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RESUMO 

 

TRINCONI, C. T. Tamoxifeno no tratamento de leishmaniose: atividade em esquemas 
terapêuticos combinados e estudo de mecanismo de ação. 2015. 177 f. Tese (Doutorado 
em Parasitologia) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2015. 

 

A leishmaniose é uma doença negligenciada que afeta aproximadamente 12 milhões de 
pessoas em todo o mundo. Pode ser causada por mais de 20 espécies de protozoários do 
gênero Leishmania e a transmissão para o homem envolve vetores da família 
Psychodidae. O arsenal terapêutico disponível atualmente para o tratamento de 
leishmaniose apresenta importantes limitações relacionadas ao restrito número de 
fármacos disponíveis, sua alta toxicidade, administração parenteral obrigatória na maioria 
dos casos, custo elevado e/ou baixa eficácia, sendo esta última algumas vezes relacionada 
à existência de parasitas resistentes. Estes fatores levam com constância a respostas 
terapêuticas imprevisíveis e insatisfatórias. Desta forma, torna-se evidente a necessidade 
de encontrar novas alternativas quimioterápicas para o tratamento de leishmaniose. 
Investigações sobre a atividade leishmanicida de tamoxifeno, fármaco utilizado no 
tratamento e prevenção do câncer de mama, contra Leishmania vêm sendo 
desenvolvidas em nosso laboratório há cerca de uma década. Tamoxifeno é ativo contra 
diversas espécies de Leishmania in vitro, sendo muito eficaz e bem tolerado em modelos 
experimentais de leishmaniose visceral e cutânea. Nesse trabalho, objetivamos 
desenvolver estratégias quimioterápicas para aprimorar a terapêutica da leishmaniose 
utilizando a terapia combinada de tamoxifeno, por diferentes vias, com os fármacos 
utilizados atualmente no tratamento desta enfermidade. Além disso, buscando 
compreender os mecanismos de ação da droga, estudamos a influência de tamoxifeno na 
biossíntese de esfingolipídios em promastigotas de Leishmania. A interação entre 
tamoxifeno e antimoniais pentavalentes, anfotericina B e miltefosina mostrou-se 
indiferente ou aditiva, tanto in vitro como in vivo. Tamoxifeno administrado por via tópica 
foi eficaz quando co-administrado com antimoniais sistêmicos, sendo que a terapia 
combinada teve eficácia superior aos esquemas monoterápicos correspondentes. Este 
fato apoia a hipótese do uso de tamoxifeno como parceiro dos fármacos citados, uma vez 
que se trata de um composto de perfil clínico seguro e bem estabelecido, de fácil acesso, 
barato e ativo contra leishmaniose por diferentes vias, principalmente oral e tópica. Os 
efeitos de tamoxifeno sobre a biossíntese de esfingolipídios em Leishmania foram 
caracterizados utilizando a estratégia de marcação metabólica de promastigotas de L. 
amazonensis com precursores radioativos ([3H]-esfingosina e [3H]-inositol). Verificamos 
que parasitas tratados com tamoxifeno apresentam redução de síntese de 
fosfatidilinositol e inositolfosforil ceramida e acúmulo de ceramida acilada. A redução na 
biossíntese de inositolfosforil ceramida não pode ser atribuída a redução no transporte 
de inositol mas provavelmente está relacionada à inibição da enzima inositolfosforil 
ceramida sintase. Os resultados apresentados neste trabalho indicam novas estratégias 
para superar as deficiências encontradas no tratamento da leishmaniose, justificando 
futuras investigações sobre o uso de tamoxifeno em co-adiministração com os fármacos 
utilizados atualmente no tratamento da leishmaniose. Além disso, resultados obtidos nos 



 

 

estudos de mecanismo de ação em Leishmania, em concordância com dados de literatura 
relacionada, sugerem que tamoxifeno exerça ações em múltiplos alvos, assim como 
ocorre em células tumorais humanas. 

 

Palavras-chave: Leishmania. Terapia combinada. Tamoxifeno. Quimioterapia. 
Esfingolipídios. IPC. PI. Ceramida acilada. Inositol.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

TRINCONI, C. T. Tamoxifen in leishmaniasis treatment: activity in combined therapeutic 
schemes and study of mechanism of action. 2015. 177 p. Ph. D. thesis (Parasitology) -  
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

Leishmaniasis is a neglected disease that affects approximately 12 million people 
worldwide. It is caused by more than 20 species of protozoan parasites of the Leishmania 
genus and transmission to humans involves vectors of the Psychodidae family. Current 
leishmaniasis treatment is severely limited by the small number of drugs available, by 
their toxicity and, in most cases, parenteral route of administration and high cost. There is 
also the problem of low efficacy, in some instances related to parasite resistance. These 
factors lead to unpredictable and unsatisfactory therapeutic responses. Therefore, there 
is a clear need for new chemotherapeutic alternatives for leishmaniasis. The 
leishmanicidal activity of tamoxifen, an oral drug used in the treatment and prevention of 
breast cancer, was described in our laboratory some years ago. Tamoxifen was shown to 
be active against several species of Leishmania in vitro, and effective and well tolerated in 
experimental models of visceral and cutaneous leishmaniasis. In this study, we sought to 
develop chemotherapeutic strategies using combination therapy with tamoxifen, applied 
through different routes of administration, and the drugs currently used in the treatment 
of leishmaniasis. In addition, to understand the drug’s antileishmanial mechanisms of 
action, we studied the impact of tamoxifen on sphingolipid biosynthesis. The interaction 
between tamoxifen and pentavalent antimonial, amphotericin B and miltefosine was 
characterized as being indifferent or additive, both in vitro and in vivo. Topical tamoxifen 
was effective when co-administered with systemic antimonial. The efficacy of this 
combined scheme was superior to the corresponding monotherapy schemes. The effects 
of tamoxifen on sphingolipid biosynthesis in Leishmania were characterized using 
metabolic labelling of L. amazonensis promastigotes with radioactive precursors ([3H] -
sphingosine and [3H]-inositol). Treatment with tamoxifen inhibited the biosynthesis of 
phosphatidylinositol and inositolphosphoryl ceramide and led to accumulation of 
acylceramide. Our data suggest that the reduction in inositolphosphoryl ceramide 
biosynthesis cannot be attributed to a decrease in inositol’s transport but is probably 
related to inositolphosphoryl ceramide synthase inhibition. In summary, these findings 
support the proposal of using tamoxifen as a partner in co-administration with currently 
used antileishmanial drugs. In addition, our studies on the mechanism of action are in 
agreement with previous data which suggest that tamoxifen is a multi-target drug in 
Leishmania, as well as in human tumor cells. 

 

Keywords: Leishmania. Combined therapy. Tamoxifen. Chemotherapy. Sphingolipids. IPC. 
PI. Acil ceramide. Inositol.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 A doença 

 

A leishmaniose é uma doença tropical mundialmente distribuída, com uma 

prevalência global de aproximadamente 12 milhões de casos e com cerca de 350 milhões 

de pessoas vivendo em área de risco de transmissão. Estima-se incidência de 1,5 a 2 

milhões de novos casos e 70 mil mortes a cada ano (REITHINGER et al., 2007; SAVOIA, 

2015).  

A leishmaniose é considerada uma “doença negligenciada” devido sua forte 

relação com a pobreza e limitados recursos investidos em diagnóstico, tratamento e 

controle da doença (YAMEY; TORREELE, 2002). Trata-se de uma enfermidade que ocupa o 

segundo lugar em mortalidade e quarto em morbidade no mundo dentre todas as 

doenças tropicais. A leishmaniose consiste em um complexo de doenças devido à grande 

variedade de manifestações clínicas apresentadas. A leishmaniose visceral (LV) e 

leishmaniose cutânea (LC) são as principais formas da doença, sendo a última subdividida 

em formas localizada (LCL), difusa (LCDF), disseminada (LCD) e mucocutânea (LMC). 

Somado a essas manifestações, há a leishmaniose cutânea pós Kala-azar (PKDL), forma 

mais rara observada em alguns pacientes após remissão da sintomatologia clínica visceral 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2010). O espectro clínico observado nos pacientes 

indica a complexidade da leishmaniose: mais de 20 espécies de Leishmania podem causar 

a doença e muitas espécies de flebotomíneos e mamíferos têm sido implicados como 

vetores e reservatórios, respectivamente. Além disso, o estabelecimento da infecção e o 

desenvolvimento da doença são dependentes de diversos fatores como linhagem, dose 

ou via de inoculação do parasita e fatores genéticos e imunológicos do hospedeiro 

(REITHINGER et al., 2007; SCOTT, 2005) .  
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1.1.1 Leishmaniose Visceral 

 

A LV é caracterizada por febre, perda de peso, esplenomegalia, pancitopenia e 

hipergamaglobulinemia, sendo usualmente causada pelas espécies Leishmania donovani, 

L. infantum e L. infantum chagasi (CAMARGO-NEVES et al., 2006). A LV é letal em 

praticamente todos os casos não tratados e, mesmo em pacientes tratados, os níveis de 

fatalidade podem ser superiores a 10%. Entre os sinais ou situações associados com alta 

mortalidade estão icterícia, anemia severa, extremos de idade e co-infecção com HIV 

(BERN et al., 2005; DESJEUX, 1996). 

A LV é endêmica em 70 países, sendo que mais de 90% dos casos ocorrem em 

apenas seis países: Índia, Bangladesh, Sudão, Sudão do Sul, Brasil e Etiópia (ALVAR et al., 

2012). A incidência de LV relatada no Brasil vem crescendo consideravelmente. Enquanto 

que em 1980 foram reportados 1.500 casos por ano, em 2006 foram registrados 4.000 

casos, passando o país a representar a terceira maior concentração de casos de LV no 

mundo (ALVAR et al., 2008). No ano de 2009, a região nordeste contabilizou 47% dos 

casos brasileiros. Apenas um ano mais tarde, em 2010, Minas Gerais passou a ser o 

estado com maior incidência de LV com 692 casos no ano, seguido do Ceará, Maranhão, 

Bahia, Pará e Tocantins com 599, 500, 467, 406 e 258 casos, respectivamente. No total 

foram notificados 4.888 casos de LV no Brasil em 2010 (KARAGIANNIS-VOULES et al., 

2013). 

 

1.1.2 Leishmaniose Cutânea 

 

A LC é mais frequentemente causada por L. major e L. tropica no Velho Mundo e 

por L. braziliensis, L. amazonensis, L. mexicana e espécies relacionadas no Novo Mundo 

(REITHINGER et al., 2007). A LCL, a forma mais comum das manifestações cutâneas, é 

caracterizada por lesões arredondadas ulceradas única ou múltiplas (até 20 lesões), que 

apresenta boa resposta ao tratamento. A cicatrização espontânea da lesão pode ocorrer 

meses ou anos após a estabilização da doença, dependendo da espécie causadora (BERN 

et al., 2005). Cerca de 10% dos pacientes com LCL causada por L. braziliensis evoluem 

para a forma mucosa que usualmente ocorre meses ou anos após a cicatrização da 

doença primária (REITHINGER et al., 2007).  Esta forma da doença é mais grave podendo 
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causar destruição do septo nasal, palato e outras estruturas de mucosa, evoluindo para 

mutilação facial e, raramente, morte por envolvimento das vias aéreas (MARSDEN, 1990). 

Outras formas mais raras, porém severas e difíceis de tratar incluem a LCDF, que consiste 

em uma doença nodular não-ulcerativa que se dissemina do sítio inicial de infecção para 

todo o corpo do paciente e a LCD, caracterizada por lesões nodulares ou ulceradas 

pequenas, às vezes acneiformes, distribuídas por todo o corpo (BERN et al., 2008).  

A LC é mundialmente distribuída com cerca de 70 a 75% da incidência global 

estimada presente em dez países (Afeganistão, Argélia, Colômbia, Brasil, Irã, Síria, Etiópia, 

Sudão do Norte, Costa Rica e Peru) (ALVAR et al., 2012). Nas Américas, a LC ocorre em 

todos os países, com exceção de Uruguai e Chile (BERN; MAGUIRE; ALVAR, 2008), sendo o 

Brasil o país com a maior incidência.  Em 2010 foram registrados mais de 30.000 casos de 

LC, com destaque para os estados do Pará, Maranhão, Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas 

Gerais, Rondônia e Amazonas que apresentaram 4.331, 3.417, 3.400, 3.383, 1.947, 1.896 

e 1.829 casos, respectivamente (KARAGIANNIS-VOULES et al., 2013).  

 

1.1.3 Coinfecção Leishmania x HIV 

 

Um fator que favorece o aumento na incidência de leishmaniose é a associação 

que ocorre em pacientes portadores de HIV que desenvolvem a síndrome de 

imunodeficiência adquirida (AIDS). O primeiro caso de co-infecção Leishmania/HIV na 

América foi relatado no Brasil (NICODEMO et al., 1990) cinco anos após o primeiro relato 

mundial ocorrido em 1985 no sul da Europa (DE LA LOMA et al., 1985). No ano de 2000, 

foram notificados aproximadamente 2 mil casos de co-infecção Leishmania/HIV em 35 

países de vários continentes - Ásia, África, América do Sul e Europa - a maioria dos quais 

diagnosticados em países do Sudoeste Europeu como Espanha, Portugal, França e Itália 

(ALVAR et al., 1997; ALVAR et al., 2008; CAMARGO-NEVES et al., 2006). A expansão da 

AIDS e a crescente urbanização da LV tendem a favorecer o aumento de prevalência da 

co-infecção Leishmania/HIV nos próximos anos (ALVAR et al., 2008; CAMARGO-NEVES et 

al., 2006). Isto porque a LV e a AIDS exercem um efeito prejudicial sinérgico na resposta 

imune pelo fato de ambas comprometerem células do sistema imune celular (OLIVIER et 

al., 2003; TREMBLAY et al., 1996). Desta forma, a infecção por HIV aumenta o número de 

casos de LV em áreas endêmicas, reduz a probabilidade de resposta à terapia e aumenta 
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as chances de recidiva ao mesmo tempo que a LV promove a progressão clínica da AIDS 

(GRADONI et al., 1996; LOPEZ-VELEZ et al., 1998; PINTADO et al., 2001).  

A apresentação clínica da LV em pacientes HIV positivos é semelhante aos 

pacientes sem HIV, com excessão de diarréia que parece ser mais comum em pacientes 

co-infectados. No entanto, recidivas da doença são mais frequentes em pacientes co-

infectados (56,5% dos casos). Somado a isso, estes pacientes apresentam maior taxa de 

letalidade que pode chegar a 23,5% (LINDOSO et al., 2014). 

 

1.2 Ciclo de Vida  

 

O ciclo de vida de Leishmania é caracterizado por duas diferentes formas: 

promastigotas (presentes no intestino de fêmeas de insetos flebotomíneos dos gêneros 

Phlebotomus no Velho Mundo e Lutzomya no Novo Mundo) e amastigotas (presentes no 

interior de células do sistema retículo-endotelial de diversas classes de mamíferos 

domésticos e silvestres e alguns répteis, além do homem). Ao longo do ciclo, o parasita 

sofre múltiplas alterações morfológicas e bioquímicas que garantem sua sobrevivência 

nos hospedeiros.  

Em resumo, os macrófagos infectados são tomados pelo inseto hematófago onde, 

por lise celular, são liberadas as formas intracelulares conhecidas como amastigotas. No 

intestino médio do inseto, os parasitas se diferenciam nas formas multiplicativas 

denominadas promastigotas procíclicas. Estas últimas passam pelo processo de 

metaciclogênese tornando-se infectivas para o hospedeiro mamífero. Finalmente, no 

próximo repasto sanguíneo os promastigotas metacíclicos são inoculados no hospedeiro 

mamífero juntamente com a saliva do inseto. Uma vez dentro do hospedeiro mamífero, 

os parasitas terão de evadir dos mecanismos de defesa inatos e infectar principalmente 

macrófagos permanecendo no interior de fagolisossomos. O aumento de temperatura e 

diminuição de pH são sinais cruciais para a diferenciação do parasita para formas 

amastigotas, que se multiplicam até a ruptura da célula hospedeira invadindo 

rapidamente outras células. Após períodos de semanas a meses, a doença pode se 

manifestar nas diferentes formas clínicas já citadas (BATES; ROGERS, 2004; GOSSAGE et 

al., 2003; LAINSON et al., 1987).  
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1.3 Prevenção e controle 

 

O Programa de Controle de Leishmaniose no Brasil é baseado em três principais 

medidas: diagnóstico e tratamento de casos humanos, controle dos vetores com o uso de 

inseticidas e triagem sorológica com posterior eutanásia de cães positivos para 

leishmaniose. Estas estratégias permanecem inalteradas desde o ano de 1950 (DANTAS-

TORRES, BRANDAO-FILHO, 2006) e infelizmente não foram suficientes para reduzir a 

incidência de casos humanos (BRAGA et al., 1998; COSTA; VIEIRA, 2001). Ao contrário, a 

prevalência de leishmaniose tem aumentado a cada ano e a doença tornou-se um sério 

problema de saúde pública em diversos estados brasileiros.  

 

1.4 Tratamento 

 

O tratamento de leishmaniose apresenta múltiplos problemas, estando longe de 

ser ideal. Com resultados frequentemente imprevisíveis e insatisfatórios, o tratamento de 

leishmaniose não se limita apenas em estabelecer a cura de pacientes, mas configura 

uma importante estratégia de controle da doença. Os esquemas terapêuticos atualmente 

utilizados são pouco eficazes e potencialmente tóxicos, sendo notória a complexidade da 

situação terapêutica atual desta doença. 

 

1.4.1 Antimoniais Pentavalentes  

 

Os antimoniais pentavalentes (SbV) (p.ex., estibogluconato de sódio ou 

antimoniato de meglumine – Glucantime®) ainda são considerados fármacos de primeira 

escolha para o tratamento da LV e LC. O uso dos SbV é limitado pelo alto custo, 

administração parenteral obrigatória e efeitos adversos, alguns dos quais bastante graves 

como: arritmias cardíacas, nefro, pancreato e hepatotoxicidade. Esses medicamentos são 

contra-indicados para indivíduos portadores de hipersensibilidade ao fármaco, 

determinadas condições crônicas, crianças muito jovens, gestantes e lactantes (BALANA-

FOUCE et al., 1998; REITHINGER et al., 2007; WHO, 2010).  

 Apesar do seu uso difundido por mais de meio século, o mecanismo de ação dos 

SbV ainda não está completamente esclarecido. Acredita-se que sua eficácia contra o 
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parasita possa estar relacionada à sua conversão a antimônio trivalente (SbIII) no local de 

ação ou próximo dele. No entanto, a biomolécula envolvida e o local onde ocorre a 

redução do SbV ao SbIII ainda não foram identificados (FREZARD et al., 2001). O SbIII é letal 

para as formas promastigotas e amastigotas de Leishmania e acredita-se que ele interfere 

no processo de β-oxidação de ácidos graxos e glicólise do parasita, levando à depleção 

dos níveis de ATP intracelular (BALANA-FOUCE et al., 1998).  

A eficiência desses compostos tem-se reduzido significativamente devido à 

seleção de parasitas resistentes observada durante os últimos 15 anos, principalmente no 

nordeste da Índia onde mais de 60% dos pacientes com LV não mais respondem à terapia 

com antimoniais (MUNIARAJ, 2014; SUNDAR et al., 2014). Consequentemente, o uso dos 

antimoniais não é mais recomendado na Índia. Acredita-se que a resistência tenha 

ocorrido pelo fato do tratamento ser de longa duração, doloroso, tóxico e de alto custo, 

levando os pacientes a interromperem a terapia precocemente. Além disto, nesta região 

o ciclo do parasita é antroponótico, o que pode favorecer a seleção de parasitas 

resistentes (HADIGHI et al., 2006). Casos de LV e LC refratários à terapia com antimoniais 

também tem sido registrados na América (BRUSTOLONI et al., 2010). No caso do Brasil, 

estudos recentes em áreas endêmicas revelaram que a taxa de cura definitiva em 6 meses 

para pacientes com LC tratados com SbV é de apenas 50-60% (CHRUSCIAK-TALHARI et al., 

2011; MACHADO et al., 2010; NEVES et al., 2011; ROMERO et al., 2001) sugerindo que o 

surgimento de cepas resistentes a esse fármaco pode estar ocorrendo (INOCENCIO DA 

LUZ et al., 2011; ROJAS et al., 2006).  

Em regiões com alta incidência de resistência a SbV, anfotericina B e miltefosina 

tornaram-se os fármacos de escolha, mas também há dificuldades com estas drogas, 

devido à toxicidade, alto custo ou a probabilidade de selecção de resistência (BHANDARI 

et al., 2012; SUNDAR, 2001). 

 

1.4.2 Anfotericina B 

 

A anfotericina B é o fármaco de segunda escolha para o tratamento da LV e LC. 

Durante a última década a anfotericina B, formulada como desoxicolato de anfotericina, 

foi amplamente utilizada no tratamento da LV, mas seu uso é limitado pela toxicidade e 

reações adversas. Para tentar contornar esses problemas, formulações lipídicas menos 



28 

 

 

tóxicas foram desenvolvidas (por exemplo, AmBisome®). Desde então, a anfotericina B 

lipossomal tem apresentado o melhor índice terapêutico dentre as drogas anti-

Leishmania atuais, particularmente em áreas onde a resistência aos antimoniais tem sido 

reportada (BERMAN, 2005; DESJEUX, 2004; MISHRA et al., 2007).  

Nestas formulações, os lipídios agregados à molécula de anfotericina B reduzem a 

toxicidade do fármaco por facilitar sua absorção pelas células do sistema 

reticuloendotelial aumentando sua eficácia (BERMAN, 2005; DESJEUX, 2004; MISHRA; 

SAXENA; SINGH, 2007), porém o alto custo tem restringido seu uso (NONATA et al., 1997). 

A princípio, a eficácia de anfotericina B lipossomal no tratamento da LC foi 

questionada devido a ausência de conhecimentos sólidos sobre sua farmacocinética na 

doença cutânea como, por exemplo, a concentração real da molécula na pele 

(GREGORIADIS, 1991). No entanto, a eficácia da anfotericina B lipossomal por via 

intravenosa foi comprovada em modelo experimental de LC (YARDLEY; CROFT, 1997) e 

em testes clínicos com pacientes infectados com L. braziliensis (SOLOMON et al., 2007). 

Neste estudo realizado por Solomon e colaboradores em 2007, o tratamento com 

anfotericina B lipossomal se mostrou mais eficaz que aquele realizado com 

estibogluconato de sódio, não sendo observada nenhuma falha no grupo tratado com 

anfotericina B lipossomal e poucos efeitos adversos (SOLOMON et al., 2007). Além disso, 

testes clínicos utilizando anfotericina B lipossomal no tratamento de pacientes 

imunocompetentes e imunossuprimidos com LC e LMC adquiridas na América do Sul 

(Bolívia, Peru e Brasil) tem apresentado resultados satisfatórios (AMATO et al., 2004; 

CAMPOS-MUNOZ et al., 2007; CROFTS, 1976; DEL ROSAL et al., 2010; DI LELLA et al., 

2006; NONATA; SAMPAIO; MARSDEN, 1997; SAMPAIO et al., 1971). 

 O principal mecanismo de ação desta droga está relacionado à formação de poros 

na membrana plasmática do parasita, capazes de alterar o balanço iônico e resultar na 

morte celular (revisado em CROFT; COOMBS, 2003; NEUMANN et al., 2010). A 

anfotericina B lipossomal é indicada em casos graves de LV que desenvolveram 

insuficiência renal ou toxicidade cardíaca durante o uso do antimônio, em pacientes em 

extremos de idade ou com outras patologias graves. 
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1.4.3 Miltefosina 

 

A miltefosina foi a primeira droga de administração oral efetiva para o tratamento 

de LV (JHA et al., 1999; SUNDAR et al., 2002). O mecanismo de citotoxicidade exato da 

miltefosina em Leishmania spp. ainda não está completamente esclarecido, mas sua 

atividade tem sido relacionada com apoptose (PARIS et al., 2004; VERMA; DEY, 2004) e 

metabolismo de lipídios do parasita (RAKOTOMANGA et al., 2005; RAKOTOMANGA et al., 

2007). 

Miltefosina foi incorporada na rotina clínica de tratamento de leishmaniose no Sul 

da Ásia (Índia, Nepal e Bangladesh) e aprovada para uso na Alemanha e Colômbia.  

Também vem sendo estudada em pacientes com LC e imunossuprimidos com infecção 

por HIV (RITMEIJER et al., 2006; SINDERMANN et al., 2004; SUNDAR et al., 2002). Este 

fármaco ainda não está aprovado para uso clínico no Brasil, mas estudos clínicos no país 

têm revelado maior eficácia de miltefosina em relação ao SbV no tratamento de pacientes 

com LC na Bahia e Manaus, estados endêmicos para L. braziliensis e L. guyanensis, 

respectivamente (CHRUSCIAK-TALHARI et al., 2011; MACHADO et al., 2010).  

Apesar dos resultados positivos do tratamento de leishmaniose com miltefosina, 

seu uso ainda é limitado devido ao potencial teratogênico (CROFT; COOMBS, 2003) e à 

sua eficácia variável em diferentes regiões geográficas (SOTO et al., 2008). Além disso, 

seu uso apresenta o risco de emergência de resistência devido ao seu longo tempo de 

meia vida, aos possíveis cursos incompletos de tratamento devido a efeitos colaterais 

adversos, como diarréia, além do fato do ciclo de transmissão ser antroponótico nas 

regiões em que a droga está sendo utilizada (BRYCESON, 2001; SUNDAR; MURRAY, 2005).  

A resistência à miltefosina é facilmente obtida in vitro, onde o aumento gradual da 

concentração da droga conduz facilmente à selecção de parasitas resistentes. A 

resistência à miltefosina está relacionada à mutação em um único gene, o gene do 

transportador de miltefosina (COELHO et al., 2012; PEREZ-VICTORIA et al., 2003; SEIFERT 

et al., 2003), o que culmina em drástica redução do acúmulo da droga no interior da 

célula (PEREZ-VICTORIA et al., 2003).  

Um estudo recente mostrou redução da eficácia clínica de miltefosina após uma 

década de uso em Bihar, na Índia (SUNDAR et al., 2012). No Nepal, pacientes com LV 

tratados com miltefosina foram monitorados clinicamente por até 12 meses após o fim da 
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terapia. Foi identificada uma taxa de cura inicial de 95,8%, porém após 6 e 12 meses 

observou-se recidiva da doença em 10,8% e 20% dos pacientes, respectivamente (RIJAL et 

al., 2013). Entretanto, não foi identificada resistência à droga in vitro em parasitas 

isolados de pacientes recidivantes. Um fator de risco relacionado à falha terapêutica foi a 

idade abaixo de 12 anos (RIJAL et al., 2013). Estudo farmacocinético-farmacodinâmico 

realizado com pacientes com LV tratados com miltefosina também correlacionou a falha 

terapêutica de miltefosina à crianças. Neste caso, a concentração sérica de miltefosina no 

fim do tratamento estava significativamente menor em crianças do que em adultos, 

embora a dose diária utilizada foi de 2,5 mg/kg de peso corporal para ambos os grupos 

(DORLO et al., 2014). Outro fator que pode estar relacionado à falha terapêutica é a 

descontinuidade prematura da terapia por uma grande parte dos pacientes devido a 

possíveis efeitos colaterais frequentes, como intolerâncias gastrointestinais (RIJAL et al., 

2013).  

Um relato mais preocupante, reportado por Cojean e colaboradores (2012), 

descreve a observação de redução da susceptibilidade de L. infantum à miltefosina em 

isolados de pacientes coinfectados com HIV, devido à inativação do gene transportador 

de miltefosina. Este fato indica que parasitas resistentes à miltefosina podem ser 

selecionados durante o tratamento com a droga in vivo (COJEAN et al., 2012). 

 

1.4.4 Paromomicina 

 

A paromomicina é um antibiótico aminoglicosídico, inicialmente proposto como 

tratamento alternativo para a leishmaniose e testado em diversas preparações tópicas 

em associação com gentamicina ou como monoterapia em diferentes estudos clínicos 

para LC na Tunisia, Equador e Panamá (ARMIJOS et al., 2004; BEN SALAH et al., 2009; BEN 

SALAH et al., 2013; SOSA et al., 2013). Estudos clínicos realizados na Índia (SUNDAR et al., 

2007) e Sudão (MUSA et al., 2010) têm mostrado que a paromomicina administrada 

sistemicamente também é eficaz no tratamento de LV. Em alguns casos, o tratamento de 

pacientes com LV aguda sintomática com paromomicina em doses de 15 mg/Kg/dia por 

21 dias apresentou eficácia terapêutica semelhante à terapia com anfotericina B 

(SUNDAR et al., 2007).  No entanto, dados experimentais e clínicos têm mostrado eficácia 



31 

 

 

variável para o tratamento com paromomicina de acordo com a espécie de Leishmania 

envolvida e com a região geográfica (SUNDAR et al., 2008).  

O mecanismo de ação deste composto parece estar relacionado à despolarização 

da membrana mitocondrial do parasita resultando em inibição da respiração celular  

(CROFT; COOMBS, 2003; CROFT et al., 2006). Assim como ocorre com miltefosina, a 

resistência à paramomicina pode ser induzida experimentalmente em promastigotas de 

Leishmania in vitro e seu mecanismo parece estar relacionado à diminuição do acúmulo 

intracelular da droga (EL-ON et al., 1991; JHINGRAN et al., 2009; MAAROUF et al., 1998). 

Atualmente, a paromomicina é utilizada no tratamento da LV na Índia, sendo uma 

alternativa viável para regiões endêmicas com pouco acesso aos antimoniais ou para 

indivíduos com contra-indicação para o uso de SbV.  

 

1.4.5 Pentamidina 

 

A pentamidina é mais tóxica e menos eficaz do que SbV e anfotericina B. Durante 

um curto período de tempo a pentamidina foi utilizada como a droga de segunda linha 

para pacientes refratários ao SbV (JHA et al., 1991). Seu mecanismo de ação leishmanicida 

parece incluir inibição da biossíntese de polimerases, interação com a molécula de DNA 

impedindo a replicação e alteração do potencial de membrana, mas estas atividades 

ainda não estão claramente definidas (revisado em CROFT; SUNDAR; FAIRLAMB, 2006). O 

uso da pentamidina é reservado apenas aos casos de falha terapêutica das duas drogas 

anteriormente citadas. 

 

1.4.6 Alternativas para o tratamento da leishmaniose 

 

Apesar do desenvolvimento de novos fármacos e da busca por compostos com 

atividade leishmanicida, os SbV, anfotericina B e miltefosina ainda constituem as 

principais opções terapêuticas para leishmaniose. Todas elas possuem diversas 

desvantagens importantes conforme exposto anteriormente. Desta forma, devido à 

resistência aos antimoniais já reportada para isolados de Leishmania e à ausência de um 

medicamento ideal para o tratamento de leishmaniose, a busca por novas alternativas 

quimioterápicas torna-se imprescindível. Com base nessa urgente necessidade, foram 
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iniciadas pesquisas em nosso laboratório com o intuito de verificar o potencial 

leishmanicida de compostos anticâncer, dentre eles o tamoxifeno ([Z]-2-[4-(1,2-difenil-1-

butenil)-fenóxi]-N,N-dimetiletanamina), um conhecido quimioterápico utilizado no 

tratamento do câncer de mama. 

 

1.5 Tamoxifeno 

 

O tamoxifeno é um modulador seletivo do receptor de estrógeno (SERM) utilizado 

no tratamento e prevenção do câncer de mama responsivo a hormônio em todos os 

estágios (POWLES, 1997). A primeira descrição do uso clínico de tamoxifeno para o 

tratamento do carcinoma de mama foi realizada por Kistner e Smith em 1960 (WARD, 

1973), sendo aprovado para o tratamento hormonal do câncer de mama no Reino Unido 

13 anos depois. Desde então, ele é o quimioterápico mais prescrito no mundo (GOSS et 

al., 2005). Seu uso como agente quimioprotetor tem reduzido a incidência da doença em 

50% das mulheres com alto risco de desenvolver câncer de mama (CUZICK et al., 2003; 

FISHER et al., 1998).  

Efeitos colaterais de tamoxifeno reportados pela Agência Internacional de 

Pesquisa sobre o Câncer, estão relacionados com a indução de patologias uterinas 

benignas, como hiperplasia, polipose proliferativa e carcinoma endometrial, além do risco 

de eventos trombo-embólicos (SINGH et al., 2007; WILLIAMS-BROWN et al., 2011). 

Contudo, o aparecimento destes efeitos é em sua maioria descritos em pacientes 

submetidos à terapia diária com tamoxifeno por períodos prolongados (anos) (BERGMAN 

et al., 2000). 

Em contrapartida, o uso de tamoxifeno também está associado com vários efeitos 

benéficos devido sua ação pró-estrogênica em outros tecidos alvo, como: manutenção 

e/ou, até certo ponto, restauração da densidade mineral dos ossos de mulheres na 

menopausa (LOVE et al., 1992), redução do colesterol sérico responsável pela redução de 

infartos agudos do miocárdio e angina (CHANG et al., 1996) e indução da ovulação em 

pacientes com ovário policístico (STEINER et al., 2005). 

Além disso, tamoxifeno possui diversas atividades independentes da interação 

com o receptor de estrógeno, como: proteção contra peroxidação lipídica (CUSTODIO et 

al., 1994; WISEMAN; HALLIWELL, 1994), alcalinização de organelas intracelulares (ALTAN 
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et al., 1999), antagonismo da calmodulina (ROWLANDS et al., 1990), modulação da 

proteína quinase C (GUNDIMEDA et al., 1996), redução dos níveis de nucleotídeos cíclicos 

(LOPES et al., 1990), ativação da sinalização de segundos mensageiros lipídicos (CABOT et 

al., 1995), interferência em lipídios de membrana (CABOT; ZHANG; GIULIANO, 1995) e no 

metabolismo de esfingolipídios (CABOT et al., 1996), além de sensibilização de células 

resistentes a múltiplas drogas (LIU et al., 2011; SHEN et al., 2005).  

Estudos prévios em nosso laboratório mostraram que o tamoxifeno é ativo contra 

várias espécies de Leishmania in vitro (MIGUEL et al., 2007) e in vivo (MIGUEL et al., 2008; 

MIGUEL et al., 2009). Foi demonstrado que, em infecções por L. amazonensis em 

camundongos BALB/c, o tratamento com tamoxifeno durante 15 dias resultou em 

significativa e sustentada melhora clínica e parasitológica (MIGUEL; YOKOYAMA-

YASUNAKA; ULIANA, 2008). A atividade de tamoxifeno foi também demonstrada em 

modelo experimental de infecção por L. braziliensis, o agente etiológico de LC de mais 

larga prevalência em nosso meio. Nesse modelo, o tamoxifeno foi capaz de reduzir 

significativamente o tamanho das lesões e resultou em redução de 99% na carga 

parasitária (MIGUEL et al., 2009). Foi também utilizado um modelo experimental de LV de 

hamsters infectados com L. chagasi, com o qual foi demonstrado que o tratamento com 

este fármaco resulta em expressiva redução na carga parasitária no fígado e baço, com 

sobrevivência de 100% dos animais tratados (MIGUEL et al., 2009).  É importante frisar 

que em todos os casos, o tratamento dos animais infectados foi iniciado de 4 a 5 semanas 

após a infecção, quando a doença já estava estabelecida e aparente. Além disso, a 

eficácia, observada já durante o tratamento, foi sustentada após a suspensão da terapia.  

Com base nesses resultados foi realizado um estudo clínico piloto na Bahia, região 

endêmica de LC no Brasil, utilizando o tamoxifeno no tratamento de pacientes com LC 

causada por L. braziliensis (Uliana SRB, comunicação pessoal). Foi observada a 

cicatrização total em um de seis pacientes tratados, em uma dose de 40 mg/kg/dia por 

via oral. Nesta dose, o tratamento foi bem tolerado por todos os pacientes, porém o 

estudo foi interrompido porque cinco pacientes apresentaram melhora, mas ainda 

mostravam sinais de atividade da lesão, ou não tiveram melhora clínica 60 dias após o 

início do tratamento, não havendo, portanto, evidências de que esse esquema 

terapêutico fosse mais eficaz do que o esquema clássico de tratamento com SbV. 

Considerando a ampla margem farmacológica de segurança de tamoxifeno, ainda haveria 
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espaço para testes clínicos com maiores doses em experimentos futuros. Por outro lado, 

tornou-se interessante a proposta de verificar as propriedades de interação de 

tamoxifeno com outros quimioterápicos clássicos com a finalidade de ensaiar 

combinações de fármacos. 

 

1.6 A terapia combinada 

 

A associação de fármacos é uma estratégia interessante muito recomendada pela 

Organização Mundial da Saúde visando melhorar a terapia de leishmaniose (WHO, 2012). 

Nos últimos anos, o consenso do uso de regimes de associação vem crescendo entre os 

especialistas na área de quimioterapia da leishmaniose por diversas razões (ALVAR et al., 

2006; BRYCESON, 2001; CROFT; SUNDAR; FAIRLAMB, 2006). Primeiro, a associação de 

fármacos de classes químicas diferentes pode aumentar a eficácia da terapia, enquanto a 

redução da dose e do tempo de tratamento reflete em menor toxicidade, maior aceitação 

do paciente e menor carga sobre o sistema de saúde (VAN GRIENSVEN et al., 2010; WHO, 

2010). Isso também poderia reduzir os custos da terapia fornecendo uma opção mais 

viável economicamente (VAN GRIENSVEN et al., 2010). A terapia combinada também 

pode ajudar a retardar o aparecimento de resistência e aumentar a vida útil dos 

diferentes fármacos, como já foi visto em doenças como tuberculose, malária e AIDS 

(KREMSNER; KRISHNA, 2004; MITCHISON; DAVIES, 2012; VAN GRIENSVEN et al., 2010; 

WHO, 2014). Finalmente, a associação de fármacos pode melhorar a eficácia do 

tratamento em casos mais complicados, como em pacientes co-infectados com o vírus 

HIV, onde os resultados do tratamento com a monoterapia têm sido inadequados (ALVAR 

et al., 2008).  

Diversos estudos clínicos têm investigado a terapia combinada utilizando fármacos 

atualmente disponíveis na quimioterapia da leishmaniose, como SbV, anfotericina B, 

miltefosina, paromomicina e imunomoduladores. Esses estudos têm sido realizados 

principalmente em pacientes com LV na Índia e África (MELAKU et al., 2007; OMOLLO et 

al., 2011; SUNDAR et al., 1997; SUNDAR et al., 2008; SUNDAR et al., 2011), e em alguns 

casos incluem pacientes com LV co-infectados com HIV (MAHAJAN et al., 2015), pacientes 

com PKDL não responsivos à terapia com SbV (RAMESH et al., 2014) e casos raros de LV 

não responsiva a múltiplas drogas (KUMAR et al., 2011). Alguns estudos clínicos também 
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têm sido realizados avaliando a terapia combinada em pacientes com LC ou LMC no Irã e 

Peru, respectivamente (DASTGHEIB et al., 2012; LLANOS-CUENTAS et al., 1997; 

SADEGHIAN; NILFOROUSHZADEH, 2006).  

Dessa forma, tendo constatado a atividade de tamoxifeno contra diversas espécies 

de Leishmania in vitro e in vivo, decidimos investigar as propriedades da interação deste 

fármaco com os medicamentos convencionais utilizados na terapêutica de leishmaniose.  

Por outro lado, tínhamos interesse também em entender os mecanismos de ação 

leishmanicidas de tamoxifeno. Os dados disponíveis na literatura sobre os efeitos do 

tamoxifeno em células tumorais incluem uma variedade de alvos metabólicos, dentre eles 

a via de biossíntese das ceramidas (CABOT et al., 1996). Neste estudo, Cabot e 

colaboradores demonstraram que tamoxifeno inibe a atividade da glicosilceramida 

sintase, a enzima catalisadora da glicosilação de ceramida, em células neoplásicas 

resistentes a múltiplas drogas (KB-V-1) e em linhagem celular de melanoma (M10) 

(CABOT et al., 1996). Com base nestas informações, iniciou-se em nosso laboratório a 

investigação sobre a interferência do tamoxifeno no metabolismo de esfinfolipídios em 

Leishmania. 

 

1.6. Esfingolipídios em Leishmania spp. 

 

Os esfingolipídios (SLs) são componentes essenciais de membrana de organismos 

eucariotos pluricelulares e unicelulares, incluindo protozoários da família 

Tripanosomatidae, como Leishmania (SUTTERWALA et al., 2008). Atuam como 

importantes mediadores da sinalização celular, além de participarem em vários aspectos 

críticos e fundamentais da biologia celular, incluindo endocitose, crescimento, 

diferenciação, apoptose e oncogênese (SHAYMAN, 2000). Os SLs estão presentes 

principalmente em membranas plasmáticas do retículo endoplasmático, Golgi e 

lisossomos, mas também foi demonstrada sua presença em membranas mitocondriais 

(BIONDA et al., 2004) e nucleares (WATANABE et al., 2004).  

Os SLs e fosfolipídios (PLs) podem se associar com o colesterol/ergosterol e 

proteínas de membrana plasmática, em particular as proteínas ancoradas por 

glicosilfosfatidilinositol (GPI), formando microdomínios conhecidos como “lipid rafts” 

(BROWN; LONDON, 1998; SIMONS; IKONEN, 1997). Em eucariotos, esses microdomínios 
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de membrana têm sido implicados em um grande número de funções celulares, incluindo 

tráfego de proteínas ancoradas por GPI na membrana apical de células epiteliais 

(BROWN; LONDON, 1998), triagem endocítica de proteínas ancoradas por GPI 

(CHATTERJEE et al., 2001), modulação da transdução de sinal da imunoglobulina E em 

mastócitos e basófilos (BAIRD et al., 1999) e de receptores de antígenos das células T e B 

(MAGEE et al., 2002; PIERCE, 2002). Em Leishmania, a fração insolúvel dos microdomínios 

de membrana apresentam altas concentrações de glicoinositolfosfolipídios (GIPLs), 

inositolfosforil ceramida (IPC), fosfatidilinositol (PI), fosfatidiletanolamina (PE) e esteróis 

(YONEYAMA et al., 2006). Nestes parasitas os microdomínios de membrana estão 

envolvidos no processo de migração das formas promastigotas do parasita no intestino 

do inseto vetor durante o processo de metaciclogênese, sinalização celular e invasão do 

macrófago (DENNY; SMITH, 2004; YONEYAMA et al., 2006). 

A estrutura básica dos SLs consite em uma base esfingóide constituída, em geral, 

por 18 a 20 átomos de carbono, contendo grupamentos hidróxi no carbono-1 (C-1) e no 

carbono-3 (C-3) e um grupamento amino no carbono-2 (C-2), com saturação ou não entre 

os carbonos 4 e 5 e grupos metila inseridos ao longo da cadeia carbônica (Figura 1). As 

principais bases esfingóides encontradas em eucariotos são esfingosina, esfinganina e a 4-

hidroxiesfingosina ou fitoesfingosina, no entanto, podem ser encontradas mais de 60 

tipos diferentes de bases esfingóides (Figura 1). Estas moléculas podem ser N-aciladas no 

grupamento amino livre do C-2 por um ácido graxo, gerando a ceramida (Figura 1). Esta, 

por sua vez, consiste na precursora principal para a síntese de SLs. Os ácidos graxos da 

ceramida podem variar no tamanho da cadeia (14 a 30 carbonos), grau de insaturação 

(mas são principalmente saturados) e presença ou ausência de um grupo hidroxila 

(revisado em MERRIL; SANDHOFF, 2002). 
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Figura 1. Estrutura de C18-ceramida e de bases esfingóides: esfingosina, esfinganina e fitoesfingosina. 

 Fonte: Modificado de Schanaar et al., 2009. 

 

Em eucariotos, a síntese de novo de ceramida se inicia com a condensação do 

palmitoil CoA e serina, formando 3-cetoesfinganina (BRADY; KOVAL, 1958), pela ação da 

enzima serina palmitoil transferase (SPT). A esfinganina (dihidroesfingosina) é formada 

por meio da reação de redução catalisada pela 3-cetoesfinganina redutase (STOFFEL et 

al., 1968). Uma vez sob a ação da enzima ceramida sintase, a esfinganina é acilada 

formando a dihidroceramida (N-acilesfinganina), a qual sofre dessaturação pela enzima 

dihidroceramida desaturase gerando a ceramida. Em geral, todas as enzimas associadas 

com a síntese de novo da ceramida estão presentes no retículo endoplasmático 

(MANDON et al., 1992). 
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Figura 2. Esquema simplificado da via de biossíntese dos esfingolipídios em mamíferos. A ceramida pode 

ser formada pela via de biossíntese de novo (vermelho) ou pela via de salvação a partir da hidrólise da 

esfingomielina, ceramida-1-fosfato ou glicoesfingolipídios ou por acilação de esfingosina. A ceramida 

também pode servir como substrato para a síntese dos glicoesfingolipídios e fosfoesfingolipídios, alguns 

destes representados nesta via. SPT: serina palmitoil transferase; 3-CSR: 3-cetoesfinganina redutase; CerS: 

ceramida sintase; DES: dihidroceramida desaturase; GCS: glucosilceramida sintase; CRS: cerebrosidases; 

CDase: ceramidase; C1PP: ceramida-1-fosfato fosfatase; CK: ceramida cinase; SMS: esfingomielina sintase; 

SMase: esfingomielinase. Fonte: Modificado de Ogretmen e Hannun, 2004.  

 

 Posteriormente, no aparato de Golgi, componentes polares podem ser 

adicionados à hidroxila do C-1 da ceramida por uma ligação fosfodiéster ou glicosídica 

formando os diferentes SLs complexos (NELSON; COX, 2002). Desta forma, SLs são 

divididos em duas principais subclasses, os fosfoesfingolipídios (PSLs) e os 

glicoesfingolipídios (GSL). Os PSLs são formados com a adição de fosfocolina (PC), PE ou PI 

à molécula de ceramida gerando, respectivamente, esfingomielinas (SM), etanolamina 
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fosforilceramida (EPC) e IPC. Os GSLs são subdivididos em GSL neutros, ácido, básicos ou 

anfipáticos dependendo do tipo de açúcares adicionados à molécula de ceramida 

(MERRIL; SANDHOFF, 2002; NELSON; COX, 2002).  

A ceramida também pode ser obtida pela via de salvação, através da hidrólise de 

esfingolipídios mais complexos, como PSL e GSL, ou a partir de bases esfingóides livres, 

como a esfingosina (Figura 2). Dados na literatura sugerem que Leishmania seja capaz de 

adquirir e remodelar os lipídios do hospedeiro em SLs e PSLs próprios (ZHANG et al., 

2005) utilizando a via de salvação para síntese de ceramidas. Neste estudo, foi 

demonstrado que amastigotas de Leishmania deletados para a SPT, enzima responsável 

pela síntese de novo de esfingolipídios, continham quantidades suficientes de IPC, um PSL 

abundante em Leishmania, porém ausente em células de mamífero (Figura 3) (ZHANG et 

al., 2005). Também foi demonstrado que a expressão da subunidade 2 da SPT é estágio 

regulada, sendo indetectável na forma amastigota do parasita (DENNY et al., 2004). Estes 

mutantes que são incapazes de biossintetizar esfingolipídios de maneira integral são 

viáveis, porém incapazes de completar a metaciclogênese in vitro (DENNY et al., 2004; 

ZHANG, K. et al., 2005). No entanto, são capazes de infectar animais, confirmando que o 

primeiro passo na via de novo de biossíntese de ceramida é desnecessário para a 

sobrevivência da Leishmania no macrófago do hospedeiro e para sua patogênese (DENNY 

et al., 2004). Provavelmente o amastigota deve compensar a ausência da síntese de novo 

sequestrando GSLs do hospedeiro in vivo, possivelmente como um meio de evasão do 

sistema imune do mamífero (WINTER et al., 1994). 

 Além disso, embora Leishmania não sintetize SM, foi demonstrado que 

promastigotas de L. major possuem uma IPC hidrolase (ISC1p) com atividade de 

esfingomielinase (SMase), sugerindo que o parasita degrade a SM do hospedeiro, 

possivelmente auxiliando sua sobrevivência no interior do macrófago (ZHANG et al., 

2009), evidenciando a importância da via de salvação nesta fase do parasita. 
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Figura 3. Via de biossíntese de esfingolipídios em Leishmania. LCB: base esfingóide de cadeia longa, S-1-P: 

esfingosina-1-fosfato, DHS-1-P: diidroesfingosina-1-fosfato, IPC: inositolfosforilceramida, EtN-P: 

etanolamina fosfato, DAG: diacilglicerol, PC: fosfocolina, PE: fosfoetanolamina. SPT: serina palmitoil 

transferase; SK: esfingosina quinase; CerS: ceramida sintase, CDase: ceramidase, IPCS: IPC sintase, ISCL: 

inositol esfingolipidiofosfolipase C-like, SPL: esfingosina-1-fosfato liase, EPCT: etanolamina-fosfato 

citidililtransferase, CPCT: colinafosfato citidililtransferase, C/EPT: colina/etanolamina fosfotransferase. 

Fonte: Modificado de Zhang e Beverley, 2010.  

 

Em Leishmania, a ceramida também age como precursora de outros lipídios 

essenciais, sendo a esfinfosina 1-fosfato convertida a etanolamina fosfato (EtN-P) para 

uso na via de Kennedy (ZHANG et al., 2007; ZHANG; BEVERLEY, 2010). Neste caso, EtN-P é 

convertida em Colina-P, e essas podem dar origem a PE e PC, respectivamente (Figura 3) 

(ZHANG; BEVERLEY, 2010).  

Conforme comentado acima, ao contrário do observado em mamíferos e plantas, 

os parasitas do gênero Leishmania não sintetizam SM e GSLs complexos (KANESHIRO et 

al., 1986). Neste caso, o esfingolipídio predominante é o IPC que corresponde a cerca de 5 

a 10% dos lipídios totais de membrana (KANESHIRO; JAYASIMHULU; LESTER, 1986) (Figura 

3). Já Trypanosoma cruzi sintetiza IPC (FIGUEIREDO et al., 2005) e SM (OLIVEIRA et al., 

1977), enquanto que T. brucei sintetiza SM, EPC e IPC (SUTTERWALA et al., 2008). A 
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abundância de IPC em Leishmania e sua ausência em células de mamíferos têm sugerido 

que esta via pode ser um bom alvo para intervenção terapêutica (DENNY et al., 2004).  

Com o intuito de se identificar possíveis mecanismos de ação de tamoxifeno que 

explicassem sua atividade leishmanicida, iniciou-se em nosso laboratório a investigação 

sobre a interferência do tamoxifeno no metabolismo de ceramida em Leishmania. 

Estudos prévios de marcação metabólica de parasitas marcados com C6-NBD-ceramida e 

submetidas ao tratamento com tamoxifeno, demonstraram que o fármaco alterou o perfil 

de incorporação de ceramida em promastigotas de L. amazonensis (MIGUEL, 2011), 

sugerindo possível redução dos níveis de IPC.  

Considerando-se, portanto, a trajetória da pesquisa do uso de tamoxifeno na 

quimioterapia da leishmaniose descrita acima, nos propusemos neste trabalho a determinar a 

interação entre tamoxifeno e os fármacos convencionais quando co-administrados in vitro e 

em modelo experimental de LC, assim como investigar a interferência de tamoxifeno na 

biossíntese de SLs em Leishmania buscando esclarecer o mecanismo de sua ação 

leishmanicida. 
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5  CONCLUSÕES 

 

Os resultados descritos neste trabalho sugerem tamoxifeno como um canditado 

interessante para uso clínico na terapêutica da leishmaniaose. Ensaios de combinação de 

fármacos in vitro e in vivo revelaram uma interação aditiva entre tamoxifeno e os 

fármacos atualmente utilizados na terapêutica da leishmaniaose, como anfotericina B, 

miltefosina e SbV. 

Particularmente, tamoxifeno se mostrou muito eficaz por via tópica em associação 

ou não com SbV. Por se tratar de um fármaco de perfil clínico de segurança bem 

estabelecido, barato, de fácil acesso, efetivo contra diversas espécies de Leishmania e em 

diferentes modelos de leishmaniose experimental, este fármaco se torna muito atrativo 

para futuros estudos clínicos em humanos. 

Promastigotas de L. amazonensis tratados com tamoxifeno apresentam redução 

da biossíntese de IPC e PI e acúmulo de ceramida acilada. A redução na biossíntese de IPC 

não pode ser atribuída a redução no transporte de inositol mas provavelmente está 

relacionada à inibição da enzima IPC sintase. 
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