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RESUMO 

 

 
MAGALHÃES, L. S. Caracterização fenotípica de Leishmania infantum obtidas de 

pacientes refratários ao tratamento com antimonial. São Cristóvão: 2016. Dissertação 

(Mestrado em Biologia Parasitária) – Universidade Federal de Sergipe. 

 
A leishmaniose visceral (LV) é uma doença infecciosa grave que se não tratada pode levar 

a morte. A quimioterapia é a principal forma de tratamento e os antimoniais são as drogas 

de primeira escolha. A eficácia do tratamento é uma consequência do perfil imunológico 

do paciente, das propriedades farmacocinéticas da droga e das diferenças intrínsecas de 

cada cepa. A resistência dos parasitos aos antimoniais e a refratariedade ao tratamento é 

mundialmente emergente. Poucos estudos utilizam isolados clínicos de pacientes 

refratários ao tratamento buscando compreender as maquinarias de resistência. Dessa 

forma o presente estudo teve como objetivo caracterizar componentes fenotípicos de 

isolados clínicos de Leishmania (L.) infantum obtidos de pacientes com LV refratários ao 

tratamento com Glucantime®. Foram avaliadas alterações ultraestruturais frente ao 

antimonial trivalente (SbIII) e ação de bombas de transporte relacionadas ao efluxo de 

droga. No total, foram utilizados quatro isolados: dois isolados de pacientes refratários ao 

tratamento e dois isolados de pacientes responsivos ao tratamento com antimonial. A 

susceptibilidade desses isolados foi avaliada in vitro com a exposição de promastigotas a 

concentrações crescentes de SbIII e determinação da concentração inibitória média 

(IC50). Quando comparadas, as IC50s dos isolados de pacientes refratários são 

significativamente maiores que as IC50s dos isolados de pacientes responsivos, 

mostrando um perfil de resistência a droga in vitro. A partir desses resultados, a 

concentração de 615 µM de SbIII foi escolhida para a execução dos experimentos. Essa 

concentração demonstrou ser tóxica, mas compatível com a sobrevivência em todos os 

isolados. Em seguida, os isolados foram submetidos a microscopia eletrônica de 

transmissão (MET) após serem expostos a 615 µM de SbIII por 48h. Os dois isolados de 

pacientes responsivos ao tratamento demonstraram alterações ultraestruturais 

significativas, com a presença de vacuolização, desorganização e compactação 

citoplasmática, com aumento da eletrodensidade, e a presença marcante de células com 

intensa perda de conteúdo eletrodenso do citoplasma, indicando incompatibilidade com 

a vida. Enquanto os dois isolados obtidos de pacientes refratários ao tratamento 

apresentaram algumas células morfologicamente alteradas, compactadas e eletrodensas, 

indicando resposta ao estresse. Por fim, para avaliar a presença de mecanismos de 

transporte transmembrana relacionados ao efluxo de droga, os isolados foram submetidos 

a dois protocolos: o uso da sonda fluorescente Rodamina 123 junto ao bloqueador de 

canais, cloridrato de verapamil, além do uso direto do verapamil na reversão da resistência 

durante a exposição ao SbIII in vitro. Os resultados obtidos demonstraram que bombas 

do tipo MDR-1 não estão relacionados aos diferentes perfis de resistência in vitro ao 

antimonial nos isolados de pacientes refratários. Juntos, os resultados encontrados no 

presente trabalho demonstram que isolados clínicos de pacientes refratários possuem 

características fenotípicas que tornam seu comportamento diferenciado dos isolados de 

pacientes responsivos quando expostos ao antimonial in vitro. 

 

Palavras-chaves: leishmaniose visceral; antimônio; resistência a medicamentos. 
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ABSTRACT 

 

 
MAGALHÃES, L. S. Phenotypic characterization of Leishmania infatum isolated 

from antimony-refractory patients. São Cristóvão: 2016. Dissertação (Mestrado em 

Biologia Parasitária) – Universidade Federal de Sergipe. 

 
Visceral leishmaniasis (VL) is a serious infectious disease that if left untreated can lead 

to death. Chemotherapy is the main form of treatment and antimony are the drugs of first 

choice. Treatment efficacy is a consequence of the immunological profile of the patient, 

the pharmacokinetic properties of the drug and the inherent differences in each strain. The 

resistance of parasites to the antimonial and resistance to treatment is emerging 

worldwide. Few studies using clinical isolates of patients refractory to treatment seeking 

to understand the machinery of resistance. Thus, the present study aimed to characterize 

phenotypic components of clinical isolates of Leishmania (L.) infantum obtained from 

patients with LV refractory to treatment with Glucantime®. changes were evaluated 

ultrastructural front of the trivalent antimony (SbIII) and Action transport pumps related 

to drug efflux. In total, four strains were used: Two isolates treatment refractory patients 

and two isolates from patients responsive to treatment with antimony. The susceptibility 

of these strains was evaluated in vitro exposure to increasing concentrations of 

promastigotes SbIII and determination of median inhibitory concentration (IC50). In 

comparison, the IC50s of separate refractory patients are significantly greater than the 

IC50 of patients responsive isolated, showing an in vitro drug resistance profile. From 

these results, the concentration of 615 µM of SbIII was chosen to perform the 

experiments. This concentration proved to be toxic, but fully compatible with survival in 

all isolates. Then the isolates were subjected to transmission electron microscopy (TEM) 

after being exposed to 615 µM of SbIII for 48 hours. The two isolates from patients 

responsive to treatment demonstrated significant ultrastructural changes, with the 

presence of vacuolization, disorganization and cytoplasmic compression with increased 

eletrodensidade, and the strong presence of cells with intense loss eletrodense the 

cytoplasm, indicating incompatibility with life. While the two isolates from treatment 

refractory patients had preserved ultrastructure, with the presence of morphologically 

altered, compressed and electrodense cells, indicating the stress response. Finally, to 

assess the presence of transmembrane transport mechanisms related to drug efflux, the 

isolates were subjected to two protocols: using the fluorescent probe Rhodamine 123 with 

the channel blocker, verapamil hydrochloride, and the exposure to SbIII plus verapamil 

hydrochloride The results showed that MDR-1 type pumps are not related to the different 

in vitro resistance profiles to antimony in isolates from antimony-refractory patients.  

Together, the results of this study show that clinical refractory patients isolates have 

phenotypic characteristics that make her different behavior of isolates from patients 

responsive when exposed to antimony in vitro. 

 

Key-words: visceral leishmaniasis; antimony; drug resistance.
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Epidemiologia da Leishmaniose Visceral (LV) 

 

Leishmanioses constituem um grupo de doenças causadas por protozoários do 

gênero Leishmania transmitidos pela picada de flebotomíneos dos gêneros Phlebotomus 

spp ou Lutzomyia spp, e apresentam um amplo espectro de manifestações. São 

classificadas principalmente em tegumentar, forma onde há comprometimento da derme, 

e visceral, que é sistêmica, infectando principalmente células do sistema 

reticuloendotelial (PACE, 2014).  

As leishmanioses são amplamente distribuídas e endêmicas em 98 países, 

prevalentes na América, África, Ásia e Europa (ALVAR et al., 2012). A doença, LV, 

geralmente acomete a população mais pobre e está relacionada a fatores como má 

nutrição, condições precárias de moradia, sistema imunológico debilitado, deslocamento 

populacional e ausência de recursos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2015). 

Fatores de risco relacionados ao comportamento humano, como a migração por fronteiras 

internacionais têm contribuído na urgência dessas doenças (BOELAERT et al., 2000). A 

LV tem 90% de seus casos concentrada em seis países: Bangladesh, Brasil, Etiópia, Índia, 

Sudão e Sudão do Sul, onde cerca de 310 milhões de pessoas estão em risco de 

desenvolver a doença, que se não tratada pode levar a morte (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2015). Anualmente, são estimados de 200 a 400 mil novos casos da 

leishmaniose visceral no mundo, com aproximadamente 20 a 40 mil mortes (ALVAR et 

al., 2012). Nos últimos anos houve um aumento no número de infecções por LV no 

mundo, com uma tendência do espalhamento das leishmanioses por regiões onde não 

havia presença, sendo permitida, entre outros fatores, pelas mudanças climáticas vividas 

em diversas regiões, como a Europa (LINDGREN et al., 2012).  Em sua maior parte, as 

pessoas acometidas pela LV estão em áreas pobres, sejam elas urbanas ou rurais, afastadas 

de grandes centros de tratamento em saúde (DUJARDIN, 2006). No Brasil, de acordo 

com os dados do SINAM (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014a) há uma tendência de 

estabilização nos números de novos casos anuais confirmados de LV, por volta de 3 mil 

novos casos, com variações para mais e para menos, entre os anos de 2004 e 2013, 

apresentando a maior parte dos casos na região Nordeste, seguida da região Norte do país.  
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A letalidade da LV encontrava-se em 7,1% em 2013, com maiores índices no Sudeste e 

Centro-Oeste (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014b). Já em Sergipe, o histórico de casos 

de LV confunde-se com a descoberta e estudo dessa doença no Brasil, onde desde o ano 

de 1934 há descrição de casos de LV humana no estado (TAVARES; TAVARES, 1999). 

Atualmente, de 2010 a 2013, houve uma diminuição gradativa no coeficiente de 

incidência (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014), mas Aracaju continua classificada como 

área de transmissão intensa (GÓES; JERALDO; OLIVEIRA, 2013). 

 

1.2 Os parasitos do gênero Leishmania e a doença LV 

 

O gênero Leishmania pertence à família dos tripanossomatídeos e cerca de vinte 

espécies são capazes de infectar o organismo humano. Os parasitos do gênero foram 

observados pela primeira vez ainda no século XIX, próximo a virada do novo século, mas 

descritos e identificados de forma independente por diferentes estudiosos, denominados 

genericamente de Leishmania em 1903 por Ronald Ross (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2010). Nas Américas, o primeiro caso de LV descrito é datado de 

1913, enquanto que no Brasil, apenas em 1934 foram confirmados os primeiros casos a 

partir da análise de tecido hepático de 41 pacientes acometidos com LV em diferentes 

estados do país (LAINSON, 2010). 

Dois subgêneros podem ser definidos, Leishmania Viannia e Leishmania 

Leishmania, que diferem entre si no tipo de desenvolvimento ocorrido no trato digestivo 

do flebotomíneo (LUKES et al., 2007). Há uma distribuição regional nas formas da 

doença em relação aos subgêneros e espécies, onde são formados complexos com 

diferentes espécies que desenvolvem formas similares de leishmaniose em regiões 

distintas. A LV é causada pelas espécies do complexo L. donovani, que inclui as espécies: 

L. (L.) donovani, relacionada à LV principalmente no subcontinente indiano; L. (L.) 

Figura 1 Distribuição da Leishmaniose Visceral por municípios em Sergipe, de 2003 a 2011. 

Dados retirados do SINAN/SE. Imagem cedida por Marco Aurélio de Oliveira Goes. 
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infantum, relacionado a casos de LV na região do Mediterrâneo; L. (V.) chagasi, agente 

causador da LV nas Américas (KUMAR, 2013). Entretanto, nos últimos anos tem havido 

uma intensa discussão no que se refere a diferenciação das espécies L (L.) infantum e L 

(L.) chagasi. Cunha e Chagas denominaram o agente etiológico da LV nas Américas de 

L. chagasi em 1937, após resultados negativos de infecção de modelos roedores 

experimentais utilizados na Europa com L. infantum (LAINSON, 2010). O avanço das 

técnicas de análise molecular, permitiu a descoberta de similaridades genéticas entre essas 

duas espécies, que seriam uma única espécie ou diferentes subespécies diferentes de um 

mesmo ancestral (DANTAS-TORRES, 2006; SHAW, 2006). Mesmo assim, apesar de 

características moleculares coincidentes, há todo um espectro de diferenças no que se 

refere a clínica das doenças, a imunologia e patologia no organismo hospedeiro e a 

ecoepidemiologia desses parasitos, o que torna a necessário estudos mais aprofundados 

na área (SILVEIRA; CORBETT, 2010). No presente estudo, optou-se pelo uso da 

terminologia Leishmania Leishmania infantum. 

 

1.3 A biologia dos parasitos do gênero Leishmania 

 

Do ponto de vista morfológico, as espécies de Leishmania capazes de infectar o 

organismo humano são indistinguíveis quando observadas por técnicas convencionais, 

sendo possível apenas diferencia-las à nível molecular. Leishmania são parasitos da 

ordem Kinetoplastida e pertencente a classe dos Trypanosomatiadae. São digenéticos, 

apresentando duas formas de vida: amastigotas e promastigotas. As promastigotas 

flageladas desenvolvem-se e multiplicam-se no trato digestivo do flebotomíneo, enquanto 

as amastigotas residem e se multiplicam nos vacúolos fagocitários de fagócitos de 

mamíferos (KUMAR, 2013; RODRIGUES; GODINHO; DE SOUZA, 2014).  

Em relação ao seu ciclo biológico, é iniciado com promastigotas metacíclicas, 

células em estado infectivo da maturação, inoculadas pela probóscide junto a saliva 

durante o repasto sanguíneo de flobotomíneos infectados. Por seu período de 

desenvolvimento no vetor, essas formas expressam em sua membrana diferentes tipos de 

glicoconjugados, que estimulam a aderência e desencadeiam a fagocitose de macrófagos. 

As promastigotas, dentro de vacúolos parasitóforos ácidos, se diferenciam em 

amastigotas, sem motilidade, que são capazes de sobreviver nesse meio e realizar divisão 

binária. Por sua vez, após ciclos de divisão, o número de amastigotas dentro dos 
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macrófagos induz o rompimento dessas células, liberando os parasitos amastigotas para 

infectar novos macrófagos. Durante repasto sanguíneo, um flebotomíneo pode ingerir 

macrófagos infectados com amastigotas. No flebotomíneo, durante a digestão do 

alimento, essas formas amastigotas se diferenciam em promastigotas procíclicas (não 

infectivas), que invadem o tecido epitelial intestinal do flebotomíneo. Em consequência 

dessa dinâmica, é iniciada a metaciclogênese, onde as promastigotas se diferenciam em 

uma forma virulentas e incapaz de se multiplicar. É durante esse período em que se 

diferenciam os subgêneros Viannia e Leishmania, de acordo com o local onde ocorre a 

diferenciação, na região posterior ou na região média do trato intestinal, respectivamente. 

Essas formas migram pelo tecido do trato intestinal até a região anterior, onde possam ser 

inoculadas no próximo repasto (LODGE; DESCOTEAUX, 2008; SACKS, 1989). 

Estruturalmente, as formas promastigotas possuem corpo celular fusiforme, 

medindo de 5 a 20 µm de comprimento por 1 a 4 µm de largura, com flagelo chegando 

até 20 µm de comprimento. O flagelo emerge anteriormente no corpo celular por meio de 

uma estrutura chamada bolsa flagelar, que atua também na captação de moléculas do 

meio. Já a forma intracelular 

amastigota, tem formato arredondado e 

menor, de 2 por 4 µm, com flagelo 

quase que completamente internalizado 

no corpo celular. O cinetoplasto é uma 

estrutura característica da ordem desses 

protozoários e está presente nas duas 

formas de vida. É uma dilatação 

mitocondrial com anéis de DNA de 

cinetoplasto (kDNA), que fornece 

energia para movimentação do flagelo 

(VANNIER-SANTOS; MARTINY; 

DE SOUZA, 2002). Outras estruturas 

de células eucarióticas também estão 

presentes: núcleo, retículo 

endoplasmático, complexo de golgi e 

mitocôndria. Algumas outras características ultraestruturais podem ser destacadas nesses 

parasitos. A mitocôndria é única, alongada que percorre toda estrutura do corpo celular. 

Figura 2 Ilustração da estrutura promastigota de um 

parasito Leishmania, demonstrando organelas e 

estruturas vitais a sobrevivência. Adaptado de 

(TEIXEIRA et al., 2013). 
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Glicosomas, são organelas redondas e delimitadas por membrana e contém enzimas que 

atuam em diversas vias metabólicas, como oxidação de ácidos graxos. Já 

acidocalcisomes, são organelas ácidas e densas com grande quantidade de conteúdo 

iônico, como fosfatos, cálcio, magnésio e que possui intensa atividade de bombas de 

transporte em sua membrana. Há também a presença de inclusões lipídicas que atuam 

como fontes de reserva para os parasitos (DE SOUZA, 2008; RODRIGUES; GODINHO; 

DE SOUZA, 2014). 

 

1.4 Relação Leishmania e o organismo hospedeiro 

 

Por se tratar de um parasito intracelular obrigatório, o controle da infecção por 

Leishmania spp. é mediado pela resposta imunológica celular, do tipo Th1, com 

importante participação de macrófagos ativados e maturados principalmente por 

linfócitos T CD4+. O estabelecimento da doença consiste na capacidade de evasão e 

subversão dessa resposta protetora pelos parasitos. A resposta Th2 tem sido vista como 

favorável a infecção e disseminação desses parasitos, estabelecendo a doença 

(MOUGNEAU; BIHL; GLAICHENHAUS, 2011; SHARMA; SINGH, 2009). A 

presença de outras citocinas e quimiocinas pro-inflamatórias no soro de pacientes com 

LV indica que não há uma resposta clara e polarizada. Entretanto, estudos têm 

demonstrado a importância da Interleucina-10 no estabelecimento da doença e 

sobrevivência dos parasitos. A IL-10 atua modulando o meio permitindo a sobrevivência 

dos macrófagos, principal célula hospedeira aos parasitos. Essa modulação negativa 

implica na transformação do macrófago em uma célula não responsiva, incapaz de 

produzir radicais livres antimicrobianos. Além da IL-10, TGF-β tem sido demonstrada 

como fator favorável a doença (KUMAR; NYLÉN, 2012; NYLÉN; SACKS, 2007). 

Inicialmente, já no momento do repasto sanguíneo, a saliva do flebotomíneo vetor 

injetada no tecido do hospedeiro, carrega moléculas que são capazes de estimular 

processo inflamatório, atraindo células hospedeiras para os parasitos e tornando o meio 

negativamente regulado, facilitando a sobrevivência dos parasitos (PRATES et al., 2012). 

Ainda nesse processo inicial, os neutrófilos são as primeiras células recrutadas a chegar 

no local da infecção. Esses fagócitos têm sido demonstrados como essenciais na resposta 

a ser desencadeada por outras células, tendo um papel permissivo ou controlador dos 

parasitos. A liberação de mediadores inflamatórios e enzimas presentes em seus grânulos 
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neutrofílicos, junto a atuação de outras células, torna a primeira linha de defesa 

imunológica, o chamado sistema imune inato, capaz de controlar a infecção. Além disso, 

tem sido demonstrado a atuação de outro importante mecanismo de neutrófilo no controle 

de infecções, as NETs (armadilhas extracelulares de neutrófilos), capazes de controlar a 

propagação dos parasitos. Porém, estudos demonstram que diferentes espécies de 

Leishmania são capazes de subverter a resposta dos neutrófilos, transformando-os em 

facilitadores da infecção, seja como cavalos de troia, em que os neutrófilos infectados 

modulam negativamente os macrófagos, de forma direta, seja como coelhos de troia, onde 

a morte de neutrófilos infectados modula negativamente as células próximas, facilitando 

a infecção. Além disso, é demonstrado que parasitos Leishmania podem ser capazes de 

clivar as NETs, escapando da imobilização (CARLSEN et al., 2015; DE SOUZA 

CARMO; KATZ; BARBIÉRI, 2010; JOHN; HUNTER, 2008; MARQUES et al., 2015; 

NYLÉN; GAUTAM, 2010; PETERS et al., 2008).  

Outra barreira inicial ao estabelecimento da infecção por Leishmania é a atuação 

do sistema complemento. Esse conjunto de mais de trinta proteínas solúveis do plasma 

demonstra alta capacidade de lisar promastigotas de Leishmania nos primeiros minutos 

exposição experimental in vitro (DOMÍNGUEZ et al., 2002). Entretanto, a pressão 

seletiva natural desses parasitos levou ao desenvolvimento de fatores de virulência 

capazes de evadir a essa resposta. A leishmanolisina, ou GP63, e o lipofosfoglicano 

(LPG) podem atuar, em diferentes espécies de Leishmania, neutralizando o clearance de 

parasitos por meio do complemento. É demonstrado que essas moléculas podem utilizar 

o complemento para facilitar a fagocitose dos parasitos pelos macrófagos, permitindo a 

sobrevivência dos mesmos (GURUNG; KANNEGANTI, 2015). 

Os macrófagos, além de serem as mais importantes células hospedeiras para 

parasitos Leishmania, também atuam como importante forma de controle da infecção. 

Espécies de Leishmania são capazes de induzir a polarização de ambos os fenótipos de 

macrófagos, do tipo M1, chamados de classicamente ativados, relacionados a resposta 

Th1/IFN-γ, e o fenótipo M2, macrófagos alternativamente ativados, relacionados a 

resposta Th2/IL-4 e reparação tecidual. Estudos têm demonstrado que macrófagos M2 

são permissivos a proliferação de parasitos Leishmania, enquanto o fenótipo M1 está mais 

relacionado a expressão do radical leishmanicida, óxido nítrico (LOPES; COSTA-DA-

SILVA; DOSREIS, 2014). O papel essencial do óxido nítrico (NO) no controle da 

infecção por Leishmania tem sido demonstrado por muitos anos. Inicialmente, a liberação 
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de citocinas ativadoras, como IFN-γ, induzem a produção da enzima iNOS (óxido nítrico 

sintase induzível). Essa enzima desencadeia a conversão de L-arginina em NO, que por 

sua vez atua interferindo diretamente na desestabilização de vias celulares vitais aos 

parasitos, como na ligação e reação junto a metaloproteínas e proteínas cisteínas, 

impedindo a continuidade do ciclo de respiração oxidativa mitocondrial (ARANGO 

DUQUE; DESCOTEAUX, 2015; OLEKHNOVITCH; BOUSSO, 2015; 

PODINOVSKAIA; DESCOTEAUX, 2015; REINHARD et al., 2012). Mas para que essa 

resposta efetora seja eficaz é necessária a participação de células do sistema adaptativo, 

que agem no reconhecimento dos parasitos e na maturação da resposta, tornando-a mais 

específica. Na LV, diferente de outras formas de leishmaniose, não é possível destacar 

uma dicotomia entre a presença e atuação das respostas imune Th1 e Th2. Estudos 

sorológicos e análises de infecções in vitro têm demonstrado variações na presença de 

diferentes interleucinas, características de cada uma dessas respostas, como IL-2, INF-γ, 

IL-12, IL-4, TGF-β, além da ação crucial da IL-10, descrita anteriormente, e o papel de 

linfócitos T Reguladores (Treg CD25+) (KAYE; SCOTT, 2011; MANSUETO et al., 

2007; SHIO et al., 2012). 

Tendo por base a relação do sistema imunológico, a clínica relacionada aos 

organismos humanos hospedeiros torna-se mais clara. Os macrófagos infectados pelas 

espécies viscerotrópicas se localizam essencialmente no fígado, baço e medula óssea. 

Após o período de incubação dos parasitos, que pode levar de dias a anos, o parasitismo 

pode desencadear sinais e sintomas clínicos como febre, caquexia, pancitopenia, 

hipergaglobulinemia e hipoalbuminemia. O tropismo tecidual leva a um quadro clínico 

com aplasia medular e hepatoesplenomegalia progressiva. A infecção pode se tornar 

crônica, com presença de recaídas, ocasionadas pela cura não estéril, e casos de 

oportunismo em indivíduos não sintomáticos, que também podem atuar como 

reservatórios dos parasitos. Outro quadro alarmante e em ascensão é a coinfecção 

Leishmania em pacientes HIV positivos, que por apresentarem um sistema imune 

comprometido, tornam-se mais permissivos para a proliferação dos parasitos. De forma 

similar, a má nutrição e a exposição constante aos parasitos, aumentando a carga 

parasitária, situações mais presentes para indivíduos com pior condição socioecônomica 

podem contribuir desbalanceado o equilíbrio. Dessa forma, é clara a influência de fatores 

ligados ao organismo hospedeiro (fatores associados a genética), características de 

virulência dos parasitos e fatores ambientais, no equilíbrio da relação parasito e 
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hospedeiro, Leishmania versus organismo humano (KUMAR, 2013; MCGWIRE; 

SATOSKAR, 2014; OKWOR; UZONNA, 2013; SINGH et al., 2014). 

 

1.5 Controle quimioterápico, refratariedade e resistência a droga 

 

A quimioterapia é a principal forma de tratamento dos pacientes e controle da LV. 

Sua efetividade depende dos fatores que relacionam o sistema imunológico do 

hospedeiro, as características farmacológicas da droga e fatores intrínsecos dos parasitos. 

Por décadas, o uso de compostos antimoniais (Sb) tem predominado como primeira 

escolha de tratamento. Em 1912, Gaspar Vianna fez o uso de tártaro emético (forma 

trivalente do antimonial) e observou resultados positivos no controle da leishmaniose 

cutânea. Porém, a alta toxicidade desses compostos tornava seu uso terapêutico inviável. 

Anos depois, em 1936, Schmidt introduziu o uso dos antimoniais pentavalentes na prática 

clínica. A partir disso, desde os anos 1940 os antimoniais pentavalentes têm sido 

utilizados no controle terapêutico das leishmanioses. As drogas antimoniais pentavalentes 

(SbV) mais utilizados são estibogluconato de sódio (Pentostam®) e o antimoniato de 

meglumina (Glucantime®), utilizada no Brasil. A forma, pentavalente, é considerada uma 

pró-droga que necessita de conversão para forma reduzida trivalente (SbIII), que tem 

efeito tóxico direto nos parasitos e pode atuar na potencialização do sistema imunológico 

do hospedeiro. Essa metabolização pode ser feita no fígado, onde a forma SbV tem altas 

concentrações, junto ao plasma e baço. O SbV tem a excreção de cerca de metade da 

concentração inicial nas primeiras 24h após injeção. Já o SbIII tem uma alta taxa de 

absorção e excreção, com meia vida em torno de 2 horas. Juntas, as características 

farmacocinéticas e tóxicas desses compostos geram um quadro com diversas reações 

adversas como, cardiotoxicidade (arritimas, taquicardia, fibrilação), alterações hepáticas 

e pancreáticas, artralgia e mialgia. Apesar de utilizados por décadas no controle das 

leishmanioses, o mecanismo de ação dos antimoniais ainda não está esclarecido. Sabe-se 

que o SbIII é tóxico para ambas as formas de Leishmania¸ amastigotas e promastigotas. 

Apesar das controvérsias, estudos têm demonstrado ação desses compostos em vias 

metabólicas essenciais a sobrevivência, reduzindo o suprimento energético no parasito. 

Estudos indicam a ação direta em enzimas da via glicolítica, inibindo a fosforilação de 

ADP (difosfato de adenosina) e na β-oxidação de ácidos graxos, ainda podendo se ligar a 

ribose e formar complexos nucleosidos de adenina, agindo como bloqueadores do 
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transporte de purinas  (CROFT; OLLIARO, 2011; CROFT; SUNDAR; FAIRLAMB, 

2006; FRÉZARD; DEMICHELI; RIBEIRO, 2009; MISHRA; SAXENA; SINGH, 2007; 

RATH et al., 2003; SUNDAR; CHAKRAVARTY, 2013). 

As limitações do uso dos antimoniais levou a utilização clínica de outros 

compostos, principalmente para a LV, que é mais grave. A anfotericina B, composto 

antifúngico, é normalmente a droga de segunda escolha para as leishmanioses. Em suas 

duas principais formulações, lipossomal e desoxicolato, esse composto tem alta 

efetividade na eliminação de Leishmania. Entretanto, o alto custo e a presença de efeitos 

tóxicos também limitam seu uso. A miltefosina é um composto anticancerígeno, com 

espectro de ação leishmanicida bem caracterizado in vitro. Estudos têm sido realizados 

buscando desenvolvimento de medicamentos baseados nesse composto. Parmomicina e 

pentamidina são compostos anti-protozoários que tem eficácia demonstrada em alguns 

estudos para o tratamento da LV (LOCKWOOD; MOORE, 2010; NO, 2016; PELISSARI 

et al., 2011).  

Mais recentemente, por volta da década de 1980, na região de Bihar, na Índia, 

começaram a surgir casos de refratariedade ao tratamento com os antimoniais 

pentavalentes. Esse quadro de refratariedade pode surgir devido a alterações em algum 

dos elementos que se somam para efetividade da droga. Nesses casos na Índia, assim 

como em diversos casos descritos em estudos de diferentes regiões, características de 

resistência a droga presentes nos parasitos Leishmania foram demonstradas como fatores 

importantes no desenvolvimento da refratariedade. Inúmeros esforços têm sido tomados 

buscando o desenvolvimento de novas abordagens eficazes contra o parasito e da 

compreensão das maquinarias de resistência (FREITAS-JUNIOR et al., 2012; 

MALTEZOU, 2010; PONTE-SUCRE; DIAZ; PADRÓN-NIEVES, 2013). 

Entre os mecanismos de resistência descritos, alguns são bem estabelecidos e 

envolvem elevação ou diminuição na expressão de bombas de transporte e enzimas, 

naturalmente expressas nos parasitos. O transportador transmembrana aquagliceroporina, 

presente em variadas classes e espécies, é responsável pela captação de metaloides para 

o meio intracelular. Na Leishmania, a aquagliceroporina-1 (AQP1), tem sido apontada 

como responsável pela captação do SbIII para a célula. A superexpressão dessa molécula 

torna espécies de Leishmania hipersensíveis ao antimonial, enquanto a sua regulação 

negativa tem sido relacionada e evidenciada em parasitos com maior resistência a droga. 

Além da AQP1, transportadores da superfamília ABC têm sido descritos e relacionados 
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a resistência aos antimoniais em Leishmania. Essa superfamília é um domínio intracelular 

conservado por diferentes espécies e através do transporte ativo dependente de ATP, essas 

bombas podem ser capazes de retirar a droga do meio intracelular ou sequestrar em 

vesículas, diminuindo a concentração e toxicidade no parasito. Dois tipos são descritos e 

relacionados a Leishmania resistentes aos antimoniais. O primeiro deles é relacionado a 

membrana celular e não está bem esclarecido, mas trabalhos têm demonstrado a presença 

de uma proteína de 170 kDa, do tipo P-gp (glicoproteína-P), conhecido como proteína 

multidroga resistente 1 (MDR-1), e que se localiza na membrana celular, responsável pelo 

efluxo direto do antimonial para fora da célula. O segundo tipo de bomba é o 

transportador MRPA (proteína multidroga resistente A), também conhecido como PGPA, 

pertencente a subfamília ABCC3. Essas bombas MRPA foram descritas presentes na 

membrana de vesículas e vacúolos próximos a bolsa flagelar, o que permite a exocitose 

da droga captada e internalizada. Entretanto, o sequestro da droga por essas moléculas 

MRPA, está relacionado a complexos metal-tiol, ou seja, o antimonial necessita ser 

complexado com tióis celulares. Os compostos tióis estão relacionados a sobrevivência e 

proliferação dos parasitos, atuando diretamente no controle e manutenção do meio 

intracelular contra compostos tóxicos e radicais livres, como espécies reativas de 

nitrogênio e oxigênio. O aumento na síntese de ornitina descarboxilase, γ-glutamilcisteína 

sintetase e tripanotiona redutadse (enzimas da via precursora dos tióis) fazem um 

equilíbrio favorável do parasito frente ao antimonial, por meio do aumento na síntese de 

tiol e consequente conjugação, sequestro e extrusão da droga. Curiosamente, apesar de 

incerto, trabalhos demonstram que os tióis podem atuar como redutores da pró-droga SbV 

para forma ativa SbIII, além de serem possíveis alvos de ação, ou seja, a superexpressão 

de alvos da droga induz a neutralização da mesma e permite a sobrevivência dos parasitos 

(ASHUTOSH; SUNDAR; GOYAL, 2007; CHAKRAVARTY; SUNDAR, 2010; 

FRÉZARD; MONTE-NETO; REIS, 2014; KAUR; DEY, 2000; OUELLETTE et al., 

1998; PÉREZ-VICTORIA et al., 2001; PONTE-SUCRE, 2003; SINGH; KUMAR; 

SINGH, 2012; SINGH, 2006). 

Além de estarem estritamente ligadas a resistência aos antimoniais, essas 

alterações moleculares podem atuar também modificando a resposta imunológica do 

organismo hospedeiro, facilitando a evasão e sobrevivência dos parasitos  Mukherjee et 

al. (2013) demonstraram em mutantes laboratoriais que a expressão de bombas MDR-1 

está ligada a presença de IL-10 estimulada pelos próprios parasitos resitentes. Outras 
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moléculas também têm sido demonstradas na participação da resistência de Leishmania 

aos compostos antimoniais, tais como enolases, carboxipeptidases e proteínas de choque 

térmico (hsp), demonstrando grande variação de mecanismo relacionados a resistência 

aos antimoniais. Essas diferenças têm sido evidenciadas mesmo entre as análises 

utilizadas para o mesmo grupo de isolados, como variações nos perfis de conteúdo 

expresso, material proteico presente e alterações nas vias metabólicas (AÏT-OUDHIA et 

al., 2011; KAUR; RAJPUT, 2014). Recentemente, foi observado em dados do grupo de 

pesquisa que isolados de L. infantum podem apresentar resistência cruzada in vitro ao 

antimonial trivalente e óxido nítrico, e que esses mesmos isolados podem modular a 

produção de radicais livres e sobreviver em infecção de macrófagos in vitro (DE MOURA 

et al., 2015; SANTOS et al., 2012).  

Contudo, algumas considerações experimentais são importantes. Muitos trabalhos 

utilizam mutantes laboratoriais na investigação dos componentes de resistência. Esses 

mutantes, obtidos a partir da exposição gradual e crescente a concentrações de SbIII, são 

questionados quanto a capacidade de extrapolação e reprodutibilidade dos resultados para 

isolados obtidos de pacientes refratários ao tratamento. Na literatura, são descritas 

inúmeras variações de fenótipos e genótipos envolvidos na resistência, sejam variações 

entre isolados clínicos e mutantes laboratoriais, como também entre isolados clínicos de 

diferentes espécies e até mesmo de uma única espécie, mas de regiões diferentes (JEDDI; 

PIARROUX; MARY, 2011). Diante das variações presentes em estudos anteriores e da 

escassez no Brasil de publicações relacionadas a refratariedade dos pacientes ao 

tratamento e resistência dos parasitos ao antimonial, torna-se importante a caracterização 

de mecanismos presentes em isolados clínicos naturalmente resistentes as drogas. Nesse 

trabalho foram avaliadas alterações ultraestruturais de isolados expostos ao SbIII, como 

também foram avaliados a presença de mecanismos de transporte relacionados a 

resistência. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

Caracterizar componentes fenotípicos de isolados clínicos de Leishmania (L.) 

infantum obtidos de pacientes com LV refratários ao tratamento com antimonial 

pentavalente. 

 

 

2.2 Específicos 

 

 Avaliar alterações ultraestruturais em isolados clínicos após exposição in vitro ao 

SbIII  

o Hipótese: isolados clínicos de Leishmania (L.) infantum obtidos de 

pacientes com LV refratários ao tratamento com Glucantime® apresentam 

melhor conservação morfológica e organelar quando expostos ao 

antimonial in vitro 

 

 Identificar mecanismos de transporte de membrana relacionados a resistência aos 

compostos antimoniais 

o Hipótese: Isolados clínicos de Leishmania (L.) infantum obtidos de 

pacientes com LV refratários ao tratamento com Glucantime® apresentam 

maior quantidade e ação de bombas de transporte responsáveis por 

diminuir a ação do antimonial trivalente in vitro 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Desenho experimental 

 

 

3.2 Cultura de Leishmania (L.) infantum 

Os isolados de Leishmania infantum utilizados foram obtidos a partir do banco de 

criopreservação (estocagem a - 70 ºC) do Laboratório de Biologia Molecular do Hospital 

Universitário da Universidade Federal de Sergipe, oriundos de pacientes refratários ou 

responsivos ao tratamento e atendidos no mesmo hospital. Esses pacientes participaram 

do projeto de pesquisa coordenado pelo Dr. Roque Pacheco de Almeida e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-HU-UFS), código CAAE-0151.0.107.000-07. A 

refratariedade ao tratamento é determinada pelo Ministério da Saúde como a falha 

terapêutica e não obtenção de cura após a segunda série regular de tratamento com o 

antimonial pentavalente (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

As promastigotas foram cultivadas em Meio Schneider (Sigma-Aldrich Co., St. 

Louis, MO, EUA) suplementado com 10% de Soro Bovino Fetal (Sigma-Aldrich Co., St. 

Obtenção de promastigotas de L. (L.) infantum de 
pacientes com LV refratários ao tratamento com 

Glucantime®

Exposição ao SbIII in vitro

Ultraestrutura por Microscopia 
Eltrônica de Transmissão

Identificação de Mecanismos 
de Transporte

Ensaios com Rodamina 123 e 
Cloridrato de Verapamil
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Louis, MO, EUA), L-Glutamina e 1% de penicilina (100 U/mL), estreptomicina (100 

µL/mL) (Sigma-Aldrich Co., St. Louis, MO, EUA) em estufa BOD a 24 °C.  

Semanalmente, a motilidade e morfologia das culturas foram observadas. A curva 

de crescimento foi realizada a partir da contagem diária em câmara de Neubauer, de cada 

cultura e permitiu definir o período de crescimento logarítmico (fase log), onde há maior 

atividade metabólica celular, e o período estacionário com a maior presença de células 

infectantes (metaciclícas). Cada isolado foi mantido até a quarta passagem em cultura, 

evitando modificações nas características dos parasitos (JEDDI; PIARROUX; MARY, 

2011). Quando necessário, isolados eram descongelados do banco de criopreservação e 

colocados em cultura de crescimento após lavagem com solução salina (lavagem celular 

padronizada em 1620G por 10 min a 4 °C). 

 

3.3 Ensaio de Viabilidade ao Antimônio Trivalente in vitro 

As promastigotas de L. infantum isoladas de pacientes refratários ou responsivos 

ao tratamento tiveram suas viabilidades avaliadas por contagem na câmara de Neubauer. 

Para realização do ensaio de viabilidade ao SbIII, promastigotas em fase log de 

crescimento foram lavadas de forma padrão e ajustadas em meio Schneider puro para uma 

concentração de 1~5 x105 células/100 µL por poço, em microplacas de 96 poços (fundo 

U). Foram utilizadas concentrações crescentes de SbIII (Potassium antimonyl tartrate 

trihydrate; Sigma-Aldrich, EUA), que variavam a cada 250 µM, e iam de 250 até 2000 

µM, diluídas em meio Schneider. Foi adicionado 100 µL de cada concentração aos poços 

com parasitos. Para os poços controle, foi utilizado meio Schneider puro. As placas foram 

incubadas em estufa B.O.D. a 24 °C por um período de 48h. Ao final desse período foi 

realizada a contagem das promastigotas presentes em cada poço por meio da câmara de 

Neubauer. Com esses valores de viabilidade, a IC50 de cada isolado foi avaliada por meio 

do software GraphPad Prism 5.0, com análise de regressão linear. 

 

3.4 Ensaio de Microscopia Eletrônica de Transmissão (M.E.T.) 

Para avaliar a presença de alterações celulares ao nível ultraestrutural os diferentes 

isolados, de pacientes refratários ou responsivos, foram expostos a diferentes condições 

e então submetidos a ensaio de M.E.T. Foram utilizadas as seguintes condições de 

exposição: SbIII e ao controle, sem exposição a droga. A concentração média escolhida 
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foi obtida a partir da análise das IC50 dos isolados. Inicialmente, promastigotas cultivadas 

em crescimento exponencial foram lavadas com PBS, a 1620G por 10 minutos a 4 °C, e 

então ressuspensas e ajustadas para uma concentração final de 1 x108/mL. Os parasitos e 

a droga foram suspensos em meio Schneider puro (Sigma-Aldrich, USA) e incubados por 

48 h em estufa B.O.D a 24 ºC. Ao fim da exposição as células foram lavadas e em seguida 

fixadas em solução de tampão cacodilato de sódio 0,1 M e levadas para processamento 

na Plataforma de Microscopia Eletrônica do Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz 

(Fiocruz, Salvador/BA). Brevemente, seguindo em etapas, as amostras foram pós-fixadas 

em Tampão Cacodilato 0,1 M com 1% de tetróxido de ósmio e 0,8% de ferricianida de 

potássio, desidratadas em gradiente de concentrações de acetona e embebidos e 

emblocados gradualmente em resina Polybed®. Em seguida foram cortadas e coradas em 

acetato de uranila e citrato de chumbo. Após processamento as grades foram observadas 

e processadas no microscópio eletrônico de transmissão JEOL 1230. 

 

3.5 Identificação de mecanismos de transporte 

Para identificar a presença de mecanismos de transporte de efluxo foram 

adaptados protocolos previamente descritos com uso de marcador fluorescente Rodamina 

123 e cloridrato de verapamil. Esse marcador entra de forma livre e passiva na célula, 

mas sua saída é dependente de mecanismo de transporte. Já o verapamil é um clássico 

inibidor de bombas de transporte do tipo Pgp, descritas na resistência ao antimonial. 

Promastigotas em cultivo na fase exponencial de crescimento, 1 x106/mL, foram lavadas 

com PBS frio a 1000G por 10 minutos a 4 °C e ressuspensas em 500 µL de Schneider 

contendo 2,5 µM de Rodamina 123 (Molecular Probes, Thermo Fisher, EUA). As células 

foram incubadas por 1h em câmara escura e após esse período, as suspensões foram 

lavadas, o sobrenadante descartado e o pellet ressuspendido em 1000 µL de PBS frio. Foi 

feito um segundo tubo para cada isolado contendo no meio, além de Rodamina 123, o 

bloqueador de canal de transporte cloridrato de verapamil na concentração de 100 µM. A 

análise foi feita em escala logarítmica em citômetro BD FACSCanto equipado com laser 

de argônio (15MW) em Alexa Fluor-488 nm por meio do software FACSDiva II e 

FlowJo. 

Com objetivo de avaliar a atuação direta das bombas tipo P-gp na resistência in 

vitro ao SbIII e a capacidade de reversão dessa resistência pelo uso de bloqueador de 

canais, foi adotado protocolo estabelecido por Neal et al. (1989), com algumas 
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modificações. De forma similar ao protocolo adotado para viabilidade, as promastigotas 

em crescimento exponencial foram lavadas e ajustadas para concentração de 1~5 x106 

promastigotas/mL. Em seguida foram expostas ao SbIII in vitro na concentração de 

escolha, 615 µM, com ou sem adição de cloridrato de verapamil, e diluídos em meio 

Schneider puro. Foram incubadas por 48h, em microplacas de 96 poços, e em estufa 

B.O.D. a 24 ºC. Após esse período, as concentrações de promastigotas viáveis foram 

determinadas pela contagem na câmara de Neubauer. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Exposição dos isolados clínicos ao antimonial e determinação das IC50s 

 

Quatro isolados clínicos foram selecionados e utilizados na construção do 

trabalho. Dois isolados obtidos de pacientes refratários ao tratamento com antimonial, 

LVHSE 09 e 49, e dois isolados obtidos de pacientes responsivos ao tratamento com 

antimonial, LVHSE 06 e 17. Na Tabela 1 são apresentados aspectos clínicos dos pacientes 

dos quais foram obtidos os quatro isolados. 

Como observado, os pacientes que responderam ao tratamento com antimonial se 

encontravam no primeiro episódio clínico de LV e evoluíram para cura. Já os pacientes 

refratários apresentaram quadros anteriores de recidiva e após novo tratamento tiveram 

melhora parcial, necessitando de terapias alternativas para controle eficaz da LV, como 

uso de Anfotericina B Liposomal e esplenectomia. 

Após o isolamento dos parasitos foi realizada a caracterização do perfil de 

crescimento em cultura axênica. Para isso, os parasitos foram acompanhados diariamente 

pela contagem de promastigotas na câmara de Neubauer. Os quatro isolados apresentaram 

um perfil de crescimento similar, permanecendo em fase logarítmica por quatro dias e 

entrando em fase estacionária com concentrações acima de 1x108/mL no quinto dia, 

diminuindo o número de células vivas gradualmente (Figura 1). O conhecimento sobre o 

perfil de crescimento dos isolados é importante na aplicação dos protocolos, que exigem 

padronização em relação a fase em que os parasitos se encontram, aumentando a 

Tabela 1 Aspectos clínicos dos pacientes com leishmaniose visceral 
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reprodutibilidade dos resultados, uma vez que experimentos de viabilidade e toxicidade 

utilizam parasitos na fase logarítmica. 

 

Como descrito em Materiais e Métodos, as promastigotas em crescimento 

exponencial foram expostas a diferentes concentrações de SbIII in vitro e a partir dos 

resultados a viabilidade ao antimonial trivalente foi analisada e determinada a 

concentração inibitória média (IC50) para cada um dos isolados, presente na Tabela 2. 

Com o cálculo das IC50s, observou-se que os isolados obtidos de pacientes refratários 

apresentam resistência significativamente maior ao SbIII in vitro quando comparados aos 

isolados de pacientes responsivos (p < 0,05). Os isolados de pacientes responsivos, 

LVHSE 06 e 17, apresentaram IC50 de 253,3 ± 19,1 µM e 146,4 ± 24,9 µM, 

respectivamente, enquanto os isolados de pacientes refratários apresentam valores em 

torno três vezes e meia maiores, com 804,2 ± 193,7 µM para o isolado LVHSE 09 e 752,3 

± 126,4 µM para o isolado LVHSE 49 (média ± desvio padrão). 

 

 

 

Figura 3 Curvas de crescimento das promastigotas de L. infantum isoladas de pacientes 

refratários (LVHSE 09 e 49) e responsivos (LVHSE 06 e 17) ao tratamento. Obtidas pela 

contagem diária em câmara de Neubauer. Os dados representam a média de três contagens 

independentes (o D.P. não é apresentado visualmente). 
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 A partir das IC50s dos isolados, foi escolhida uma concentração de uso comum 

para os experimentos executados. A concentração utilizada foi a de 615 µM, um valor 

superior a IC50 dos isolados obtidos de pacientes responsivos e próximo as IC50 dos 

isolados de pacientes refratários. Inicialmente, cada um dos isolados foi submetido ao 

crescimento em cultura contendo essa concentração de SbIII por 48h e em seguida 

lavados para substituição do meio por um livre de droga, de forma similar ao protocolo 

aplicado antes da microscopia eletrônica de transmissão. Quando comparados os perfis 

de crescimento em relação as curvas com a presença de 615 µM de SbIII, são observadas 

alterações em todos os isolados. Porém, aqueles obtidos de pacientes responsivos, que 

apresentam uma menor IC50, demonstram uma mudança no tempo de crescimento 

exponencial, chegando na fase estacionária um dia antes do seu tempo normal. Já os 

isolados de pacientes refratários apresentam variações nas concentrações de 

promastigotas por mililitro de cultura. Ou seja, a toxicidade do SbIII aos parasitos não 

impediu seu crescimento e sobrevivência, principalmente dos isolados de menor IC50, 

demonstrando que o valor escolhido é tóxico e afeta principalmente os isolados de 

pacientes responsivos, mas não é incompatível com o crescimento. 

Figura 4 Concentrações Inibitórias médias ao antimonial trivalente para cada um dos isolados, 

obtidas por meio da exposição in vitro de promastigotas de L. infantum a concentrações 

variadas de SbIII, de 250 a 2000 µM, por 48h e contadas em câmara de Neubauer. LVHSE 06 

e 17 obtidos de pacientes responsivos. LVHSE 09 e 49 obtidos de pacientes refratários ao 

tratamento. P < 0,01 para diferença entre Isolados de pacientes refratários e responsivos juntos 

– Teste de MannWhitney. 
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Figura 5 Curvas de crescimento das promastigotas de L. infantum isoladas de pacientes 

responsivos (A e B) e refratários (C e D) ao tratamento expostos a 615 µM de SbIII nas 

primeiras 48h de cultura. A curva “Padrão” (linha pontilhada com quadrado vazio) refere-se as 

curvas normais de cada isolado, apresentadas na Figura 2. 
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4.2 Características ultraestruturais de promastigotas expostas in vitro ao SbIII 

 

O efeito da concentração escolhida de SbIII, 615 µM, na ultraestrutura de 

promastigotas de L. infantum em crescimento exponencial, foi avaliado por meio de 

Microscopia Eletrônica de Transmissão (M.E.T.), como descrito em Materiais e Métodos. 

Inicialmente é descrita a ultraestrutura das promastigotas não tratadas, ou seja, em cultura 

com meio livre de droga (Figura 4). É possível observar nos quatro isolados uma 

ultraestrutura normal, como descrito na literatura, com a presença de organelas vitais a 

sobrevivência dos parasitos, como núcleo, cinetoplasto e mitocôndria, flagelo e bolsa 

flagelar. Além disso, apresentam morfologia convencional, sem diferenças entre as 

promastigotas de isolados obtidos de pacientes refratários e daquelas obtidos de pacientes 

responsivos.  

Figura 6 Promastigotas de L. infantum cultivadas por 48h em meio livre de droga e submetidas 

a MET. Podem ser vistos: N: núcleo; M: mitocôndria; C: cinetoplasto; F: flagelo; BF: bolsa 

flagelar. As barras equivalem a 1 µm. A: LVHSE 06; B: LVHSE 09; C: LVHSE 17; D: 

LVHSE 49.  
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Após a exposição a 615 µM de SbIII por 48h foram avaliadas as alterações 

ultraestruturais, LVHSE 06 e 09 (Figura 7) e LVHSE 17 e 49 (Figura 8). Foi observado 

que o SbIII alterou a morfologia das promastigotas independente se foram obtidos de 

pacientes refratários ou susceptíveis ao tratamento. No entanto, a exposição ao SbIII foi 

mais agressiva a ultraestrutura dos isolados obtidos de pacientes responsivos e são 

evidentes diferenças entre os dois grupos após a exposição as quais são descritas a seguir. 

Nos isolados de pacientes responsivos ao tratamento, que apresentaram menor 

IC50, são observadas alterações presentes em grande parte das células nas imagens 

obtidas e analisadas. São vistas alterações na forma celular (morfologias alteradas), 

desorganização dos conteúdos citoplasmáticos com a presença de vacuolização, 

compressão celular e aumento da eletrodensidade. Também são observadas alterações 

relacionadas ao cinetoplasto e mitocôndrias: inchaço e desorganização das cristas. Além 

dessas características, a presença constante de células com perda quase total de conteúdo 

citoplasmático, delimitadas apenas pela membrana celular, que também apresenta 

alterações, como a perda de mcirotúbulos subpeliculares. Já para os isolados de pacientes 

refratários ao tratamento as alterações são vistas com menor intensidade, com a presença 

de células morfologicamente alteradas, aumento da eletrodensidade citoplasmática, mas 

com conservação da organização do citoplasma. 

Quando observados individualmente, não são evidenciadas grandes diferenças nos 

padrões de alterações presentes em cada isolado, agrupados em isolados obtidos de 

pacientes refratários e obtidos de pacientes responsivos ao tratamento. Entre os isolados 

de pacientes responsivos, há uma maior presença de células quase sem conteúdo 

citoplasmático no isolado LVHSE 06, enquanto no isolado LVHSE 17 há predomínio de 

células compactadas com aumento da eletrodensidade e desorganização citoplasmática. 

No que se refere aos isolados de pacientes refratários, o isolado LVHSE 49 apresenta 

maior quantidade de células com morfologia alterada e maior eletrodensidade 

citoplasmática e, o isolado LVHSE 09, desorganização mitocondrial. 

As alterações estruturais presentes nos isolados não são capazes de indicar algum 

tipo específico de agressão as células. Entretanto, apesar de desconhecido o mecanismo 

específico, é sabido que os compostos antimoniais atuam desestabilizando vias 
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metabólicas essenciais a sobrevivência dos parasitos, o que condiz com uma agressão 

generalizada e inespecífica, alterando a célula como um todo. 

 

Na Figura 7, dos isolados LVHSE 06 e LVHSE 09, é possível observar no menor aumento, 

a diferença na presença de células com perda de conteúdo citoplasmático; a diferença na 

desorganização citoplasmática entre as células em destaque (B); (C) demonstra células em 

maior aumento com destaque para ausência dos microtúbulos subpeliculares e presença de 

material citoplasmático em vesículas (LVHSE 06) e desorganização da crista mitocondrial 

(LVHSE 09). 

 

Na Figura 8, dos isolados LVHSE 17 e LVHSE 49, são observadas células com intensa perda 

de conteúdo citoplasmático e também células eletrodensas com alteração de morfologia (A); 

Células em destaque demonstram diferença na organização do citoplasma celular, com 

mudanças intensas no isolado LVHSE 17 quando comparado ao LVHSE 49 (B); (C) presença 

de vacúolos citplasmásticos com alteração na cromatina nuclear no isolado de paciente 

sensível e melhor conservação estrutural no isolado de paciente refratário. 

 

Para leitura das imagens: 

 Asteriscos (*) indicam as células com intensa perda de conteúdo citplasmático 

 Cruzes (†) indicam células compactadas e eletrodensas 

 Cruzes duplas (‡) indicam alteração na organização da mitocôndria  

 Cabeças de seta indicam locais da membrana células com ausência de 

microtúbulos subpeliculares 

 

 Isolados de pacientes refratários: LVHSE 09 e LVHSE 49 

 Isolados de pacientes responsivos: LVHSE 06 e LHVSE 17 
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4.3 Presença de bombas de transporte e atuação no fenótipo de resistência ao SbIII 

in vitro 

 

Por fim, para avaliar a presença de bombas de transporte, do tipo P-gp, que estão 

relacionadas a maior resistência ao antimonial. Foram utilizados protocolos com a sonda 

fluorescente Rodamina 123 e o cloridrato de verapamil, um clássico e específico 

bloqueador desses canais de transporte. Como visto na Figura 7, não há diferença nas 

intensidades médias de fluorescência (MFI) entre os isolados na presença da sonda 

fluorescente, indicando que todos os isolados metabolizam e acumulam quantidade 

similar de Rodamina 123, independente do fenótipo de resistência ao SbIII. Quando o 

cloridrato de verapamil é adicionado ao meio há uma tendência no aumento da 

intensidade média de fluorescência (MFI) em todos os isolados, como esperado, pelo 

bloqueio dos canais de transporte P-gp, que podem ser encontrados naturalmente nos 

parasitos. Quando comparados os valores da MFI entre os próprios isolados, com e sem 

o uso do cloridrato de verapamil, além da comparação entre isolados de pacientes 

refratários e responsivos ao tratamento, também não é possível encontrar significância na 

diferença de MFI para cada um deles. 

 

 Como descrito na literatura, a ação direta in vitro do cloridrato de verapamil pode 

ser capaz de reverter o fenótipo de resistência ao SbIII em promastigotas de Leishmania. 

Figura 9 Ensaio de acúmulo da sonda Rodamina 123 na ausência e presença do cloridrato 

de verapamil. Os dados representam médias ± DP de três experimentos realizados de forma 

independente. Significância medida pelo Teste de Kruskal-Wallis com pós teste de Dunn. 
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Dessa forma, para investigar esse papel direto, os parasitos foram cultivados e durante a 

fase logarítmica de crescimento, foram lavados e expostos por 48h ao do SbIII na 

presença ou ausência do verapamil, como descrito em Material e Métodos. No presente 

trabalho não foi evidenciada diferenças nas concentrações de promastigotas viáveis após 

exposição ao SbIII, na presença e ausência do cloridrato de verapamil, tanto para os 

isolados obtidos de pacientes refratários ao tratamento, quanto para os isolados de 

pacientes responsivos (Figura 8). Esses dados indicam que os isolados de pacientes 

refratários e com maior resistência in vitro ao SbIII não utilizam bombas de transporte do 

tipo MDR-1 como maquinaria de resistência, estando essa associada a outros fatores. 

 

  

Figura 10 Ensaio de reversão do fenótipo de resistência pelo uso de cloridrato de 

verapamil. Os dados representam médias ± DP de dois experimentos realizados de 

forma independente. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Leishmaniose Visceral (LV) é um grave problema de saúde endêmico no Brasil e 

no estado de Sergipe. Mais do que apenas um problema de saúde, a capacidade debilitante 

dessa doença faz com que se torne um problema social. A necessidade de um longo 

período de internamento e acompanhamento é impactante principalmente na situação de 

famílias com pior condição social. Sua relação direta com a situação socioeconômica dos 

indivíduos é agravante, já que em menores condições de qualidade de vida há maior 

dificuldade no controle do vetor e dos reservatórios, que somados ao fato da inexistência 

de vacinas eficazes, torna necessário um maior uso de medidas de educação em saúde, na 

tentativa de controle da LV (MARTINS-MELO et al., 2014; OKWOR; UZONNA, 2016). 

Enquanto a endemia não pode ser contida, a principal forma de controle da doença 

estabelecida é a quimioterapia. Os antimoniais pentavalentes, apesar de serem eficazes 

enquanto compostos leishmanicidas, são altamente tóxicos e debilitantes, diminuindo 

ainda mais o bem-estar do paciente. Outras drogas, como anfotericina B lipossomal, 

apesar de apresentar toxicidade e custo elevado, também são preconizadas e adotadas pelo 

Ministério da Saúde como droga de primeira escolha para alguns grupos especiais, como 

mulheres grávidas, e de segunda escolha para pacientes com refratariedade LV (DE 

MELO; FORTALEZA, 2013; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

A refratariedade ao tratamento da LV com antimoniais pentavalentes surgiu como 

um grave problema de saúde anos atrás no subcontinente Indiano, mas tem emergido de 

forma acelerada em todo mundo. É demonstrado na literatura que ao longo dos anos 

houve um aumento na dosagem clínica dos antimoniais para o tratamento da LV, mesmo 

que não haja uma explicação exata para esse fenômeno. Diversos estudos buscam analisar 

as maquinarias celulares presentes nos parasitos Leishmania e envolvidas na resistência 

in vitro aos antimoniais. Em síntese, a mudança no perfil de expressão de bombas de 

transporte e na concentração de tióis são demonstrados como fatores críticos na 

resistência aos antimoniais (BROTHERTON et al., 2013; HALDAR; SEN; ROY, 2011).  

No presente trabalho a análise in vitro das IC50s, após exposição dos parasitos 

Leishmania a diferentes concentrações de SbIII, demonstraram uma diferença 

significativa nos valores obtidos de isolados clínicos de pacientes refratários quando 

comparados aos isolados clínicos de pacientes responsivos. Os resultados evidenciam que 
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há necessidade do uso de concentrações maiores para obtenção do mesmo resultado na 

eliminação dos parasitos in vitro, e isso pode estar ligado a refratariedade ao tratamento 

nos pacientes. Esses dados corroboram com as informações presentes na literatura, onde 

isolados de pacientes refratários ou mesmo de regiões onde a população apresente 

refratariedade generalizada aos antimoniais necessitam de dosagens maiores de droga 

para sua eliminação (CARTER et al., 2003; JEDDI et al., 2014; MAHARJAN et al., 2008; 

MITTAL et al., 2007). 

Mudanças na expressão de moléculas intracelulares podem levar a alterações no 

ciclo dos parasitos e consequentemente na estrutura e morfologia. No presente trabalho 

não foram vistas diferenças significativas entre os ciclos de crescimento dos parasitos.  

Borges et al. (2005) demonstraram em mutantes laboratoriais resistentes a droga 

vimblastina a presença de alterações na forma, estrutura e organização celular, com 

função alterada do citoesqueleto, concluindo que o mecanismo de resistência 

desenvolvido influencia diretamente em fases do ciclo celular, causando modificações 

ultraestruturais. Mesmo ainda não totalmente esclarecido, o conhecimento sobre o 

mecanismo de ação dos antimoniais não evidencia ação direta dessas drogas em 

componentes do citoesqueleto, como é vista na vimblastina. O uso da microscopia 

eletrônica pode contribuir demonstrando a ação direta in vitro dos compostos na alteração 

da morfologia e estrutura celular, permitindo avaliar diferentes formas de dano e alvos 

terapêuticos (VANNIER-SANTOS; DE CASTRO, 2009). Em estudos com diferentes 

drogas e compostos, há ligação das alterações ultraestruturais com as vias alvos de ação. 

O 17-AAG é um composto anticancerígeno com capacidade leishmanicida que atua 

diretamente na hsp90, proteína chaperona com funções relacionadas a montagem 

proteica. Após exposição a droga, a análise ultraestrutural por microscopia eletrônica de 

transmissão (MET) revelou a presença de vesículas citoplasmáticas contendo material 

celular e indícios de autofagia, que se relacionam ao mecanismo de ação da droga 

(PETERSEN et al., 2012). No estudo ultraestrutural das alterações presentes em L. 

chagasi expostas ao composto antimicrobiano nitrofurano, foram evidenciadas alterações 

celulares generalizadas, com ausência de organelas e intensa vacuolização, indicativos de 

morte celular. Esses resultados corroboram com a ação dessa droga na membrana nuclear 

e mitocondrial, organelas vitais a sobrevivência (QUERO REIMÃO; NOSOMI 

TANIWAKI; GUSTAVO TEMPONE, 2010). Sinha et al. (2015), ao utilizarem uma 

versão modificada do Pentostam® (antimonial pentavalente) em L. donovani sensíveis e 
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resistentes aos antimoniais, observaram alteração celular geral, com ausência de material 

citoplasmático eletrodenso e com mudanças na membrana celular. No presente estudo, 

todos os isolados apresentaram alterações na morfologia, porém foram encontradas 

alterações menos significativas na estrutura celular. Foram evidenciadas a presença de 

células com morfologia alterada e células com aumento na compactação e 

eletrodensidade citoplasmática nos isolados mais resistentes in vitro. Contudo, quando 

observados os isolados menos resistentes in vitro, existem alterações mais acentuadas, 

com a evidência marcante de células apresentando quase total perda de conteúdo 

eletrodenso no citoplasma, com a delimitação celular dada pela membrana que também 

apresenta ausência de parte dos microtúbulos subpeliculares. Esses achados indicam 

inviabilidade e condizem com o processo de morte, como descrito na literatura. Em 

síntese, apesar de não ser possível evidenciar alvos específicos do SbIII nos parasitos, os 

resultados indicam a ação direta em vias essenciais a sobrevivência, o que leva a 

desorganização celular generalizada e incompatibilidade com a vida. 

Com a finalidade de investigar a presença e participação de bombas de transporte 

na determinação dos fenótipos diferenciados foram adotados dois protocolos 

estabelecidos na literatura. O uso do marcador fluorescente Rodamina 123 (R123) junto 

a bloqueadores de canais de transporte é bastante utilizado na investigação de resistência 

aos antimoniais em Leishmania. No presente trabalho, os quatro isolados clínicos foram 

submetidos a incubação com R123 na presença e ausência do cloridrato de verapamil, um 

bloqueador de bombas de transporte multidroga resistentes (MDR-1), do tipo P-gp. A 

intensidade média de fluorescência (MFI) da R123 na ausência do bloqueador de bombas, 

foi similar em todos os isolados, indicando similaridades na captação e metabolização da 

sonda entre os isolados mais e menos sensíveis ao SbIII in vitro. Quando os isolados 

foram incubados ao meio com R123 junto ao cloridrato de verapamil houve uma 

tendência de aumento da MFI em todos os isolados, com uma diferença maior no isolado 

de paciente refratário, LVHSE 49. Esses resultados indicam a presença e atividade de 

bombas de transporte responsáveis pelo efluxo da sonda R123 do meio intracelular para 

o meio extracelular, assim como é feito com o SbIII. Entretanto, a ausência de resultados 

significativamente diferentes pode indicar que apesar de expressas, essas bombas podem 

não ter atividade que influencie de forma direta e significativa no fenótipo desses 

isolados, sejam eles com maior ou menor resistência ao SbIII in vitro. Quando 

comparados aos resultados de outros estudos, torna-se mais claro a possível variabilidade 
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envolvida na resistência dos parasitos ao antimonial. Rai et al. (2013) demonstraram L. 

donovani com uso de R123 com verapamil diferenças significativas na MFI: entre o 

isolado na presença e na ausência de verapamil; e entre todos os isolados denominados 

“resistentes” daqueles denominados “sensíveis”. Já Messaritakis et al. (2013) e Mandal 

et al. (2009), em isolados de L. infantum e L. donovani, respectivamente, demonstraram 

aumento da MFI dos isolados na presença de verapamil, independente do perfil de 

“resistência e susceptibilidade” e diferenças significativas entre alguns dos isolados de 

pacientes refratários em comparação aos isolados de pacientes sensíveis. Analisando por 

meio de estudo cinético da entrada e saída de Rodamina 123 na presença e ausência de 

cloridrato de verapamil em cerca de 70 isolados de L. infantum, Austrup e Karanis (2014) 

observaram uma baixa atividade e influência dessas bombas na maior parte dos isolados.  

Afim de investigar a ação direta in vitro do bloqueio dos canais tipo P-pg na 

exposição ao SbIII, foi adaptado o protocolo estabelecido por Martin; Oduola; Milhous 

(1987) e Neal et al. (1989): após a exposição a 615 µM de SbIII por 48h na presença e 

ausência de 8 µM de cloridrato de verapamil (concentração máxima não tóxica 

encontrada na literatura) as promastigotas foram contadas em câmara de Neubauer. 

Quando comparadas as concentrações de parasitos na condição controle com os valores 

obtidos nas condições de exposição ao SbIII e exposição ao SbIII + verapamil não há 

diferenças significativas entre as condições de exposição a droga no mesmo isolado ou 

quando comparados os isolados obtidos de pacientes refratários com aqueles obtidos de 

pacientes responsivos (Figura 10). O trabalho de Valiathan et al. (2006) utilizou diferentes 

isolados clínicos de L. donovani e demonstrou resultados variados da atuação do 

verapamil na reversão da resistência in vitro ao SbIII, pelo bloqueio das bombas MDR-

1.  Alguns isolados apresentaram diminuição da IC50 e outros mantiveram-se inalterados, 

independente de seu perfil de resistência, corroborando com os resultados obtidos no 

presente estudo.  

Em trabalhos anteriores com os mesmos isolados utilizados no presente estudo, 

foi visto que isolados de pacientes refratários ao tratamento com antimonial apresentavam 

resistência ao óxido nítrico in vitro e conseguiam sobreviver por mais tempo na infecção 

de macrófagos murinos (SANTOS et al., 2012). Em seguida, foi demonstrado que esses 

isolados apresentavam resistência cruzada ao óxido nítrico e antimonial trivalente in vitro, 

além de estimularem citocinas pró-inflamatórias e resistir a mecanismos microbicidas de 

macrófagos (DE MOURA et al., 2015). A resistência in vitro ao óxido nítrico tem sido 
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relacionada a superexpressão de tripanotiona, composto tiol responsável por atuar no 

equilíbrio oxidativo intracelular (BOCEDI et al., 2010). Essa mesma molécula tem sido 

relacionada a resistência aos compostos antimoniais, a partir da complexação metal-tiol, 

inativando a droga e com subsequente sequestro em vesículas intracelulares, por meio de 

bombas MRPA (MOREIRA et al., 2013). Juntos, os resultados dos trabalhos anteriores e 

a demonstração da ausência de atividade significativa de bombas MDR-1, no presente 

trabalho, indicam a possível atuação de mecanismo de resistência relacionados a 

superexpressão de compostos tióis, que também se relacionam a bombas do tipo MRPA. 

Dessa forma, quando avaliados os resultados no presente estudo e confrontados 

com a literatura, reforça-se a ideia de que isolados de Leishmania podem apresentar 

variação nas características relacionadas a resistência aos antimoniais. Esse 

comportamento pode estar relacionado a diversos fatores envolvidos no ciclo dos 

parasitos como, a interação direta com o sistema imunológico dos principais reservatórios 

urbanos, os cães, assim como a interação com organismos humanos infectados, que 

recebam ou não o tratamento. Esses fatores, junto a plasticidade do genoma e capacidade 

de transcrição e controle pós-transcricional dos parasitos, demonstram a capacidade 

desses parasitos em se adaptar ao meio e evadir de situações que levem ao estresse e morte 

celular. Essa ideia, reforça ainda mais a necessidade de novos estudos utilizando isolados 

de Leishmania, que avaliem não só características fenotípicas, mas relacionem moléculas 

ativas ao conteúdo genético  expresso e não expresso, em diferentes situações, como 

durante infecções e após ou durante a exposição ao SbIII in vitro, ligando o perfil de 

resistência as diferentes situações possivelmente vividas pelos parasitos no ambiente, 

possibilitando maior compreensão no estabelecimento da sensibilidade ou resistência aos 

antimoniais (CANTACESSI et al., 2015; JEDDI et al., 2014; KUMAR et al., 2012; 

MARY et al., 2010; TORRES et al., 2010). 
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6 CONCLUSÕES 

 

 Há uma maior resistência in vitro ao SbIII nos isolados obtidos de 

pacientes refratários comparados aos isolados de pacientes responsivos; 

 Isolados de pacientes refratários apresentam-se ultraestruturalmente mais 

conservados após a exposição in vitro ao SbIII; 

 Não há diferenças na presença e atividade de bombas de transporte 

(MDR1) nos diferentes isolados de L. infantum; 

 O bloqueio dos canais de efluxo do tipo P-gp (MDR1) não é capaz de 

reverter o perfil de maior resistência in vitro ao SbIII nos isolados de 

pacientes refratários. 

Juntos, os resultados encontrados no presente trabalho demonstram que isolados 

clínicos de pacientes refratários possuem características diferenciadas dos isolados de 

pacientes responsivos quando expostos ao antimonial in vitro e que esse comportamento 

não está relacionado diretamente a presença de bombas de transporte do tipo MDR-1. 
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