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INTRODUÇÃO
As leishmanioses são doenças causadas por protozoários do gênero Leishmania, os quais 
infectam predominantemente macrófagos para o desenvolvimento de amastigotas. Estima-se 
que 1,0 a 1,5 milhões dos casos correspondem a casos de leishmaniose tegumentar (LT). Os 
fármacos de uso corrente para o tratamento da doença têm problemas conhecidos de 
toxicidade, eficácia, via de administração e consequentemente baixa adesão dos pacientes. 
Além disso, cepas de parasitos resistentes têm sido identificadas. Assim, o desenvolvimento 
de novos medicamentos eficazes e seguros se faz necessário.

OBJETIVO

Avaliar a atividade antileishmanial in vivo de micelas poliméricas compostas por Poloxâmero 
P-407 contendo um derivado de naftoquinona, Flau-A, contra Leishmania amazonensis, 
causadora de LT. METODOLOGIA

Infecção: BALB/c 
infectados  via 

subcutânea com 
promastigotas L. 

amazonensis (1×107).

Tratamento: a)grupo Controle 
(Saline); b)grupo micelas 
vazias (Micelle); c)grupo 
Anfotericina B (AmB); d)Grupo 
Ambisome®; e) grupo Flau-A; 
f)Grupo Flau-A /Micelas 
(Flau-A/M). Tratados por 15 
dias.

Após 50 dias Lesões: diâmetro 
médio da lesão foi 
medido semanalmente.

Avaliação da resposta imune: IFN-γ, IL-12, GM-CSF, IL-4 
e IL-10 quantificadas por ELISA de captura nos 
sobrenadantes de cultura dos esplenócitos. Níveis de IgG1 
e IgG2a anti-parasita foram avaliados em amostras de soro 
coletadas dos animais infectados e tratados. Citometria de 
fluxo foi realizado para avaliar a frequência de células T 
CD4+ e CD8+ produtoras de IFN-γ, TNF-α e IL-10.  A 
produção de nitrito foi avaliada no sobrenadante celular 
pela reação de Griess.

Carga parasitária: Diluição 
limitante e qPCR: baço, 
fígado, linfonodo drenante 
(dLN) e medula óssea.

Toxicidade:  Nefrotoxicidade 
investigada pela dosagem de 
ureia e creatinina. Função 
hepática analisada pela 
dosagem da alanina 
transaminase (ALT) e 
aspartato transaminase (AST).

RESULTADOS

CONCLUSÃO
 As micelas poliméricas contendo Flau-A mostraram ação antileishmanial efetiva in vivo 
associada à baixa toxicidade em camundongos infectados. Dessa forma, tal composição 
poderia ser considerada em estudos futuros para o tratamento contra a LT.

Instituições de fomento:

Fig.2. Resposta celular gerada após o tratamento

Fig. 1. Carga parasitária nos animais infectados e tratados
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Fig. 3. Produção de Nitrito, IL-12 e GM-CSF

RESULTADOS

Fig. 4. Toxicidade gerada no tratamento e animais infectados

Após 30 dias de tratamento
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