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RESUMO 

 

 

A leishmaniose é uma doença tropical, negligenciada, causada por protozoários do 

gênero Leishmania sp. Diferentes espécies de Leishmania causam manifestações clínicas 

variadas, desde infecções auto-limitadas até aquelas que levam envolvimento visceral. A 

OMS estima que 350 milhões de pessoas vivem atualmente em área de risco para contrair 

alguma das diferentes formas desta doença de impacto global. Mundialmente ocorrem cerca 

de 2 milhões de novos casos, das diferentes formas clínicas, por ano. Os medicamentos para o 

tratamento da leishmaniose estão frequentemente associados a casos de resistência e graves 

efeitos colaterais. Assim, a busca de novas drogas é uma demanda premente. A curcumina, 

um composto natural demonstra atividade in vitro contra cepas de L. amazonensis. O 

dietilditiocarbamado de sódio (DETC), um antagonista de sistema antioxidante, aumenta a 

morte do parasito por macrófagos in vitro e é eficaz contra a leishmaniose em modelo murino. 

A utilização de combinações sinérgicas é estratégia farmacológica valiosa, uma vez que 

permite a utilização de dosagens mais baixas, reduzindo assim os efeitos colaterais e a 

possibilidade de seleção de parasitos resistentes. No presente trabalho, investigamos o efeito 

da combinação de curcumina e DETC contra L. amazonensis in vitro. A combinação de 

curcumina e DETC na proporção de 10:1, apresentaram valores de IC50 de 3.25 μM e 0,32 

μM respectivamente. Análise em isobolograma indica efeito sinérgico quando a combinação 

atinge 25% e 50% de inibição. Os valores de CC50 para a combinação sobre células de 

mamíferos foram 23,51 μM e 2,35 μM para a curcumina e DETC, respectivamente. O índice 

de seletividade da combinação foi 7,23. A curcumina, DECT e sua combinação aumentaram a 

peroxidação lipídica em 1,42 e 1,94 e 2,75 vezes, respectivamente. As substâncias isoladas e a 

combinação não causaram a morte das células após 72h de tratamento com a IC50. Para 

inibição de 75%, as substâncias isoladas permaneceram citostáticas, enquanto a combinação 

foi citotóxica. As células foram lavadas após 24h para remover as substâncias e apenas de 

DETC manteve o efeito inibitório. Curcumina e combinação desencadearam marcação 

positiva para vacúolos autofágicos após 72h de tratamento. Quando avaliadas por microscopia 

eletrônica de transmissão, de modo geral, as células mostraram alterações mitocondriais e 

evidências de autofagia após os tratamentos. Finalmente, é possível considerar a combinação 

de curcumina e DETC como uma possível alternativa terapêutica para o tratamento da 

leishmaniose. No entanto, mais experimentos devem ser realizados para melhor determinar o 

mecanismo de ação e avaliação da atividade in vivo da combinação. 

 

Palavras-chave: Curcumina, DETC, Estresse oxidativo, Combinação de fármacos. 
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ABSTRACT 

 

 

Leishmaniasis is a neglected tropical disease caused by protozoa of the genus 

Leishmania sp. Different species of Leishmania cause varied clinical manifestations, ranging 

from simple self-healing to visceral infections. WHO estimates 350 million people live at risk 

of developing any of the many forms of the disease which has high global impact. There are 

about 2 million new cases with different clinical forms per year worldwide. The drugs to treat 

leishmaniasis are often associated with refractory cases and serious side effects. Thus, the 

search for new drugs is a pressing demand. Curcumin, a natural compound demonstrates in 

vitro activity against strains of L. amazonensis. Diethyldithiocarbamate (DETC), an 

antagonist of antioxidant system, increases death of the parasite by macrophages in vitro and 

is effective against leishmaniasis in murine model. The use of synergistic combinations is 

valuable pharmacological strategy, since it allows the use of lower dosages, reducing side 

effects and diminishes the possibility of resistant parasite selection. In the present work, we 

investigated the effect of combination of curcumin and DETC against L. amazonensis in vitro. 

The combination 10:1 of curcumin and DETC presented IC50 values of 3.25 μM and 0.32 μM 

respectively. Isobolographic analysis of data indicates that there is synergistic effect only 

when the combination reaches 25% and 50% of inhibition. The IC50 values for the 

combination upon mammals cells was 23.51 μM and 2.35 μM for curcumin and DETC 

respectively. The combination selective index was 7.23. Curcumin, DECT and the 

combination increased the lipid peroxidation 1.42 and 1.94 and 2.75 fold, respectively. The 

individual substances and the combination did not cause cell death after 72hr at IC50. At 

inhibition 75%, isolated substances remained cytostatic, however, the combination was 

cytotoxic. The removal of three compounds after 24hr do not reverted only DETC effects. 

Curcumin and combination resulted positive staining for autophagic vacuoles after 72hr of 

treatment. When assessed by transmission electron microscopy, in general, the cells showed 

mitochondrial alterations and features of autophagy evidence after treatments. Finally, it is 

possible to consider the combination of curcumin and DETC as a possible therapeutic 

alternative for the treatment of leishmaniasis. However, further experiments must be carried 

out to better determine the mechanism of action and the in vivo activity of the combination. 

 

Keys word: Curcumin, DETC, Oxidative Stress, Drug Combination 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As leishmanioses formam um grupo de doenças antropozoonóticas infecciosas 

causadas por protozoários do gênero Leishmania. Estes protozoários são transmitidos a várias 

espécies de mamíferos, incluindo os humanos, através da picada da fêmea de insetos dos 

gêneros Phlebotomus no “Velho Mundo” e Lutzomyia no “Novo Mundo”.   

Esta doença é a segunda mais prevalente no mundo, dentre as parasitoses prioritárias, 

ocorrendo em 98 países nos 5 continentes. Apenas 6 países são responsáveis por 90% de 

todos os casos reportados mundialmente, dentre estes o Brasil (MARZOCH, 1992). A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que ocorram 1,3 milhões novos casos de 

leishmaniose no mundo anualmente, sendo 300 mil de leishmaniose visceral (LV) e 1 milhão 

de leishmaniose cutânea LC. Além disto, 310 milhões de pessoas vivem atualmente em áreas 

de risco de contrair alguma das formas da doença (WHO, 2015).  

As leishmanioses se apresentam principalmente de duas formas clínicas: a 

leishmaniose cutânea (LC), que no continente americano é denominada leishmaniose 

tegumentar americana (LTA), e leishmaniose visceral (LV) e apesar de serem amplamente 

distribuídas pelo mundo, há certa restrição territorial das espécies de Leishmania. Dois fatores 

importantes determinam a forma de apresentação clínica da doença: a espécie de Leishmania 

envolvida na infecção e o estado do sistema imune do hospedeiro. Geralmente, crianças, 

pessoas idosas e pacientes imunossuprimidos apresentam uma infecção mais grave e algumas 

vezes com manifestações clínicas atípicas (MCGWIRE; SATOSKAR, 2014; VAN 

GRIENSVEN et al., 2014; GIMBLET et al., 2015).  

Desde 1940, os fármacos de primeira escolha para a terapia contra a leishmaniose são 

os antimoniais pentavalentes, apesar de seu uso apresentar limitações (MARSDEN, 1985; 

BERMAN, 1997). As duas formas disponíveis para o uso clínico são complexos de Sb(V) 

com N-metil-D-glucamina (antimoniato de meglumina ou Glucantime®) ou com gluconato 

de sódio (Estibogluconato de sódio ou Pentostam®), sendo este último não comercializado no 

Brasil. 

O tratamento com Sb(V) apresenta inúmeras limitações fazendo-se necessário o 

acompanhamento clínico e laboratorial minucioso dos pacientes. Tradicionalmente, para o 

tratamento, é necessário um esquema de administrações parenterais diárias do medicamento 

por 20-30 dias, que é acompanhado por frequentes efeitos adversos e graves tóxicos 

(MARSDEN, 1985; HERWALDT; BERMAN, 1992; NAVIN et al., 1992). Estes fatores 

citados anteriormente reduzem a aderência ao tratamento e levam à interrupção precoce do 
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mesmo, o que contribuiu para a seleção de cepas resistentes a esta terapia nas últimas décadas 

(SUNDAR, 2001; OUELLETTE; DRUMMELSMITH; PAPADOPOULOU, 2004). Outro 

aspecto limitante da terapia com antimoniais é que esta é afetada pelo estado imune do 

paciente, apresentando frequente falha em pacientes com imunossupressão de qualquer 

natureza (CROFT; SUNDAR; FAIRLAMB, 2006; DESJEUX; ALVAR, 2003; BERHE et al., 

1999). Diante deste contexto, o desenvolvimento de novos tratamentos para a leishmaniose é 

uma demanda premente 

 O uso de combinação de compostos que apresentem efeito sinérgicos ou aditivos é 

considerada uma estratégia promissora no tratamento de doenças infecciosas e parasitárias, 

uma vez que permite o uso de dosagens menores, reduzindo assim a possibilidade/intensidade 

de efeitos tóxicos e colaterais, aumentando a aderência ao tratamento. Além disto, a ação em 

diferentes vias metabólicas possibilita menor probabilidade de seleção de parasitos resistentes. 

Curcumina é o bioagente que compõe cerca de 2-5% do turmério, sendo o responsável 

pela coloração amarelada e atualmente é reconhecida por ser o responsável pela maioria dos 

efeitos terapêuticos deste (AGGARWAL et al., 2007). Esta substância tem sido 

extensivamente estudada como agente anti-parasitário, tendo demonstrado atividade contra 

Plasmodium falciparum, Trypanosoma cruzi, T. brucei, Schistosoma mansoni, além diversas 

espécies do gênero Leishmania (ARAUJO et al., 1999; GOMES et al., 2002; SALEHEEN et 

al., 2002; DAS et al., 2008; MISHRA et al., 2008; ALLAM et al., 2009; MAGALHÃES et 

al., 2009 NOSE et al., 1998; CHANGTAM et al., 2010). Por mecanismos ainda não 

totalmente esclarecidos, a curcumina pode mediar efeitos pró-oxidantes em diversos tipos 

celulares (SYNG-AI; KUMARI; KHAR, 2004; ATSUMI; FUJISAWA; TONOSAKI, 2005; 

KUO; HUANG; LIN, 1996).  Em Leishmania donovani o tratamento com curcumina resulta 

em morte celular programada por indução de estresse oxidativo e desbalanço na homeostase 

de cálcio (DAS et al., 2008). 

O DETC é bem conhecido como um quelante inespecífico de íons metálicos, tendo 

maior afinidade pelo Cu
2+

. Esta substância tem demonstrado capacidade de inibição da 

atividade das enzimas CuZnSOD e MgSOD, sendo considerado um antagonista do sistema 

antioxidante (COCCO et al., 1981). Esta inibição leva à redução da capacidade de 

detoxificação de O2
-
 e consequente estresse oxidativo que resulta efeitos deletérios, como já 

foi demonstrado em algumas espécies de Leishmania (KHOURI et al., 2009; 2010). 

A utilização de uma substância pró-oxidante como a curcumina, combinada com um 

antagonista do sistema antioxidante como o DETC, pode ser uma boa estratégia para o 

tratamento de doenças infecciosas e parasitárias. Esta abordagem propõe, além da redução das 
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concentrações das substâncias para o efeito leishmanicida (sinergismo), reduzir a capacidade 

de ações neutralizantes e compensatórias após a geração de um estresse oxidativo inicial, 

resultando em colapso e morte dos parasitos. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 LEISHMANIOSES 

As leishmanioses formam um grupo de doenças antropozoonóticas infecciosas 

causadas por protozoários da ordem Trypanossomatidae, gênero Leishmania e subgênero 

Leishmania ou Vianna. Os hospedeiros mamíferos são infectados durante a picada de insetos 

vetoresda família Psychodidae, subfamília Phlebotominae, gêneros Phlebotomus no “Velho 

Mundo” e Lutzomyia no “Novo Mundo”, conhecidos popularmente como flebotomineos, 

mosquito palha, asa dura, birigui, cangalinha e pula-pula. Uma variedade de animais 

domésticos e selvagens são reservatórios naturais do parasito, tais como canídeos, felídeos, 

roedores e marsupiais.  

A doença apresenta lesões e deformidades faciais que já eram representadas em 

cerâmicas pré-Colombianas, dos períodos Mogica e Chimu no Peru e Equador no primeiro 

século dC. Na Índia, a doença foi primeiro noticiada em Jessore no ano de 1824 em pacientes 

que apresentavam febre e cujo tratamento falhava em responder ao quinino. Os médicos 

indianos denominaram a doença de kala-azar que significa “febre negra”, em função de 

pequenas hemorragias causando pigmentação, a qual mais tarde seria definida como 

leishmaniose visceral (KUMAR, 2013). Em 1901, William Leishman identificou um 

organismo no baço de um paciente que havia ido a óbito pela doença e inicialmente acreditou 

que se tratava de tripanosomas. Em 1903, Charles Donovan descobriu que se tratava de um 

novo protozoário, mas a ligação entre os organismos e a kala-azar só foi definitivamente 

afirmada por José Ross, que denominou gênero e espécie como Leishmania donovani 

(KUMAR, 2013). 

Dentre as parasitoses prioritárias, a leishmaniose é a segunda mais prevalente 

mundialmente, perdendo apenas para a malária. Nos últimos 5 anos foram reportados 1 

milhão de novos casos de leishmaniose cutânea no mundo, mas apesar destes números, o 

impacto epidemiológico desta doença é ainda subestimado, uma vez que a notificação é 

compulsória em apenas 33 dos 98 países afetados tornando a maioria dos casos 

desconhecidos. Mesmo em países como o Brasil em que existe notificação compulsória, há 

considerável subnotificação (MARZOCH, 1992). A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

estima que ocorram 1,3 milhões novos casos de leishmaniose no mundo anualmente, sendo 

300 mil de LV e 1 milhão de LC. Além disto, 310 milhões de pessoas vivem atualmente em 

áreas de risco de contrair alguma das formas da doença (WHO, 2015). Seis países do Velho 

Mundo (Afeganistão, Argélia, Arábia Saudita, Irã, Sudão e Síria) e dois países do Novo 
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Mundo (Brasil e Peru) são responsáveis por 90% de todos os casos de leishmaniose 

reportados mundialmente (Fig. 1).  

 

 

 Fonte: Adaptado da WHO, 2015 

Figura 1. Distribuição geográfica da leishmaniose A. cutânea e B. visceral, no Mundo, 2012. 

 

 

Desde 1993, está havendo expansão da distribuição da doença e aumento constante do 

número de casos reportados no mundo, com leve redução nos dois últimos anos (DESJEUX, 
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2001). Fatores como urbanização, desmatamento e acúmulo de lixo nos peridomicílios 

contribuem para a maior exposição aos agentes vetores e infecção. Desta forma, a doença, que 

antes restrita apenas às zonas rurais, hoje é bem relatada em áreas urbanas e peri-urbanas. 

Parte dessa expansão pode ainda ser explicada pelo aumento global de movimentação das 

populações para áreas endêmicas e exposição de pessoas não imunes à transmissão, tornando 

a leishmaniose cutânea uma das dez doenças de pele que mais acometem turistas que 

retornam de países tropicais (SHOWLER; BOGGILD, 2015; AAGAARD-HANSEN; 

NOMBELA; ALVAR, 2010; PAVLI; MALTEZOU, 2010).  

No Brasil, após á década de 80, houve progressivo aumento no número de casos de 

LTA de 3.000 (1980) para 35.748 (1995), com picos de transmissão a cada 5 anos. Os 

coeficientes de detecção da doença nos anos de 1994 e 1995 atingiram 22,83 e 22,94 casos 

por 100.000 habitantes, respectivamente (BRASIL, 2010), sendo as regiões norte, nordeste e 

centro-oeste as mais acometidas (MARZOCHI, 1992). Na década de 80 a LTA tinha sido 

registrada apenas em 19 estados brasileiros, o aumento da distribuição geográfica fez com que 

em 2003 houvesse confirmação de casos da doença em todas as unidades federativas (Figura 

2). Enquanto algumas áreas apresentam intensa concentração de casos, outras apresentam 

alguns casos isolados.  

 

 

Fonte: Adaptado de BRASIL, 2010 

Figura 2. Distribuição do número de casos de LTA por município no Brasil nos anos de A. 2003 e B. 2004. 

Cada ponto representa um total de 5 casos. 



22 
 

A taxa de Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) na Bahia, no em 2012, foi de 

30,63 casos por 100.000 habitantes (RIPSA, 2013). Em Salvador, 5,4% da população de 

doadores de sangue do Hemocentro da Bahia reagiram positivamente em testes de ‘enzyme-

linked immunosorbent assay’ (ELISA) anti-Leishmania, e destes positivos em sorologia, 68% 

tiveram amplificação do DNA do cinetoplasto (kDNA) quando realizado por ‘Polymerase 

chain reaction’ PCR, indicando que a infecção assintomática está presente em grande parte da 

população (FUKUTANI, 2014). 

Independente da espécie de Leishmania, a infecção do hospedeiro mamífero ocorre 

durante o repasto sanguíneo dos flebotomíneos infectados. Durante a tentativa de ingestão do 

sangue, as formas promastigotas metaciclícas presentes no aparelho bucal do vetor são 

injetadas na derme do mamífero juntamente com saliva contendo peptídeos. Dentro de alguns 

minutos, as promastigotas são fagocitadas por macrófagos/histiócitos locais, que 

posteriormente se transformarão em formas arredondadas com flagelo diminuto, ficando 

restrito a bolsa flagelar, denominadas amastigotas. Estudos mais recentes mostram que outros 

tipos celulares participam do processo inicial do estabelecimento da infecção como 

fibroblastos e neutrófilos (KAYE; SCOTT, 2011;  MICHALICK et al., 2005). As amastigotas 

são bem adaptadas ao ambiente hostil do fagolisossomo e dividem-se por fissão binária. 

Quando a carga intracelular de amastigotas é suficiente, ocorre destruição do macrófago 

infectado, e as amastigotas livres são fagocitadas por novos macrófagos, sendo este, o 

responsável pela progressão da doença. As formas amastigotas, bem como macrófagos 

infectados, podem ser ingeridos por flebotomíneos (MICHALICK et al.. 2005). Os 

macrófagos são rompidos pelas peças bucais do inseto e as leishmanias, inicialmente curtas e 

largas, continuam dividindo-se e podem se transformar em paramastigotas, formas mais 

arredondadas que se ligam ao epitélio intestinal através do hemidesmossomas. Novamente as 

células se diferenciam em promastigotas que migram em direção à faringe do inseto, e neste 

trânsito ocorrem alterações bioquímicas denominadas metaciclogênese transformando-as em 

promastigotas infectantes (MICHALICK et al., 2005).   
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                                                                               Fonte: VANNIER-SANTOS, et al., 2013 

Figura 3. Ciclo biológico de parasitos do gênero Leishmania. As formas amastigotas, bem como macrófagos 

infectados são ingeridos por flebotomíneos durante o repasto sanguíneo. Os macrófagos são rompidos pelas 

peças bucais do inseto e as leishmanias se transformam em promastigotas que após a metaciclogênese, se tornam 

infectantes. A infecção ocorre quando durante a tentativa de ingestão do sangue, as formas promastigotas 

metaciclícas presentes no aparelho bucal do vetor são injetadas na derme do mamífero. As promastigotas então 

são fagocitadas por macrófagos/histiócitos locais que posteriormente, se transformarão em formas arredondadas 
com flagelo diminuto, denominadas amastigotas. As amastigotas são bem adaptadas ao ambiente hostil do 

fagolisossomo e dividem-se por fissão binária. Quando a carga intracelular de amastigotas é suficiente, ocorre 

destruição do macrófago infectado, e as amastigotas livres são fagocitadas por novos macrófagos, sendo este, o 

responsável pela progressão da doença. 

 

 

As leishmanioses se apresentam principalmente de duas formas clínicas: a 

leishmaniose cutânea (LC), que no continente americano é denominada leishmaniose 

tegumentar americana (LTA), e leishmaniose visceral (LV) e apesar de serem amplamente 

distribuídas pelo mundo, há certa restrição territorial das espécies de Leishmania. As espécies 
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restritas à América Latina causam as denominadas leishmanioses do “Novo Mundo” e as que 

se encontram na Ásia, África e Europa causam as leishmanioses do “Velho Mundo” (GOTO; 

LAULETTA LINDOSO, 2012). 

Dois fatores importantes determinam a forma de apresentação clínica da doença, que 

são: a espécie de Leishmania spp. envolvida na infecção e o estado do sistema imune do 

hospedeiro. Geralmente, crianças, pessoas idosas e pacientes imunossuprimidos apresentam 

uma infecção mais grave e algumas vezes com manifestações clínicas atípicas (MCGWIRE; 

SATOSKAR, 2014; van GRIENSVEN et al,. 2014; GIMBLET et al., 2015).  

A LC acomete estruturas cutâneas, podendo acometer também as mucosas oral, nasal e 

faringea, sendo diferenciada nas formas clínicas denominadas: leishmaniose cutânea 

localizada (LCL) forma mais comum da doença representando cerca de 90% dos casos, 

leishmaniose mucocutânea (LMC), cuja resposta imune é elevada, mas ineficaz para 

promover a cura, e leishmaniose cutânea difusa (LCD) que está relacionada com a 

hiporresponsividade do sistema imune e disseminação das lesões (SILVEIRA, 2009; 

MCGWIRE; SATOSKAR, 2014; DORTMUND, 2014). Na LCL os locais mais acometidos 

são as áreas descobertas do corpo, como rosto, nuca, braços e pernas e o período de incubação 

pode variar de alguns dias a meses após a transmissão. Predominantemente no 

desenvolvimento das lesões em LC, ocorre inicialmente um edema eritematoso no local de 

inoculação das formas promastigotas e este cresce lentamente formando um nódulo, que 

eventualmente ulcera (PEARSON; SOUSA, 1996). A cura independente de tratamento em 

pacientes imunocompetentes ocorre em um período que varia de acordo com a espécie de 

Leishmania, geralmente entre 6 e 18 meses de período pré-patente e pode ser acelerado com o 

tratamento farmacológico (AOUN; BOURATBINE, 2014; STEBUT, 2015). Na LTA a cura 

de uma lesão leishmaniótica resulta em graves cicatrizes, mutilação ou desfiguração, que 

refletem no âmbito psicológico e social do indivíduo acometido.  

A leishmaniose visceral (LV) é uma metástase dos parasitos do sítio de infecção para 

órgãos como medula óssea, fígado e baço (MCGWIRE; SATOSKAR, 2014; VAN 

GRIENSVEN et al., 2012). Dependendo do estado imunológico do hospedeiro, podem 

ocorrer diferentes manifestações clínicas, variando de doença assintomática até as formas 

mais graves que levam o indivíduo ao óbito se não tratada precocemente ou até mesmo 10% 

se tratado adequadamente. Imunossupressão é um fator de risco importante para o 

desenvolvimento da LV. Pacientes transplantados ou co-infectados com HIV possuem as 

formas mais graves da doença (VAN GRIENSVEN et al., 2014). A doença é caracterizada 

por febre prolongada, esplenomegalia, hepatomegalia, progressiva perda de peso, 
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pancitopenia devida ao comprometimento da medula óssea, hipoalbuminemia resultante do 

comprometimento da função hepática, que por fim resulta em ascite na doença avançada 

(KUMAR, 2013). Leishmaniose cutânea pós-kala-azar (PKDL - post-kalazar dermal 

leishmaniases) é caracterizada por lesões não ulcerativas na pele, que acontece em cerca de 

10% dos pacientes após tratamento efetivo para LV, principalmente no “Velho Mundo”. Estes 

pacientes são assintomáticos por um grande período, sendo considerados reservatórios do 

parasito (VAN GRIENSVEN et al., 2012; KUMAR, 2013). A manifestação clínica acontece 

em cerca de um a dois anos após o tratamento, aparecendo de forma fulminante e progressiva 

(MCGWIRE; SATOSKAR, 2014; DORTMUND, 2014).  

 

2.2 TRATAMENTO 

 

As leishmanioses são doenças que apresentam diversidade de agentes patogênicos, 

diferentes reservatórios silvestres e domésticos e uma variedade de vetores que transmitem os 

protozoários por diferentes padrões. Esta diversidade, associada ao conhecimento limitado 

sobre alguns aspectos, torna difícil o controle, principalmente no âmbito preventivo. A 

principal forma de controle desta doença ainda é o tratamento quimioterápico dos casos 

identificados. 

Por volta do fim do século XIV, as lesões cutâneas da leishmaniose foram inicialmente 

tratadas com a aplicação de ácido lático (BERMAN, 1988). Em caso de relapso do 

tratamento, as lesões eram então removidas por raspagem utilizando uma colher afiada. 

Aplicação de sulfato de cobre, ácido de bateria usada, extratos de plantas, e aquecimento da 

lesão durante 20h em banhos quentes foram outros tratamentos utilizados para LCL 

(BERMAN, 1988). O tratamento para a LV foi, feito por algum tempo, na Índia, através da 

queima da pele abdominal sobre o baço. 

 No início do último século, antimonial trivalente foi pioneiramente utilizado para o 

tratamento de LMC, mas sua elevada toxicidade fez com que seu uso fosse rapidamente 

descontinuado (VIANNA, 1912; DI CRISTINA; CARONIA, 1915; COLE, 1944). Em 1940, 

uma forma menos tóxica, o antimonial pentavalente [Sb(V)], foi introduzido na terapia e até 

hoje constitui a primeira linha de tratamento contra todas as formas de leishmanioses, apesar 

de seu uso clínico apresentar algumas limitações (MARSDEN, 1985; BERMAN, 1997).  

As duas formas disponíveis para o uso clínico são complexos de Sb(V) com N-metil-

D-glucamina (antimoniato de meglumina ou Glucantime®) ou com gluconato de sódio 

(Estibogluconato de sódio ou Pentostam®). O mecanismo de ação leishmanicida dos 
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antimoniais pentavalentes ainda não é totalmente compreendido, havendo dúvidas se a forma 

ativa contra os parasitos é Sb(V) ou Sb(III) (DUFFIN; RENÉ,1991).  

O primeiro mecanismo proposto se baseia na redução do Sb(V) em Sb(III) que ocorre 

in vivo (GOODWIN; PAGE, 1943; BURGUERA et al., 1993; SHAKED-MISHAN et al., 

2001). Segundo este modelo, estes seriam pró-farmacos que no organismo seriam reduzidos 

em sua forma ativa mais tóxica, o Sb(III), por ação de quatro tióis: glutationa (GSH), tiol 

majoritário no citosol de células de mamíferos; cisteína (Cys) e cisteína-glicina (Cys-Gly) que 

são os tióis predominantes no lisossoma de células eucarióticas e o conjugado de 

bisglutationil-espermidina T(SH)2, que é o tiol predominante em tripanossomatídeos 

(FERREIRA et al., 2003; YAN et al., 2003; FRÉZARD et al., 2001).  

Provavelmente, o mecanismo leishmanicida do Sb(III) se dá pela interação com 

moléculas que contém grupamentos sufridrila (SH), peptídeos e proteínas. Uma vez dentro do 

parasito, o Sb(III) é conjugado a T(SH)2 e este complexo é bombeado para dentro de um 

vacúolo através de ‘glutathione S-conjugate export pump’ (GS-X pump), ou extruído da 

célula através de transportadores ABC ‘ATP-binding cassette’ presentes na bolsa flagelar 

(MUKHOPADHYAY et al., 1996; LÉGARÉ et al., 2001). Alguns trabalhos reportam que 

Sb(III) interfere no metabolismo da T(SH)2 por inibirem a tripanotiona redutase (TR), e todos 

estes eventos levariam à redução da capacidade antioxidante e, consequente, morte dos 

parasitos (CUNNINGHAM; FAIRLAMB, 1995; WYLLIE; CUNNINGHAM; FAIRLAMB, 

2004).  

O segundo mecanismo proposto considera o Sb(V) um composto ativo leishmanicida. 

Chakraborty e Majumder (1988) mostraram inibição da topoisomerase tipo I em Leishmania 

donovani. Dimicheli et al. (2008) evidenciaram a formação de complexos de Sb(V) com 

adenina ribonucleosídeo que interferem na via de salvamento, o que por fim resulta em 

depleção de ATP e GTP no parasito (MARR, 1991; DEMICHELI et al., 2002; BERMAN; 

WADDELL; HANSON, 1985; BERMAN; GALLALEE; BEST, 1987). Alguns mecanismos 

indiretos também são atribuídos à atividade leishmanicida do Sb(V). Estibogluconato de sódio 

é um potente inibidor de tirosina fosfatases que leva ao aumento da produção de citocinas 

(PATHAK; YI, 2001). Alguns trabalhos evidenciam que o antimoniato de meglumina atua na 

primeira linha de defesa contra parasito, aumentando a capacidade fagocítica de neutrófilos e 

monócitos, e intensificando a produção do ânion superóxido (MUNIZ-JUNQUEIRA; 

PAULA-COELHO, 2008).  

O tratamento com Sb(V) apresenta inúmeras limitações fazendo-se necessário o 

acompanhamento clínico e laboratorial minucioso dos pacientes. Nos esquemas tradicionais 
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de terapia são necessárias administrações parenterais tais como intramuscular ou 

intralesionais diárias, durante 20-30 dias que devem ser feitas por profissionais de saúde. 

Além disso, o tratamento é acompanhado por mialgia no local da injeção e graves efeitos 

sistêmicos adversos que são frequentemente observados. O efeito adverso mais grave é a 

cardiotoxicidade que atinge 30% - 60% dos casos, e raramente pode ser associada à 

hipocalemia, que predispõe a arritmias mais severas (MARSDEN, 1985; HERWALDT; 

BERMAN, 1992). A hepatotoxicidade é relatada em 50% dos pacientes, sendo reversível na 

grande maioria dos casos. Algumas complicações raras são glomerulonefrite, insuficiência 

renal aguda, nefrite periférica, dermatite esfoliante e síndrome de hipersensibilidade (NAVIN 

et al., 1992). Todos esses fatores citados anteriormente reduzem a aderência ao tratamento e 

levam à interrupção precoce do mesmo, o que contribuiu para a seleção de cepas resistentes a 

esta terapia nas últimas décadas (SUNDAR, 2001; OUELLETTE; DRUMMELSMITH; 

PAPADOPOULOU, 2004). Outro aspecto limitante da terapia com antimonais é que esta é 

afetada pelo estado imune do paciente (CROFT; SUNDAR; FAIRLAMB, 2006). Pessoas 

com LCD, co-infectados com HIV ou imunossuprimidos de qualquer natureza apresentam 

mais elevadas taxas de falha no tratamento e reaparecimento da doença (DESJEUX; ALVAR 

et al., 2003; BERHE et al., 1999). 

Anfotericina B (ANF-B) é geralmente considerada a segunda escolha para o 

tratamento de todas as formas de leishmanioses. Em alguns países como Bihar, a 

irresponsividade ao tratamento com antimoniais resultante da elevada e frequente resistência 

dos parasitos a tornou primeira escolha na terapia desta doença (BARRETT; CROFT, 2012). 

ANF-B é um antifúngico macrolídeo da classe dos polienos, pouco solúvel em água e solúvel 

em solventes orgânico, produzido por algumas cepas de Streptomyces nodosus. Esta molécula 

teve sua atividade leishmanicida primeiramente demonstrada em 1960 e logo foi utilizada 

para o tratamento clínico (MCMILLAN, 1960). A pobre absorção pelo trato gastrointestinal 

torna necessária a infusão intravenosa desta substância com as doses recomendadas 

diariamente durante 20 dias, ou 15 doses alternadas no período de 1 mês. 

O mecanismo de ação da ANF-B baseia-se na sua elevada afinidade pelo ergosterol, 

um importante constituinte das membranas dos microrganismos eucariotos. O mecanismo 

fundamental é a formação de um complexo entre a ANF-B e o ergosterol na membrana dos 

parasitos e esta associação resulta em alterações da permeabilidade da membrana, com perda 

de homeostasia osmótica resultante da formação de poros. Estes eventos resultam em 

disfunção celular e eventual lise da membrana plasmática (BRAJTBURG et al., 1985). Além 
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disto, a ANF-B causa peroxidação lipídica que contribui para o aumento da fragilidade das 

membranas celulares (BRAJTBURG et al., 1985). 

A ANF-B exibe elevada nefrotoxicidade e moderada cardiotoxicidade. Devido à sua 

natureza lipofílica, uma vez na circulação sanguínea, esta substância associa-se com 

lipoproteínas de baixa densidade (LDL) e sua captação elevada por tecidos através do receptor 

de LDL contribui para seus efeitos tóxicos (WASAN; CONKLIN, 1996). Algumas 

formulações lipídicas vêm reduzindo a toxicidade do tratamento com esta substância, em 

contrapartida, estas formulações tornam o preço do tratamento muito elevado, de forma que a 

formulação lipossomal AmBisome® é apenas disponível atualmente para terapêutica de LV 

(BERN et al., 2006; NEW et al., 1981; BERMAN et al., 1998).  

Além das dificuldades em relação à toxicidade dos Sb(V) e da ANF-B e a resistência 

dos parasitos ao primeiro, existem inúmeras limitações associadas aos outros fármacos 

disponíveis para o tratamento, tais como: efetividade variável em diferentes regiões, e na 

mesma região em diferentes espécies de Leishmania, dificuldade em relação à administração, 

elevado preço, teratogenicidade, dentre outras (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Vantagens e desvantagens dos fármacos usados para tratamento de leishmanioses 

FÁRMACOS VANTAGENS DESVANTAGENS COMENTÁRIOS 

ANTIMONIAIS 
PENTAVALENTES 

Baixo custo e fácil acesso Controle de qualidade, 

duração do tratamento; 
injeções dolorosas; 
resistência >65% para LV 
na Índia. 

Droga de primeira escolha 

com alta incidência de 
resistência para LV; resposta 
variável em diferentes 
espécies que causam LCL 

ANFOTERICINA B Resistência primária 
desconhecida 

Necessária lenta infusão 

intravenosa; dose limitada 
pela nefrotoxidade; 
instabilidade térmica(precisa 
ser estocado a 25 °C) 

Altamente tóxico; necessária 

hospitalização prolongada; 
fármaco de primeira escolha 
na Índia devido à resistência 
aos antimoniais 

ANFOTERICINA B 
LIPOSSOMAL 

Alta efetividade e baixa 
toxicidade 

Alto custo do tratamento; 

necessária lenta infusão 
intravenosa; instabilidade 
térmica (deve ser estocado a 
25 °C) 

Elevado custo por dose ou 

paciente: R$280–3000 

MILTEFOSINA Efetiva e segura Custo elevado; 

possivelmente teratogênica; 
meia-vida elevada pelo uso 
errado 

Oralmente efetiva, mas a 

elevada meia-vida predispõe 
à seleção de parasitos 
resistentes; contraindicada 
na gravidez por ser 
teratogênica em ratos; 
efetiva contra LV e para 
apenas algumas espécies que 
causam LCL 
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PAROMOMICINA Efetiva; bem tolerada; 
baixos custos 

Eficácia varia entre e dentro 

de regiões; potencial para 
resistência in vitro 

Falta de eficácia na África 

Oriental; formulação tópica 
disponível para LCL 

PENTAMIDINA Curso rápido do tratamento Eficácia variável entre as 

diferentes espécies de 
Leishmania 

Apenas para formas 

específicas de LC na 
América do Sul; primeira 
linha de tratamento para LC 
na Guiana Francesa  

 

Fonte: Adaptada de De MENEZES, 2015.  

 

2.3 COMBINAÇÃO DE FÁRMACOS 

 

Apesar de novas drogas serem descobertas continuamente, do grande investimento 

financeiro e do avanço tecnológico, há uma lacuna crescente na produtividade de novas 

terapias (ASHBURN e THOR, 2004). Alguns fatores que contribuem para este cenário são, a 

eficácia limitada demonstrada por agentes dirigidos a um único alvo e pobre perfil de 

segurança e de resistência, que podem estar relacionados à robustez da rede em que o alvo 

está inserido (SMALLEY et al., 2006), redundância (PILPEL; SUDARSANAM; CHURCH, 

2001), crosstalk (PENG et al., 2006; MASSARWEH;  SCHIFF, 2006), ações neutralizantes 

ou compensatórias (SERGINA et al., 2007), além de dificuldades na validação de alvos 

farmacológicos (OVERALL; KLEIFELD, 2006). 

A combinação de drogas para a terapia de doenças e redução do sofrimento é uma 

estratégia encontrada nos registros mais antigos. A medicina tradicional chinesa, 

principalmente a fitoterapia é um exemplo atual desta estratégia. O avanço na ciência, 

principalmente nas áreas de isolamento e síntese química, permitiram o crescimento e 

sofisticação dos estudos de combinação de drogas nas últimas décadas com tendência de 

contínuo avanço (CHOU, 2007; JIA et al., 2009). O uso de combinações em terapia podem 

visar múltiplos alvos, múltiplas subpopulações ou múltiplas doenças simultaneamente. 

Drogas com distintos mecanismos de ação podem ser usadas em combinação direcionadas a 

um único alvo ou doença para tratá-la de forma mais eficaz (CHOU, 2007). Quando a 

combinação exibe sinergia, ou seja, efeito maior do que a simples somas dos efeitos das 

drogas isoladas, há um grande benefício terapêutico, de forma que esta estratégia vem sendo 

utilizada e se tornou principal escolha para o tratamento de doenças graves, como câncer e 

também de origem infecciosa como a AIDS (LARDER; KEMP; HARRIGAN, 1995; 

KITANO et al., 2007). É benéfico o uso de combinação de fármacos mesmo quando esta 

apresenta apenas aditividade, ou seja, o efeito da combinação é igual ao esperado pela soma 
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dos efeitos isolados. Muitas vantagens podem ser citadas com o uso de combinações com 

efeito sinérgico ou aditivo, como: 1) aumento da eficácia do efeito terapêutico, 2) redução das 

dosagens da substância com manutenção ou aumento do efeito terapêutico, diminuindo então 

o custo, o tempo de tratamento e a toxicidade (aumento da seletividade), 3) atuação em 

múltiplos alvos leva à redução da possibilidade ou atraso do aparecimento de resistência 

(CHOU, 2007; TALLARIDA, 2000; JIA et al., 2009). 

O constante aparecimento de leishmanias resistentes aos fármacos disponíveis sugere 

que o modelo de monoterapia atual precisa ser revisto. Alguns ensaios clínicos têm 

evidenciado vantagens na utilização de combinação das drogas disponíveis para o tratamento 

da doença (SOTO et al., 1995 e 1998; MOMENI; REISZADAE; AMINJAVAHERI, 2002; 

EL-SAYED; ANWAR, et al., 2010; SOSA et al., 2013). No entanto, já foi relatado relapso, 

quando utilizada combinação dos fármacos (PANDEY; PUN; PANDEY, 2012). O cenário 

atual de resistência e perfis de resistência múltipla aos fármacos existentes no mercado torna 

de extrema necessidade a descoberta de combinações de novas substâncias que sejam ativas 

para o tratamento da leishmaniose (RIDLEY et al., 2003). Na resolução WHA60.13 ‘Control 

of leishmaniasis’ a OMS encoraja pesquisa de novos fármacos, principalmente em 

combinação para este tratamento (WHO, 2010).  

 

2.4 SISTEMA ANTIOXIDANTE E ESTRESSE OXIDATIVO EM Leishmania 

  

Radical livre é por definição qualquer espécie química, que apresente um ou mais 

elétrons não emparelhados nos orbitais da ultima camada eletrônica. Espécies Reativas do 

Oxigênio (ERO) é um termo coletivo que incluiu não só radicais derivados do O2, como 

também alguns derivados não-radicais (ABERLO, 2007). Algumas espécies reativas 

derivadas do oxigênio são oxigênio singleto, radical superóxido e íons peróxido. Estas e 

outras espécies podem causar dano oxidativo à enzimas importantes no metabolismo e outras 

biomoléculas (ABERLO, 2007).  

ERO são gerados in vivo pela ação catalítica de algumas enzimas, pela exposição à 

fatores exógenos e constitutivamente durante o processo de transferência de elétrons que 

ocorre na mitocôndria (FERREIRA; MATSUBARA, 2010). No entanto, estas espécies têm 

sua reatividade atenuada por reação com algumas moléculas e pela ação catalíticas de 

algumas enzimas, que fazem parte do sistema antioxidante do organismo. Por definição, 

antioxidantes são substâncias que, geralmente quando presente em baixas concentrações em 
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relação ao substrato oxidável, retardam, previnem ou revertem danos oxidativos à estes 

substratos (RETH, 2007).  

Diferente dos eucariotos superiores que possuem até muitas mitocôndrias por célula, 

os tripanossomatídeos têm apenas uma cópia desta organela que ocupa cerca de 12% do 

volume do protozoário (RAVAGNAN; ROUMIER; KROEMER, 2002; FIDALGO; GILLE, 

2011). Geralmente, esta organela se apresenta de forma alongada, próxima aos microtúbulos 

subpeliculares e à membrana plasmática, circundando grande parte do corpo celular e 

possuindo uma dilatação em uma estrutura, que é o cinetoplasto (MENNA-BARRETO; 

CASTRO, 2014). Em condições fisiológicas, a única mitocôndria é a maior fonte de ERO em 

tripanossomatídeos (TOMÁS; CASTRO, 2013). Durante a respiração mitocondrial, parte do 

O2 é reduzido a O2
-
, cuja reação de eliminação é acelerada pela atividade da superóxido 

dismutase (SOD). Esta enzima dismuta o O2
-
 à peróxido de hidrogênio (H2O2) utilizando um 

metal oxidado como cofator receptor do elétron (TOMÁS; CASTRO, 2013). 

Tripanossomatídeos possuem duas formas de SOD, FeSODA e FeSODC, que usam ferro 

como cofator, diferente de outros eucariotos que utilizam o magnésio, cobre e zinco. Esta 

dependência do ferro é remanescente das SOD de procariotos e é também encontrada nos 

cloroplastos de plantas (DUFERNEZ et al., 2006). Apesar de não ter sido isolado nenhum 

análogo à glutationa peroxidase até então, os tripanossomatídeos possuem a capacidade de 

metabolizar peróxidos com o auxílio de duas enzimas membros das tiorredoxinas, as 

triparredoxinas e peroxirredoxinas (FLOHÉ; HECHT; STEINER, 1999). A atividade destas 

enzimas não requer cofator e depende apenas da reatividade de suas cisteínas redox ativas 

(TOMÁS; CASTRO, 2013). O sistema antioxidante dos tripanossomatídeos reserva ainda 

algumas peculiaridades, como a falta de duas enzimas antioxidantes chave (catalase e 

glutationa peroxidase) e a presença de bisglutationil-espermidina [T(SH)2] ou tripanotiona 

como tiol de baixo peso molecular majoritário. 

Os Tio-conjugados e Tio-compostos são importantes moléculas redutoras, pois são 

capazes de reduzir radicais livres e outras moléculas oxidadas através da doação do 

hidrogênio presente em sua cisteína.  

Estresse oxidativo é um desequilíbrio entre o balanço pró-oxidante e antioxidante em 

favor do primeiro, que potencialmente causa dano oxidativo em biomoléculas que constituem 

os organismos vivos (ASIMOV, 2007). O estresse oxidativo pode ter origem na redução dos 

níveis das defesas antioxidantes ou por aumento na geração de espécies reativas (ASIMOV, 

2007). O equilíbrio redox é extremamente importante para a sobrevivência de Leishmania, de 

forma que perturbações neste sistema podem ser utilizadas como estratégia para causar a 
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morte deste protozoário (SEEBER; ALIVERTI; ZANETTI, 2005). Algumas substâncias 

possuem a propriedade de afetar a biologia redox levando a morte de parasitos e são 

coletivamente chamadas de drogas antiparasitárias redox-ativas. Utilizar o sistema redox 

como alvo pode ser uma boa estratégia para o desenvolvimento de drogas ativas 

leishmanicidas (PAL; BANDYOPADHYAY, 2012).  

 

2.5 SUBSTÂNCIAS PROPOSTAS EM COMBINAÇÃO CONTRA Leishmania 

 

Turmérico, também conhecido como açafrão da Índia, é um condimento de coloração 

amarelada muito utilizado no subcontinente indiano. Esta especiaria é derivada do rizoma da 

Curcuma longa, e tem sido utilizada por séculos sem relatos de efeitos adversos, não só como 

componente alimentar, mas também para o tratamento de diversas doenças na medicina 

tradicional indiana e chinesa (AGGARWAL et al., 2007). A ingestão diária de turmérico na 

Índia é de aproximadamente 60 – 100mg/hab./dia (SHAH et al., 1999) e a ‘Food and Drug 

Administration’ (FDA) o classifica como substância ‘Generale Regarded as Safe’ (GRS) 

(CHAINANI-WU, 2003).  

Curcumina é o bioagente responsável pela intensa coloração amarela do turmérico, 

representa cerca de 2-5% deste e atualmente é reconhecida por ser o responsável pela maioria 

dos efeitos terapêuticos (Figura 4) (AGGARWAL et al., 2007). Esta é uma substância 

naturalmente hidrofóbica que exibe o tautomerismo cetol-enol, com predominância da forma 

enol, tanto em solução, quanto em fase sólida (FANG; LU; HOLMGREN, 2005). Esta 

predominância da forma enol confere à curcumina estabilidade em altas temperaturas e em 

condições ácidas, instabilidade em meio alcalino e fotosensibilidade (GALASSO et al., 2008).  

Além de ser majoritário, este componente ativo é conhecido por apresentar uma vasta 

gama de potenciais terapêuticos (GOEL et al., 2007). Na longa lista estão incluídos os 

potenciais: antisséptico, analgésico, anti-inflamatório, antioxidante e antitumoral 

(GRINGBERG et al., 1996; CHAN; HO; HUANG, 1995; CHAN et al. 1998; INANO et al., 

2000). Adicionalmente, a curcumina tem sido extensivamente estudada como agente anti-

parasitário, tendo demonstrado atividade contra Plasmodium falciparum (MISHRA et al., 

2008), diversa espécies do gênero Leishmania (ARAUJO et al., 1999; GOMES et al., 2002; 

SALEHEEN et al., 2002; DAS et al., 2008), Trypanosoma cruzi e T. brucei (NOSE et al., 

1998; CHANGTAM et al., 2010) Schistosoma mansoni (ALLAM et al., 2009; 

MAGALHÃES et al., 2009).  
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Por mecanismos ainda não totalmente esclarecidos, a curcumina pode mediar efeitos 

pró-oxidantes (SYNG-AI; KUMARI; KHAR, 2004; ATSUMI; FUJISAWA; TONOSAKI, 

2005; KUO; HUANG; LIN, 1996). Esta substância leva à apoptose células tumorais como 

resultado do estresse oxidativo gerado pelo aumento da concentração ERO e depleção de 

glutationa GSH (SYNG-AI; KUMARI; KHAR, 2004).  Em células HL-60 de leucemia 

promielocítoca, o efeito da curcumina é revertido com o uso de antioxidantes, o que sugere 

este está relacionado com o aumento de radicais livres e ERO (KUO; HUANG; LIN, 1996). 

Em L. donovani, o tratamento com curcumina resulta em morte celular programada por 

indução de estresse oxidativo e desbalanço na homeostase de cálcio (DAS et al., 2008). 

Dissulfiram, comercializado como (Anti-etanol), é um dissulfido simétrico utilizado 

como auxílio para o tratamento de alcoolismo crônico. Em presença de GSH ou outros tióis 

de baixo peso molecular, o dissulfiram é reduzido não enzimaticamente em duas moléculas de 

N,N dietilditiocarbamato (DETC) (Figura 4) (KOBER et al., 2008). O DETC (Imuthiol®) é 

utilizado como adjuvante na terapia contra o HIV. Esta substância é um imunomodulador 

sintético da classe de timomiméticos, que acelera a maturação e diferenciação de pró-

mielócitos, além de modular a função de linfócitos T maduros (RENOUX et al., 1979) e por 

este motivo, o DETC retarda a progressão da infecção pelo HIV (HERSH et al., 1991; PANG 

et al., 2007). Além disto, nos últimos anos o DETC e ou o seu precursor o Dissulfiram vem 

sendo extensivamente pesquisado para terapia contra o câncer e tem apresentado resultados 

animadores (THOMA et al., 2014; JIVAN et al., 2015; BAFFOE et al., 2015). 

O efeito antimicrobiano do DETC foi primeiramente demonstrado por Allerberger et 

al. (1989), quando revela  a concentração inibitória mínima (MIC) contra Candida albicans, 

Cryptococcus neoformans, Mucor mucedo. Alguns trabalhos apontam o DETC como 

promissor para tratamento de leishmanioses causadas por L. amazonensis e L. braziliensis, e 

este efeito é pelo menos parcialmente atribuído à capacidade da substância inibir a SOD 

(KHOURI et al., 2009 e 2010). 

O DETC é bem conhecido por atuar como quelante inespecífico de íons metálicos, 

exibindo maior afinidade pelo Cu
2+

. A ligação entre o DETC e metais aumenta a 

lipossolubilidade, permitindo a redistribuição e excreção deste, e por este motivo, esta 

substância é utilizada para tratamento de intoxicações por metais pesados (GESSNER; 

GESSNER, 1992). A atividade quelante de metais do DETC e seu grupamento tiol confere a 

este a capacidade de inibição de metaloenzimas por complexação com metais no sítio ativo, 

ou por detoxificação de radicais livres que são necessários para as reações (GESSNER; 

GESSNER, 1992). O DETC tem mostrado capacidade de inibição da atividade das enzimas 
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CuZnSOD e MgSOD, sendo considerado um antagonista do sistema antioxidante (COCCO et 

al., 1981). Esta inibição leva à redução da capacidade de detoxificação de O2
-
 e consequente 

estresse oxidativo que resulta efeitos deletérios, como já foi demonstrado, em algumas 

espécies de Leishmania (KHOURI et al., 2009; 2010). 

 

 

Figura 4. Estrutura química de A. curcumina (forma enol) e B. DETC. 

 

A utilização de uma substância pró-oxidante como é o caso da curcumina, combinada 

com um antagonista do sistema antioxidante como o DETC pode ser uma boa estratégia para 

o tratamento de doenças infecciosas e parasitárias. Esta abordagem propõe, além da redução 

das concentrações das substâncias para o efeito leishmanicida (sinergismo), reduzir a 

capacidade de ações neutralizantes e compensatórias após a geração de um estresse oxidativo 

inicial, resultando em colapso e morte dos parasitos. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 Avaliar a atividade da combinação entre curcumina e DETC sobre L. amazonensis.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar o potencial leishmanicida da combinação de curcumina e DETC, identificando 

possíveis efeitos aditivos ou sinérgicos; 

 Avaliação da citotoxicidade da combinação sobre células de mamíferos e calcular a 

seletividade da mesma; 

 Quantificar a peroxidação lipídica em L. amazonensis após o tratamento com a 

combinação; 

 Identificar indícios sobre o mecanismo de morte e autofagia em L. amazonensis induzidos 

pela combinação; 

 Investigar possíveis alterações ultraestruturais em L. amazonensis após tratamento com a 

combinação; 

 Avaliação do potencial de  membrana mitocondrial das células após tratamento com a 

combinação 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 CULTIVO DE L. amazonensis in vitro 

Promastigotas de L. amazonensis (cepa Leila, MHOM/BR88/BA-125) foram isoladas 

de camundongo C57/Black 6 e cultivadas em meio NNN (Neal, Novy, Nicolle) por 15 dias à 

26°C. Após o isolamento as células foram mantidas em meio Warren (infusão de cérebro e 

coração 37 g/L, hemina 10 mg/L e ácido fólico 10 mg/L) suplementado com 10% de soro 

fetal bovino, pH 7,2 em estufa à 26 °C. A população celular era acompanhada e os repiques 

eram realizados no período que a cultura se encontrava em fase estacionária de crescimento 

celular. Após a quinta passagem as culturas eram descartadas. 

 

4.2 ENSAIO DE INIBIÇÃO DA PROLIFERAÇÃO CELULAR 

Promastigotas de L. amazonensis (5x10
5
/mL) foram incubadas em placas com 

diferentes concentrações das substâncias isoladas e da combinação diluídas seriadamente, em 

triplicata e com o volume final de 2mL por poço.  As placas foram incubadas em estufa à 

26°C por 72h e após este período, as células foram fixadas em paraformaldeído 3,8% e 

contadas em câmara de Neubauer. A Concentração Inibitória de 25% (IC25), 50% (IC50) e 

75% (IC75) da proliferação celular foi determinada utilizando o efeito inibitório em relação ao 

Log10 da concentração para este em uma regressão não linear. Nenhum dos valores de 

concentração inibitória foi calculado por extrapolação. O programa utilizado para o cálculo 

foi GraphPad Prism, versão 5. 

 

4.3 CONSTRUÇÃO DO ISOBOLOGRAMA 

Após os ensaios de inibição da proliferação celular e a determinação das 

concentrações inibitórias, a concentração inibitória fracionada (FIC) para um determinado 

efeito foi calculada com a seguinte fórmula: 

 

                                       
                              

                        
  

 

Em que o   ) foram os efeitos de 25%, 50% e 75% de inibição resultando na FIC25, 

FIC50 e FIC 75. 

Utilizando as coordenadas formadas pelas FIC (DETC:curcumina) dos efeitos de 25%, 

50% e 75% foi construído o isobolograma. A linha de referência para a aditividade liga o 
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número 1 nos dois eixos. Pontos que se encontrarem abaixo desta linha tendem a expressar 

resultados sinérgicos da cominação e pontos acima da linha sugerem antagonismo 

(TALARIDA, 2000). 

 

4.4 CITOTOXICIDADE in vitro 

Camundongos Swiss Webster com 6 à 8 semanas foram eutanasiados em câmara de 

co2 seguindo as diretrizes da prática de eutanásia do Conselho Nacional de Controle de 

Experimentação Animal – CONCEA. Posteriormente, baço do camundongo foi extraído e 

macerado para obtenção de uma solução de esplenócitos. Após uma lavagem, as células 

viáveis foram plaqueadas em placas de 96 poços numa concentração final de 10
6
 células/poço, 

juntamente com diferentes concentrações das substâncias isoladas e da combinação em 

volume final de 200µL por poço. Foi utilizado 1μCi/poço de H
3
-timidina – (Ellman 

International, Inc) e a placa foi incubada por 24 horas, sob temperatura de 37° C com 

atmosfera suplementada com 5% de CO2. Após este período, a incorporação foi avaliada 

através da quantificação da radiação β emitida pela timidina tritiada, por um leitor (Multilabel 

Reader, Hidex, Turku, Finlândia). A porcentagem de inibição foi calculada em relação ao 

controle e a CC50 foi determinada. 

 

4.5 ÍNDICE DE SELETIVIDADE (IS) 

Após a determinação da IC50 e da CC50 dos compostos isolados e da combinação, o 

índice de seletividade foi determinado com a seguinte fórmula: 

 

                       
     

    
 

 

4.6 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO (MET) 

Promastigotas de L. amazonensis foram incubadas com a IC50 da curcumina, DETC e 

da combinação nas mesmas condições em que estas foram determinadas. As amostras foram 

fixadas nos períodos de 24, 48 e 72h após a incubação com as substâncias isoladas e com a 

combinação. A fixação foi realizada com glutaraldeído 2% e tampão cacodilato de sódio 

0,1M. Posteriormente, as amostras foram lavadas com tampão cacodilato de sódio 0,1M, pós-

fixadas com tetróxido de ósmio 2% e ferricianeto 0,8%, e desidratadas com séries crescentes 

de acetona. As células foram então incluídas em resina Polybed, cortadas em ultramicrótomo, 
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contrastadas com tetróxido de ósmio e analisadas em microscópio eletrônico de transmissão 

JEOL 1230. 

 

4. 7 AVALIAÇÃO DA PEROXIDAÇÃO LIPÍDICA 

O nível de peroxidação lipídica foi determinado através da quantificação de 

substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico, em geral o malonaldeído (MDA), que são 

intermediários da cascata de peroxidação lipídica como descrito por Britta et al. (2012). Em 

resumo, promastigotas de L. amazonensis foram incubadas com curcumina, DETC e a 

combinação por 12h à 26°C. Após este período as células foram lavadas e incubadas com uma 

solução de 0,37% de ácido tiobarbitúrico em 15% de ácido tricloroacético e HCl à 0,25M  por 

45min à 90 - 95 °C. Após o resfriamento foi adicionado à n-butanol na proporção de 1:1 para 

solubilizar os componentes orgânicos. Realizada uma centrifugação, a densidade óptica do 

sobrenadante foi lida à 535nm em espectrofotômetro. Foi realizada a quantificação proteica 

das amostras por Bradford para normalização do experimento. 

 

4.8 AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE MEMBRANA MITOCONDRIAL (Δψm) 

 As células foram incubadas com a IC50 e 3x esta concentração da curcumina, DETC e 

combinação, nas mesmas condições em que a IC50 foi determinada. Após 72h, as células 

foram lavadas e incubadas com 5,5′,6,6′-tetrachloro-1,1′,3,3′-tetraethylbenzimidazole 

carbocyanide iodide (JC-1) na concentração final de 6µM, durante 20min à 26°C seguindo 

instruções do fabricante. O controle positivo foi incubado com 50µM de cianeto de carbonilo 

3-clorofenilhidrazona (CCCP) 10min antes da adição do JC-1. Esta sonda é um corante 

lipofílico e catiônico que se acumula na mitocôndria de forma potencial dependente. No 

citoplasma, esta sonda se apresenta em sua forma monomérica e exibe fluorescência verde 

quando excitado em comprimento de onda específico. Ao acumular-se na mitocôndria, a 

sonda forma J-agregados que emitem fluorescência vermelha. As células foram adquiridas em 

citômetro BD LRSFortessa
TM

, utilizando exitação/emissão em 485/530nm para detecção dos 

monômeros citoplasmáticos e 535/590nm para detecção de J-agregados. A despolarização do 

Δψm é indicada pela redução da razão vermelho/verde de intensidade de fluorescência. 

 

 

4.9 AVALIAÇÃO DE APOPTOSE E NECROSE 

 Promastigotas de L. amazonensis (5x10
5
/mL) foram incubadas com a IC50 e 

IC75 das substâncias isoladas e da combinação por 72h. Após este período a anexinaV-FITC e 
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o iodeto de propídio (PI) foram utilizados para detecção da exposição de fosfatidilserina na 

parte externa da membrana plasmática e descontinuidade da mesma respectivamente. 

Fosfatidilserina é um lipídio da camada interna da membrana plasmática, que no início da 

apoptose é translocado para a parte externa, podendo ser utilizado como marcador para este 

evento. A anexinaV-FITC é uma proteína que tem afinidade com fosfatidilserina e liga-se à 

esta na presença de Ca
2+

. O iodeto de propídio (PI) é uma sonda fluorescente e intercalante de 

ácidos nucleicos. Suas características de hidrossolubilidade e alto peso molecular permitem 

que esta entre nas células em curto período apenas quando existe descontinuidade da 

membrana plasmática. Para este ensaio, foi utilizado o Annexin V-FITC Apoptosis Detection 

Kit (APOAF) seguindo as recomendações do fabricante. De cada tubo foram adquiridos 

20.000 eventos, com tamanho e granulosidade incompatíveis com debris, em citômetro BD 

LRSFortessa
TM

 com excitação/emissão de 488/530 para a anexinaV-FITC e 532/575 para o 

PI. 

 

4.10 AVALIAÇÃO DE AUTOFAGIA 

 Promastigotas de L. amazonensis (5x10
5
/mL) foram tratadas com a IC50 das 

substâncias isoladas e da combinação por 72h. Passado este período as células foram 

incubadas com 0,05 mM de monodansilcadaverina (MDC) por 15min, lavadas duas vezes 

com PBS e fixadas com 3,8% de paraformaldeído como descrito por (BIEDERBICK; KERN; 

ELSASSER, et al. 1995; DESOTI, et al. 2012). As células foram analisadas em microscópio 

de fluorescência Olympus BX51. Células negativas apresentam-se difusamente marcadas, 

enquanto células positivas apresentam fortes marcações pontuais. Incubação em PBS por 24h 

foi utilizada como controle positivo. MDC é um composto lisossomotrópico fluorescente, útil 

para a identificação da cadaverina, amina decorrente da degradação de aminoácidos, presente 

em vesículas autofágicas (BIEDERBICK; KERN; ELSASSER, 1995). 

 

4.11 REVERSIBILIDADE DO EFEITO DOS TRATAMENTOS APÓS 24h 

 O experimento foi realizado nas mesmas condições descritas anteriormente e as 

células foram incubadas com a IC50 dos tratamentos em sextuplicata. Após 24h, uma triplicata 

de cada tratamento e do controle foi lavada e resuspendida em meio novo e a outra foi lavada 

e resuspendida no mesmo tratamento para servir como controle. O período total de incubação 

foi 72h e após este, as células foram fixadas e contadas em câmera de Neubauer. A 

porcentagem de inibição foi calculada em relação aos controles não tratados. 
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4.12 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 Os experimentos foram realizados em triplicata e representadas em média ± desvio 

padrão. Para verificar se havia diferença entre os grupos analisados, utilizamos análise de 

variância (ANOVA) com pós-teste Tukey ou Dunnet. A diferença entre os grupos foi 

considerada significativa quando p < 0,05 
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5. RESULTADOS 

 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE LEISHMANICIDA DA CURCUMINA E DO DETC 

ISOLADAMENTE SOBRE PROMASTIGOTAS DE L. amazonensis 

 

A escolha das proporções das substâncias para combinação é em grande parte das 

vezes feita de forma arbitrária. Havendo uma motivação conhecida, sendo esta mecanicista ou 

não, a escolha é feita.É razoável que esta escolha seja feita através do estudo da potência das 

substâncias isoladas, principalmente através da avaliação da IC50 individual (TALARIDA, 

2000). Chou e Talalay recomendam que a proporção das substâncias na combinação seja uma 

razão equipotencial (Ex: razão dos IC50 ou ED50) para garantir que ambas estejam em sua 

faixa de atividade e contribuam para o efeito da combinação (CHOU; TALALAY, 

1983;1984). Desta forma, inicialmente objetivamos avaliar o efeito da curcumina e DETC 

isoladamente sob promastigotas de L. amazonensis. Para isto, células em fase estacionária de 

crescimento foram incubadas numa concentração final de 5x10
5
/mL com diferentes 

concentrações das substâncias. Após incubação a 26 °C durante 72h, as células foram fixadas 

e quantificadas em câmara de Neubauer.As IC50 obtidas para a curcumina e DETC foram 

respectivamente 11,80µM e 0,89µM. Ambos os compostos, ocasionaram significativa 

redução da proliferação celular de forma concentração-dependente (Figura 5A e 5B). 

Considerando a IC50 como base de comparação, a curcumina tem efeito leishmanicida até 13 

vezes mais potente que o DETC, tendo ação na faixa de 10µM enquanto que para o DETC 

essa ação está na faixa de 1µM. A partir destes resultados, a combinação dos compostos foi 

realizada na proporção de 10:1 de curcumina-DETC. 
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Figura 5.  Avaliação da proliferação de L. amazonensis tratadas com curcumina e DETC. Promastigotas deste 

parasito, na concentração de 5x105/mL, foram incubadas com no diferentes concentrações de curcumina e DETC 

em triplicata à 26 °C por 72h. Após o período as células foram quantificadas em câmara de Neubauer e as taxas 

de variação foram determinadas. Tanto a A. curcumina como o B. DETC mostraram efeito leishmanicida 

concentração dependente. Resultados representativos de dois experimentos independentes realizados em 

triplicata. Cada barra representa a média ± desvio padrão (n=3) (One-way ANOVA, pós-teste Tukey, 

***p<0,0001). 

 

 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE LEISHMANICIDA DA COMBINAÇÃO DE 

CURCUMINA E DETC 

 

Após definirmos a proporção de 10:1 de curcumina-DETC respectivamente para a 

combinação, avaliamos a atividade desta sobre promastigotas de L. amazonensis. Para isto, o 

experimento foi realizado como descrito anteriormente e foram também testados os 

compostos de forma isolada. Houve redução significativa da proliferação celular de forma 

concentração-dependente após o tratamento com as substâncias isoladas e também com a 

combinação (Figura 6A, 6B e 6C). A curcumina apresentou a IC50 de 13,43µM e o DETC, 

0,61µM quando testados isoladamente. Já na combinação, as IC50obtidasforam de 3,25µM e 

0,32µM para a curcumina e o DETC, respectivamente. A IC50 apresentada pela anfotericina B 

foi 1,03µM (Figura 6D).As concentrações inibitórias para os efeitos de 25 e 75% também 

foram determinadas em todos os tratamentos (Tabela 2).  

Para a construção do isobolograma e avaliação do comportamento da combinação é 

necessário a determinação da FIC, que é feita através da razão entre as concentrações 

inibitórias da substância na combinação e isoladas (Tabela 2). A FIC revela a magnitude da 

variação da concentração das substâncias na combinação em relação a elas isoladas para 

obtenção do mesmo efeito. No isobolograma, as pontos eram formados seguindo o sistema de 

coordenadas cartesianas, a FIC da curcumina foi representada no eixo das ordenadas,enquanto 

A                                                            B 

Concentrações (µM) Concentrações (µM) 
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aquela do DETC foi representada no eixo das abscissas.Para avaliação do comportamento da 

combinação, a FIC da curcumina e do DETC para um determinado efeito gerava uma 

coordenada e o ponto era plotado no plano.A linha diagonal é a referência para aditividade, 

caso a soma das FIC de uma coordenada resulte em 1, o ponto ficaria sobre a linha de 

aditividade, sugerindo este comportamento para a combinação. A soma sendo menor ou maior 

que 1 resultaria em pontos abaixo ou acima a linha de aditividade, sugerindo sinergismo ou 

antagonismo respectivamente. De acordo com a classificação proposta por Chou em 2007, 

para o efeito de 25 e 50% a combinação apresentou-se moderadamente sinérgica (++). No 

entanto, para o efeito de 75% esta se apresenta levemente antagônica (-) (Figura 7) (CHOU, 

2007). 

A curva de concentração-efeito revela que a concentração da curcumina na 

combinação reduz significativamente em relação à esta isolada (Figura 8A). A redução da 

concentração do DETC na combinação para um mesmo efeito quando testado isolado é 

proeminente até 50% de inibição, acima deste efeito a concentração na combinação tende a 

igualar-se à este quando isolado para um mesmo efeito inibitório (Figura 8B). A forte 

redução da concentração da curcumina na combinação para o efeito inibitório pode ser o 

principal fator que contribui para o sinergismo encontrado nos efeitos de 25 e 50% de 

inibição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chou%20TC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16968952
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Figura 6. Avaliação da inibição da proliferação de L. amazonensis tratadas com curcumina e DETC e com sua 

combinação. Promastigotas deste parasito, na concentração de 5x105/mL, foram incubadas com no mínimo cinco 

diferentes concentrações de curcumina, DETC e sua combinação, respectivamente, em triplicata à 26°C por 

72hs. Após o período as células foram quantificadas em câmara de Neubauer e a % de inibição foi determinada. 

A. representa a % de inibição da proliferação da cultura incubada com curcumina, B. incubada com DETC, C. 

com a combinação e D. ANF-B. Dados representativos de três experimentos independentes realizados em 

triplicata. Cada barra representa a média ± desvio padrão (n=3) (One-way ANOVA, pós-teste Tukey, 

***p<0,0001, **p<0.05). 
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Tabela 2. Concentrações inibitórias das substâncias isoladas e combinadas 

 

Efeito Inibitório 25% 50% 75% 

Curcumina COMBINAÇÃO (µM) 1,71µM 3,25 µM 9,08 µM 

Curcumina ISOLADA (µM)  5,52 µM 13,43 µM 34,60 µM 

FIC da curcumina 0,31 0,24 0,26 

DETC COMBINAÇÃO (µM)  0,17µM 0,32 µM 0,90 µM 

DETC ISOLADO (µM)  0,39 µM 0,61 µM 1,00 µM 

FIC do DETC 0,43 0,52 0,90 

 

 

0.0 0.5 1.0 1.5
0.0

0.5

1.0

1.5

FIC 50

FIC 25

FIC 75

Fração da Concentração Inibitória
DETC

F
ra

ç
ã
o

 d
a
 C

o
n

c
e
n

tr
a
ç
ã
o

 I
n

ib
it

ó
ri

a

C
u

rc
u

m
in

a

 

Figura 7.  Isobolograma de relação de Concentrações Inibitórias Fracionadas de DETC x curcumina. As 

FIC25▲, FIC50 ■ e FIC75▼ foram obtidas através da razão entre a concentração inibitória da substância 

combinada e a concentração inibitória da substância isolada para o mesmo efeito. A linha entre os valores de 1,0 

nos eixos de abscissas e ordenadas é a referência para aditividade. FIC abaixo desta linha representa sinergismo, 

enquanto acima representa antagonismo. 
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Figura 8. Curva de concentração-efeito inibitório de curcumina e DETC, isoladamente e em combinação, sob 

promastigotas de L. amazonensis. Promastigotas deste parasito, na concentração de 5x105/mL, foram incubadas 

com cinco concentrações de curcumina e DETC isoladamente e com a combinação de curcumina e DETC na 

proporção 10:1 respectivamente em triplicata a 26 °C por 72hs. Após o período as células foram quantificadas 
em câmara de Neubauer e as porcentagens de inibição foram determinadas. A. representa as curvas 

concentração-efeito da curcumina isolada e em combinação e B. representa as curvas concentração-efeito do 

DETC isolado e em combinação. Dados representativos de três experimentos independentes realizados em 

triplicata. 
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AVALIAÇÃO DA CITOXICIDADE DA COMBINAÇÃO DE CURCUMINA E DETC SOB 

CÉLULAS DE MAMÍFERO 

 

 

Um dos grandes problemas no tratamento das leishmanioses é a alta toxicidade das 

substâncias disponíveis. A elevada toxicidade reduz a aderência dos pacientes ao tratamento, 

e estes, realizados de forma incompleta, além de ineficientes para tratar a doença podem ainda 

selecionar parasitos resistentes. Desta forma, faz-se necessária a implementação de terapias 

que sejam mais seletivas ao agente etiológico. Para avaliar a toxicidade sobre células de 

mamíferos, suspensões de esplenócitos murinos foram incubadas com diferentes 

concentrações da combinação na proporção de 10:1 de curcumina e DETC respectivamente. 

A proliferação destas células foi quantificada através da incorporação de [
3
H]-timidina e a 

CC50 foi determinada. No mesmo experimento também foram incubadas as substâncias 

isoladas para fins comparativos. A CC50 apresentada pela curcumina e DETC quando testados 

de forma isolada foram, respectivamente, 8,68µM e 194,30µM (Figura 9A, 9B). Já na 

combinação, a curcumina e o DETC apresentaram CC50 de 24,04µM e o DETC de 2,40µM, 

respectivamente (Figura 9C). 

Os índices de seletividade para a curcumina e DETC isolados foram 0,64 e 318,52 

respectivamente, enquanto para a combinação este índice foi 7,39 (Tabela 3). 
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Figura 9. Avaliação citotoxicidade em esplenócitos das substâncias isoladas e da combinação. Esplenócitos de 

camundongos Balb/c, na concentração de 106/poço, foram incubadas com diferentes concentrações de 

curcumina, DETC e de sua combinação na proporção de 10:1 respectivamente, em estufa a 37°C, atmosfera com 
5% de CO2 durante 24h. Após o período a incorporação de [3H]-timidina quantificada em utilizado contador de 

radiação beta. A. representa a % de inibição da proliferação dos esplenócitos incubados com curcumina, B. 

incubados com DETC, C. com a combinação de curcumina e DETC na proporção de 10:1 respectivamente. 

Dados representativos de três experimentos independentes realizados em triplicata. Cada barra representa a 

média ± desvio padrão (n=3) (One-way ANOVA, pós-teste Tukey, ***p<0,0001, **p<0.05). 
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Tabela 3. Índices de seletividade das substâncias isoladas e combinadas 

 

Tratamento CC50 IC50 IS 

Curcumina ISOLADA 8,68 µM 13,43 µM < 1 

Curcumina COMBINAÇÃO 24,04 µM 3,25 µM 7,39 

DETC ISOLADO 194,30 µM 0,61 µM 318,52 

DETC COMBINAÇÃO 2,40 0,32 7,39 

 

 

AVALIAÇÃO DA PEROXIDAÇÃO LIPÍDICA EM PROMASTIGOTAS DE L. 

amazonensis TRATADAS COM CURCUMINA, DETC E SUA COMBINAÇÃO 

 

Como objetivo de avaliar se a combinação destas duas substâncias conservava a 

capacidade pró-oxidante que estas tinham de forma isolada, avaliamos indiretamente a 

presença de espécies reativas através da quantificação do malonaldeído (MDA), intermediário 

da cascata de peroxidação lipídica. Para isto, promastigotas de L. amazonensis, foram 

incubadas durante 12h com 100 µM de curcumina, 100 µM DETC e com a combinação de 

curcumina e DETC em 100/10µM, respectivamente. A lipoperoxidação foi mensurada pela 

detecção de MDA empregando a reação colorimétrica com o ácido tiobarbitúrico. Os 

resultados foram normalizados pela concentração de proteína das amostras. Estes revelam 

aumento 1,42 e 1,94 da peroxidação após o tratamento com curcumina e DETC, 

respectivamente, de forma isolada. O aumento significativo (p<0,05), 2,75 vezes, ocorreu 

quando utilizada a combinação (Figura 10). 
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Figura 10. Avaliação da peroxidação lipídica em L. amazonensis após tratamento com a curcumina, DETC e sua 
combinação, respectivamente. Promastigotas deste parasito foram incubadas com os diferentes tratamentos à  

26°C por 12hs. Após este período as células foram incubadas com ácido tiobarbitúrico 0,32% a 100°C por 1h. 

As substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico foram quantificadas em espectrofotômetro à 455 nm. A dosagem 

foi normalizada pela concentração de proteína da amostra. Cada barra representa a média ± desvio padrão (n=3) 

(One-way ANOVA, pós-teste Tukey, * p < 0,05). 

 

 

AVALIAÇÃO DA MORTE CELULAR EM PROMASTIGOTAS DE L. amazonensis 

TRATADAS COM CURCUMINA, DETC E SUA COMBINAÇÃO  

 

Sabendo que a combinação de DETC e curcumina na proporção de 1:10 gera estresse 

oxidativo em L. amazonensis, o objetivo seguinte foi avaliar a ação antiparasitária e 

identificar indícios de quais os mecanismos de morte celular envolvidos. Para isto, utilizamos 

a sonda Anexina V-FITC que na presença de Ca
2+

 se liga à fosfatidilserina, lipídeo do folheto 

interno da bicamada lipídica, que é exposto na face externa da membrana plasmática no início 

da apoptose. Utilizamos também a sonda iodeto de propídio (PI), intercalante de DNA com 

alto peso molecular e elevada hidrossolubilidade, que entra na célula apenas se a membrana 

estiver permeabilizada, sendo este um indicativo de necrose. Para isto, promastigotas de L. 

amazonensis foram incubadas com a IC50 e a IC75 dos tratamentos nas mesmas condições que 

foram determinadas. Após o tratamento as células foram incubadas com as sonda e lidas em 

citômetro de fluxo. O tratamento com a IC50 da curcumina, DETC e sua combinação não 

resultaram em significativas marcações positivas para ambas as sondas (Figura 11A, 11B, 

11C, 12A e 12B). Isto pode indicar que a apoptose e/ou necrose não seriam os mecanismo de 

morte envolvidos, ou ainda que as células continuavam viáveis após este período e que a 

inibição de crescimento da cultura em 50% poderia ocorrer por inibição da proliferação e não 

pela morte celular propriamente dita. Quando usada a IC75, a curcumina e o DETC 

isoladamente não geraram significativas alterações na positividade das sondas, corroborando 
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com a interpretação anterior (Figura 11D e 11E). No entanto, diferente das substâncias 

isoladas e embora antagônica para este efeito, a combinação apresentou-se citotóxica, gerando 

30,5% de células positivas para PI quando avaliado 75% de inibição, sendo este um indicativo 

de necrose (Figura 11F, 12A e 12B). 
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Figura 11. Avaliação qualitativa da exposição de fosfatidilserina e descontinuidade da membrana plasmática em 

L. amazonensis após o tratamentos com curcumina, DETC e sua combinação, respectivamente. Promastigotas 

deste parasito, na concentração de 5x105/mL, foram incubadas A. IC50 curcumina; B. IC50 DETC; C. IC50 

combinação; D. IC75 curcumina; E. IC75 DETC; F. IC75 combinação; G. Controle negativo e H. Controle 
positivo (choque térmico). A co-marcação Anexina V-FITC e PI foi analisada por citometria de fluxo como 

descrito em “Materiais e Métodos”. 



53 
 

 

 

 

 
Figura 12. Avaliação quantitativa da exposição de fosfatidilserina e descontinuidade da membrana plasmática 

em L. amazonensis após o tratamentos com curcumina, DETC e sua combinação, respectivamente. 

Promastigotas deste parasito, na concentração de 5x105/mL, foram incubadas a IC50 e IC75 das substâncias 

isoladas e da combinação por 72h à 26 °C.  A co-marcação Anexina V-FITC e PI foi analisada por citometria de 

fluxo como descrito em “Materiais e Métodos”. Cada barra representa a média ± desvio padrão (n=3) (One-way 
ANOVA, pós-teste Tukey, * p < 0,0001). 
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AVALIAÇÃO DA AUTOFAGIA EM PROMASTIGOTAS DE L. amazonensis TRATADAS 

COM CURCUMINA, DETC E SUA COMBINAÇÃO 

 

A autofagia é um mecanismo de reparo que permite a reciclagem de porções 

citoplasmáticas e organelas intracelulares após danos causados por diversas naturezas. No 

entanto, se ocorrer de forma exacerbada, a autofagia leva à inviabilização celular. Com o 

objetivo de investigar se os tratamentos levavam as células à processos autofágicos, 

utilizamos a monodansilcadaverina (MDC), uma sonda autofluorescente que apresenta uma 

marcação fraca e difusa em células negativas e tende a acumular-se especificamente em 

vacúolos autofágicos levando à marcações pontuais e fortemente evidentes em células em 

autofagia (BIEDERBICK et. al, 1995). Para isto, as células foram tratadas com a IC50da 

combinação e das substâncias isoladas nas mesmas condições em que esta foi determinada. 

Deprivação nutricional em salina tamponada com fosfato por 24h foi utilizado como controle 

positivo. Após 72h de tratamento, a curcumina levou à indução de autofagia nas células 

tratadas, o DETC por sua vez não o fez de forma significante (Figura 13B e 13C). No 

entanto, a combinação de forma semelhante ao tratamento com a curcumina isolada, levou à 

autofagia nas células tratadas (Figura 13D).  
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Figura 13. Marcação de vacúolos autofágicos com MDC em Leishmania amazonensis tratadas com curcumina, 
DETC e sua combinação. Promastigotas deste parasito, na concentração de 5x105/mL, foram incubadas com a 

IC50 dos tratamentos por 72h. Após este período as células foram incubadas com MDC e avaliadas por 

microscópio de fluorescência como descrito em “Materiais e Métodos”. A. Controle negativo, B. IC50 da 

curcumina, C. IC50 do DETC, D. IC50 da combinação e E. Controle positivo. Todas as células aparecem 

marcadas em azul. Marcação fraca e difusa é encontrada nas células negativas, enquanto que marcação pontual e 

evidente é encontrada nas células com vacúolos autofágicos. 
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AVALIAÇÃO ULTRAESTRUTURAL DE PROMASTIGOTAS DE L. amazonensis 

TRATADAS COM CURCUMINA, DETC E SUA COMBINAÇÃO 

 

Na tentativa de buscar indícios do mecanismo de ação dos tratamentos realizamos a 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) e microscopia eletrônica de transmissão (MET). Para a 

microscopia eletrônica de transmissão as células foram tratadas com a IC50 da curcumina, DETC e da 

combinação destas durante 24, 48 e 72h. Em 24h após o tratamento com a curcumina as células 

apresentavam dilatação mitocondrial e redução de sua eletrodensidade característica, aparecimento de 

cristas dilatadas (Figura 14B e 14C), alteração na estrutura do kDNA e aparecimento de vesículas 

apresentando perfis membranares (Figura 14D). Já quando tratadas com o DETC, as células 

apresentaram dilatação da bolsa flagelar e da mitocôndria, redução da eletrodensidade mitocondrial 

com aparecimento de cristas delatadas (Figura 14E e 14F).O tratamento por 24h com a combinação 

das substâncias levou às alterações mitocondriais já citadas, vacuolização citoplasmática e dilatação da 

bolsa flagelar (Figura 15B), aparecimento de figuras de mielina e vacúolos autofágicos (Figura 15C) 

e descolamento da membrana do flagelo (Figura 15D). 

Quando o tratamento foi realizado por um período de 48h, as células tratadas com curcumina 

apresentaram material citoplasmático dentro da bolsa flagelar indicativo de processo exocítico (Figura 

16B e 16C), alterações mitocondriais (Figura 16D).Já quando o tratadas com DETC por igual 

período, as células apresentavam as alterações mitocondriais já citadas e vacuolização. Quando as 

células foram tratadas com a combinação das substâncias por 48h foi possível observar intensa 

vacuolização citoplasmática e presença de figuras de mielina (Figura 17B), drásticas alterações 

mitocondriais e no kDNA (Figura 17C), além de eventos indicativos de exocitose (Figura 17D). 

Quando o tratamento foi realizado em 72h, as alterações mitocondriais se intensificavam em 

todos os tratamentos. Houve o aparecimento de mitocôndrias arredondadas com cristas periféricas no 

tratamento com curcumina isolada (Figura 18B), mitocôndrias fenestradas nos grupos tratados com 

curcumina, DETC e combinação (Figura 18C – 18F), além de remanescentes de mitocôndria após 

tratamento com a combinação (Figura 18F). Adicionalmente foram encontrados eventos exocíticos 

após tratamento com curcumina (Figura 18C) e figuras de mielina em associação com o retículo 

endoplasmático no grupo tratado com DETC (Figura 18D). 
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Figura 14. Microscopia eletrônica de transmissão de promastigotas de L. amazonensis após o tratamento com curcumina e DETC de forma 

isolada por 24h. Independente do grupo testado, a concentração foi normalizada para o efeito de 50% de inibição. Após o período de 

incubação as células foram processadas seguindo protocolo padrão para MET. A. Células não tratadas apresentam citoplasma bem 

preservado, mitocôndria eletrodensa com cristas normais. B. C. e D. Células tratadas com a IC50 da curcumina apresentam mitocôndrias 

dilatadas com cristas circulares e dilatadas (asterisco branco), vacuolização citoplasmática (setas brancas) e alteração no kDNA (seta preta). 

E. e F. Células tratadas com IC50 do DETC apresentam aumento da bolsa flagelar (asterisco preto), cristas e mitocôndria dilatadas (asterisco 

branco) além de vacuolização citoplasmática (seta branca). 
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Figura 15. Microscopia eletrônica de transmissão de promastigotas de L. amazonensis após o tratamento com a 

combinação de curcumina e DETC por 24h. Promastigotas em fase estacionária foram incubadas com a IC50 da 

combinação por 24h. Após o período de incubação, as células foram processadas seguindo protocolo padrão para 

MET. A. Células não tratadas apresentam citoplasma bem preservado, mitocôndria eletrodensa com cristas 

normais B. C. e D. Células tratadas com IC50 da combinação apresentam mitocôndria dilatada com  cristas 

circulares (asterisco branco), dilatação da bolsa flagelar (asterisco preto), vacuolização citoplasmática (seta 

preta), figuras de mielina (seta branca) e liberação da membrana flagelar (estrela preta). 
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Figura 16. Microscopia eletrônica de transmissão de promastigotas de L. amazonensis após o tratamento com curcumina e DETC de forma 

isolada por 48h. Independente do grupo testado, a concentração foi normalizada para o efeito de 50% de inibição. Após o período de 

incubação as células foram processadas seguindo protocolo padrão para MET. A. Células não tratadas apresentam citoplasma bem 

preservado, mitocôndria eletrodensa com cristas normais. B. C. e D. Células tratadas com a IC50 da curcumina apresentam grande quantidade 

de exossomos da bolsa flagelar (setas pretas) e mitocôndrias dilatadas (asterisco branco). E. e F. Células tratadas com a IC50 do DETC 

apresentam mitocôndria dilatada, com cristas circulares e alterações no kDNA (asterisco branco), além de vacuolização citoplasmática. 
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Figura 17. Microscopia eletrônica de transmissão de promastigotas de L. amazonensis após o tratamento com a 

combinação de curcumina e DETC por 48h. Promastigotas em fase estacionária foram incubadas com a IC50 da 

combinação por 48h. Após o período de incubação as células foram processadas seguindo protocolo padrão para 

MET. A. Células não tratadas apresentam citoplasma bem preservado, mitocôndria eletrodensa com cristas 

normais. B. C. e D. Células tratadas com a IC50 da combinação apresentam vacuolização citoplasmática (seta 

preta), dilatação mitocondrial, com cristas circulares e dilatadas, e alteração no kDNA (asterisco branco), além 
de formação presença de exossomos na bolsa flagelar (asterisco preto). 
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Figura 18. Microscopia eletrônica de transmissão de promastigotas de L. amazonensis após o tratamento com curcumina e DETC de forma 

isolada e sua combinação por 72h. Independente do grupo testado, a concentração foi normalizada para o efeito de 50% de inibição. Após o 

período de incubação as células foram processadas seguindo protocolo padrão para MET. A. Células não tratadas apresentam citoplasma 

bem preservado, mitocôndria eletrodensa com cristas normais. B. e C. Células tratadas com a IC50 da curcumina apresentam mitocôndria 

circular com cristas periféricas e mitocôndria fenestrada (asterisco branco). D. Células tratadas com a IC50 da DETC apresentam figuras de 

mielina (seta branca). E. e F. Células tratadas com a IC50 da combinação apresentam mitocôndria fenestrada e remanescentes mitocondriais 

(seta branca) além de vacuolização citoplasmática (seta preta). 
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE MEMBRANA MITOCONDRIAL 

 

 A microscopia eletrônica de transmissão revelou alterações mitocondriais em todos os 

tratamentos realizados. Por este motivo, objetivamos avaliar se este dano levaria à 

despolarização da membrana mitocondrial e consequente redução da capacidade de síntese de 

ATP. As células foram então incubadas durante 72h com a IC50 das substâncias isoladas e três 

vezes esta concentração nas condições em que a IC50 foi determinada. Após o período de 

tratamento, as células foram incubadas com sonda catiônica que tende a acumular-se no 

interior da mitocôndria, JC-1, seguindo as recomendações do fabricante. No citoplasma, o 

corante se apresenta em monômeros que emitem fluorescência verde, e no interior da 

mitocôndria forma agregados que emitem fluorescência vermelha. O potencial de membrana 

mitocondrial é indicado pela razão entre a fluorescência vermelha (~590 nm)/verde (~525 

nm). Apesar da microscopia eletrônica de transmissão revelar danos mitocondriais nas células 

tratadas com as substâncias isoladas e com a combinação na concentração da IC50, nenhum 

dos tratamentos reduziu quantitativamente o potencial de membrana desta organela (Figura 

19A). Quando as células foram tratadas com três vezes a IC50, apenas a curcumina reduziu 

significativamente (p<0,0001) o potencial de membrana mitocondrial (Figura 19B).  

 

 
 

 

Figura 19. Avaliação do potencial de membrana mitocondrial após tratamento com curcumina, DETC e sua 

combinação. Independente do grupo testado, a concentração foi normalizada para o efeito de 50% de inibição e 

para 3x este efeito. Promastigotas em fase estacionária de crescimento foram tratadas com a IC50e 3xIC50 das 

substâncias isoladas e da combinação por 72h e após este período as células foram incubadas com JC-1 como 

descrito em “Materiais e Métodos”. Dados representativos de dois experimentos independentes realizados em 

triplicata. Cada barra representa a média ± desvio padrão (n=3) (One-way ANOVA, pós-teste Tukey, 

***p<0,0001). 
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AVALIAÇÃO DA REVERSIBILIDADE DO EFEITO DOS TRATAMENTOS APÓS 24h 

 

 Ao realizar a microscopia eletrônica de transmissão foi possível perceber importantes 

alterações ultraestruturais nos parasitos tratados por 24h. Nós objetivamos avaliar se o efeito 

das substâncias e da combinação sobre a célula era reversível após sua retirada neste período. 

Para isto, incubamos as células em sextuplicata com a IC50 da curcumina, DETC e sua 

combinação e após 24h, os parasitos foram lavados. Amostras de cada grupo foram 

ressuspensos novamente em meio com a IC50 dos tratamentos para servir como controle do 

experimento e os três poços restantes foram ressuspensos apenas em meio. Após 72hs, as 

células foram quantificadas como descritas na metodologia. O efeito inibitório da curcumina 

foi totalmente revertido após a lavagem em 24h. O DETC por sua vez manteve seu efeito 

inibitório mesmo após a lavagem em 24h. Já o grupo tratado com a combinação teve o efeito 

parcialmente revertido após a lavagem em 24h (Figura 20).  
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Figura 20. Avaliação da reversibilidade do efeito dos tratamentos após 24h de tratamento com a curcumina, 

DETC e combinação. Independente do grupo testado, a concentração foi normalizada para o efeito de 50% de 

inibição. Promastigotas em fase estacionária de crescimento foram tratadas com a IC50 das substâncias isoladas e 

da combinação por 24h, lavadas, ressuspendidas em meio e incubadas até 72h. Ao final do experimento, as 

células foram contadas em câmara de Neubauer e a % de inibição foi calculada em relação ao controle não 

tratado. Dados representativos de dois experimentos independentes realizados em triplicata. Cada barra 

representa a média ± desvio padrão (n=3). 
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6. DISCUSSÃO 

 

A diversidade de agentes patogênicos, de vetores, além da falta de conhecimento sobre 

alguns aspectos impedem que o controle das leishmanioses seja feito efetivamente no âmbito 

preventivo. Atualmente, a principal forma de controle acontece através do tratamento das 

pessoas infectadas. Os fármacos disponíveis para a terapia geralmente possuem elevada 

toxidade e eficácia variável devido às particularidades das diferentes espécies de Leishmania, 

ou pelo aparecimento de resistência nos parasitos, o que torna necessário a pesquisa por novos 

tratamentos. 

O uso de combinações de substâncias que apresentem efeitos sinérgico ou aditivo é 

considerado uma estratégia promissora no tratamento de doenças infecciosas e parasitárias, 

uma vez que permite o uso de dosagens menores, reduzindo assim a possibilidade/intensidade 

de efeitos tóxicos e colaterais, aumentando a aderência ao tratamento. Além disto, a ação em 

diferentes vias possibilita menor probabilidade de seleção de parasitos resistentes (CHOU, 

2007; TALLARIDA, 2000; JIA et al., 2009). 

No nosso trabalho propomos avaliar a atividade leishmanicida da combinação de 

curcumina e DETC contra L. amazonensis. Koide et al. (2002) mostraram IC50 de 37,6 μM 

para a curcumina contra promastigotas de L. major. A IC50 revelada por Araujo et al. (1999) 

sob promastigotas de L. amazonensis foi de 24 μM. Das et al. (2008) encontraram IC50  de 

aproximadamente 25 μM contra promastigotas de L. donovani. Khouri et al. (2010) 

encontraram IC50 de 1 μM quando macrófagos infectados com L. amazonensis foram tratados 

com DETC. No nosso trabalho, as IC50 apresentadas pela curcumina e o DETC foram de 

13,43 µM e 0,61 µM quando testados isoladamente e quando em combinação 3,25 µM e 0,32 

µM respectivamente. A combinação supracitada exibiu efeito sinérgico para inibição de 50% 

da proliferação parasitária e a forte redução da concentração da curcumina na combinação 

contribuiu para este desfecho.  

O estresse oxidativo é um desequilíbrio metabólico com predomínio de produção 

sobre a detoxificação de agentes oxidantes (ASIMOV, 2007).  Esta condição resulta em 

oxidação da maioria dos constituintes celulares e este dano geralmente leva a alteração da 

forma e perda de funcionalidade destas moléculas. Outro fato importante é que ao serem 

oxidadas, as moléculas tornam-se reativas iniciando uma cascata oxidativa (ASIMOV, 2007; 

AYALA; MUÑOZ; ARGÜELLES, 2014). Ácidos graxos poli-insaturados são lipídeos com 

elevada susceptibilidade à oxidação por ERO e radicais livres e esta vulnerabilidade aumenta 

de acordo com o número de ligações insaturadas que estes apresentam (ASIMOV, 2007; 
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AYALA; MUÑOZ; ARGÜELLES, 2014). O processo pelo qual agentes oxidantes oxidam os 

lipídeos que possuem insaturação é denominado peroxidação lipídica e esta reação envolve 

abstração do hidrogênio que está ligado ao carbono e inserção de oxigênio gerando radicais 

lipídicos e hidroperóxidos (YIN; XU; PORTER, 2011). De acordo com o estado metabólico 

da célula e de sua capacidade de reparo, está pode sobreviver ou ser induzida à morte 

(AYALA; MUÑOZ; ARGÜELLES, 2014). Durante a cascata de peroxidação lipídica muitos 

aldeídos diferentes podem ser formados, no entanto, devido à sua reação com o ácido 

tiobarbitúrico, o malonaldeído vem sendo extensivamente utilizado como biomarcador deste 

processo (PRYOR et al. 1989; ESTERBAUER; CHEESEMAN, 1990). 

No nosso trabalho evidenciamos indiretamente o aumento da geração de espécies 

oxidantes através da mensuração dos níveis de MDA e quantificação da peroxidação lipídica. 

Os tratamentos com curcumina e DETC de forma isolada resultaram em discreto aumento da 

peroxidação lipídica, enquanto a combinação destes causou aumento significante deste 

processo, presumivelmente tendo contribuído para o sinergismo da combinação. Alguns 

trabalhos demonstram que a curcumina pode mediar efeitos pró-oxidantes, apesar dos 

mecanismos não serem totalmente esclarecidos (SYNG-AI; KUMARI; KHAR, 2004; 

ATSUMI; FUJISAWA; TONOSAKI, 2005; KUO; HUANG; LIN, 1996; RANJAN et al., 

2014; ZHANG, 2015). A elevada geração de ERO desempenha um papel crítico no efeito 

citotóxico que a curcumina exibe sobre células tumorais. Kim et al. (2015) revelaram que o 

tratamento de células de câncer cervical com essa substância aumenta a geração de ERO 

intracelulares e leva a apoptose mediada por estresse de retículo endoplasmático. O uso de 

antioxidantes inibiu o estresse do retículo endoplasmático, sendo este evento associado à 

maior geração de ERO nas células (KIM et al. 2015). Em células de câncer gástrico humano, 

o tratamento com a curcumina leva à apoptose destas por ativação de vias de sinalização 

sensíveis e responsivas ao estresse oxidativo (LIANG et al. 2014). O aumento da geração de 

ERO associada redução de GSH resulta em estresse oxidativo e apoptose de células tumorais 

após o tratamento com a curcumina (SYNG-AI; KUMARI; KHAR, 2004).  O efeito da 

curcumina em células HL-60 de leucemia promielocítica é revertido com o uso de 

antioxidantes, sugerindo que há indução do estresse oxidativo com o uso da substância (KUO; 

HUANG; LIN, et al. 1996). O tratamento de L. donovani com curcumina resulta em morte 

celular programada por indução de estresse oxidativo e desbalanço na homeostase de cálcio 

intracelular (DAS et al. 2008). 

O grupamento tiol do DETC e sua consequente atividade quelante de metal permite 

que este atue inibindo metaloenzimas por complexação com metais no sítio ativo (GESSNER; 
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GESSNER, 1992). Um importante grupo de metaloenzimas conhecidamente inibidas pelo 

DETC são as SOD e a inibição destes antoxidantes reduz a capacidade de detoxificação de O2
- 

(COCCO et al. 1981). A inibição de SOD leva ao estresse oxidativo que gera efeitos 

deletérios sobre a célula como foi demonstrado em cepas de L. amazonensis e L. braziliensis 

(KHOURI et al. 2009; 2010). Os grupamentos SH do DETC também podem formar pontes 

dissulfeto com os resíduos de cisteína presentes nos antioxidantes de baixo peso molecular, à 

exemplo T(SH)2, e impedir a atuação destes como antioxidante. A associação destes efeitos 

inibitórios do DETC sobre o sistema antioxidante com a atividade pró-oxidante da curcumina 

pode ter sido responsável pelo sinergismo da combinação e maior peroxidação lipídica 

causada por esta quando comparada às substâncias isoladas. 

Quando as células foram lavadas após 24h de incubação com a IC50 dos tratamentos, o 

efeito inibitório da curcumina foi totalmente revertido, enquanto a combinação teve seu efeito 

parcialmente revertido e o DETC manteve seu efeito inibitório. A formação de pontes 

dissulfeto do DETC com tióis e proteínas intracelulares, provavelmente impediram a retirada 

desta substância a nível capaz de reduzir sua atividade inibitória. Adicionalmente, a 

porcentagem de DETC presente na combinação pode ter sido responsável pela manutenção 

parcial da atividade inibitória desta. 

Apesar dos efeitos inibitórios sobre o sistema antioxidante já mencionados, o DETC 

possui dois grupamentos SH em sua estrutura química. Estes grupamentos podem ser 

facilmente oxidados, o que resultaria na redução das moléculas que com estes reajam, sendo 

este o principal mecanismo utilizado pelos antioxidantes majoritários intracelulares, os tióis 

de baixo peso molecular.  Desta forma, o DETC poderia também agir como agente redutor e 

em elevadas concentrações, tal atividade poderia ultrapassar a capacidade pro-oxidante 

explicando no leve antagonismo encontrado para o efeito de 75% de inibição. 

Em condições fisiológicas, a única mitocôndria é a maior fonte de ERO em 

tripanossomatídeos (TOMÁS; CASTRO, 2013). Parte do O2 que entra na mitocôndria é 

reduzido à O2
-
 e este radical é detoxificado principalmente por atuação enzimática das SOD 

(TOMÁS; CASTRO, 2013). Em condições de estresse oxidativo a mitocôndria é um 

importante alvo dos agentes oxidantes. Os produtos da peroxidação lipídica são altamente 

reativos e podem gerar dano lipoxidativo no DNA e proteínas mitocondriais.  

No nosso trabalho foi possível evidenciar extensivo dano mitocondrial, inclusive no 

kDNA, através da avaliação ultraestrutural por MET. Este dano provavelmente é resultado do 

desequilíbrio redox produzido pelo tratamento com as substâncias, que resulta em oxidação de 

lipídeos, DNA e proteínas mitocondriais. O DNA mitocondrial é um alvo sensível à oxidação 
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por estar localizado próximo aos locais de maior produção de ERO intracelulares e 

desprotegido pela falta de associação à histonas (RICHTER; PARK; AMES, 1988; RICHTER 

et al. 1995; AMES et al. 1989). Em condições de estresse oxidativo, o dano no DNA 

mitocondrial é de 10 à 20 vezes maior do que no DNA genômico (RICHTER; PARK; AMES, 

1988). Esta molécula codifica componentes essenciais da fosforilação oxidativa, de forma que 

mutações oxidativas podem prejudicar o funcionamento da cadeia respiratória e resultar na 

maior produção de ERO. Além disto, as espécies oxidantes podem reagir diretamente com os 

complexos da cadeia respiratória mitocondrial, prejudicando sua atividade e facilitando a 

redução do O2 à O2
-
 (HARMAN, 1972; VOETS et al. 2012). Estas reações podem se tornar 

cíclicas e o dano acumulado pode levar à redução do potencial de membrana mitocondrial e 

consequente depleção de energia celular que pode resultar em morte. Associado a isto, a 

peroxidação dos fosfolipídeos mitocondriais pode aumentar a permeabilidade da membrana 

interna aos prótrons de hidrogênio, alterar a fluidez e outras propriedades membranares, 

favorecendo o colapso do potencial de membrana mitocondrial (STEWART; HEALES, 2003; 

SINHA et al. 2013; HIONA; LEEUWENBURGH, 2008; HARMAN, 1972).  

Apesar dos danos evidenciados pela microscopia eletrônica de transmissão, ao 

avaliarmos o potencial de membrana mitocondrial com a sonda JC-1 não encontramos 

redução do mesmo quando as células foram incubadas com a IC50 dos tratamentos por 72h. 

Alguns trabalhos mostram que níveis tóxicos de ERO induzem adaptações por ativação de 

vias de sinalização sensíveis ao estresse oxidativo que melhoram a capacidade da mitocôndria 

em geral (PIANTADOSI; SULIMAN, 2006; SCHERZ-SHOUVAL; ELAZAR, 2007; LEE et 

al. 2000; LEE, et al. 2002). Lee et al. (2002) mostraram que o estresse oxidativo induzido por 

exposição à concentrações sub-letais de EROs leva ao aumento da biogênese de mitocôndrias 

funcionais. Além disto, estes mesmo autores mostraram que o estresse oxidativo induzido 

pela redução da concentração de GSH intracelular após o tratamento com butionina 

sulfoximina resulta no aumento quantitativo de mitocôndrias (LEE et al. 2000; LEE  et al. 

2002). Desta forma, podemos sugerir que o estresse oxidativo mitocondrial causado pelos 

tratamentos pode ter ativado vias de sinalização que resultaram na compensação da atividade 

respiratória celular. 

A exocitose é definida como a fusão de vesículas do tráfico intracelular com a 

membrana plasmática que caracteriza o passo final das vias secretórias celulares. Em 

tripanossomatídeos a endocitose e exocitose acontecem, exclusivamente, em uma invaginação 

da membrana plasmática na base do flagelo denominada bolsa flagelar (BALBER, 1990; 

WEBSTER; RUSSELL, 1993). Em Trypanosoma brucei a área que participa destes processos 
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corresponde a 0,4% da membrana plasmática e esta possui uma elevada taxa de reciclagem 

(SEYFANG; MECKE; DUSZENKO, 1990; COPPENS et al. 1987; WEBSTER; FISH, 1989). 

No nosso trabalho, encontramos elevada presença de produtos exocíticos na bolsa flagelar 

após tratamento com curcumina e a combinação. Alguns trabalhos mostram que a exocitose é 

um dos mecanismos utilizados por tripanossomatídeos para extrusão de xenobióticos (DEY et 

al. 1994; OUELLETTE et al. 1998). O processo de metabolismo de xenobióticos ocorre 

geralmente em três fases. Na fase I ocorre a oxidação e posterior conjugação da substância 

com tióis de baixo peso molecular na fase II, e por fim a eliminação através proteínas com 

atividade de bombas de extrusão na fase III (ISHIKAWA, 1992). Em Leishmania o sistema 

de efluxo é caracterizado por formação de pequenas vesículas no citoplasma, cuja membrana 

possui proteínas como ‘thiol-X pump’ e P-glicoproteína A, que bombeiam para o interior 

destas os conjugados tióis-xenobióticos e, posteriormente, ocorre a fusão destas vesículas com 

a bolsa flagelar e eliminação das substâncias, ou ainda, por extrusão direta dos conjugados por 

proteínas presentes na bolsa flagelar (DEY et al. 1994; OUELLETTE et al. 1998; LÉGARÉ et 

al. 2001). A taxa aumentada de exocitose encontrada no nosso trabalho pode ser resultado do 

metabolismo e extrusão das substâncias utilizadas. A conjugação das substâncias com tióis 

para à extrusão pode levar a redução da concentração intracelular destes antioxidantes, 

contribuindo para o estresse oxidativo. 

Autofagia é o processo de degradação lisossomal dos constituintes celulares e 

organelas que permite manutenção da homeostase ou adaptação da célula a condições de 

estresse. No entanto, ocorrendo de forma exacerbada, a autofagia pode levar a um tipo morte 

celular programada denominada como morte celular induzida por autofagia ou morte celular 

mediada por autofagia (RAINEY et al. 2015). No nosso trabalho, foi possível perceber através 

da MET e marcação com MDC que o tratamento com a curcumina e a combinação resultou 

em autofagia nos parasitos. Apesar de insignificante marcação com o uso de MDC, foi 

possível visualizar características de autofagia nas células tratadas com DETC, avaliadas por 

MET.  

A autofagia contribui para a reciclagem de biomoléculas irreversivelmente oxidadas, 

incluindo proteínas, DNA e lipídeos, sendo cotada a ser considerada parte do sistema 

antioxidante e de reparo de DNA (FILOMENI; DE ZIO; CECCONI, 2014). Alguns trabalhos 

mostram a importância de EROs na indução de autofagia sob diferentes circunstâncias. 

Numerosas evidências indicam a participação de ERO e espécies reativas do nitrogênio como 

moduladores do processo autofágico via sinalização redox (SCHERZ-SHOUVAL et al. 

2007). Um exemplo é que durante o estado de privação nutricional é necessária à participação 
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de ERO mitocondriais na indução dos processos autofágicos, que leva a reciclagem dos 

constituintes celulares devida à escassez de nutrientes externos (FILOMENI et al. 2010; 

SCHERZ-SHOUVAL et al. 2007). Desta forma, ERO podem desempenhar funções duais no 

contexto autofágico, desde que, em baixas concentrações, estas espécies promovem a 

sobrevivência e recuperação da célula por indução de autofagia e em, elevadas concentrações, 

quando a sobrevivência não é possível, podem promover em morte celular programada 

induzida por autofagia (SENA; CHANDEL, 2012).  

Alguns trabalhos têm demonstrado a capacidade da curcumina induzir autofagia por 

mecanismos dependentes de ERO já que o uso de antioxidantes, como a N-acetil-cisteína 

(NAC), é capaz de impedir à progressão para este desfecho (LEE, et al. 2011; KIM, et al. 

2012; LEE, et al. 2015), sendo estas observações corroboradas pelos resultados encontrados 

no nosso trabalho. O DETC é uma substância ácido lábil que em pH próximo ao 4 se 

decompõe em dietilamina e dissufeto de carbono. No ambiente lisossomal esta decomposição 

resulta em alcalinização devido ao acúmulo de aminas que, em última instância, reduz a 

função desta organela (JIVAN et al. 2015). A MDC é uma base fraca autofluorescente, capaz 

de atravessar membranas, que se concentra em compartimentos acídicos devido à protonação 

(BIEDERBICK; KERN; ELSASSER, 1995). Apesar de ser bem estabelecida a relação entre 

estresse oxidativo e autofagia, o tratamento com DETC não levou à positividade de MDC 

quando avaliamos através da microscopia de fluorescência. A alcalinização prévia dos 

compartimentos acídicos intracelulares devido ao tratamento com DETC, provavelmente 

levou a uma não protonação da MDC, dificultando seu acúmulo nestes compartimentos, e 

portanto, reduzindo o sinal da sonda. 

Apesar de no nosso trabalho detectarmos a presença de autofagia nos parasitos após os 

tratamentos, não é possível diferenciar se este processo está envolvido apenas no reparo dos 

danos oxidativos ou resulta em morte celular. Apesar de muitos debates, para a caracterização 

da morte celular induzida por autofagia devem ser atendidos alguns critérios propostos pelo 

Comitê de Nomenclatura em Morte Celular. É necessário que o processo autofágico esteja 

aumentado, que não haja a ativação de caspases e a inibição de pelo menos duas moléculas da 

via autofagia deve retardar ou prevenir a morte da célula, que no nosso trabalho, resultaria em 

elevação da IC50 (GALLUZZI et al. 2012). 

Ao investigar a indução de apoptose ou necrose utilizando as sondas anexina V-FITC 

e PI não encontramos marcação significativamente positiva quando as células foram 

incubadas com as IC50 dos tratamentos. Desta forma, caso não haja morte autofágica, a 

inibição de crescimento pode ter sido dada por inibição da progressão do ciclo celular e não 



70 
 

por morte das células, o que indicaria que os tratamentos são citostáticos para o efeito de 50% 

de inibição. Das et al. (2008) mostraram em seu trabalho que a curcumina foi capaz de induzir 

parada do ciclo celular na fase G2/M em L. donovani mediada por ERO, uma vez que, o pré-

tratamento com NAC permitiu a progressão do ciclo (DAS et al. 2008). A curcumina também 

tem sido relatada por sua propriedade de ligação em um sítio específico da tubulina, alterando 

a dinâmica dos microtúbulos celulares (GUPTA et al. 2006; CHAKRABORTI et al. 2011; 

JACKSON et al. 2013; JIANG et al. 2013). No nosso trabalho, a MET das células tratadas 

com combinação revelou liberação da membrana do flagelo que pode ser resultado desta 

ligação. Uma vez que durante a mitose, os microtúbulos são responsáveis pelo 

posicionamento e movimento cromossômico, a ligação da curcumina à tubulina pode 

comprometer a dinâmica de polimerização de microtúbulos, resultando na parada do ciclo 

celular na fase G2/M como relatado em outros modelos (GUPTA et al. 2006; HOLY, 2002; 

JACKSON et al. 2013; JIANG et al. 2013). 

Quando avaliamos a IC75, as substâncias isoladas continuam a não induzir positividade 

no ensaio de anexina V-FITC e PI.  Diferentemente, a combinação apresenta elevada 

positividade para PI, o que indica que esta induz necrose nos parasitos. Ainda que a 

combinação se apresente levemente antagônica para o efeito de 75% de inibição, o 

mecanismo que esta apresenta é mais interessante do que os compostos apresentam 

isoladamente, deixando de ser citostático e passando a ser citotóxico, o que impediria a 

recuperação dos parasitos uma vez cessado o tratamento. 

Os frequentes efeitos adversos e graves efeitos tóxicos causados pelos fármacos 

utilizados atualmente na terapia contra a leishmaniose levam à pouca adesão dos pacientes ao 

tratamento o que aumenta  a chance de seleção de parasitos resistentes. Calcular o índice de 

seletividade é uma forma inicial de se avaliar a segurança do tratamento, desde que este revela 

quantas vezes a substância é mais ou menos seletiva aos parasitos do que às células do 

hospedeiro. A OMS considera bom, índice de seletividade superior a 20 para espécies de 

Leishmania causadoras da forma visceral. No nosso trabalho encontramos índice de 

seletividade baixo para a curcumina (0,64) e elevado para o DETC (318,52) quando utilizados 

de forma isolada. A combinação apresentou índice de seletividade de 7,39, sendo este muito 

inferior ao que o DETC apresentou isoladamente. A elevada toxicidade da curcumina in vitro 

pode ter contribuído para a redução expressiva da seletividade do DETC na combinação. 

Apesar de ser considerada tóxica quando testada in vitro, muitos trabalhos têm demonstrado a 

segurança da curcumina in vivo. 
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Na índia, a ingestão diária média de curcumina ultrapassa 60 mg/hab/dia sem relatos 

de efeitos tóxicos ou adversos em estudos em nível populacional (SHAH et al. 1999) e a FDA 

considera este bioagente como seguro e bem tolerado (CHAINANI-WU, 2003). Esta 

substância tem sido utilizada na medicina chinesa e indiana para tratamento de diversas 

enfermidades por milhares de anos e atualmente encontra-se em ensaios clínicos de fase I, II e 

III devido a suas propriedades terapêuticas (AGGARWAL et al. 2007).  

Em um estudo realizado por Cheng et al. (2001) em Taiwan, a administração diária de 

até 8g de curcumina por um período de 3 meses em pacientes com lesão pré-malígna não 

provocou efeito tóxico ou adverso. O mesmo foi relatado em um estudo feito por Deodhar, 

Sethi e Srimal, (1980) na Índia, com a administração oral de 2,1g de curcumina oralmente por 

6 semanas em pacientes com artrite reumatoide. Em alguns casos, a baixa toxicidade da 

curcumina pode estar relacionada com a sua pequena biodisponibilidade e ao rápido 

metabolismo. A dose diária de (1g/kg) administrada oralmente em ratos resulta em cerca de 

75% de excreção nas fezes, enquanto quantidades insignificantes são detectadas na urina 

(WAHLSTROM; BLENNOW, 1978). Quando a biodisponibilidade da curcumina foi 

avaliada utilizando um agente 
3
H-radiomarcado, a grande maioria da dose administrada 

oralmente foi excretada nas fezes e 1/3 desta estava inalterada (RAVINDRANATH; 

CHANDRASEKHARA, 1981b). 

A administração intravenosa e intraperitoneal de curcumina em ratos leva à excreção 

de grande quantidade deste composto de forma inalterada na bílis, juntamente com os 

metabólitos tetra-hidrocurcumina e glucoronido hexahidrocurcumina (RAVINDRANATH; 

CHANDRASEKHARA, 1981a; HOLDER; PLUMMER; RYAN, 1978). Este fato embasa a 

hipótese que a curcumina passe por maiores transformações quando absorvida no intestino 

devido à circulação entero-hepática que leva ao metabolismo de primeira passagem 

(RAVINDRANATH; CHANDRASEKHARA, 1981). 

Muitos estudos se dedicam em aumentar a biodisponibilidade da curcumina usando 

diversos sistemas de ‘drug delivery’ tais como, fosfolipídeos, nanopartículas, dentre outras 

(LI; BRAITEH; KURZROCK, 2005; LIU et al. 2006; BISHT et al. 2007; KOPPOLU et al. 

2010; SASAKI et al. 2011), além do desenvolvimento de análogos com maior estabilidade e 

que permitam maior absorção (MOSLEY; LIOTTA; SNYDER, 2007; SATO et al.  2011). A 

THERACURMIN®, uma preparação de curcumina baseada em nanopartículas, apresentou em 

estudos pré-clínicos aumento de 30 vezes na biodisponibilidade quando comparada com a 

substância pura (SASAKI et al. 2011). Em ensaios clínicos, a administração de 200 mg de 

THERACURMIN® resultou em uma disponibilidade superior do que quando era administrado 
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8 g da curcumina e este aumento na biodisponibilidade não foi acompanhado por efeitos 

tóxicos ou colaterais (SASAKI et al. 2011; KANAI, et al. 2012; KANAI, et al. 2013). 

 Efeitos tóxicos ou reação adversa importante não foram relatados em estudos 

controlados onde paciente com HIV receberam semanalmente o equivalente a 5mg/kg de 

DETC. Gosto metálico e desconforto abdominal foram as mais frequentes reações adversas, 

no entanto, estas reações foram também relatadas de forma considerável pelo grupo placebo 

(REISINGER et al. 1990). Dosagens maiores são empregadas no tratamento de intoxicação 

por carbonilo de níquel sem apresentação de toxicidade significante. Para este tratamento, 

inicialmente são administradas 14 cápsulas de 200 mg nas primeiras 16h e posteriormente, 

400mg a cada 8h até o desaparecimento dos sintomas de intoxicação (SUNDERMAN, 1990). 

Elevadas doses vêm sendo empregadas em estudos de fase I para determinar a 

tolerância, toxicidade e dose máxima tolerada para uso deste agente. Em estudos que avaliam 

administração intravenosa tem sido demonstrado que os efeitos adversos são relatados 

independentemente da dosagem e velocidade da infusão (QAZI et at. 1988) e doses 

equivalentes a 13g/70kg têm sido administradas sem aparecimentos de efeitos adversos graves 

(BORCH et at. 1987). 

Diante dos resultados obtidos no nosso trabalho, é possível considerar a combinação 

de curcumina e DETC como uma possível alternativa terapêutica para o tratamento de 

leishmaniose. No entanto, mais experimentos devem ser realizados para melhor determinação 

do mecanismo de ação, além da avaliação do efeito da combinação no tratamento de 

leishmaniose e toxicidade in vivo. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A combinação de curcumina de DETC na proporção de 10:1, respectivamente, exibiu 

efeito sinérgico para inibição de 50% da proliferação de L. amazonensis e a forte redução da 

concentração da curcumina na combinação pode ter contribuído para este desfecho. 

A combinação apresentou índice de seletividade de 7,39, sendo este muito inferior ao 

que o DETC apresentou isoladamente. A elevada toxicidade da curcumina in vitro pode ter 

contribuído para a redução expressiva da seletividade do DETC na combinação. 

A associação dos efeitos inibitórios do DETC sobre o sistema antioxidante com a 

atividade pró-oxidante da curcumina causou maior estresse oxidativo nas células tratadas com 

a combinação do que com as substância isoladas, e isto pode ter contribuído para o sinergismo 

da combinação. 

Pode-se sugerir que o estresse oxidativo mitocondrial causado pelos tratamentos pode 

ter ativado vias de sinalização intracelulares, que resultaram na compensação da atividade 

respiratória celular. 

O estresse oxidativo gerado pelos tratamentos induziram autofagia nas células 

evidenciada através da MET. No entanto, a alcalinização prévia dos vacúolos pelo tratamento 

com DETC, provavelmente, impediu o acúmulo da sonda MDC nestes após o tratamento com 

estas substância. 

Os tratamentos com a curcumina isoladamente e com combinação aumentaram o 

processo exocítico, que pode ser resultado do metabolismo e extrusão das substâncias 

utilizadas. 

As substâncias isoladas e a combinação não causaram significativa morte dos parasitos 

na IC50 após 72h de tratamento. Desta forma, o efeito inibitório evidenciado pode ter sido  

resultado da inibição da progressão do ciclo celular. Na IC75 a combinação passa a ser 

citotóxica, enquanto as substâncias isoladas continuam citostáticas, mesmo sendo levemente 

antagonista para este efeito. 
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