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RESUMO 

 

Alterações farmacocinéticas de drogas pelo citocromo P450 na leishmaniose visceral 

humana. Tânia Maria Vieira Souza. Aracaju. 2014. 

 

Estudos realizados em seres humanos e animais de laboratório têm demonstrado que a 

inflamação e os processos infecciosos estão associados a alterações na expressão e na 

atividade dos citocromos P450 (CYP), os quais são responsáveis pelo metabolismo da maioria 

dos fármacos de uso clínico. Nesse contexto, os objetivos deste trabalho foram: observar as 

alterações farmacocinéticas dos CYP450 durante a LV humana, descrever as características 

epidemiológicas, clínicas e laboratoriais dos pacientes com leishmaniose visceral e avaliar a 

atividade das isoenzimas CYP3A4, CYP2C9 e CYP2C19 em pacientes com leishmaniose 

visceral antes e após o tratamento. Trata-se de um estudo transversal, desenvolvido em uma 

unidade de internamento de um hospital escola vinculado à Universidade Federal de Sergipe, 

referência no diagnóstico e tratamento da leishmaniose visceral no Estado, do qual 

participaram 24 pacientes. O estudo foi realizado em quatro fases: antes do início do 

tratamento, imediatamente após o término do tratamento, noventa e cento e oitenta dias após o 

término do tratamento. Em cada fase, os pacientes ingeriram os medicamentos omeprazol 

(substrato do CYP2C19), losartano (substrato do CYP2C9) e midazolam (substrato do 

CYP3A4), os quais foram usados como prova da atividade das enzimas para as quais são 

substratos. Foi realizada coleta de amostras de sangue (5 mL) dos pacientes antes da 

administração desses medicamentos, e 15, 30, 45 minutos e 1, 2, 3, 4, 5 e 6 horas após a 

administração dessas drogas. Também foi coletada toda a urina produzida nas 8h seguintes à 

ingestão dos medicamentos e separada uma alíquota de 20 mL para análise. A cromatografia 

líquida de alta eficiência acoplada à espectrometria de massas (LC-MS-MS) foi utilizada para 

quantificação dos medicamentos e seus metabólitos nas amostras coletadas. A razão das 

concentrações plasmáticas omeprazol/5-hidróxi-omeprazol obtidas 4h após a administração 

do fármaco foi usada para avaliar a atividade do CYP2C19, e a atividade da enzima CYP2C9 

foi estimada pela razão das concentrações losartano/E-3174 na urina coletada nas 8h seguintes 

à administração do fármaco. Para estimar a atividade do CYP3A4 foi calculado o clearence 

aparente (CL/F) do midazolam. Os resultados mostraram que houve predomínio da doença no 

sexo masculino e que a maioria dos casos ocorreu em pacientes residentes na zona urbana. 

Em relação ao quadro clínico, estiveram presentes emagrecimento, febre, hepatomegalia e 

mal estar em 100% dos participantes, e 50% deles foram diagnosticados entre 90 e 180 dias 

do início dos sintomas. Sobre as alterações laboratoriais, foram encontradas anemia, 

leucopenia, plaquetopenia, hipoalbuminemia, transaminases normais ou levemente alteradas. 

Quanto à atividade enzimática, o clearence aparente do midazolam encontrava-se reduzido 

durante a doença e aumentado após o tratamento; a razão metabólica da concentração 

plasmática de omeprazol-5-hidróxi-omeprazol e a razão da concentração losartano/E-3174 na 

urina encontravam-se aumentadas durante a doença e reduzidas após o tratamento, indicando 

uma redução da atividade dos CYP3A4, 2C9 e 2C19 durante a LV e um aumento após o 

tratamento. O conhecimento de que ocorrem alterações na atividade dos citocromos P450 e, 

consequentemente, na farmacocinética das drogas durante a LV, pode contribuir para um 

melhor entendimento da resposta aos medicamentos durante a doença. 

Palavras-chave: Citocromo P450; Leishmaniose visceral; Farmacocinética. 
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ABSTRACT 

 
Pharmacokinetic alterations of drugs by cytochrome in human visceral leishmaniasis. 

Tânia Maria Vieira Souza. Aracaju. 2014. 

 

 

Studies in humans and laboratory animals have shown that inflammation and infectious 

processes are associated with changes in expression and activity of cytochrome P450 (CYP), 

which are responsible for the metabolism of most drugs in clinical use. In this context, the 

objectives of this work were: observe pharmacokinetic changes of CYP450 during human 

visceral leishmaniasis, describe the epidemiological, clinical and laboratory characteristics of 

patients with visceral leishmaniasis and evaluate the activity of the isoenzymes CYP3A4, 

CYP2C9 and CYP2C19 in patients with visceral leishmaniasis before and after treatment. 

This is a cross-sectional study, developed into an inpatient unit of a school hospital linked to 

the Federal University of Sergipe, reference in the diagnosis and treatment of visceral 

leishmaniasis in the state, which involved 24 patients. The study was conducted in four 

phases: before treatment, immediately after treatment, ninety and one hundred and eighty 

days after the end of treatment. In each phase, patients ingested the medication omeprazole 

(CYP2C19 substrate), losartan (CYP2C9 substrate) and midazolam (CYP3A4 substrate), 

which were used as evidence of the enzymes for which are substrates. Collecting blood 

samples (5 mL) of the patients before the administration of these drugs and 15, 30, 45 minutes 

and 1, 2, 3, 4, 5 and 6 hours after administration of those drugs. It was also collected all urine 

produced in 8 hours after the ingestion of drugs and separate a aliquot of 20 mL for analysis. 

Liquid chromatography coupled to mass spectrometry high efficiency (LC-MS) was used for 

the quantification of drugs and metabolites in the samples. The reason omeprazol/5-hidróxi-

omeprazol plasma concentrations obtained 4 h after drug administration was used to evaluate 

the activity of CYP2C19, and the CYP2C9 enzyme activity was estimated by the ratio of 

concentrations losartano/E-3174 in urine collected 8h after administration of the drug. To 

estimate the activity of CYP3A4 was calculated the apparent clearance (CL / F) of 

midazolam. The results showed a prevalence of the disease in males and that most cases 

occurred in patients residing in urban areas. In relation to the clinical findings were present 

weight loss, fever, malaise and hepatomegaly in 100% of participants, and 50% were 

diagnosed between 90 and 180 days the onset of symptoms. On laboratory changes, anemia, 

leukopenia, thrombocytopenia, hypoalbuminemia, normal or slightly altered transaminases 

were found. As the enzymatic activity, the apparent clearance of midazolam found himself 

reduced during illness and increased after treatment; the metabolic ratio of omeprazole plasma 

concentration of 5-hydroxy-omeprazole and the ratio of the concentration urine losartano/E-

3174 were increased during illness, and reduced after treatment, indicating a reduction in the 

activity of CYP3A4, 2C9 and 2C19 during LV and increase after treatment. The knowledge 

that occur changes on the activity of the cytochromes P450 and, consequently, on the 

pharmacokinetics of drugs during visceral leishmaniasis, may contribute to better 

understanding of the response to drugs during the disease. 

 

 

 
Keywords: Cytocrhome P450, Visceral leishmaniasis, Pharmacokinetic. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Estados patológicos como infecções e doenças inflamatórias têm sido descritos, 

em modelos experimentais, como importantes moduladores da expressão e da atividade de 

enzimas metabolizadoras de medicamentos, especialmente da superfamília citocromo P450 

(CYP) (MORGAN, 1997).  

O estudo das alterações associadas a estímulos inflamatórios iniciou-se na década 

de 90, com o trabalho pioneiro de Abdel-Razzak et al. (1993), no qual foi demonstrado que 

diversas citocinas pró-inflamatórias alteram a expressão e a atividade de algumas CYPs em 

culturas primárias de hepatócitos humanos. Especificamente, observou-se que a expressão do 

RNAm das enzimas CYP1A2, CYP2C, CYP2E1 e CYP3A diminue significativamente após a 

exposição às interleucinas IL-1β e IL-6, e ao fator de necrose tumoral α (TNF-α). 

Paralelamente, observou-se diminuição da atividade enzimática de CYP1A e CYP3A 

(ABDEL-RAZZAK et al., 1993). Em trabalho subsequente, o mesmo grupo de pesquisadores 

mostrou que a IL-4, diferentemente das IL-1β e IL-6 e do TNF-α, exercia efeito indutor sobre 

a expressão de RNAm e a atividade das proteína das enzimas glutationa-S transferase A1 e A2 

em hepatócitos humanos in vitro (LANGOUET et al., 1995). 

As alterações causadas por estímulos inflamatórios na farmacocinética de 

medicamentos não se restringem às vias de biotransformação. Proteínas relacionadas aos 

processos de absorção e excreção de xenobióticos também têm sua expressão e atividade 

alteradas. Usando um modelo de inflamação asséptica com endotoxina (LPS) em 

camundongos, o grupo de Piquette-Miller, da Universidade de Toronto, mostrou que a 

biodisponibilidade oral e a excreção biliar do quimioterápico doxorubicina são 

significativamente afetados pelo tratamento com LPS. Estes resultados foram explicados pela 

redução da expressão hepática de transportadores dependentes de ATP, como a glicoproteína-P 

(Pgp), após o tratamento com LPS (HARTMANN, VASSILEVA e PIQUETTE-MILLER, 

2005).   

Em relação ao impacto das doenças parasitárias na atividade dos citocromos P450, 

os estudos publicados referem-se, predominantemente, à malária. Já em 1991, Srivastava et al. 

utilizando o modelo de infecção murina com P. berghei, relataram diminuição da atividade 

enzimática da aminopirina-N-desmetilase, anilina hidroxilase e benzo [a] pireno hidroxilase 

na fração microssomal hepática.  Em estudo posterior os mesmos autores demonstraram que a 
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inoculação de camundongos com P. yoelii reduzia a atividade CYP nas frações microssomal e 

mitocondrial hepática (SRIVASTAVA et al., 1997). 

Recentemente, Poça et al. (2008) observaram que a infecção de camundongos 

C57/BL6 por P. berghei altera o efeito mutagênico da ciclofosfamida e 7,12-dimetilbenz [a] 

antraceno. Esses pró-fármacos só exercem efeito mutagênico após serem ativados in vivo 

pelas enzimas CYP2B/3A e CYP1A respectivamente; assim, o efeito ―protetor‖ da infecção 

por P. berghei foi atribuído à diminuição da atividade dessas enzimas, com consequente 

redução na geração dos metabólitos genotóxicos.  Os dados de Poça et al. (2008) são 

consistentes com o trabalho de Akinyinka et al. (2000), no qual se mostrou que o metabolismo 

de cafeína (substrato da CYP1A2) em nigerianos adultos infectados por P. falciparum estava 

reduzido em 30% quando comparado a indivíduos saudáveis.   

No Brasil, o grupo liderado por Francisco Paumgartten, mostrou que a infecção 

por P. berghei, em camundongos das linhagens DBA/2 e C57/BL6 aumentava a atividade 

metabólica de CYP2A5 e CYP2E1, mas reduzia a atividade das isoformas CYP1A1/2 e 

CYP2B (DE-OLIVEIRA, DA-MATTA e PAUMGARTTEN, 2006).  Em estudo subsequente, 

Carvalho et al. (2009), orientado por Guilherme Suarez-Kurtz e Francisco Paumgartten, 

mostraram que a infecção de camundongos suíços albinos por P. berghei reduz a atividade 

metabólica de enzimas das subfamílias CYP1A, 2B, 2E e 3A na fração microssomal hepática. 

Este efeito não era inespecífico, visto que a atividade da enzima de fase II, uridina 

dinucleotídio fosfato glicuronosil transferase (UGT), que não pertence à família CYP450, não 

foi alterada. A análise dos níveis de RNAm das isoformas CYP1A2, 2E1 e 3A11 no fígado 

revelou diminuição significativa no grupo de animais infectados em relação ao grupo 

controle, sugerindo que as alterações das atividades observadas são possivelmente decorrentes 

da menor expressão destas enzimas. As consequências farmacodinâmicas e farmacocinéticas 

dessas alterações de expressão e atividade enzimática foram demonstradas, respectivamente, 

pela maior suscetibilidade ao efeito hipnótico do midazolam (substrato da CYP3A11) e pela 

redução da depuração sistêmica do clorzoxasona (substrato do CYP2E1) (CARVALHO et al., 

2009). 

Esse conjunto de resultados em modelos experimentais sugere que a infecção por 

Plasmodium afeta a farmacocinética e farmacodinâmica de medicamentos. No entanto, 

estudos do impacto da malária ou de outras doenças parasitárias na resposta farmacológica em 

populações humanas são escassos. Além dos já mencionados resultados de Akinyinka et al. 

(2000) em relação à biotransformação da cafeína em nigerianos infectados por P. falciparum, 

merece destaque o estudo de Kokwaro et al. (2006) com 15 crianças quenianas infectadas com 
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P. falciparum, o qual não evidenciou alteração significativa da farmacocinética do antibiótico 

cloranfenicol.  

O presente estudo propôs-se a investigar a ocorrência de alterações na atividade 

dos citocromos P450(CYP) hepáticos em pacientes com LV. Nossa hipótese é de que as 

alterações inflamatório-imunológicas presentes na LV humana alteram a expressão e a 

atividade das enzimas metabolizadoras de medicamentos, especialmente dos CYP P450, 

podendo interferir na farmacocinética das drogas usadas durante a doença.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 Leishmaniose Visceral 

 

2.1.1 Aspectos gerais 

 

A leishmaniose visceral (LV) é uma doença infecciosa sistêmica, de evolução 

crônica, caracterizada por febre irregular de intensidade média e de longa duração, com 

esplenomegalia e hepatomegalia, sendo acompanhada de alterações laboratoriais como 

anemia, leucopenia, trombocitopenia, hipergamaglobulinemia e hipoalbuminemia (NEVES, 

2010). As manifestações clínicas da doença refletem o desequilíbrio entre a multiplicação dos 

parasitos nas células do sistema fagocítico mononuclear (SFM) do hospedeiro, a resposta 

imunitária deste e o processo inflamatório adjacente (BRASIL, 2010).  

Essa parasitose é conhecida na Índia como Kala-Azar, que em sânscrito significa 

―doença negra‖ ou ―febre negra‖, e febre dum-dum. Na região do Mediterrâneo é chamada 

leishmaniose visceral infantil e na América Latina, leishmaniose visceral americana ou 

calazar neotropical (NEVES, 2010; REY, 2010). 

A doença é causada por protozoários da família Trypanosomatidae e do gênero 

Leishmania, pertencentes ao complexo “Leishmania donovani”, que engloba três espécies de 

leishmânias: Leishmania donovani, Leishmania infantum e Leishmania chagasi (REY, 2010). 

Alguns autores consideram a L. infantum e a L. chagasi como uma mesma espécie. A L. 

donovani tem como área de transmissão a África oriental e o Sudeste asiático (Índia e China), 

e provoca a forma visceral (calazar) e a leishmaniose dérmica pós calazar em adultos. A L. 

infantum é agente do calazar na bacia do Mediterrâneo, África Ocidental e Central, China e 

Europa, principalmente em crianças. A L. chagasi, objeto deste estudo, é a espécie 

responsável pelas formas clínicas da leishmaniose visceral nas Américas, já tendo sido 

descrita no Brasil, Argentina, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Peru, Equador, El Salvador, 

Hondura, Guatemala, Nicarágua, Guadalupe, Martinica, México e Suriname (DIETZ e 

CARVALHO, 2008). 

As Leishmanias do complexo L. donovani são parasitas com forte tendência a 

invadir as vísceras, localizando-se preferencialmente no interior das células do SFM do 

hospedeiro vertebrado, principalmente do baço, fígado, linfonodos e medula óssea, podendo 

afetar outros órgãos e tecidos, como intestinos, sangue, pulmões, rins e pele. Esses parasitos 
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apresentam em seu ciclo evolutivo duas formas: amastigota e promastigota (DIETZ e 

CARVALHO, 2008; NEVES, 2010; REY, 2010).         

As formas amastigotas são encontradas dentro dos vacúolos lisossômicos das 

células fagocitárias (monócitos e macrófagos) dos hospedeiros vertebrados, possuem formato 

oval ou arredondado e um flagelo rudimentar, invisível à microscopia óptica, mas que à 

microscopia eletrônica revela-se como uma estrutura contida no saco flagelar, que emerge do 

corpo basal, mas não se exterioriza para além do corpo do parasito. Essas formas medem de 

1,5 μm a 2,5 por 4,5 a 6,8 μm, a depender da espécie da Leishmania, e são uma das menores 

células nucleadas conhecidas. As formas promastigotas são formas móveis, extracelulares, 

com um flagelo livre e longo, aproximadamente com o mesmo tamanho do corpo do parasito, 

medem de 10 a 15μm por 1 a 3 μm, e são encontradas no tubo digestivo dos hospedeiros 

invertebrados (inseto vetor), bem como em meios de cultura. Tanto as formas promastigotas 

como as formas amastigotas possuem proteínas de superfície (gp63 e LPG), importantes para 

a resposta imune e para a adaptação ao hospedeiro ou vetor (DIETZ e CARVALHO, 2008). 

Na área urbana, a principal fonte de infecção da leishmaniose visceral é o cão 

(Canis familiares). No ambiente silvestre, os reservatórios são as raposas, Dusicyon vetulus e 

Cerdocyon thous, encontradas infectadas nas regiões Amazônica, Nordeste e Sudeste do 

Brasil, e os marsupiais, Didelphis albiventris (BRASIL,2006).                                                        

A transmissão da Leishmania ocorre através da picada da fêmea do inseto vetor, 

denominado flebotomíneo, que no Brasil pertence às espécies Lutzomya longipalpis e 

Lutzomya cruzi. A L. longipalpis é considerada a principal espécie transmissora (BRASIL, 

2006). Esse inseto é conhecido no Nordeste brasileiro por ―cangalha‖, ―cangalhinha‖, ―orelha-

de-veado‖ e ―asa-dura‖; no Sul recebe o nome de ―mosquito-palha‖e ―birigui‖; e na 

Amazônia‖ é conhecido como ―tatuíra‖. Em outros países do continente americano é chamado 

de ―áliblanco‖, ―jején‖ e ―mosco‖, dentro outros nomes (REY, 2010).  

A infecção do Lutzomya longipalpis pela Leishmania chagasi ocorre quando as 

fêmeas hematófagas picam o indivíduo ou o animal infectado e ingerem com o sangue 

macrófagos e monócitos parasitados com as formas amastigotas. No interior do intestino 

médio do inseto, ocorre a ruptura dessas células liberando as formas amastigotas que, após 

divisão binária, se transformam em promastigotas arredondadas e de flagelo curto, que se 

dividem intensamente, ou alongadas com um flagelo longo, cujo processo de divisão é bem 

menos intenso (NEVES, 2010). O ciclo da Leishmania no inseto vetor se completa em torno 

de 72 horas (BRASIL, 2006). 
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A infecção humana ocorre quando as fêmeas infectadas do mosquito picam o 

homem e regurgitam no local da picada as formas promastigotas do parasito, juntamente com 

a saliva (rica em substâncias com atividade inflamatória). Essas formas são rapidamente 

fagocitadas por células do sistema mononuclear fagocitário (SMF) da epiderme, 

principalmente macrófagos, no interior das quais o parasita se diferencia na forma amastigota 

e inicia o processo de sucessivas divisões binárias. Os macrófagos densamente parasitados 

rompem-se liberando as novas formas amastigotas, que irão parasitar outros macrófagos, 

tornando o hospedeiro infectado (BRASIL, 2006; DIETZ e CARVALHO, 2008). O ciclo 

biológico da LV é mostrado na figura 1. 

 

 

 

Figura 1 – Ciclo biológico da leishmaniose visceral. Fonte: Disponível em 

http://saude.culturamix.com/blog/wp-content/gallery/doencas-parasitarias-prevencao-e-

tratamento-1/doencas-parasitarias-prevencao-e-tratamento-4.jpg 

 

Outros mecanismos de transmissão da doença incluem o compartilhamento de 

seringas e agulhas contaminadas durante o uso de drogas injetáveis e as transfusões de 

hemoderivados (parenteral), a via transplacentária (congênita) e os acidentes em laboratório 

(ocupacional) durante a manipulação de formas do parasito (NASCIMENTO e MEDEIROS, 

2010; NEVES, 2010).  

De acordo com o Ministério da Saúde, é considerado como caso suspeito de LV 

―todo indivíduo com febre e esplenomegalia, proveniente de área com ocorrência de 
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transmissão de LV‖, e ―todo indivíduo com febre e esplenomegalia, proveniente de área sem 

ocorrência de transmissão, desde que descartados os diagnósticos diferenciais mais frequentes 

da região‖ (BRASIL, 2006). Os casos suspeitos devem ser submetidos a exames laboratoriais 

para confirmação do diagnóstico.  

O diagnóstico laboratorial da doença está baseado em testes parasitológicos, 

imunológicos e moleculares. O diagnóstico parasitológico é feito através da visualização do 

parasito em esfregaço ou cultura de material coletado através de punção aspirativa de baço, 

medula óssea ou linfonodos. A punção de baço é o melhor método para esse tipo de 

diagnóstico, mas apresenta alto risco de hemorragia, sendo recomendado o aspirado de 

medula óssea esternal em adultos ou de crista ilíaca posterior em crianças devido à quase 

ausência de efeitos colaterais (BRASIL, 2006; NEVES, 2010).  

O diagnóstico imunológico é realizado a partir de diferentes testes sorológicos, os 

quais detectam anticorpos circulantes que surgem durante a doença e incluem o teste 

imunoenzimático-ELISA, a reação de imunofluorescência indireta-RIFI e o teste rápido 

utilizando o antígeno recombinante rK39 (CARVALHO et al., 2003; NASCIMENTO e 

MEDEIROS, 2010; NEVES, 2010; REY, 2010). O rK39 apresentou sensibilidade de 90% e 

especificidade de 100% em pacientes portadores de L. chagasi  (CARVALHO et al., 2003). 

A reação em cadeia de polimerase (PCR), que detecta a presença do DNA do 

parasito em amostras biológicas (fragmentos de pele, mucosa, sangue periférico, medula 

óssea ou órgão do sistema fagocítico-mononuclear), constitui-se num método de diagnóstico 

molecular da LV (BRASIL, 2011; NASCIMENTO e MEDEIROS, 2010).  

Além dos testes utilizados para o diagnóstico laboratorial da doença, são 

realizados exames complementares, os quais evidenciam anemia, trombocitopenia, inversão 

da relação albumina/globulina, elevação dos níveis das aminotransferases, das bilirrubinas, 

dos níveis de uréia e creatinina, e orientam o processo de cura do paciente (BRASIL, 2006).  

No Brasil, os antimoniais pentavalentes (Antimoniato de Meglumine ou 

Antimoniato de N-metilglucamina - Glucantime) são as drogas de escolha para o tratamento 

da LV no homem devido a sua comprovada eficácia terapêutica, estando disponível 

comercialmente apenas o Antimoniato de N-metilglucamina (BRASIL, 2006). 

O Desoxicolato de Sódio de Anfotericina B (e suas formulações lipossomais), 

droga leishmanicida mais potente disponível comercialmente, é a segunda opção no 

tratamento de pacientes que tenham contra-indicações ou tenham apresentado toxicidade ou 

refratariedade relacionadas ao uso dos antimoniais pentavalentes. Essa medicação é a única 

opção no tratamento de gestantes, e o Ministério da Saúde preconiza seu uso em pacientes 
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com: sinais de gravidade – idade inferior a 6 meses ou superior a 65 anos; desnutrição grave; 

co-morbidades, incluindo infecções bacterianas ou manifestações clínicas como icterícia, 

fenômenos hemorrágicos (exceto epistaxe), edema generalizado e sinais de toxemia, tais 

como letargia, má perfusão, cianose, taquicardia ou bradicardia, hipoventilação ou 

hiperventilação e instabilidade hemodinâmica (BRASIL, 2006). Tanto os antimoniais 

pentavalentes como a Anfotericina B são de uso parenteral. 

Recentemente, uma nova droga - o Miltefosine, foi disponibilizada para o 

tratamento da LV. Este medicamento de uso oral, originalmente desenvolvido para o 

tratamento do câncer, vem sendo utilizado na Índia com bons resultados (BRASIL, 2006; 

GONTIJO e MELO, 2004; NASCIMENTO e MEDEIROS, 2010).   

Além do tratamento específico, devem ser adotadas medidas paralelas para 

corrigir as manifestações clínicas da doença, tais como anemia, desnutrição, fenômenos 

hemorrágicos, bem como o tratamento de infecções secundárias (NEVES, 2010). 

As estratégias para controle da LV incluem: controle do reservatório canino, 

aplicação de inseticidas para combate aos vetores, diagnóstico e tratamento precoces e 

adequados dos casos registrados, incorporação dos municípios e estados sem ocorrência de 

casos caninos ou humanos nas ações de vigilância (BRASIL, 2006; NEVES, 2010). 

 

2.1.2 Aspectos epidemiológicos 

 

A leishmaniose visceral é uma doença grave, de alta letalidade, podendo evoluir 

para óbito em mais de 90% dos casos se não tratada, e que apresenta aspectos clínicos e 

epidemiológicos diversos e característicos para cada região onde ocorre (BRASIL, 2010). 

Apesar da disponibilidade de drogas com ação eficaz sobre os parasitos, a doença 

é responsável pela morte de milhares de pessoas em todo mundo, cerca de 59.000 mortes por 

ano, principalmente de crianças (NEVES, 2010; WHO, 2010). No Brasil, foram registrados 

1.771 óbitos por LV no período de 2000 a 2009 (BRASIL, 2010), sendo observado um 

aumento gradativo da letalidade da doença, que passou de 3,2% em 2000 para 5,7% em 2009. 

No Estado de Sergipe, foram registradas 53 mortes por LV no período de 2000 a 2011 

(BRASIL, 2011).  

A LV era primariamente caracterizada como uma doença de caráter 

eminentemente rural, mas recentemente vem se expandindo para áreas urbanas de médio e 

grande porte, tornando-se um crescente problema de saúde pública no Brasil e em outros 

países do continente americano, sendo uma endemia em franca expansão geográfica 
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(BRASIL, 2006). Apesar de sua gravidade, a doença está entre as 17 doenças tropicais 

negligenciadas no mundo (WHO, 2010). De acordo com Neves (2010), a existência de 

conflitos político sociais, que geram fortes correntes migratórias na África, o aumento da 

pobreza e da miséria das populações, inclusive no Brasil, e o desmatamento têm contribuído 

para a emergência, re-emergência e urbanização da LV no mundo.  

A doença é endêmica em mais de 70 países de áreas tropicais e subtropicais, 

sobretudo naqueles classificados como em desenvolvimento, com ampla distribuição na Ásia, 

Europa, Oriente Médio, Oriente Médio e África (WHO, 2007). Estima-se a ocorrência de 

500.000 novos casos de LV por ano em todo o mundo, sendo que mais de 90% deles estão 

concentrados em seis países: Índia, Bangladesh, Etiópia, Nepal, Sudão e Brasil (WHO, 2010). 

Na América Latina, 90% dos casos notificados da LV ocorrem no Brasil 

(BRASIL, 2006; NASCIMENTO e MEDEIROS, 2010), onde está distribuída em 22 das 27 

unidades federativas, atingindo as cinco regiões do país. Dados do Ministério da Saúde 

relatam a ocorrência de uma média anual de 3.349 casos de LV no Brasil e uma incidência de 

1,97 casos por 100.000 habitantes, no período de 1998 a 2009 (BRASIL, 2011). 

No país, a maior incidência da doença encontra-se na região Nordeste, onde estão 

concentrados 47,5% do total de casos do país, mas há uma expansão da doença para as 

regiões Centro-Oeste, Norte e Sudeste (BRASIL, 2011). A doença é mais freqüente em 

crianças menores de 10 anos (58%), e o sexo masculino é proporcionalmente o mais afetado 

(BRASIL, 2010). Em Sergipe, foram confirmados 75 casos de LV no ano de 2010, situando o 

Estado em quinto lugar na região Nordeste, atrás dos Estados do Ceará, Maranhão, Bahia e 

Piauí (BRASIL, 2011). 

 Nem todos adoecem ao se infectar com a Leishmania, a relação entre infectados e 

doentes em áreas endêmicas pode ser da ordem de 18:1 (NASCIMENTO e MEDEIROS, 

2010). Os fatores de risco para o desenvolvimento da doença incluem a desnutrição, o uso de 

drogas imunodepressoras e a co-infecção por HIV, cujo número de casos vem aumentando 

expressivamente desde o início da década de 90 em decorrência da urbanização das 

leishmanioses e interiorização da infecção por HIV (BRASIL, 2011).  

 

2.1.3 Diferenças clínicas entre malária e leishmaniose visceral 

 

Assim como a leishmaniose, a malária é uma doença infecciosa sistêmica, causada 

por protozoários e transmitida por vetores, que tem como um dos aspectos característicos a 

hipergamaglobulinemia, sendo marcada pela produção aumentada de IgG e IgM (REY, 2010).  
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A doença é causada por parasitos do gênero Plasmodium, cujas espécies 

associadas à infecção humana são: Plasmodium falciparum, P. vivax, P. malariae e P. ovale 

(BRASIL, 2002; BRASIL, 2006; BRASIL, 2010; REY, 2010). O período de incubação varia 

de 7 a 14 dias, podendo chegar a vários meses em condições especiais, no caso do P. vivax e 

P. malariae (BRASIL, 2010), enquanto na leishmaniose é de 10 a 24 meses, com média entre 

2 a 6 meses (BRASIL, 2006).  

A malária é caracterizada por febre alta, acompanhada de sudorese profusa, 

calafrios e cefaléia, que ocorrem em padrões cíclicos a depender da espécie do parasito 

infectante (BRASIL, 2002; BRASIL, 2006). Antes que apareçam os acessos febris típicos, os 

pacientes podem apresentar sintomas prodrômicos, tais como náuseas, vômito, astenia, fadiga, 

anorexia, dores no corpo e mal-estar (BRASIL, 2002; BRASIL. 2006; REY, 2010).  O fígado 

e o baço encontram-se aumentados de tamanho (REY, 2010). 

O acesso malárico típico é dividido em três fases: a primeira marcada por 

sensação de frio e calafrios que duram de 15 minutos a 1 hora; a segunda caracterizada pela 

sensação de calor (a temperatura varia de 39 a 40ºC, podendo chegar a 41ºC), rosto afogueado 

e cefaléia intensa; e a terceira fase marcada pela sudorese e declínio da temperatura (REY, 

2010). A febre pode passar a ser intermitente após os primeiros paroxismos (BRASIL, 2010).  

Na malária grave, podem ser observadas as seguintes manifestações clínicas: 

prostração, alteração da consciência, dispnéia ou hiperventilação, convulsões, hipotensão 

arterial ou choque, distúrbios hidroeletrolíticos e equilíbrio ácido-básico, edema pulmonar, 

hemorragias e distúrbios de coagulação, icterícia, insuficiência renal aguda, oligúria, 

hemoglobinúria, anemia grave, hipoglicemia e hiperpirexia (BRASIL, 2006; BRASIL, 2010; 

REY, 2010). 

O diagnóstico clínico da doença não é preciso, uma vez que outras doenças febris 

podem apresentar sintomatologia semelhante (BRASIL, 2010). O diagnóstico diferencial pode 

ser feito com o calazar, a dengue, as infecções urinárias, a tubeculose miliar, as salmoneloses 

septicêmicas, a endocardite bacteriana, as leucoses, a febre tifóide, a febre amarela, a hepatite 

infecciosa, a leptospirose e outros processos febris (BRASIL, 2002; BRASIL, 2010; REY, 

2010).  

Devido à inespecificidade dos sinais e sintomas provocados pelo Plasmodium, a 

decisão de tratar um paciente por malária deve ser baseada na confirmação laboratorial da 

doença pela microscopia da gota espessa ou por testes rápidos imunocromatográficos 

(BRASIL, 2010). 
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2.2 Biotransformação  

 

Diariamente, os seres humanos são expostos a uma ampla variedade de 

substâncias estranhas ao organismo chamadas de xenobióticos, as quais são absorvidas 

através dos pulmões ou pele ou, mais comumente, ingeridas de forma não intencional, a 

exemplo dos compostos presentes em alimentos e bebidas, ou deliberadamente, como os 

fármacos administrados com propósitos terapêuticos ou ―recreativos‖. Alguns xenobióticos 

são inócuos, mas muitos podem provocar respostas biológicas que frequentemente dependem 

de sua conversão em um metabólito ativo (CORREIA, 2010). 

No organismo, os fármacos e outros xenobióticos são submetidos a reações 

químicas que os convertem em compostos diferentes do originalmente administrado, em 

geral, inativando-os e facilitando sua eliminação. Esse processo é denominado de 

biotransformação (WANNMACHER e FUCHS, 2006). 

Como a maioria dos fármacos são lipossolúveis, sem uma modificação química 

eles se difundiriam para fora do lúmem tubular renal quando sua concentração no filtrado se 

tornasse maior do que a concentração do espaço perivascular. Para minimizar essa reabsorção, 

os fármacos lipofílicos são modificados em metabólitos mais polares e mais facilmente 

excretados pelos rins. Se não fossem biotransformados, eles tenderiam a permanecer e a se 

acumular no organismo (FINKEL, CABEDDU e CLARCK, 2010) e teriam uma duração de 

ação mais prolongada (CORREIA, 2010). 

A maioria dos fármacos administrados via oral é absorvida inalterada no trato 

gastrintestinal e transportada pela circulação portal até o fígado, onde eles são metabolizados 

antes de alcançarem a circulação sistêmica. Esse processo é conhecido como eliminação de 

primeira passagem e tem implicações importantes na biodisponibilidade do fármaco. 

(CORREIA, 2010; FINKEL, CABEDDU e CLARCK, 2010). Medicamentos que sofrem 

extenso metabolismo hepático, quando em sua formulação oral devem ser administrados em 

doses maiores do que na sua formulação parenteral para obter o efeito terapêutico desejado 

(FINKEL, CABEDDU e CLARCK, 2010).  

Além de auxiliar na excreção dos fármacos, o processo de biotransformação pode: 

converter um fármaco ativo em um fármaco menos ativo que o fármaco precursor, ou mesmo 

inativá-lo; converter um fármaco ativo em um metabólito mais ativo ou mais tóxico que o 

substrato original; converter um pró-fármaco farmacologicamente inativo em moléculas ativas 

no corpo (CORREIA, 2010). 
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O fígado é o órgão mais importante no metabolismo dos fármacos, mas a 

biotransformação pode ocorrer em outros tecidos do corpo, como a pele, os pulmões, os rins, 

o intestino e a placenta (CORREIA, 2010; FINKEL, CABEDDU e CLARCK, 2010; 

WANNMACHER e FUCHS, 2006). 

As reações de biotransformação são classicamente divididas em dois tipos: 

reações de Fase I e de Fase II. As reações da Fase I (oxidações, reduções e hidrólise) 

transformam o fármaco em metabólitos mais hidrofílicos pela adição ou exposição de grupos 

funcionais na molécula original, como grupos hidroxila (-OH), tiol (-SH) ou amina (-NH2). 

Frequentemente, esses metabólitos são farmacologicamente inativos, podendo ser excretados 

sem qualquer modificação adicional. No entanto, alguns produtos dessas reações necessitam 

de modificações adicionais antes de serem excretados. As reações da Fase II (conjugações, 

acetilações) modificam os fármacos ou produtos oriundos da Fase I através de sua ligação a 

substratos endógenos, como ácido glicurônico, acetatos, sulfato, glutationa ou aminoácido, 

produzindo compostos mais polares, em geral mais solúveis e terapeuticamente inativos, que 

podem ser excretados pelas vias renal e biliar. É importante salientar que as reações da Fase II 

podem ocorrer independentemente das reações da Fase I (CORREIA, 2010; FINKEL, 

CABEDDU e CLARCK, 2010; WANNMACHER e FUCHS, 2006). 

Embora a biotransformação do fármaco in vivo possa ocorrer por meio de reações 

químicas espontâneas não-catalisadas, a maioria das transformações é catalisada por algumas 

enzimas específicas localizadas no retículo endoplasmático (RE), mitocôndrias, na fração 

solúvel do plasma (citosol), lisossomos ou no envoltório nuclear ou na membrana plasmática 

dos hepatócitos e de células de outros tecidos (CORREIA, 2010). 

Nas reações de oxidação-redução da Fase I, destaca-se uma classe de enzimas 

metabolizadoras de fármacos, localizadas no RE e conhecidas como oxidases de função mista 

(MFO) ou mono-oxigenases, cuja atividade requer tanto um agente redutor (fosfato 

dinucleotídio de adenina e nicotinamida –NADPH) como oxigênio molecular. Nessas reações, 

uma molécula de oxigênio é consumida (reduzida) por molécula de substrato, com um átomo 

de oxigênio aparecendo no produto e o outro na forma de água.   Duas enzimas desempenham 

um papel importante nesse processo: a flavoproteína NADPH-citocromo P450 redutase e a 

hemoproteína conhecida como citocromo P450 ou CYP (CORREIA, 2010). Diversos 

exemplos na literatura têm demonstrado que os efeitos farmacológicos ou toxicológicos de 

uma droga ou químico no organismo dependem da regulação e da atividade das enzimas P450 

(RENDIC, GUENGERICH, 2010).  
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A dose e a frequência de administração necessárias para que o fármaco atinja 

níveis sanguíneos e teciduais terapêuticos eficazes variam em diferentes pacientes, bem como 

dentro do mesmo indivíduo em momentos diferentes, em decorrência de diferenças 

individuais na sua distribuição, metabolismo e eliminação. Essa variabilidade individual na 

resposta ao medicamento é determinada pela interação de fatores genéticos (polimorfismos, 

por exemplo) e epigenéticos, tais como idade, sexo, raça, peso, presença de doenças agudas 

ou crônicas que afetem a função hepática (cirrose, hepatite, alcoolismo, desnutrição, 

insuficiência cardíaca), temperatura corporal, dieta e fatores ambientais (CORREIA, 2010; 

WANNMACHER e FUCHS, 2006).  

 

2.3 Farmacocinética dos fármacos-sonda utilizados nesse estudo  

 

2.3.1 Midazolam   

 

O midazolam é um fármaco sedativo pertencente ao grupo dos benzodiazepínicos, 

de ação ultra curta, administrado por via oral e parenteral, utilizado em procedimentos 

diagnósticos ou na indução anestésica, e no tratamento de insônia severa (TOXIN, 2002). 

O medicamento é hidrossolúvel, possui rápida absorção e seu início de ação está 

relacionado com a dose, via de administração e uso concomitante de outros narcóticos. Seu 

início de ação após administração oral é de menos de 20 min., atingindo pico plasmático entre 

30 a 90 min.; a duração da ação varia de 1 a 4 horas. Administrado por essa via, o fármaco 

possui baixa disponibilidade devido ao grande metabolismo de primeira passagem (TOXIN, 

2002). 

O midazolam possui ampla distribuição em todo corpo; sua ligação às proteínas 

plasmáticas é alta, em torno de 97% em pacientes saudáveis e de 93% em pacientes com 

insuficiência renal (TOXIN, 2002). 

No fígado, a droga é biotransformada por oxidação (reações de Fase I) pelos 

citocromos P450, especialmente pelo CYP3A4 (TREVOR e WAY, 2010); o principal 

metabólito resultante desse processo é o 1-hidróxi-midazolam (MICROMEDEX 2.0, 

2014), cuja atividade é menor que a do fármaco original (TOXIN, 2002). Seus metabólitos 

são conjugados (reações de Fase II) para glicuronídios e excretados na urina (TREVOR e 

WAY, 2010). Seu clearence corporal total é de 0.25 a 0.54 L/h/kg (MICROMEDEX 2.0, 

2014). 
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2.3.2 Omeprazol 

 

O omeprazol é um agente inibidor da enzima H
+
/K

+
 ATPase (bomba de prótons), 

administrado na forma de pró-farmaco inativo, utilizado no tratamento de úlceras pépticas 

duodenais e gástricas, doença por refluxo gastresofágico, dispepsia não-ulcerosa, gastrinoma e 

outras desordens de hipersecreção gástrica, e na prevenção do sangramento da mucosa 

gastrintestinal relacionado com estresse (McQUAID, 2010). 

A droga é bem absorvida após administração oral, geralmente entre 3 a 6 horas da 

administração; sua biodisponibilidade depende da dose e do pH gástrico, podendo chegar a 

70% quando administrado repetidamente. A taxa de absorção é afetada pela ingestãode 

alimentos. O omeprazol liga-se extensivamente às proteínas plasmáticas, mais de 95% 

(MICROMEDEX 2.0, 2014; TOXIN, 2002). 

O metabolismo desse fármaco é completo no fígado, e seus metabólitos não 

possuem ação significativa na secreção ácida, sendo que 80% deles são excretados na urina e 

o restante nas fezes (TOXIN, 2002). Esse medicamento é convertido a 5-hidróxi-omeprazol 

em reações de hidroxilação catalisadas pela enzima CYP2C19 (LINDEN et al, 2009). Seu 

clearence corporal total é de 500 a 600mL/min. (MICROMEDEX 2.0, 2014).  

 

2.3.3 Losartano  

 

O losartano é um agente bloqueador dos receptores de angiotensina AT1, utilizado 

no tratamento da hipertensão arterial (BENOWITZ, 2010). Após sua administração por via 

oral, o medicamento atinge pico de concentração em 1h. Sua biodisponibilidade é de 33% em 

pacientes saudáveis, sendo cerca de duas vezes maior em pacientes com insuficiência hepática 

(MICROMEDEX 2.0, 2014). 

No fígado, o losartano é metabolizado pela enzima CYP2C19, sendo o ácido 

carboxílico seu principal metabólito ativo; 60% é excretado nas fezes (MICROMEDEX 2.0, 

2014). 
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2.4 Citocromos P450  

 

 

 

 

 

2.4.1 Nomenclatura 

As enzimas do sistema citocromo P450 (abreviadas como CYP ou P450) são 

também conhecidas como oxidases de função mista (MFO) ou mono-oxigenases. O termo 

P450 refere-se à propriedade espectral dessa hemoproteína, que em sua forma reduzida 

(ferrosa) liga-se ao monóxido de carbono (CO) produzindo um complexo que absorve luz no 

máximo a 450 nanômetros (nm) (CORREIA, 2010). 

A maioria dessas enzimas é formada por 400 a 500 aminoácidos, dentre os quais, 

cerca de 55% é de natureza apolar (BOWN e TOBAR, 2004). A classificação dos citocromos 

P450 é baseada na similaridade desses aminoácidos. A raiz do símbolo CYP é seguida de um 

algarismo arábico para indicar as famílias (geralmente grupos de enzimas com mais de 40% 

de similaridade na seqüência de aminoácidos), por exemplo, CYP2, e de uma letra maiúscula 

para indicar as subfamílias (grupos de enzimas com similaridade maior que 55%) (NELSON 

et al., 1996), por exemplo, CYP2A. Cada isozima específica da subfamília é representada por 

outro número arábico, que vem em seguida à letra indicativa da subfamília, (FINKEL, 

 

Figura 2 – Citocromo P450 CYP2C9. Fonte: Disponível em 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:CytP450Oxidase-1OG2.png  
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CABEDDU e CLARCK, 2010), por exemplo, CYP2A6. Quando escrito em itálico, o símbolo 

CYP refere-se ao gene que codifica a proteína (NELSON et al., 1993). 

 

2.4.2 Características Gerais 

 

Os citocromos P450 são importantes no metabolismo de numerosos e diversos 

compostos endógenos, tais como esteróides, ácidos graxos, hidroperóxidos lipídicos, aminas 

biogênicas, ácidos biliares, prostaglandinas, retinóides e fitoalexinas, e xenobióticos, 

incluindo drogas terapêuticas, pró-carcinógenos, antioxidantes, pesticidas, aromatizantes, 

corantes, álcoois e produtos naturais de plantas (COON et al., 1992; NELSON et al., 1993).  

Embora essas enzimas facilitem a eliminação de xenobióticos do organismo, o 

metabolismo pode frequentemente produzir metabólitos tóxicos, dentre os quais alguns 

podem ser responsáveis por defeitos congênitos, e outras formas de toxicidade, e estar 

envolvidos na iniciação, promoção e regressão de tumores (NELSON et al., 1996). O 

fluxograma da figura 3 mostra como os CYP450 participam tanto da detoxificação dos 

xenobióticos, transformando compostos farmacologicamente ativos em inativos excretados na 

urina, como da ativação de compostos inativos ou pouco reativos em produtos tóxicos para o 

organismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

Figura 3 – Reações de ativação ou inativação mediadas por enzimas CYP450. Fonte: 

Adaptado de BOWN e TOBAR , 2004. 
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As enzimas P450 já foram encontradas em quase todos os organismos vivos, 

vertebrados, invertebrados, fungos, plantas e espécies procariotas (NELSON et al., 1996). 

Nos organismos procariontes, os CYP são proteínas solúveis que, frequentemente, conferem a 

eles a habilidade de catabolizar substâncias químicas utilizadas como fonte de carbono e 

biossintetisar antibióticos (WERCK-REICHHART e FEYEREISE, 2010). 

Os genes que codificam estas proteínas constituem uma complexa superfamília 

(CYP) à qual pertencem cerca de 4000 isoformas já identificadas e seqüenciadas (NELSON, 

2006). Em humanos, tem sido estimada a existência de 57 diferentes genes CYP e mais de 59 

pseudogenes, divididos em 18 famílias e 43 subfamílias (LAKHMAN, MA e MORSE, 2009).  

A diversidade dos citocromos P450 surgiu por um extenso processo de 

duplicações de genes e por prováveis, mas não bem documentados, casos de amplificações de 

genes, conversões, duplicações no genoma, perdas de genes e transferências laterais 

(WERCK-REICHHART e FEYEREISEN, 2010). A presença de polimorfismo (alterações na 

sequência de nucleotídeos do DNA) nos genes citocromo P450 afeta a seqüência de proteínas 

codificadas por eles, levando a variações individuais na expressão ou atividade dessas 

enzimas que podem influenciar na resposta dos pacientes a uma determinada droga 

(NELSON, 1999), aumentando ou diminuindo a susceptibilidade aos benefícios ou efeitos 

tóxicos da mesma (MORGAN, 2001). Desse modo, a variabilidade genética das enzimas 

P450 tem implicações na resposta terapêutica, no risco de efeitos adversos e no uso de 

regimes terapêuticos mais individualizados. Como existem vários genes e várias enzimas 

diferentes, os vários P450 são também conhecidos como isoformas (FINKEL, CABEDDU e 

CLARCK, 2010). 

Os CYP catalisam uma ampla variedade de reações de oxidação, incluindo 

epoxidações, hidroxilações de substratos aromáticos e alifáticos, desalquilação (O, S, N), e de 

redução da Fase I (HOLLENBERG, 1992), sendo responsáveis pela transferência de NADPH 

+ H
+
 para o Oxigênio e pela transferência do grupamento OH para o substrato (COSTA, 

OLIVEIRA e PIMENTA, 2004). Essas reações requerem citocromo P450, NADPH-citocromo 

P450 redutase, NADPH e O2 (COON et al., 1992; CORREIA, 2010). 

De acordo com Hollenberg (1992), a reação geral catalisada pelos citocromos 

P450 é a seguinte: 

RH + O2 + NADPH + 2H
+
  → ROH + H2O + NADP

+
  

A figura 4 mostra o esquema geral do mecanismo de ação do P450, o qual é 

composto de pelo menos seis reações distintas. A primeira etapa envolve a ligação do 

substrato ao citocromo P450 oxidado (Fe3+), que é a forma férrica da enzima. A segunda 
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etapa envolve a transferência de um eletrón do NADPH através da flavoproteína P450 

redutase, que reduz o complexo oxidado P450-substrato. Esse complexo une-se ao O2 para 

formar o complexo ternário ferroso enzima- O2-substrato, com o O2 ligado ao ferro (etapa 3). 

Um segundo elétron doado pelo NADPH é introduzido pela redutase, resultando na formação 

do complexo oxigênio ativado-P450-substrato (Fe+3 O2 2-) (etapa 4). A quinta etapa envolve 

a clivagem da ligação oxigênio-oxigênio. Ocorre liberação de um dos oxigênios e captação de 

dois prótons (H
+
) do meio, resultando na formação de água.  Há formação de um complexo 

(FeO3+), que transfere seu átomo de oxigênio ativado para o substrato (fármaco), resultando 

na formação do produto oxidado do fármaco (COSTA, OLIVEIRA e PIMENTA, 2004; 

HOLLENBERG, 1992).   

 

 

Figura 4 – Mecanismo de ação do citocromo P450.  Fe representa o ferro do grupo heme do 

CYP oxidado, RH o substrato (fármaco) e ROH os metabólitos. Fonte: BOWN e TOBAR, 

2004, adaptado de COON et al., 1992. 

 

Os citocromos P450 humanos estão envolvidos no metabolismo da maioria das 

drogas comumente utilizadas, sendo que principalmente as famílias CYP1, CYP2 e CYP3 

parecem contribuir com esse processo (WILKINSON, 2005). Somente uma enzima dessas 

três famílias, a CYP2J2, não foi mostrada como metabolizadora de xenobióticos (WU et al. 

1996). De acordo com Finkel, Cabeddu e Clarck (2010), seis isoformas são responsáveis pela 
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maioria das reações catalisadas pelos CYP: 3A4, 2D6, 2C9/19, 2E1 e 1A2. As porcentagens 

de fármacos hoje disponíveis que são substrato para essas isoformas são 60, 25, 15, 15, 2 e 

2%, respectivamente.  

In vivo, o envolvimento dos CYP450 isolados no metabolismo de um determinado 

fármaco pode ser examinado por meio de marcadores não-invasivos, que incluem testes 

respiratórios ou análises de urina de metabólitos específicos após administração de uma sonda 

de substrato P450-seletiva (CORREIA, 2010). 

A atividade dos citocromos P450 pode ser inibida ou induzida por diferentes 

compostos, tais como poluentes ambientais - a exemplo do benzo[a]pireno e outros 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos presentes na fumaça do tabaco e na carne grelhada 

em carvão (CORREIA, 2010), produtos alimentícios como o suco de pomelo (WILKINSON, 

2005) e, como visto anteriormente, por processos inflamatórios e infecciosos.  

Os fármacos também podem influenciar a própria biotransformação e a de outros 

fármacos lipossolúveis, diminuindo-a ou aumentando-a (WANNMACHER e FUCHS, 2006). 

Medicamentos como o fenobarbital, a carbamazepina e a rifampicina, substratos do CYP3A4, 

possuem a capacidade de aumentar a síntese de um ou mais citocromos P450, o que resulta no 

aumento do metabolismo desses e de outros fármacos co-administrados que também são 

biotransformados pelas enzimas induzidas. Essa indução pode levar a: redução significativa 

na concentração plasmática dos fármacos; menor atividade do fármaco (caso o metabólito seja 

inativo); aumento da atividade do fármaco (caso o metabólito seja ativo); e redução do efeito 

terapêutico do fármaco (FINKEL, CABEDDU e CLARK, 2010).  

A inibição das enzimas P450 pelos fármacos pode ocorrer de maneiras diferentes, 

seja porque eles competem pela mesma isozima ou porque inibem reações para as quais nem 

são substrato. Uma consequência da inibição enzimática é a redução do metabolismo dos 

fármacos ou de substratos endógenos metabolizados pela enzima inibida. O omeprazol, por 

exemplo, é um inibidor importante de três isozimas P450 responsáveis pelo metabolismo da 

varfarina; se esses dois fármacos forem administrados juntos, ocorrerá aumento dos níveis 

plasmáticos da varfarina, com risco de hemorragia e inibição da coagulação (FINKEL, 

CABEDDU e CLARK, 2010). A inibição do CYP pode aumentar os níveis plasmáticos de 

medicações de longo prazo, aumentar a toxicidade do fármaco e prolongar seus efeitos 

farmacológicos (FINKEL, CABEDDU e CLARK, 2010). 
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2.4.3 Famílias e Subfamílias de CYP analisadas nesse estudo 

 

2.4.3.1 CYP2C9 e CYP2C19 

 

A família CYP2 de humanos é um grupo heterogêneo de enzimas, que contém as 

subfamílias CYP2A, CYP2B, CYP2C, CYP2D, CYP2E, CYP2F, CYP2G e CYP2J, cuja 

especificidade de substrato e tecidos difere marcadamente. (NELSON et al. 1996). A 

subfamília CYP2C humana contém quatro genes homólogos: 2C8, 2C9, 2C18 e 2C19 

(NELSON et al. 1996).  

O gene que codifica o CYP2C9 possui dois alelos variantes, 2C9*3 e 2C9*2, que 

reduzem a atividade catalítica dessa enzima quando comparado com o tipo 2C9*1 

(WILKINSON, 2005). Losartano, fenitoína, ibuprofeno, diclofenaco, glibenclamida, 

varfarina, meloxicam, fluvastatina, ciclosfamida e naproxeno são alguns exemplos de 

medicamentos substratos desse citocromo. Tem sido mostrado que o tratamento com 

rifampicina induz o CYP2C9, levando a um aumento do clearence das drogas eliminadas por 

esse citocromo (BOOVEN et al., 2010). Outros fármacos indutores do 2C9 são o fenobarbital 

e o secobarbital (OGU e MAXA, 2000). Medicamentos como a fenilbutasona, a amiodarona, 

o miconazol e o fluconazol são potentes inibidores dessa enzima (WILKINSON, 2005).  

O gene codificador do CYP2C19 possui dois variantes genéticos inativos, 2C19*2 

e 2C19*3, responsáveis pela maioria dos casos de redução do metabolismo de importantes 

medicamentos. Entre os fármacos que são substratos para essa enzima estão os 

antidepressivos (a exemplo de fluoxetina, sertralina, citalopram, amitriptilina) e os inibidores 

de bomba de prótons (usados no tratamento de úlceras e esofagites), tais como o omeprazol, 

lansoprasol e o pantoprazol. (OGU e MAXA, 2000; WILKINSON, 2005). 

Entre os inibidores do CYP2C19 estão os fármacos fluoxetina, cimetidina e 

cetoconazol. Como indutores dessa enzima estão o contraceptivo noretindrona e a 

carbamazepina (OGU e MAXA, 2000). 

 

2.4.3.2 CYP3A 

 

A família CYP3 contém apenas uma subfamília, a CYP3A, que possui quatro 

membros: 3A4, 3A5, 3A7 e 3A43 (NELSON, 1996). De acordo com Wilkinson (2005), a 

subfamília CYP3A é provavelmente a mais importante de todas as enzimas metabolizadoras 

de medicamentos, com destaque para as isozimas CYP3A4 e CYP3A5. A atividade do 
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CYP3A34 é extremamente baixa e o CYP3A7 é expresso no fígado do feto, mas não em 

adultos.  

Substratos do CYP3A incluem drogas como amiodarona, verapamil, ciclosporina, 

diltiazem, eritromicina, midazolam, nimodipina, triazolam e saquinavir. A ingestão de suco de 

grapefruit é contraindicada em pacientes que recebem medicamentos extensamente 

metabolizados por essas enzimas porque pode inibir suas atividades, interferindo nos efeitos 

do fármaco administrado (WILKINSON, 2005).   

Entre os membros dessa subfamília, CYP3A4 é o citocromo mais importante no 

metabolismo das drogas no fígado humano, sendo responsável pela biotransformação de mais 

de 50% dos fármacos clinicamente prescritos metabolizados nesse órgão. Quantidades 

consideráveis de CYP3A4 também são encontradas na mucosa intestinal e respondem pela 

biotransformação de fármacos como a clorpromazina e o clonazepam (CORREIA, 2010). 

Entre os inibidores do CYP3A4 estão os fármacos cimetidina, ciclosporina, 

cetoconazol, miconazol e quinidina, e entre os indutores, a carbamazepina e o ritonavir. 

Outros substratos para essa isozima incluem drogas como alprazolam, triazolam, 

bloqueadores dos canais de cálcio, inibidores da protease usado na terapia anti-HIV 

(liponavir, por exemplo), quinina, quinidina, doxorubicina, lovastatina, eritromicina, 

carbamazepina, nifedipina, fentanil, ciclosporina (OGU e MAXA, 2000) e substâncias 

endógenas como a testosterona (GALETIN et al., 2005). Midazolam e eritromicina têm sido 

usados in vivo como substrato para avaliação da atividade do CYP3A4 (THUMMEL e 

WILKINSON, 1998).  
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3 JUSTIFICATIVA 

 

As enzimas do sistema citocromo P450 são responsáveis pela inativação ou ativação 

metabólica da maioria das drogas usadas clinicamente (MORGAN, 2001), portanto, qualquer 

alteração na sua expressão ou atividade pode afetar a biodisponibilidade e a eliminação desses 

fármacos, seus efeitos terapêuticos ou tóxicos. Espera-se que os resultados evidenciados 

possam contribuir para melhor compreensão da atividade dos CYP P450 e, 

consequentemente, da resposta dos pacientes aos medicamentos utilizados durante o 

tratamento da leishmaniose visceral.  
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo Geral 

 

 Observar as alterações farmacocinéticas dos CYP450 durante a leishmaniose visceral 

humana.  

 

4.2 Objetivos específicos  

 

 Descrever as características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais dos pacientes com 

leishmaniose visceral. 

 Avaliar a atividade das isoenzimas CYP3A, CYP2C9 e CYP2C19 em pacientes com 

leishmaniose visceral antes e após o tratamento. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 Tipo de Estudo 

 

Caracteriza-se como um estudo transversal, composto de quatro fases.  

 

5.2 Local do Estudo 

 

Foi desenvolvido no Hospital Universitário – HU, localizado no município de 

Aracaju, Estado de Sergipe. Trata-se de um hospital escola, vinculado à Universidade Federal 

de Sergipe – UFS, que presta assistência de média e alta complexidade, sendo referência no 

Sistema Único de Saúde (SUS), e que serve de base para as atividades acadêmicas dos 

diversos cursos oferecidos pela UFS nas áreas médica e multiprofissional. O HU é um centro 

de referência para diagnóstico e tratamento da leishmaniose visceral (BRASIL, 2006), onde 

são internados mais de 90% dos pacientes portadores da doença, provenientes de municípios 

de Sergipe e de Estados vizinhos, como Alagoas e Bahia. 

Concluído o tratamento hospitalar, os pacientes são encaminhados para 

seguimento por médico infectologista no Ambulatório de Doenças Infecciosas localizado no 

HU aos 3, 6 e 12 meses após o tratamento, conforme orienta o Manual de Vigilância e 

Controle da Leishmaniose Visceral do Ministério da Saúde (2006). Isso porque os critérios de 

cura da LV são essencialmente clínicos e incluem: desaparecimento da febre, o que acontece 

por volta do 5º dia de medicação específica; redução do volume do fígado e do baço, que 

apresenta redução de 40% ou mais ao final do tratamento; melhora dos parâmetros 

hematológicos (hemoglobina e leucócitos), que surgem a partir da segunda semana de 

tratamento; normalização das proteínas séricas; ganho ponderal; retorno do apetite e melhora 

do estado geral do paciente. Caso permaneça estável ao final do período de um ano, o 

paciente é considerado curado (BRASIL, 2006).  

 

5.3 Casuística 

 

A casuística foi constituída de uma amostra não probabilística composta de 24 

pacientes, de acordo com a demanda espontânea de pacientes adultos de ambos os sexos 

admitidos na Enfermaria de Infectologia do HU/UFS no período de abril de 2011 a abril de 
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2013, que atendiam aos seguintes critérios de inclusão: ser portador de leishmaniose visceral 

sintomática e não tratada, com comprovação parasitológica (através de exame direto, cultura 

ou PCR) e/ou imunológica (por sorologia pelo rK39), e aceitar participar do estudo de forma 

voluntária com assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelo 

paciente ou seu responsável legal em casos de impossibilidade de anuência verbal e escrita do 

paciente.  

Os critérios de exclusão foram: possuir evidência de acometimento por doença 

cardíaca, renal, hepática ou pulmonar; ser portador de atopia; ser portador de 

imunodeficiência conhecida ou estar em uso de imunossupressores; possuir alguma condição 

não compensada ou não controlada; idade superior a 70 anos; gravidez, amamentação e 

contracepção inadequada com potencial para engravidar; história pregressa de LV; presença 

de co-morbidades (evidências de outras condições com esplenomegalia, como 

esquistossomose ou malária); desnutrição grave; falta de condição ou vontade para dar 

consentimento em participar da pesquisa (paciente e/ou pais/ representante legal); 

indisponibilidade antecipada para visitas/procedimentos; e impossibilidade clínica para colher 

o volume de sangue necessário à pesquisa ou para realizar o exame parasitológico. 

Durante o recrutamento, foram excluídos 6 pacientes, sendo que: 2 se recusaram a 

autorizar sua participação, 1 tinha impossibilidade clínica para coletar o volume de sangue 

necessário, 1 apresentava co-mobidade (esquistossomose), 2 apresentavam condições clínicas 

não compensadas (diabetes, anemia severa). Concluída a coleta, a amostra do estudo resultou 

em 24 pacientes.  

Para determinação do tamanho da amostra, considerou-se que 21 pacientes seriam 

necessários para obter 80% de capacidade (β = 0,2) para detectar, com um nível de 

significância de 5% (α = 0,05), uma diferença de 25% na atividade do CYP medida antes da 

quimioterapia para LV versus a atividade medida em cada fase após o tratamento.  

 

5.4 Instrumentos do Estudo 

 

5.4.1 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

  

Tratou-se de um instrumento pré-coleta de dados, realizado em duas vias, uma 

entregue a cada paciente ou responsável e a outra mantida sob os cuidados da pesquisadora 

(Apêndice A). O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) assegura o direito ao 



37 

 

esclarecimento e anonimato dos pesquisados, com garantia de sigilo e recusa em qualquer 

momento, conforme a Resolução Nº466/12 de 12 de dezembro de 2012, do Conselho 

Nacional de Saúde.  

 

5.4.2 Formulários para levantamento dos dados 

 

Os dados dos pacientes foram coletados a partir do prontuário no período de 

internação e do acompanhamento durante as coletas. Para coleta foram usados dois 

instrumentos elaborados pelo orientador Dr. Roque Pacheco de Almeida. Um deles é o 

Protocolo de Acompanhamento de Pacientes com Calazar (Apêndice B), que contem quatro 

partes: a primeira compreende dados de caracterização do paciente (nome, idade, sexo, 

endereço), a segunda e a terceira, da anamnese (história clínica, sintomas e sinais 

determinantes da síndrome clínica de suspeição da LV) e do exame físico, e a quarta, dados de 

exames laboratoriais realizados no período de acompanhamento do paciente. O tempo de 

duração da doença foi definido como o período entre o início dos sintomas e o diagnóstico 

médico. O outro instrumento utilizado é a Ficha de Acompanhamento do Paciente Durante a 

Coleta (Apêndice C), onde constam: identificação do paciente, horário de coleta e código das 

amostras de sangue e urina coletadas, sinais vitais e estado de vigília do paciente, bem como 

intercorrências durante o procedimento.  

 

5.4.3 Avaliação dos tamanhos do fígado e do baço  

 

No momento da admissão, foram registrados tamanhos do fígado e do baço, 

ambos medidos clinicamente na região do abdomem, abaixo do rebordo costal na linha 

hemiclavicular (LHC). O fígado foi palpado na LHC direita, sendo considerada sua medida 

abaixo do rebordo costal direito (RCD), fixando-se como limite superior o quinto espaço 

intercostal direito na LHC.  O tamanho do baço foi obtido pela palpação de seu maior eixo 

abaixo do rebordo costal esquerdo (RCE). 

 

5.4.4 Avaliação dos parâmetros hematológicos 

 

Os participantes do estudo realizaram exames hematológicos no momento da 

admissão hospitalar. Para a interpretação dos dados, foram considerados como valores de 

referência aqueles utilizados pelo Laboratório de Análises Clínicas do Hospital 
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Universitário/SE: Plaquetas: 150.000 a 400.000/μL; Hematócrito: 36.0 a 54.0 %; 

Hemoglobina: 12.0 a 17.0 g/dL; Hemácias: 4.10 a 5.80 milhões/mm³); Leucócitos: 3.7 a 11.00 

cel./mm³). 

 

5.4.5 Avaliação dos parâmetros bioquímicos 

 

Os participantes do estudo realizaram exames bioquímicos no momento da 

admissão hospitalar. Para a interpretação dos dados, foram considerados como valores de 

referência aqueles utilizados pelo Laboratório de Análises Clínicas do Hospital 

Universitário/SE: TGO -Transaminase oxalacética (AST): 15 a 46 U/L; TGP – Transaminase 

pirúvica (ALT): 13 a 69 U/L; Albumina: 3.50 a 5.00 g/dL; Globulina: 3.00 a 5.00 g/dL; 

Tempo de Protrombina: 10 a 14segundos; Índice Internacional Normalizado (INR): 1,0 e 1,4. 

Este índice é utilizado para padronizar mundialmente o resultado do Tempo de Protrombina. 

 

5.5 Procedimento de coleta de amostras 

 

Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa de Seres Humanos da 

Universidade Federal de Sergipe (Anexo E – CAAE 0129.0.107.225-10), iniciou-se a coleta 

de amostras de sangue e urina, a qual foi realizada no período de abril de 2011 a outubro de 

2013. 

A atividade das enzimas CYP2C9, CYP2C19, e CYP3A4 dos participantes foi 

determinada após a administração de fármacos-sonda, aos seguintes tempos: antes do início 

da quimioterapia com antimonial (Glucantime) ou Anfotericina, imediatamente após o 

término do tratamento (3 a 5 dias depois), noventa e cento e oitenta dias após o término do 

tratamento. A opção pelo estudo desses citocromos deveu-se ao fato dos mesmos estarem 

envolvidos na biotransformação da maioria das drogas de uso clínico.  

Em cada etapa do estudo, os pacientes permaneceram internados na Enfermaria de 

Infectologia do HU/SE e após um período mínimo de 8h de jejum ingeriram medicamentos de 

uso clínico que não fazem parte do esquema terapêutico da LV, mas que são substratos 

específicos das enzimas em estudo, na seguinte ordem: 01 cápsula de 20 mg de Omeprazol 

(substrato do CYP2C19) genérico do laboratório Medley, 01 comprimido de 25 mg de 

ARADOIS® - losartana sódica (substrato do CYP2C9), do laboratório Biolab Samus, e 01 

comprimido revestido  de 15 mg de DORMONID® - midazolam (substrato do CYP3A4), do 
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laboratório Roche. Os mesmos lote e formulação farmacêutica foram usados em todos os 

pacientes  nas quatro etapas do estudo.  

Os riscos envolvidos nesse protocolo são pequenos porque os fármacos-sonda 

utilizados são de uso rotineiro, têm seu metabolismo conhecido e não apresentam interação 

medicamentosa com o Glucantime ou com a Anfotericina B. Esse procedimento de avaliação 

da atividade das isoenzimas do sistema CYP450 é de uso corrente na farmacologia clínica e 

foi recentemente objeto de minuciosa revisão por Fuhr, Jetter e Kirchheiner (2007). As 

medicações utilizadas como susbstrato fazem parte do ―Cologne cocktail‖, um conjunto de 

sondas desenvolvido e validado por pesquisadores da universidade de Cologne, na Alemanha. 

Ainda segundo Fuhr, Jetter e Kirchheiner (2007), em cinco estudos conduzidos até o 

momento, usando variantes do ―Cologne cocktail‖, não foram observadas alterações dos 

parâmetros laboratoriais de segurança clínica, do eletrocardiograma, do exame físico ou dos 

sinais vitais. 

Em cada um dos indivíduos foi inserida uma cânula endovenosa em veia 

periférica de membro superior para coleta de amostras de sangue (5 mL) nos tempos: antes da 

administração dos medicamentos, e 15, 30, 45 minutos e 1, 2, 3, 4, 5 e 6 horas após a 

administração dos mesmos. As amostras foram coletadas em tubos heparinizados e 

imediatamente centrifugadas em temperatura ambiente no Laboratório de Análises Clínicas do 

HU/UFS. O plasma separado foi transferido para tubos de polivinil e imediatamente 

congelado. 

Também foi coletada toda a urina produzida nas 8 horas seguintes à administração 

dos medicamentos, e registrado o volume urinário acumulado nesse período. Desse volume, 

foi coletada uma alíquota de 20mL em tubo de polivinil, na qual foram medidas as 

concentrações dos medicamentos para a análise da atividade das enzimas do CYP450; o 

volume restante foi descartado. A perda de qualquer volume de urina deste período de  8 horas 

invalidou a análise das amostras.  

As amostras clínicas foram colhidas de acordo com as regras de Boas Práticas de 

Laboratório (Handbook Good Laboratory Practice – TDR/PRD/GLP/01.2, 2001) e com as 

orientações do Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral (BRASIL, 2006). 

A avaliação, acompanhamento e tratamento dos pacientes portadores de LV, bem 

como a execução do protocolo de coleta das amostras, foram realizados sob a supervisão do 

Dr. Roque Pacheco de Almeida. 

Terminada a coleta, as amostras de sangue e urina foram conservadas em freezer 

(à temperatura de -80ºC) no Labotarório de Biologia Molecular do HU/UFS, até as enviarmos 
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(acondicionadas em gelo seco) para o Instituto Nacional do Câncer (INCA) e para a 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto/USP, onde realizamos a quantificação 

do Midazolam e do Omeprazol e seu metabólito 5-hidróxi-omeprazol no plasma, e do 

Losartano e seu metabólito E-3174 na urina, empregando a cromatografia líquida de alta 

eficiência acoplada à espectrometria de massas (LC-MS). A cromatografia líquida é um 

método físico-químico de separação dos componentes de uma mistura envolvendo a 

distribuição destes em um sistema heterogêneo bifásico (TSWETT, 1906).  

A razão das concentrações plasmáticas omeprazol/5-hidróxi-omeprazol obtidas 4h 

após a administração do fármaco foi usada para avaliar a atividade do CYP2C19, e a atividade 

da enzima CYP2C9 foi estimada pela razão das concentrações losartano/E-3174 na urina 

coletada nas 8h seguintes à administração do fármaco. Para estimar a atividade do CYP3A4 

foi calculado o clearence aparente (CL/F) do midazolam.  

 

5.6 Tratamento e Análise dos dados 

 

Os parâmetros farmacocinéticos são apresentados como mediana. As análises 

estatísticas foram realizadas após transformação logarítmica das razões das concentrações do 

omeprazol/5-hidróxi-omeprazol e do losartano/E3174 e do clearence do midazolam. Em todas 

as fases do estudo, diferenças na atividade das enzimas CYP4 foram avaliadas pela análise de 

medidas repetidas de variância (ANOVA). Quando houve uma diferença significativa, foram 

realizadas comparações de pares de médias entre as fases, utilizando o teste t com correção de 

Bonferroni. Foi utilizado o teste t pareado para comparar a atividade do CYP em cada 

paciente com LV antes da quimioterapia (Fase 1) versus a atividade média da respectiva 

enzima pós-quimioterapia (Fases 2, 3 e 4). Valores de P <0,05 foram considerados para 

indicar diferenças estatisticamente significativas entre as fases do estudo. 
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6 RESULTADOS 

  

6.1 Caracterização da amostra 

 

O estudo realizado com 24 pacientes portadores de leishmaniose visceral, 

internados no Hospital Universitário de Sergipe e selecionados com base nos critérios de 

inclusão preestabelecidos, apresentou os resultados a seguir: 

 

6.1.1 Quanto à faixa etária e sexo. 

 

A distribuição dos participantes do estudo por sexo e faixa etária é apresentada na 

Tabela 1. Dentre eles, 75% eram do sexo masculino e 25% do sexo feminino. A idade dos 

pacientes variou de 18 a 63 anos, com média geral igual a 35 anos (dp=11,9). Entre os 

participantes do sexo masculino, a média de idade foi igual a 36,17 (dp = 12,3), e entre os 

participantes do sexo feminino foi igual a 31,5 (dp = 10,6). Não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os sexos com relação à idade. A maioria dos casos ocorreu 

na faixa etária de 18 a 37 anos (15/62%).  

 

Tabela 1 – Pacientes com leishmaniose visceral por faixa etária e sexo. HU, SE,  2011-

2013. 

Faixa etária 

(anos) 

Masculino Feminino Total 

N                  % N                    % N                  % 

18-27 05 28 02 33 07 29 

28-37 06 33 02 33 08 33 

38-47 03 17 01 17 04 17 

48-57 03 17 01 17 04 17 

58-67 01 05 00 00 01 04 

Total 18  100 06  100 24 100 
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6.1.2 Quanto à zona e município de residência. 

 

Com relação ao município de residência, 45,8% (11) dos pacientes residem em 

Aracaju, 50,3% (12) em outros municípios do Estado de SE e 4,2% (01) no Estado da BA. 

Dentre os participantes, 62,6% (15) reside na zona urbana do Estado de Sergipe (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Distribuição dos pacientes com leishmaniose visceral por zona e município de 

residência. HU, SE, 2011-2013. 

Município de residência Zona Total 

Urbana Rural 

N % N % N % 

Aracaju/SE 11 73,2 00 00 11 45,8 

Brejo Grande/SE 00 00 01 11,1 01 4,2 

Canindé do São Francisco/SE 01 6,7 00 00 01 4,2 

Estância/SE 00 00 04 44,5 04 16,7 

Japaratuba/SE 00 00 01 11,1 01 4,2 

Jeremoabo/BA 00 00 01 11,1 01 4,2 

N. Sra da Glória/SE 01 6,7 00 00 01 4,2 

N. Sra do Socorro/SE 01 6,7 00 00 01 4,2 

Poço Redondo/SE 00 00 01 11,1 01 4,2 

São Cristóvão/SE 01 6,7 00 00 01 4,2 

Tobias Barreto/SE 00 00 01 11,1 01 4,2 

Total 15 100 09 100 24 100,0  

 

 

6.1.3 Distribuição dos pacientes quanto às manifestações clínicas observada na admissão 

hospitalar. 

 

As queixas iniciais e as principais manifestações clínicas observadas no momento da 

admissão estão apresentadas na Tabela 3. Febre, emagrecimento, hepatomegalia e mal estar 

foram os achados clínicos mais frequentes entre os participantes, estando presentes em 100% 
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dos casos, seguidos de esplenomegalia e palidez. Os pacientes também referiram tosse, 

prostração, manifestações hemorrágicas e diarréia. 

 

Tabela 3 – Distribuição dos pacientes com leishmaniose visceral segundo manifestações 

clínicas observadas no mo momento do internamento. HU, SE, 2011-2013. 

 

Manifestações clínicas N° de casos % 

Emagrecimento 24 100,0 

Febre 24 100,0 

Hepatomegalia 24 100,0 

Mal estar 24 100,0 

Esplenomegalia 23 95,5 

Palidez 21 87,5 

Tosse 07 29,1 

Prostração 06 25,0 

Manifestações hemorrágicas 04 16,7 

Sonolência 03 12,5 

Diarréia 01 4,2 

 

 

6.1.4 Distribuição dos pacientes de acordo com o tempo de duração da doença. 

  

O período entre o início dos sintomas e o diagnóstico variou de 15 dias a 1 ano e 6 

meses, com 50% (12) entre 90 e 180 dias, 20,8% (5) entre 30 e 90 dias, 16,6% (4) com menos 

de 30 dias, 8,4% (2) com mais de 360 dias e 4,2% (1) não informado (Tabela 4). A 

classificação dos pacientes conforme a duração da doença seguiu aquela descrita por Kager et 

al (1983). 

Quanto ao tratamento, 41,7 % (10) dos pacientes fizeram uso de Anfotericina B, 

33,3 % (8) foram tratados com o antimonial pentavalente (Glucantime) e 25 % (6) com 

Anfotericina B associada ao Glucantime.  A escolha do tratamento utilizado foi definida de 

acordo com critérios estabelecidos por estudo multicêntrico sobre a eficácia e a segurança dos 

fármacos recomendados para tratamento de LV no Brasil, do qual esses pacientes também 



                                                                                                                                                                                                    44 

 

fizeram parte. Ao final da pesquisa, apenas um (4,2 %) paciente apresentou recidiva da 

doença, os demais (95,8 %) evoluíram para a cura. 

 

Tabela 4 – Distribuição dos pacientes com leishmaniose visceral de acordo com o tempo 

de duração da doença. HU, SE, 2011-2013. 

 

Duração da doença (dias) Número de pacientes Percentagem Freqüência 

cumulativa  

< 30 dias 04 16,6 16,6 

30|- 90 dias 05 20,8 37,4 

90|- 180 dias: 12 50,0 87,4 

180|- 360 dias 00 00 87,4 

≥ 360 dias 02 8,4 95,8 

Não informado 01 4,2 100 

Total 24 100,0 - 

 

 

6.1.5 Distribuição dos pacientes quanto ao tamanho do fígado e do baço na admissão 

hospitalar. 

 

O fígado e o baço foram medidos na admissão hospitalar. As médias do tamanho 

do fígado e do baço dos pacientes, agrupados de acordo com a duração da doença, são 

mostradas nas Tabelas 5 e 6. O tamanho individual do fígado variou de 2,0 a 16,0 cm e o 

tamanho individual do baço, de 2,5 a 25 cm. Após análise de variância, não foi encontrada 

diferença significativa dos tamanhos médios do baço (p = 0,255) em relação ao tempo da 

doença, apenas para o tamanho do fígado (p = 0,044).  A diferença ocorreu entre os pacientes 

com duração da doença entre 30 e 90 dias versus os com 360 dias ou mais (p = 0,031), os 

quais apresentavam o tamanho do fígado menor que aqueles doentes há 1 ano ou mais, não 

podendo dizer o mesmo para pacientes de outras durações.  

Independente do tempo de duração da doença, após os seis meses de 

acompanhamento houve redução do fígado e do baço em 23 dos 24 participantes do estudo. 
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Tabela 5 – Tamanho do fígado dos pacientes com leishmaniose visceral de acordo com o 

tempo de duração da doença no momento do internamento. HU, SE, 2011-2013.  

Duração doença N° de 

Pacientes 

Tamanho do fígado (cm) 

Média ± Desvio Padrão (dp) Mínimo Máximo 

Não informado 01 10  - - 

‹ 30 dias 04 7,25 ± 5,68 3,0 15,0 

30|- 90 dias 05 4,6 ± 1,14 3,0 6,0 

90|- 180 dias 12 6,17 ± 2,79 2,0 11,0 

180|- 360 dias 00 - - - 

≥ 360 dias 02 13 ± 4,24 10,0 16,0 

Total 24 6,75 ± 3,74 2,0 16,0 

 

Tabela 6 – Tamanho do baço dos pacientes com leishmaniose visceral de acordo com o 

tempo de duração da doença no momento do internamento. HU, SE, 2011-2013.  

Duração doença N° de 

Pacientes 

Tamanho do baço (cm) 

Média ± Desvio padrão (dp) Mínimo Máximo 

Não informado 01 20,0  - - 

‹ 30 dias 04 6,0 ± 2,94 3,0 10,0 

30|- 90 dias 05 9,8 ± 3,38 5,0 12,7 

90|- 180 dias 12 9,16 ± 6,02 2,5 23,0 

180|- 360 dias 00 - - - 

≥ 360 dias 02 16,5 ± 12,02 8,0 25,0 

Total 24 9,83 ± 6,25 2,5 25,0 

 

 

6.1.6 Distribuição dos pacientes quanto ao resultado dos exames hematológicos. 

 

Os valores dos exames hematológicos no momento da admissão hospitalar estão 

apresentados na Tabela 7. O nível de hemoglobina variou de 5,1 a 12,8 g/dL e observou-se 

uma mediana de 8 mg/dL, sendo que em quatro (16,8%) pacientes os níveis estavam abaixo 

de 7 g/dL. O hematócrito variou de 16,1 a 39,6%, com uma mediana de 26,1%. Observou-se 

uma mediana de 3,23 hemácias em milhões/mm³, e de leucócitos de 1.840 cel./mm³, sendo a 

contagem máxima de 5,14 cel./mm³ e 4.590 cel./mm³, respectivamente. A contagem de 

plaquetas variou de 39.000 a 231.000/mm³, com uma mediana de 120.000/mm³; dois (8,4%) 

pacientes apresentaram valores abaixo de 50.000/mm³.  
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Tabela 7 – Resultados dos exames hematológicos em pacientes com leishmaniose 

visceral. HU, SE, 2011-2013. 

 

Exames laboratoriais Mínimo Máximo Mediana  

Hem (milhões/mm³) 2,08 5,14 3,23 

Hb (g/dL) 5,1 12,8 8,5 

Ht (%) 16,1 39,6 26,1 

Leuc (cel/mm³) 880 4.590 1840 

Plaq (mm³) 39.000 231.000 120.000 

Hem: hemácias, Hb: hemoglobina, Ht: hematócrito, Plaq: plaquetas, Leuc: leucócitos. 

Obs.:Não foi possível resgatar  resultado da contagem de plaquetas de um paciente. 

 

 

6.1.7 Distribuição dos pacientes quanto ao resultado dos exames bioquímicos. 

 

 

Os resultados dos exames bioquímicos no momento da admissão hospitalar estão 

apresentados na Tabela 8. Foi observado que as medianas de TGO e TGP foram de 92 UI/L e 

de 51 UI/L, respectivamente. Em um (4,2%) dos pacientes acompanhados, os valores dessas 

transaminases foi de 1045 UI/L e 892 UI/L respectivamente. Com relação às proteínas séricas, 

houve variação de 1,63 a 4,9 g/dL nos níveis de albumina, com uma mediana de 2,98 g/dL; e 

de 2,94 a 7,91 g/dL nos níveis de globulina. Dentre os participantes, 10 (41,7%) apresentaram 

valores de albumina menores que 2,5 g/dL.  

O TP variou de 10,3 a 19,3 segundos, com uma mediana de 14,4 segundos; dois 

(8,4%) pacientes apresentaram valores abaixo de 11 segundos e seis (25 %), acima de 14,6 

segundos. O INR variou de 0,94% a 1,52%, com uma mediana de 1,23%. 

 

Tabela 8 – Resultados dos exames bioquímicos em pacientes com leishmaniose visceral. 

HU, SE, 2011-2013. 

 

Exames laboratoriais Mínimo Máximo Mediana  

TP (seg) 10,3 19,3 14,4  

INR 0,94 1,52 1,23  

Albumina (g/Dl) 1,63 4,9 2,98 

Globulina (g/Dl) 2,94 7,91 4,79  

TGO (UI/L) 26 1045 92   

TGP (UI/L) 15 892 51  

TP: Tempo de Protrombina, INR: Índice Internacional Normalizado, TGO: Transaminase 

Oxalacética, TGP: Transaminase Pirúvica.  

Obs.:Não foi possível resgatar  resultado de albumina, TGO e TGP de um paciente. 
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6.2 Avaliação da atividade dos citocromos P450 em pacientes com leishmaniose visceral. 

 

 

6.2.1 Atividade das isoenzimas CYP2C9, CYP2C19 e CYP2C19 em pacientes com 

leishmaniose visceral.    

 

A tabela 9 mostra os parâmetros farmacocinéticos para os três fármacos-sonda 

utilizados para avaliar a atividade das isoenzimas CYP2C9, CYP2C19 e CYP3A4 (losartano, 

omeprazol e midazolam, respectivamente) em cada uma das fases do estudo e os valores 

médios para as fases 2, 3 e 4 (pós-tratamento). Dois pacientes não completaram o protocolo 

do estudo e foram excluídos das análises. Não foram observados sérios efeitos adversos 

relacionados aos fármacos - sonda. Sedação e sonolência, efeitos antecipados para a 

administração do midazolam, foram observados na maioria dos pacientes. 

O clearence aparente do midazolam foi utilizado para avaliar a atividade do 

CYP3A4 em 22 participantes. A mediana variou de 930.1 mL/min. na Fase 1 (pré-tratamento) 

a 1404.4 mL/min. na Fase 4 (180 dias após o tratamento), demonstrando um aumento gradual 

desses valores. Os valores individuais do clearence variaram de 0.75 a 181.1 mL/min. na fase 

pré-tratamento (Fase 1) e de  0.25 a 37.1 mL/min. nas fases pós-tratamento (Fases 2, 3 e 4).  

Ainda de acordo com a tabela 8, a mediana da razão metabólica da concentração 

plasmática de omeprazol-5-hidróxi-omeprazol, usada para avaliar a atividade da isoenzima 

CYP2C19 em 22 pacientes, variou de 3,31 na fase pré-tratamento (Fase 1) a 1,72 na Fase 4 

(180 dias após o tratamento). Os valores individuais da razão metabólica variaram de 0,5 a 

29,4 na Fase 1 do estudo, e de 0,4 a 27,1 nas Fases 2, 3 e 4.  

Em relação à razão da concentração losartano/E-3174 na urina, usada para avaliar 

a atividade do CYP2C9 em 21 pacientes, houve uma variação individual de 0,75 a 181,5 na 

Fase 1, e de 0,25 a 37,1 nas fases pós-tratamento (Fases 2, 3 e 4).  
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FASE 1 (PRÉ-TRATAMENTO), FASE 2 (IMEDIATAMENTE APÓS O TRATAMENTO), FASE 3 (90 

DIAS APÓS O TRATAMENTO,  FASE 4 (180 DIAS APÓS O TRATAMENTO). 

 

 

Tabela 9 – Avaliação da atividade das isoenzimas CYP2C9, CYP2C19 e CYP3A4 em 

pacientes com leishmaniose visceral antes e após o tratamento. HU, SE, 2011-2013.  

 

CYP (n) 

Fases Mediana (IQR) 

Razão metabólica ou Clearence 

CYP2C9  (21) 1 3.31  (1.71 – 5.34) 

Razão losartano/E-3174 na urina  2 1.88  (1.571 – 2.69) 

 3 2.37  (1.32 – 2.91) 

 4 1.72  (0.97 – 3.02) 

 2-4 1.91  (1.32 – 2.84) 

   

CYP2C19  (22) 1 3.31  (2.51 – 4.33) 

Razão omeprazol/5-hidróxi-omeprazol no plasma  2 1.88  (1.73 – 2.28) 

 3 2.37  (1.85 – 2.64) 

 4 1.72  (1.34 – 2.37) 

 2-4 1.91 (1.62 – 2.37) 

   

CYP3A4  (22) 1     930.1  (648.4 – 1368.9) 

Log do clearance do midazolam (mL/min) 2 1622.9  (1117.7 – 2112.9) 

 3 1377.5  (1102.5 – 1941.3) 

 4 1404.4  (1122.2 – 1926.2) 

  2-4 1614.4 (1407.9 – 2273.1 
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6.2.2 Avaliação logarítmica da atividade das enzimas CYP3A4, CYP2C19 e CYP2C9 em 

pacientes com leishmaniose visceral. 

 

 A transformação logarítmica da atividade das enzimas CYP3A4, CYP2C19 e 

CYP2C9 em cada fase de estudo e para as fases pós-tratamento (combinadas 2-4), bem como 

os resultados da análise de variância (ANOVA) e das análises do teste-t pareado realizadas 

sobre esses dados, são mostrados na Figura 5.  

A análise de variância (ANOVA) revelou diferenças significativas na depuração 

do midazolam entre as quatro fases do estudo (P = 0,019). O teste de Bonferroni mostrou que 

os menores valores de clearence na Fase 1 (Pré-tratamento), em comparação com as Fases 2, 

3 e 4 (Pós-tratamento), são estatisticamente significativos, mas não houve diferença na 

comparação de pares entre as Fases 2, 3 e 4. Assim, uma comparação ANOVA entre as Fases 

2-4 não mostrou diferença significativa na depuração midazolam (P = 0,66); o que nos levou 

a comparar o clearence individual entre as Fases 2-4 com o clearence na Fase 1, utilizando o 

teste t pareado. Os resultados mostraram que no sexto mês após a conclusão do tratamento 

(Fase 4), a mediana do clearence do midazolam apresentou um aumento de 1,63 vezes (1,24-

2,33) em relação à Fase 1 (P = 0,0001).  

A Figura 5 mostra ainda que a razão omeprazol-5-hidróxi-omeprazol diferiu 

significativamente entre as 4 fases do estudo (ANOVA,  P = 0,002).  Os testes d Bonferroni 

mostraram uma menor razão na Fase 1 em comparação com as  fases pós-tratamento (Fases 2, 

3 e 4), mas não houve diferença estatisticamente significativa na comparação de pares entre as 

Fases 2, 3 e 4; o que foi confirmado por repetidas medidas ANOVA entre as Fases 2-4 (P = 

0,37). A comparação da aumentada razão individual do omeprazol-5-hidróxi-omeprazol nas 

Fases 2-4 versus a Fase 1, usando o teste t pareado, revelou uma diminuição média de 2,44 

(1,57-3,95) na razão, ao longo do período de 6 meses após a conclusão da quimioterapia (P = 

0,0002). 

Com relação à razão urinária de losartano/E-3174, repetidas medidas do teste 

ANOVA não detectaram diferença significativa entre as 4 fases do estudo (P = 0,10), nem 

entre as 3 fases pós-tratamento (P = 0,69). No entanto, a comparação da média individual da 

razão losartano/E-3174 nas fases pós-tratamento (Fases 2, 3 e 4) versus a Fase 1 revelou uma 

diminuição média de 1,33 vezes (1,01-2,73 vezes) nessa razão, que atingiu significância 

estatística no teste t pareado (P = 0.014) .  
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FASE 1 (PRÉ-TRATAMENTO), FASE 2 (IMEDIATAMENTE APÓS O TRATAMENTO), FASE 3 (90 

DIAS APÓS O TRATAMENTO,  FASE 4 (180 DIAS APÓS O TRATAMENTO). 

 

 

Figura 5 – Avaliação logarítmica da atividade das enzimas CYP3A4, CYP2C19 e 

CYP2C9 segundo fase do estudo. HU, UFS, 2011-2013. 
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7 DISCUSSÃO 

 

Os resultados desta pesquisa demonstram uma maior freqüência da LV em 

pacientes do sexo masculino (75%), confirmando a literatura (ALVARENGA et al., 2010; 

ALVES, 2009; BRASIL, 2006; GÓES, MELO e JERALDO, 2012; OLIVEIRA et al., 2006; 

OLIVEIRA et al., 2010; SILVA et al., 2001) que aponta para maior suscetibilidade desse sexo 

à parasitose, embora por motivos não bem esclarecidos, provavelmente relacionados a hábitos 

recreativos e ocupacionais deste grupo que levam a uma maior exposição ao vetor 

(HORIMOTO e COSTA, 2009). 

Com relação à idade dos pacientes, verificou-se que a maior parte dos casos de LV 

foi encontrada na faixa etária entre 18 e 37 anos, considerando que participaram do estudo 

apenas indivíduos adultos. Apesar das crianças serem mais severamente afetadas (WHO, 

2010), alguns estudos mostram uma tendência de mudanças na distribuição dos casos por 

faixa etária, com um aumento progressivo da doença em adultos (SILVA et al., 2001).  

A maioria dos participantes do estudo reside na zona urbana, o que acompanha 

uma tendência de urbanização da LV. Nas últimas décadas, a doença, que era primariamente 

rural, tem se expandido para áreas urbanas não apenas no Brasil, mas no mundo (BRASIL, 

2006), ocorrendo em área domiciliar e peri-domiciliar, onde o cão aparece como principal 

reservatório do parasito (BRASIL, 2010; WHO, 2010). Contribuem para esse processo, 

alterações socioambientais, tais como o desmatamento e o êxodo rural que leva à migração do 

homem para periferia das grandes cidades (BRASIL, 2011; SILVA et al., 2001). Soma-se a 

esses fatores, a adaptação do mosquito vetor, o Lutzomya longipalpis, ao peridomicílio 

humano (LAINSON e RANGEL, 2006; MONTEIRO et al., 2005) onde existe oferta de fontes 

alimentares humanas e animais (HORIMOTO e da COSTA, 2009). Dentre os participantes, 

23 residem no estado de Sergipe, e 01, no estado da Bahia.  

No que se refere às manifestações clínicas apresentadas pelos pacientes, foi 

observado que as mesmas estão em consonância com outros estudos encontrados na literatura 

(ALVARENGA et al., 2010; GÓES e JERALDO, 2013; OLIVEIRA et al., 2006, 

PASTORINO et al., 2002; QUEIROZ, ALVES e CORREIA, 2004; SILVA et al., 2001). Febre, 

emagrecimento, hepatomegalia e mal estar estiveram presentes em 100% dos participantes, e 

a esplenomegalia em 95,5%. Febre quando associada à hepatoesplenomegalia é um sinal para 

que se suspeite de LV em pacientes oriundos de regiões endêmicas (BRASIL, 2006). A 

linfadenomegalia, comum na Índia e no Sudão e encontrada em 86% dos pacientes de um 
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estudo em AL (PEDROSA e ROCHA, 2004), não foi observada nos pacientes 

acompanhados.  A grande variabilidade em relação ao tempo de evolução da doença (15 dias a 

1 ano e seis meses) é compatível com outros estudos realizados no Brasil (PASTORINO, 

2002; PEDROSA e ROCHA, 2004; OLIVEIRA et al., 2010; QUEIROZ, ALVES e 

CORREIA, 2004). Diversos autores identificaram como um dos sete fatores associados ao 

mau prognóstico da doença, o tempo entre início dos sintomas e a primeira consulta médica 

acima de 56 dias (ALVARENGA et al., 2010). Por ser uma doença com características clínicas 

de evolução grave e de notificação compulsória, diagnóstico e tratamento devem ser 

realizados o mais precocemente possível (BRASIL, 2006).  

Em relação às alterações laboratoriais encontradas, observou-se que as mesmas 

não diferem daquelas apresentadas por pacientes com  LV de outros estudos (CASCIO et al., 

2002; OLIVEIRA et al., 2006; PASTORINO, 2002; QUEIROZ, ALVES e CORREIA, 

2004). Foram observadas anemia, leucopenia, hipoalbuminemia, plaquetopenia e 

transaminases normais ou ligeiramente aumentadas. A anemia é provavelmente de origem 

multifatorial, podendo decorrer de alterações que atingem os órgãos formadores e reguladores 

da composição sanguínea (na medula óssea, os macrófagos substituem o tecido hemopoético) 

e de redução da vida média das hemácias durante a LV (REY, 2010), sequestro esplênico, 

parasitoses intestinais, identificadas nos pacientes acompanhados, e carência de ferro 

(QUEIROZ, ALVES e CORREIA, 2004). A leucopenia pode ser causada por esplenomegalia, 

hipoplasia ou depressão da medula óssea e hemofagocitose (QUEIROZ, ALVES e CORREIA, 

2004).  Redução na contagem de plaquetas pode predispor a hemorragia grave, que é uma das 

causas de morte pela doença (OLIVEIRA et al., 2010).  

Alguns pacientes apresentaram alterações laboratoriais consideradas 

significativas, segundo parâmetros utilizados pelo Ministério da Saúde, as quais requerem 

monitorização rigorosa porque estão associadas ao mau prognóstico da doença: número de 

leucócitos menor que 1.000 mm³/mL, hemoglobina sérica menor que 7 g/dL, plaquetas abaixo 

de 50.000 mm³, albumina menor que 2,5 mg/dL  e  enzimas hepáticas de cinco vezes o maior 

valor de referência (BRASIL, 2006).   

Quanto à farmacocinética, as análises demonstraram um aumento do clearence do 

midazolam (substrato do CYP3A4) nas Fases 2, 3 e 4, em comparação com a Fase 1, 

indicando uma redução do metabolismo desse medicamento durante a leishmaniose visceral e 

um aumento do mesmo após o tratamento da doença. Não foram encontradas diferenças 

significativas na depuração do midazolam entre as três fases pós-tratamento. 
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Com relação à atividade do CYP2C19, os resultados indicam que, assim como 

ocorreu com o midazolam, houve uma redução na metabolização do omeprazol na fase pré-

tratamento e um aumento após a quimioterapia, demonstrados pelos maiores valores 

das razões metabólicas da concentração plasmática de omeprazol-5-hidróxi-omeprazol na 

Fase 1 em comparação com os valores das Fases 2, 3 e 4. 

No caso do CYP2C9, a comparação da média individual da razão losartano/E-

3174 na urina nas Fases 2, 3 e 4 versus a Fase 1, revelou uma redução no metabolismo do 

losartano antes do tratamento e um aumento nas fases pós-tratamento, indicando uma maior 

atividade desse citocromo após o tratamento.  

Esses resultados corroboram com outros estudos realizados em modelos animais e 

humanos, os quais demonstraram que a inflamação e os processos infecciosos estão 

associados a alterações na expressão e atividade dos citocromos P450 hepáticos e extra-

hepáticos. Embora na maioria dos casos a atividade dessas enzimas esteja suprimida, em 

algumas situações ela pode estar induzida ou mesmo inalterada (MORGAN, 2001). Tendo em 

vista que a maioria das drogas de uso clínico, a exemplo das utilizadas no protocolo deste 

estudo, é metabolizada pelos CYP hepáticos, qualquer fator que altere a expressão ou a 

atividade dessas isozimas poderá afetar a biodisponibilidade oral e a eliminação desses 

fármacos, resultando em aumento ou diminuição da susceptibilidade aos seus benefícios ou 

efeitos adversos (MORGAN, 2009). 

Diversos autores têm buscado compreender e explicar o mecanismo pelo qual as 

doenças inflamatórias e as infecções regulam os citocromos P450. É conhecido que o 

fenômeno de supressão dos CYP no fígado ocorre após ativação do sistema imune do 

hospedeiro, no entanto, a razão pela qual isso acontece ainda foi esclarecida. Estudos com 

cultura de hepatócitos de ratos e de humanos têm relacionado o efeito das citocinas 

inflamatórias sobre os CYP450 (MORGAN, 1997). 

No caso da LV, a produção de INF e citocinas em resposta à ativação do sistema 

imune do hospedeiro também poderia estar envolvida na redução da atividade dos CYP3A4, 

2C9 e 2C19 durante a doença. Uma citocina importante no controle da infecção é o INF-γ, 

produzida principalmente pelas células matadoras naturais (NK) e pelas células TCD4+ do 

tipo Th1, e responsável pela indução dos macrófagos (NASCIMENTO e MEDEIROS, 2010). 

Pacientes com LV apresentam níveis séricos elevados de IL-6 e TNF-α, citocinas relacionadas 

com febre e astenia, que diminuem após o tratamento. A infecção in vitro de macrófagos 

derivados de monócitos humanos infectados com diferentes cepas de Leishmania mostrou 

uma elevada produção de fator de crescimento e transformação β (TGF-β) (BARRAL et 
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al.,1995). Níveis elevados de (TGF-β) também foram encontrados no plasma de pacientes 

com leishmaniose visceral; sendo que esses níveis diminuem após a cura (BACELLAR e 

CARVALHO, 2005). Aitken e Morgan (2007) relataram que TNF-α, TGF-β, IL-1β e IL-6 são 

capazes de reduzir a expressão dos citocromos CYP3A4 e 2C8 em hepatócitos humanos; 

nesse mesmo estudo, foi demonstrado que CYP2C9 e CYP2C19 tiveram sua expressão 

reduzida por IL-6 e TGF-β. 

Através de experimentos utilizando culturas de hepatócitos humanos, Abdel-

Razzak et al. (1993) observaram diminuição dos níveis de RNAm das enzimas CYP1A2, 

CYP2C, CYP2E1 e CYP3A e da atividade enzimática dos CYP1A e CYP3A após a exposição 

às interleucinas IL-1β e IL-6, e ao fator de necrose tumoral α (TNF-α). Posteriomente, esse 

mesmo grupo de pesquisadores mostrou que, diferentemente das IL-1β e IL-6 e do TNF-α, a 

IL-4 exercia um efeito indutor sobre a expressão do RNAm e de proteína das enzimas 

glutationa-S transferase A1 e A2 em hepatócitos humanos in vitro (LANGOUET et al., 1995). 

A utilização de (LPS) para induzir uma resposta inflamatória em cultura de astrócitos, como 

um modelo de inflamação do SNC, resultou em redução da atividade do CYP1A1, 

relacionada à produção de TNF-α e IL-1β em resposta ao estímulo 

inflamatório (NICHOLSON e RENTON, 2002). De acordo com Aitken, Richardson e Morgan 

(2006), interferons (INF) e citocinas pró-inflamatórias podem diminuir a regulação dos 

citocromos P450 in vivo e em cultura de hepatócitos, e são conhecidos por serem a principal 

causa de baixa regulação dos citocromos em estados inflamatórios. 
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8 CONCLUSÕES 

 

O estudo da influência da leishmaniose visceral na atividade dos citocromos P450 

realizado com 24 pacientes revelou que os homens foram o sexo mais acometido pela doença. 

A maioria dos pacientes residia na zona urbana e apresentava sintomatologia compatível com 

o quadro clínico da doença, bem como alterações laboratoriais características.   

A análise das razões das concentrações do omeprazol/5-hidróxi-omeprazol e do 

losartano/E3174 e do clearence do midazolam demostrou alteração no metabolismo dos 

fármacos-sonda utilizados e, consequentemente, na atividade dos citocromos P450 durante a 

leishmaniose visceral. Os resultados confirmam nossa hipótese de que a atividade dos 

citocromos P450 hepáticos é alterada pela infecção por LV, encontrando-se reduzida nos 

pacientes durante a doença e aumentando após o tratamento. Este é o primeiro estudo 

investigando a influência da LV na atividade dos citocromos P450; até o momento, a única 

outra parasitose estudada sob este aspecto foi a malária. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A predição da atividade metabólica individual dos citocromos P450 pode ser 

realizada pela genotipagem dos genes CYP, ou através da administração de fármacos-sonda 

para essas enzimas, como realizado nesse estudo. No âmbito da farmacologia clínica, a 

análise da atividade enzimática pode contribuir para ajustes na posologia dos medicamentos, 

minimizando a incidência de eventos adversos e proporcionando um tratamento 

farmacológico mais individualizado, eficaz e seguro. 

Tendo em vista que os CYP450 são responsáveis pela inativação ou ativação 

metabólica da maioria das drogas usadas clinicamente, a modulação dessas enzimas pela 

infecção por LV pode alterar a cinética de fármacos utilizados durante o tratamento, afetando 

a biodisponibilidade e eliminação dos mesmos, modificando assim seus efeitos terapêuticos 

ou tóxicos. São necessários para a compreensão dos mecanismos envolvidos na regulação das 

enzimas CYP450 pela leishmaniose visceral, o que poderá permitir interpretar e predizer 

alterações na farmacocinética dos medicamentos durante essa e outras doenças que ativam os 

mesmos caminhos de depuração das drogas. 

O conhecimento de que ocorrem alterações na atividade dos citocromos P450 e, 

consequentemente, na farmacocinética das drogas durante a doença poderá contribuir para um 

melhor entendimento da resposta aos medicamentos durante a LV e auxiliar na orientação de 

ajustes na terapêutica de outros pacientes com essa parasitose. 

Com base nos resultados obtidos sugere-se:  

 Dosagem de citocinas, tais como IL-6, IL-10, IL-12, IFN-γ, TNF-α, TGF-β 

dos pacientes com LV durante a doença e após o tratamento. 

 Correlacionar a produção dessas citocinas com a atividade enzimática dos 

CYP450 durante a doença e após o tratamento.  
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APÊNDICE A 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 Título do Projeto: ―Alterações farmacocinéticas de drogas pelo citocromo P450 na 

leishmaniose visceral humana”   

Paciente:                                                                                                      Data: 

 

INFORMAÇÕES AO VOLUNTÁRIO: 

 

Você está sendo convidado a participar como voluntário de uma pesquisa e para 

isto, sendo esclarecido sobre o significado do trabalho e os procedimentos que serão 

realizados durante sua participação. 

 

Nome Função 

Aldina Maria Prado Barral Coordenadora geral – FIOCRUZ – BA 

Jackson Maurício Lopes Costa Coordenador Clínico – FIOCRUZ – BA 

Guilherme Kurtz Coordenador de estudos farmacológicos – 

INCA 

Isadora Cristina de Siqueira Responsável pelos estudos clínicos – 

Hospital Santo Antônio – Obras Sociais de 

Irmã Dulce 

Roque Pacheco de Almeida Responsável pelo estudo clínico no Hospital 

Universitário – Universidade Federal de 

Sergipe 

Ângela Maria da Silva Infectologista e preceptora da enfermaria de 

doenças infecciosas do Hospital Universitário 

– Universidade Federal de Sergipe 

Tânia Maria Vieira Souza Enfermeira, Mestranda do Programa de Pós-

Graduação em Ciências da Saúde 

 

Primeiro você precisa saber que: 

A sua participação em pesquisa na FIOCRUZ é inteiramente voluntária. 

Você pode decidir não tomar parte no estudo, ou se retirar dele a qualquer tempo. 

Em qualquer caso, você não perderá qualquer benefício a que tem direito. 

Você poderá não ter qualquer benefício direto com em tomar parte do estudo. A 

pesquisa poderá nos dar informação que ajude outras pessoas no futuro. 

Algumas pessoas têm crenças pessoais, religiosas ou éticas que podem limitar os 

tipos de tratamento médico ou de pesquisa que receberão (tais como transfusão de sangue). Se 

você tem tais crenças, por favor, discuta-as com o seu médico ou com a equipe da pesquisa 

antes da sua concordância em participar. 
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INFORMAÇÕES GERAIS: 

 

A leishmaniose visceral ou calazar é uma doença causada por um microorganismo 

chamando Leishmania que infecta o ser humano pela picada de um inseto chamado flebótomo 

(mosquito palha). A infecção causa febre, emagrecimento, cansaço, aumento de fígado e de 

baço e alterações de sangue como anemia, baixa de defesa do organismo e possibilidade de 

sangramento. Outras doenças podem ter sintomas parecidos e por isto é necessário realizar 

exames de laboratório para confirmar a leishmaniose, fazer o tratamento adequado e curar o 

paciente. Embora exista tratamento para esta doença, ele precisa ser melhorado. 

 

DESCRIÇÃO DO ESTUDO: 

 

Descreveremos, a seguir, este projeto de pesquisa. Antes de decidir tomar parte, 

faça as perguntas que desejar, discuta as suas dúvidas sobre o projeto com qualquer pessoa da 

FIOCRUZ, sua família ou amigos, seu médico ou outro profissional da área de saúde. 

 

Objetivo do estudo: 

Avaliar como a doença denominada leishmaniose visceral interfere no 

metabolismo de medicamentos, ou seja, saber se as pessoas com tal enfermidade respondem 

de forma diferente ao tratamento com alguns remédios. 

 

População do estudo: 

Os voluntários estudados serão adultos de ambos os sexos com diagnósticos de 

leishmaniose visceral. 

 

Critérios de inclusão e exclusão: 

Indivíduos serão incluídos no estudo após aceitação de participação com 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento. 

Não participarão do estudo indivíduos com as seguintes condições: (1) Indivíduos com 

doença grave que leve a risco de vida durante ou após o procedimento realizado; (2) 

Indivíduos com diagnóstico prévio de qualquer imunodeficiência primária ou adquirida; (3) 

Indivíduos com desnutrição grave, idade superior a 70 anos, ou fazendo uso de terapia 

imunossupressora. 

 

Procedimentos: 

Gostaríamos de sua autorização para obteremos 20 ml de seu sangue e realizar 

exames para HIV/HTLV. A saber, a responsável pela coleta do sangue será Tânia Maria Vieira 

Souza, Enfermeira do Hospital Universitário da UFS, ou outro profissional capacitado para 

realizar o procedimento. 

Você receberá a medicação padrão utilizada para tratar de uma doença, e em um dos dias do 

tratamento receberá uma dose dos medicamentos usados para avaliar se a sua doença 

intensifica-se com o metabolismo de outros produtos.  

 

Riscos/ desconfortos: 

A retirada de sangue seguirá os procedimentos padrões de rotina médica, com 

riscos mínimos. Você poderá ter algum desconforto no local de entrada da agulha, e pode 

ocorrer um hematoma. Há também, um pequeno risco que você desmaie, ou que ocorra 

infecção no local de entrada da agulha. 
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Benefícios potenciais: 

Você não receberá benefícios diretos da sua participação neste estudo. O maior 

beneficiário que você poderá ter é a satisfação de participar num estudo que pode indicar 

como a resposta imune humana ocorre contra saliva de flebótomos. Este conhecimento poderá 

ser útil no desenvolvimento de vacinas contra leishmaniose, no futuro, protegendo outras 

pessoas. 

 

Compensação:  

Não haverá compensação por este estudo, e nem benefícios médicos para o 

voluntário. 

 

Alternativa: 

Você poderá decidir a não participar do estudo a qualquer época. Assegurando aos 

sujeitos da pesquisa a continuidade de acesso ao tratamento. 

 

Novos Conhecimentos: 

Qualquer novo conhecimento desenvolvido por este estudo que se relacione com a 

sua participação lhe será diretamente comunicada. 

 

Uso futuro do material obtido nesta pesquisa: 

O material coletado nesta pesquisa poderá ser guardado no laboratório da 

FIOCRUZ e eventualmente ser usado em futuros projetos de pesquisa. Para que isto ocorra o 

novo projeto deverá ser autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa e será garantida a 

confidencialidade dos doadores. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES PERTINENTES. 

 

1. Confidencialidade: Quando os resultados de uma pesquisa são comunicados a uma revista 

médica ou em reuniões científicas, as pessoas que tomaram parte não são identificadas. Na 

maioria dos casos, a FIOCRUZ não revelará qualquer informação sobre o seu envolvimento 

em pesquisa sem a sua permissão por escrito. Contudo, se você assinar um formulário de 

liberação de informação, por exemplo, para uma companhia de seguro, a FIOCRUZ dará 

informação sobre o seu prontuário médico. Esta informação poderá afetar (tanto favorável 

quanto desfavoravelmente) o desejo da companhia em aceitar o seu seguro. 

Você deve saber que nós poderemos liberar informação sobre o seu prontuário médico, sem a 

sua autorização, por exemplo, se requerido por agentes da lei, ou outras pessoas autorizadas. 

Fica permitido solicitar a autorização do sujeito da pesquisa para acesso aos dados do 

prontuário médico. 

 

2. Política sobre danos relacionados com pesquisa. Nós forneceremos cuidados médicos de 

curta duração para qualquer dano que resulte de sua participação nesta pesquisa. 

 

3. Pagamentos: Os participantes não são pagos para tomar parte em estudos de pesquisa na 

FIOCRUZ. 

 

4. Problemas ou Perguntas. Se você tiver problemas ou questões sobre este estudo, ou sobre 

seus direitos como participantes em pesquisa, ou sobre danos relacionados com a pesquisa, 

você poderá procurar o pesquisador principal no Centro de Pesquisa Gonçalo Moniz na Rua 

Waldemar Falcão, n° 121, Candeal, Salvador-BA, ou pelo telefone (71) 31762259. Em 
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Sergipe, procurar o Dr. Roque Pacheco de Almeida, Rua Cláudio Batista s/n, Hospital 

Universitário, Bairro Sanatório, Aracaju/SE, telefones: (79) 8823-7244, (79) 2105-1806. 

 

5. Documento de Consentimento. Guarde uma cópia deste documento no caso de desejar 

revê-lo. 

 

Eu li as explicações, ou ouvi a sua leitura, e tive oportunidade de discuti-lo e fazer 

perguntas.  E consinto em tomar parte no estudo. 

 

 

  

Assinatura do Paciente ou Responsável Data 

 

 

  

Assinatura do Responsável pelo 

Preenchimento 

Data 

 

 

  

Assinatura do Pesquisador Data 

 

  

Testemunha Data 
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APÊNDICE B 

 

PROTOCOLO DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM CALAZAR 

Fenotipagem de enzimas da Familia CYP 

 

   Data: 

  

               1) Identificação 

 

   Nome:                                                                                                  Apelido:  

   Nome da mãe:  

   Nome do responsável:   

   Registro:                                                                                              Atendimento:           

   Data de admissão:      Idade:                                           Sexo:   

   Data de nascimento:  Profissão: 

   Naturalidade: Aracaju  Procedência: 

   Endereço:  

   Ponto de referência:  

   Telefone para contato:  

   Enfermaria:  

    

   2) Anamnese 

Sintomas       Duração Valores 6 meses 

Febre     

Mal-estar    

Prostração    

Sonolência    

Emagrecimento    

Palidez    

Diarréia    

Tosse    

Manifestações 

hemorrágicas 
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3) Exame Físico 

 

Sinais D 0  D 30    D 90  D 180  

Febre (TºC)   -  

Palidez   -  

hepatomegalia          

consistência 

                                     

tamanho 

    

Esplenomegalia        

consistência 

                                     

tamanho 

    

Peso     

Pulso     

Pressão arterial     

Temperatura axilar     

Fâneros     

ACV     

Ap. Resp.     

                                                   

4) Exames Laboratoriais 

 

Exames D 0  D 10    D 20   D 30  6 m 1 ano 

Hemácias       

Hb       

Ht       

Leucócitos       

Neutrófilos       
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Eosinófilos       

Linfócitos       

Monócitos       

Plaquetas       

TP       

TTPa       

Albumina       

Globulina       

Reação de 

Montenegro 
      

Sorologia para 

Calazar 
      

Cultura       

Esfregaço de 

MO   
      

Sumário de 

Urina 
      

Fezes com 

Baermaim 
      

TGO       

TGP       

FA       

Γgt       

Amilase       

 

Realizado por:  __________________________________________________________ 

Supervisionado por: ______________________________________________________ 

Observações: 



 

 

 

APÊNDICE C 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE DURANTE AS COLETAS 

DATA:  /         /                 Sigla do paciente (3 letras maiúsculas):            

Nome completo:           

ETAPA (assinalar uma):   Pré trato. (01)    Pós trato. (02)     3 meses  (03)       6 meses  (04) 

Sexo:        M      F               Idade:           anos                   

Ingresso na Unidade (h:min):           :                  Esvaziamento da bexiga (h:min)          :               

TEMPO ZERO  =  Ingestão dos medicamentos (h:min):              :                                     

AMOSTRAS 

HORÁRIO 

COLETA 

PA  (mm Hg) 

PULSO   (bpm) 

ESTADO DE VIGÍLIA 

(AC    SON   DOR) 

OUTROS DADOS (use o 

verso se necessário) 

Observações 

TEMPO            

CÓDIGO 

PRÉ-

DOSE 
  

PA           /    

Pulso 

  

0,15h   

PA           /    

Pulso 

  

0,30h   

PA           /    

Pulso 

  

0,45h   

PA           /    

Pulso 

  

1h   

PA           /    

Pulso 

  

2h   

PA           /    

Pulso 

  



 

 

3h   

PA           /    

Pulso 

  

4h   

PA           /    

Pulso 

  

5h   

PA           /    

Pulso  

  

6h   

PA           /    

Pulso 

  

Urina 8h   

PA           /    

Pulso 

  

 

Volume Urinário Total:                               ml               Código: 

Responsável pelo preenchimento da ficha:  

 

 

 

 

 


