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ATIVIDADE DE DERIVADO NITROFENIL-1,2,3-TRIAZÓLICO EM MODELO DE LEISHMANIOSE TEGUMENTAR
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2. Microscopia Eletrônica de Varredura (formas promastigotas)
(DIZAMITIKA et al., 2006)

As leishmanioses são doenças que se apresentam em um amplo
espectro clínico. Tratam-se de enfermidades de caráter zoonótico que possuem
ampla distribuição no Brasil e no mundo. Representa para as áreas endêmicas
um grave problema de saúde pública que merece atenção, principalmente por
estar sofrendo processo de expansão para áreas anteriormente indenes. O
tratamento das leishmanioses representa um dos grandes desafios na luta
contra esta enfermidade, uma vez que os fármacos atualmente disponíveis são
tóxicos e de alto custo, que por vezes inviabiliza o uso. No presente estudo, foi
investigada a atividade leishmanicida de derivado sintético nitrofenil-triazólico
em camundongos infectados com Leishmania (Leishmania) amazonensis.

1. Desenvolvimento da molécula – nitrofenil triazol
(JARDIM et al., 2015)

3. Ensaios in vivo – Leishmaniose tegumentar
(PEREIRA et al., 2010)
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TRATAMENTO POR 28 DIAS
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INFECÇÃO DOS ANIMAIS
Camundongos Balb/c (PROT. CEUA 2013.02)

5 animais/grupo
Idade: 6-8 semanas

105 de promastigotas L. (L.) amazonensis
(MHOM/BR/77/LTB0016)
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AVALIAÇÃO EX VIVO
Análise de diluições limitantes

Avaliação função hepática
Avaliação função renal

RESULTADOS

• Nenhum dos fármacos padrões utilizados foram capazes de zerar a carga parasitária;
• Todos os fármacos e o derivado nitrofenil triazólico foram capazes de reduzir a carga

parasitária;
• Somente a miltefosina foi capaz de reduzir significativamente a lesão;
• Não foi induzida nefrotoxocidade e hepatotoxicidade por nenhum fármaco utilizado e

também pelo derivado testado.

TRATAMENTO COM derivado nitrofenil triazólico - 10µM por 48 horas DMSOMILTEFOSINA
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Figura 02. Lesões das orelhas em camundongos (Balb/C) provocadas por infecção com
Leishmania (Leishmania) amazonensis após tratamento com glucantime® e miltefosina
(Fármacos padrões) e derivado nitrofeil triazólico.

Ensaio realizado com tratamento diário, por 28 dias, após período de 15 dias da infecção com Leishmania amazonensis (1 x
105 de promastigotas na orelha do camundongo Balb/C). A miltefosina foi utilizada por via oral (v.o.) e as demais
substâncias, Glucantime® e WOV 21 por via intraperitoneal (i.p.). Figura A – Glucantime® - 30µmol/Kg, i.p; Figura B –
Glucantime® - 100µmol/Kg, i.p; Figura C – Miltefosina 30µmol/Kg, v.o.; Figura D – WOV 21 30µmol/Kg, i.p; Figuras E
(controle infectado) e F (controle não infectado) – Salina i.p.

Figura 01. Microscopia eletrônica de varredura de formas promastigotas de
Leishmania (Leishmania) amazonensis após tratamento com derivado nitrofeil-
triazol e com o veículo (Dimetilsulfóxido - DMSO).

Observa-se nas fotomicrografias alterações morfológicas induzidas pelo tratamento com o derivado na concentração
de 10µM por 48 horas (Figuras de A, B, C e D). Figuras A e B – Setas apontam presença de invaginação na membrana
do parasito semelhante a formação de poros em sua membrana; Figura C - Promastigota em processo de divisão,
nota-se a presença de apenas um flagelo, o que denota um erro no processo, visto que nesta etapa observa-se a
presença do flagelo duplicado; D – promastigota com pronunciada alteração morfológica; E e F – Formas
Promastigotas sem alterações após tratamento com dimetilsulfóxido (DMSO) utilizado como veículo. As alterações
morfológicas observadas caracterizam forte indício de toxicidade para o parasito.

Figura 3. evolução das Lesões das orelhas em camundongos (Balb/C) provocadas por
infecção com Leishmania (Leishmania) amazonensis após tratamento com glucantime® e
miltefosina (Fármacos padrões) e derivado nitrofeil triazólico.

Ensaio realizado com tratamento diário,
por 28 dias, após período de 15 dias da
infecção com Leishmania (L) amazonensis
(1 x 105 de promastigotas na orelha
direita de camundongo Balb/C). As lesão
foram monitorados semanalmente. Os
valores expressos representam a média
de tamanho de lesão por grupo de
camundongos tratados e as barras
representam o erro padrão da média .

Figura 4. Carga parasitária em camundongos (Balb/C) infectado experimentalmente com
Leishmania (Leishmania) amazonensis após tratamento com glucantime® e miltefosina
(Fármacos padrões) e derivado nitrofenil triazólico.

Ensaio realizado com tratamento
diário, por 28 dias, após período de 15
dias da infecção com Leishmania
amazonensis (1 x 105 de
promastigotas na orelha do
camundongo Balb/C). Figura A - Log10

da carga parasitária obtida pela cultura
da orelha infectada do animal tratado
e seus controles. Figura B - Log10 da
carga parasitária obtida pela cultura do
linfonodo de drenante homólogo a
orelha infectada do animal tratado e
seus controles.
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Figura 5. Avaliação da função renal e hepática após tratamento com glucantime® e
miltefosina (Fármacos padrões) e derivado nitrofenil triazólico em camundongos
(Balb/C) infectados experimentalmente com Leishmania (Leishmania) amazonensis.


