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MATERIAIS E MÉTODOS 

As leishmaniose são protozooses causadas por parasitas do 

gênero Leishmania.  São amplamente distribuídas em todo o 

mundo e tem como terapêutica a utilização de fármacos 

considerados de alto custo, de administração por via parenteral 

e que provocam vários efeitos colaterais. Por esse motivo, a 

associação de fármacos pode favorecer  na redução do custo, 

do período de tratamento, da dose do fármaco e por 

conseguinte os efeitos colaterais, bem como diminuir o seleção 

de parasitos resistentes(1). Coelho et al., 2008(2) demonstrou que 

ao associar um bloqueador de canais de cálcio verapamil 

(VERA) à pentamidina(PMD) uma diamina aromática, parasitos  

de Leishmania spp. resistentes à PMD obtidos através de 

transfecção gênica e pressão seletiva tiveram o fenótipo de 

resistência revertido. Desta forma, neste estudo propomos 

verificar a natureza da interação entre a PMD e o VERA no 

tratamento de formas promastigotas e amastigotas 

intracelulares de L. amazonensis resistentes e sensíveis a PMD.  

 

Figura 1. Esquema descritivo da Metodologia utilizada. a) Cultivo de 

promastigotas e diluição de Fármacos para ensaio de citotoxicidade; b) 

Avaliação da citotoxicidade pelo ensaio colorimétrico MTT, leitura da placa e 

análise dos resultados e construção de Isobologramas pelo programa 

GraphPrism 5.0. 

Tabela 1. EC50 e CIF da pentamidina(PMD)/ verapamil (VERA) contra diferentes linhagens 

de  L. amazonensis. 

Figura 2. Isobologramas construídos  a 

partir dos valores de CIFs obtidos pela 

associação entre a pentamidina  e o 

verapamil contra promastigotas de L. 

amazonensis a) La M2269 (sensível à 

PMD); b) La PEN 0,5 (mutante resistente à 

PMD obtida por pressão seletiva em 

presença constante de 0,5µg/mL de PMD; 

c) La PRP1 (transfectada com o plasmídeo 

pSNBR/ 8kb Smal-A superexpressora do 

gene PRP1 e resistente à PMD). 
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A associação entre fármacos mostra-se uma alternativa promissora no 

tratamento das Leishmanioses. Já foi demonstrado anteriormente que a 

pentamidina teve sua atividade aumentada quando associada ao verapamil 

tanto no tratamento de formas promastigotas e quanto de amastigotas de 

Leishmania spp. Neste estudo utilizamos o método de isobolograma(3) para 

avaliar a natureza da interação entre pentamidina e o verapamil. Nossos 

resultados demonstraram ausência de interação(Indiferença)(4) entre a 

pentamidina e o verapamil no tratamento de promastigotas de L. 

amazonensis  sensíveis ou resistentes a pentamidina.  

Contudo,  estudos prévios em macrófagos derivados de medula óssea 

infectados por amastigotas  de L. amazonensis, sugerem que mesmo na 

ausência de interação, a associação da pentamidina ao verapamil em 

baixas concentrações favorecem na redução da taxa de infecção e na 
diminuição da toxicidade da pentamidina contra a célula hospedeira. 

b 

a 

PMD VERA

0,78 22,48

(0,67-0,91)  (18,80 - 26,88) 1,12 Indiferente

2,28 24,43

 (1,74  - 2,99) (16,25 - 36,72) 2,9 0,93 Indiferente

1,99 29,87

( 1,83 - 2,18) (26,78 -33,32) 2,6 1,06 Indiferente

La PEN 0,5

La PRP1

* Segundo ODDS (2003) a natureza da interação pode ser considerada: Sinérgica xƩCIF ≤0,5; 

Indiferente xƩCIF >0,5 a 4 e Antagônico >4. 
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EC 50; IC 95(µM)

La M2269
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