combinação de drogas tem se revelado essencial no tratamento de parasitoses. Alguns autores sugerem que 

o sinergismo entre drogas pode ser um artifício viável e urgente no tratamento de severas infecções causadas por 

fungos, vírus, bactérias e parasitos (Araújo et al., 2000; Johnson et al., 2004; Seifert & Croft, 2006; Croft, Sundar & 

Fairlamb, 2006; Alvar, Croft & Olliaro, 2006). 

Estratégias variadas que envolvem a combinação de drogas já usadas na terapêutica das leishmanioses, ou delas 

com novos compostos, estão sendo elaboradas. A utilização de compostos combinados, visando, preferencialmente, 

diferentes alvos de atuação e mecanismos de defesa, tem sido incentivada de modo a aperfeiçoar a capacidade dos 
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compostos por meio de efeito sinérgico ou aditivo, prevenindo o aparecimento de resistência à droga, diminuindo as 

doses requeridas, reduzindo os efeitos colaterais, a alta toxicidade e o custo do tratamento ou, ainda, aumentando o 

espectro de atividade (Croft, Seifert & Yardley, 2006; Oullette, 2001; Alvar, Croft & Olliaro, 2006; Trouiller et al., 2002). 

Estudos promissores envolvendo a combinação de várias drogas, para o tratamento das leishmanioses, têm 

sido desenvolvidos. Na leishmaniose visceral, as combinações de paramomicina com estibogliconato de sódio 

e de estibogliconato de sódio com alopurinol são investigadas experimentalmente e clinicamente, e seus efeitos 

sinergísticos são verificados em pacientes não responsivos ao tratamento com estibogliconato de sódio sozinho 

(Maltezou, 2008; Seifert & Croft, 2006; Alvar, Croft & Olliaro, 2006; Trouiller et al., 2002; Chunge et al., 1985; Sundar, 

2001). O estibogliconato de sódio combinado ao diperoxovanato parece ser eficaz em reduzir a carga parasitária 

em camundongos BALB/c infectados com L. donovani resistente a antimônio (Haldar et al., 2009), e a Talidomida® 

aplicada juntamente com o Glucantime® reduz o curso da infecção experimental com L. major (Solgi et al., 2006).

O sinergismo entre drogas é também obtido quando se combina in vitro e em modelo experimental de leishmaniose 

cutânea, causada por infecção com L. mexicana, a Amiodarona® e a miltefosina. L. infantum pode ser abolida dos órgãos 

de camundongos BALB/c depois do tratamento com antimoniato de meglumina com cetoconazol ou metronidazol. 

Lovastatina e miconazol apresentam efeito sinergístico in vitro contra formas promastigotas de L. donovani e formas 

amastigotas de L. amazonensis (Haughan, Chance & Goad, 1992).

Formulações importantes e amplamente conhecidas por sua atividade antiparasitária, como tiossemicarbazonas e 

semicarbazonas, ao serem combinadas com a pentamidina em diferentes protocolos, causam a morte de promastigotas 

metacíclicas de L. amazonensis in vitro (Gangneux et al., 1999; Beraldo, 2004; Beraldo & Gambino, 2004; Soares et 

al., 2005, 2006; Serrano-Martín et al., 2009).

Diversas substâncias extraídas de produtos naturais têm sido objetos de importantes estudos de combinação de 

drogas na atividade leishmanicida. Picroliv®, um imunoestimulante derivado da Picrorhiza kurroa, sem atividade 

leishmanicida, ao ser combinada a concentrações subótimas de miltefosina, leva a uma significativa melhora de sua 

atividade em hamsters infectados com L. donovani. Um óleo essencial extraído de Chenopodium ambrosioides, ao ser 

combinado com a pentamidina in vitro, age contra formas promastigotas de L. amazonensis (WHO, 2006).

A combinação entre drogas com atividade antiparasitária conhecida, que tenham sido descartadas por terem 

perdido sua efetividade pela resistência parasitária, com novas formulações pode ser uma estratégia exequível para a 

terapêutica das leishmanioses, que requer estudos criteriosos sobre alvos terapêuticos e resposta imunológica.

CONCLUSÃO

Consideráveis avanços nas áreas da saúde, e em especial da medicina, têm sido observados (MSF, 2006). Entretanto, 

grande parte da população mundial encontra-se à margem de seus benefícios e, a cada ano, milhões de pessoas 

continuam morrendo de doenças que poderiam ser prevenidas e/ou tratadas. De fato, a falta de incentivos para pesquisa e 

desenvolvimento de novas drogas para o tratamento das doenças infecciosas e parasitárias, classificadas como ‘doenças 

negligenciadas’, é uma constatação dessa realidade (Trouiller et al., 2002; Liese, Rosenberg & Schratz, 2010). 

A organização internacional Médicos Sem Fronteiras (MSF) define doenças negligenciadas da seguinte forma: 

[...] uma doença mortal, ou muito grave, pode ser considerada negligenciada quando as opções de tratamento 
são inadequadas ou não existem; quando seu mercado potencial de drogas é insuficiente para provocar uma 
pronta resposta do setor privado e, por fim, quando o interesse do governo em lutar contra esse tipo de doença 
é insuficiente. (Liese, Rosenberg & Schratz, 2010: 67-76) 
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Países do Primeiro Mundo não consideram essas doenças prioritárias, nem como ameaça às suas próprias 
populações, além do que o retorno lucrativo é insuficiente para que a indústria farmacêutica invista em pesquisa e 
desenvolvimento de novos medicamentos voltados para elas (Liese, Rosenberg & Schratz, 2010). Entre as doenças 
classificadas como extremamente negligenciadas, as leishmanioses são de grande interesse médico e econômico no 
Brasil, estando inclusive inserida nos programas desenvolvidos pelo Drugs for Neglected Diseases initiative – DNDi 
(DNDI, 2009). 

Decorridas várias décadas de estudos relativos às leishmanioses, ainda não existe tratamento realmente eficaz e 
atóxico para as diferentes formas clínicas dessa parasitose que seja acessível a todos os grupos populacionais. Portanto, 
é fundamental que haja incentivos para a busca de novos fármacos. O planejamento, a síntese e o desenvolvimento de 
novos medicamentos são, na maioria das vezes, processos demorados e muito dispendiosos. O trabalho de colaboração 
multidisciplinar, envolvendo especialistas das áreas de química e biologia, pode levar à descoberta de novos compostos 
líderes com a atividade leishmanicida esperada e com um mínimo de efeitos secundários tóxicos. 
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