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OBJETIVO

A Leishmaniose trata-se de uma zoonose, é
uma doença infecciosa que envolve animais e humanos. Também
conhecida como calazar, a Leishmaniose visceral é uma doença
infecciosa sistêmica e de suma importância para a população em
decorrência de suas patologias. Sua transmissão se dá por meio da
picada do mosquito infectado, o flebotomínio ou mosquito palha
como é conhecido popularmente. Apresenta sintomas como
descamação e úlcera na pele, pelos opacos e quebradiços, fraqueza,
febre, atrofia muscular e aumento exagerado das unhas.

INTRODUÇÃO

CONCLUSÃO

Tal trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica,
baseado na seleção de artigos de acordo com os descritores: leishmaniose,
parâmetros bioquímicos, parâmetros hematológicos, telurana rf07, atentando-se
aos critérios de inclusão e exclusão. Pesquisou-se artigos de 2013 a 2018, nos
idiomas português e inglês a partir das bases de dados Pubmed, Lilacs e Scielo

METODOLOGIA

REFERÊNCIAS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam tempus condimentum mauris

dignissim lobortis. Pellentesque porta semper porttitor. Nam vitae nisi mollis ante aliquam

sollicitudin vel non mi. Nam hendrerit diam ut neque pretium imperdiet. Maecenas ornare

nunc sit amet erat ornare posuere. Aenean porta scelerisque diam, a lobortis turpis luctus

at. Sed ac adipiscing. non mi. Nam hendrerit diam ut neque pretium imperdiet. Maecenas

ornare nunc sit amet erat ornare posuere. Aenean porta scelerisque diam, a lobortis turpis

luctus at. Sed ac adipiscing.

E-maill : luh.alvees001@gmail.com número para contato 

(99)981444062 Luciana Alves 

E-mail: gaby-vieira15@hotmal.com número para contato 

(98)996092802

Ampliar conhecimentos sobre o
mecanismo deste composto avaliando os efeitos causados em
cães com Leishmaniose visceral após o uso de Telurana RF07.

Até então, não existe vacina contra
Leishmaniose visceral, apenas tratamento e cura para os humanos.
Nos últimos anos, estudos são feitos com Telurana RF07 em prol de
avaliar sua eficácia sobre a LV, tal composto foi descoberto em
1782 por Von Reichenstein, trata-se de um composto químico
pertencente à família dos calcógenos. Seu mecanismo ainda não foi
completamente definido, mas já foi relatado na literatura que tal
substancia apresenta efeito anticonvulsivante, antifúngico,
leishmanicida e antimalárica

RESULTADO E DISCUSSÃO

O telúrio é um composto que pertencem ao grupo 16 da
tabela periódica, os calcógênos. Nos últimos anos, muitas pesquisas estão voltadas
para o mecanismo de tal substância, visto que apresenta amplo aspecto, tendo
efeitos antioxidantes, anticonvulsivante, antifúngico, leishmanicida e antimalárica. O
mecanismo biológico do telúrio ainda é pouco conhecido, entretanto, alguns estudos
já relataram efeitos causados pelo mesmo. Um estudo realizado com o composto
orgânico de telúrio, o AS-101, mostrou um potencial como atividade anti-
inflamatória, com capacidade atitumoral e antiviral (ROMAN, 2011). Num estudo
realizado por Alvino de Jesus (2018), a administração desse composto modificou a
atividade do fungo Paracoccidioides brasiliensis evitando seus efeitos em
camundongos, adotando a este elemento, a atividade antifúngica.

De acordo com o estudo de Nunes et al(2015),

observou-se após a administração da droga o dano hepático reverteu-se, com

diminuição em média de 50% do valor de TGP, onde reverteu s regularização

desse índice ao final do tratamento.

Portanto de acordo com os estudos abordado

anteriormente, há uma progressão da doença com o uso da Telurana. Pois a

substancias possuir capacidade de regularizar e tem baixa toxicidade para o

organismo.
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