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INTRODUCCIÓ 



LA LEISHMANIOSI 

 Generalitats: 
 

 La leishmaniosi són un conjunt de malalties produïdes per 
Leishmania, un protozou flagel·lat de l’ordre Kinetoplastida i 
la família Trypanosomatidae.  
 

 És transmesa per vectors del gènere Phlebotomus a Europa i 
Lutzomya a Amèrica 

 

 

 

 

 

 Es considera una zoonosis en la majoria dels casos, i pot 
afectar a unes 100 espècies diferents d’animals incloent a 
l’home 

 



 

 Epidemiologia: 
 

 

 La OMS assenyala la leishmaniosi com una de les malalties 
prioritàries per a la investigació i el control. 

 

 Presenta una distribució molt ampla des de Sud-Amèrica, 
Àfrica i Àsia, fins Europa. 

 

 Actualment hi ha 350 milions de persones en situació de risc, 
de les quals 12 milions estan afectades per la malaltia. 

 

  A Espanya és causada per Leishmania infantum 



-350 millones expuestos 

-12 millones enfermos 

 

Incidencia anual: 

-1,5 -2 millones nuevos 

casos LC 

-500 000 de LV 
 

DISTRIBUCION MUNDIAL DE LA LEISHMANIOSIS 



Formes evolutives 

f. promastigota 

  2-5µm 

f. amastigota 

10-30µm  



LEISHMANIA 



MANIFESTACIONS CLÍNIQUES I 

RESPOSTA IMMUNE 
  

Th1 (Resistent)  IL-2, IFN-γ i 

TNF-α  NO, enzims hidrolítics 

 

PROTECCIÓ 

Th2 (Susceptible)  IL-4, IL-5 i 

IL-10  limfòcits B : Ac 
   

 

MALALTIA 

L. muco-cutània L. visceral L. cutània 

Els factors que influeixen en l’evolució de la malaltia són l’espècie del paràsit, la 

immunitat, l’estat nutricional i altres malalties concomitants de la persona. 

En la resposta immune de l’hoste en front a la leishmaniosi tenen un paper important 

les cèl·lules T helper (Th). Hi ha dos tipus de resposta: 



LEISHMANIOSI CUTÀNIA 

- Inicialment apareix a la zona de la picada, una pàpula 

inespecífica 

- El període d’incubació és molt variable, entre 15 dies i 2 mesos 

- Generalment es tracta d’una lesió única localitzant-se en àrees 

descobertes com cara, braços i cames 

- La lesió inicial apareix com una pàpula eritematosa amb un 

tamany entre 2-3 cm, amb vora endurida i pruriginosa. Després 

aquesta lesió inicial s’ulcera i es recobreix d’un líquid groguenc i 

adherent, que donarà lloc a la crosta 

- Pot complicar-se amb una sobreinfecció bacteriana però 

generalment cura espontàniament després d’uns mesos 



Imatges cedides pel Dr. Rocamora del Servei de Dermatologia del Hospital de Manacor  



LEISHMANIOSI CUTÀNIA: problemàtica i la 
seva implicació sociosanitària 

- La LC és una malaltia NO mortal però que pot deixar 

importants cicatrius, produint desfiguracions i mutilacions a 

la cara 

 

            contribueix a incrementar la pobresa 

 

- Els pacients amb lesions actuen de reservoris de la infecció 

 

 

                         s’incrementa la transmissió 



TRACTAMENT 

-Toxicitat i efectes secundaris 

- Variabilitat de l’eficàcia - Resistències 

- Preu 

- Dosificació i temps de tractament 



1.  Antimonials pentavalents 

Són el grup de medicaments de primera elecció.  

  

 

Hi ha dos representants: 

  

- Antimoniat de meglumina (Glucantime®): conté 85mg de Sbv/ml 

 

- Estibogluconat de sodi (Pentostam®): amb 100mg de Sbv/ml. 

 

 

 Mecanisme d’acció:  

 

 Inhibició de la glicòlisi i l’oxidació d’àcids grassos del paràsit, reduint així la síntesi 

d’ATP.  
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 Farmacocinètica i farmacodinàmica dels antimonials: 

 
- Són molècules hidrosolubles  

 

- Dificultat per a ser absorbides per via digestiva.  

 

- La dosis recomanada és de 20 mg/kg/dia de EGS per via intramuscular o 
intravenosa durant 20 dies o 60 mg/kg/dia de AMG. 

 

- També s’administra intralesionalment a la dosi de 0,5-5 ml d’antimonials 
pentavalents injectats a la base de la lesió. 

 

- Afinitat per alguns teixits com són la pell, el fetge i la melsa. 

 

- El Sbv és metabolitzat a nivell hepàtic donant lloc a la forma reduïda SbIII.  

 

- S’elimina via renal de manera ràpida. 

 

 Reaccions adverses: 
 

 La reducció que sofreix el Sbv a SbIII a nivell hepàtic explicaria els efectes 
tòxics que presenten els antimonials.  



2. Amfotericina B: És un antimicòtic de baix espectre derivat de Streptomyces 

nodosus. Té una gran activitat leishmanicida al unir-se als lípids del paràsit, els 

quals representen un 15% del seu pes, en concret als lípids neutres com 

l’esterol de la membrana, provocant alteracions en la permeabilitat amb pèrdua 

de potassi, aminoàcids i purines. És el medicament de segona elecció.  

 

 

 

 

 

 

 
3. Pentamidina: Considerats teràpia de 2ona línea. Inhibeixen la síntesi de 

proteïnes i de fosfolípids, produint un dany irreversible a la mitocòndria.  

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Amphotericin_B_new.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pentamidine-skeletal.svg


4. Paramomicina: És un antibiòtic que inhibeix l’activitat mitocondrial de la 

Leishmania. Tenen efectes sinèrgics amb els antimonials, per tant se solen 

utilitzar associats o bé com a teràpia aïllada de 2ona. elecció en les formes 

viscerals. 

 

 

 

 

 

5.  Medicaments derivats dels imidazols: 

     - Ketoconazol, Itraconazol 

       

6.  Miltefosina: Representa el primer agent oral eficaç contra la leishmaniosis 

que només s’ha d’administrar una vegada al dia. El seu mecanisme d’acció 

és que interromp les vies de senyalització cel·lular i la síntesi de la 

membrana cel·lular del paràsit. El problema és que ja han aparegut moltes 

resistències.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Paromomycin_structure.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Miltefosine.svg


Criteris per establir el tractament tòpic 

 Segons indicacions de la OMS, el tractament local de la lesió 

està indicat per aquells pacients que compleixen els següents 

requisits : 

 

- Infecció confirmada o gran sospita de infecció amb L.major. 

- Menys de quatre lesions que requereixin tractament immediat. 

- Lesions amb un diàmetre inferior a 5 cm. 

- Lesions no potencialment deformants (cara, articulacions, peus, 

dits) 

- No immunosupressió. 

- Possibilitat de seguiment. 



Les opcions de tractament tòpic són: 

1.  Teràpia intralesional amb antimonials pentavalents: s’injecta 

una dosis de 1 a 5 ml en la base i marges de la lesió per sessió 

entre 3 i 7 dies. Aquestes infiltracions són efectives però 

l’administració repetitiva pot donar lloc a resistències. 

 

 

 

 

 
 

2.  Ungüents de paramomicina:  

- Formulació de 15% de paramomicina i 12 % de clorur de 

metilbencetonio (CLMB)  

- Formulació de 0,5 % de gentamicina i 15 % de paramomicina en 

base de vaselina. 



3. Termoteràpia: consisteix en una o dos aplicacions de calor 

localitzat a 50ºC per cada 30 s. Un dels inconvenients d’aquesta 

teràpia és l’elevat cost del dispositiu i també de les cremades de 

segon grau que es produeixen. Per aquest motiu és necessària 

l’anestèsia local. 

 

4. Crioteràpia: amb nitrogen líquid (-195ºC) aplicada 1 o 2 vegades 

per setmana fins a 6 setmanes. La aplicació de nitrogen líquid 

requereix de dispositius específics d’elevat cost i un equip mèdic 

especialitzat. Tot i que té una efectivitat elevada és menys 

efectiva que la teràpia intralesional amb antimoni pentavalent. 

 

     
El tractament local és una opció atractiva, amb poca 

toxicitat, però el tractament intralesional i, en molt menor 
grau termoteràpia, causa malestar significatiu 



 

Algunes de les recomanacions de la OMS per millorar 

el tractament d’aquesta malaltia són:  
 

 

 Buscar noves formes farmacèutiques 

 

 

 Fer combinacions dels fàrmacs ja existents 

 

 

 Trobar nous fàrmacs amb elevat efecte leishmanicida i millor 

activitat terapèutica 



Noves formulacions 
 Com alternativa de la teràpia intralesional amb antimoni 

pentavalent, s’estan investigant diferents teràpies tòpiques: 
 

1. És el cas de la formulació WR279,396, una formulació hidrofílica de 

paramomicina al 15% i gentamicina al 0,5%, la qual està a la fase III d’assaig 

clínic a Tunísia. (Afif Ben Salah. i col. 2009) 

2. Altres estudis han estudiat la permeació de la pell i l’activitat antileishmanicida 

in vivo en ratolins experimentalment infectants per L. major, utilitzan un gel 

hidrofílic al 10% de paramomicina comparant la seva activitat amb antimoni 

pentavalent parenteral. (Gonçalves GS i col. 2005)  

3. Es va estudiar una nova formulació d’aplicació tòpica amb Amfotericina B i es 

va avaluar la seva eficàcia leishmanicida en ratolins CBA. (Frankenburg S. i 

col. 1998) 

4. Diferents autors estan troban resultats prometedors estudian formulacions 

liposomals incluent sulfat de paramomicina. (Ferreira LS. I col. 2004; Jaafari 

MR. I col 2009. 2009 Carneiro G. i col. 2010)   

 



Tractament combinat 
 Avantatges del tractament combinat: 

- Redueix la duració del tractament 

- Augmenta el compliment terapèutic 

- Permet reduir la dosis de cada fàrmac la qual cosa ajuda a reduir els 

efectes secundaris i el cost del medicament 

- Redueix la possibilitat d’aparació de resistències 
 

 Diferents autors estan investigant diferents teràpies combinades 

donant resultats favorables: 

1. Combinació d’un gel de paramomicina i la miltefosina oral en ratolins BALB/c 

infectats per L. major. (Aguiar MG. i col 2009) 

2. Es van combinar dos fàrmacs com l’al·lopurinol i l’azitromicina i es va 

comparar l’eficàcia i tolerancia en front al Glucantime® intramuscular. 

(Dastgheib L. i col 2012) 

3. La pentoxifilina, un inhibidor de TNF-α va demostrar potenciar l’efecte 

beneficiós del Glucantime®. (Sadeghian G. i col. 2006) 

4. Estibogluconat sòdic intralesional amb ketoconazol oral. (El-Sayed M. i col. 

2010) 



Nous fàrmacs 

1. S’han descrit diferents productes naturals amb propietats 

leishmanicides (Arévalo Y. i col. 2009) : 

 

 

 

 

 

 
 

2. S’han fet estudis in vitro i in vivo sobre les espècies L. major i L. 

tropica causants de LC que han mostrat més susceptibilitat al zinc 

que a l’antimoni pentavalent. (Minodiera P. I col. 2007)  

3. Un estudi va comprovar l’eficàcia antileishmania de buparvacuona, 

estudiant diferents formulacions tòpiques d’aquest fàrmac i assejant 

la seva eficàcia i toxicitat in vivo en ratolins BALB/c contra L. major. 

(Garnier T. i col. 2007) 

 



CONCLUSIONS 



 La teràpia intralesional i sistèmic amb antimonials 

pentavalents han sigut el tractament d’elecció de la 

LC. 
 

 L’aplicació sobre lesions localitzades i amb menys de 

5 cm de diàmetre d’ungüents de paramomicina han 

sigut els primers intents de teràpia local i han 

assenyalat la possibilitat d ’ establir aquest tipus 

d’administració. 
 

 La recerca de nous fàrmacs amb activitat anti-

Leishmania és un punt molt important en la 

investigació de nous tractaments per la LC. Evitar 

l’administració dels derivats de l'antimoni parenterals 

augmentaria enormement el compliment del pacient i 

reduiria els costos de tractament. 



 Els estudis amb les noves formulacions de PM a base 

de liposomes i gels hidrofílics assenyalen la eficàcia 

d’aquestes formulacions en el tractament de la LC. 
 

 El tractament combinat aporta diferents avantatges: 

redueix la duració del tractament, augmenta el 

compliment terapèutic, permet reduir la dosis de cada 

fàrmac la qual cosa ajuda a reduir els efectes 

secundaris i el cost del medicament. 
 

 Degut a la importància d’aquesta malaltia parasitària i 

de la baixa eficàcia i limitació de les teràpies 

disponibles, la recerca de noves alternatives 

terapèutiques contra la leishmaniosi és molt important 
pel futur del tractament de LC. 
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Sulfat de Paromomicina 



MATERIAL I MÈTODES 

 Elaboració de la formulació      

 

    GEL MICEL·LAR DE PAROMOMICINA 

 

 Caracteritcació de la formulació: 

- Tamany de partícula (Zsizer nano Malvern) 

- Determinació del pH (pHmetre Crison) 



 Estudi de cessió i selecció de membrana 
 

 Permeació, extracció i % de recuperació  
 

 Assaig en promastigots in vitro 
 

 Assaig de citotoxicitat in vitro 
 

MATERIAL I MÈTODES 



Selecció de membrana Parametres de cessió 

Estudi de cessió 

 Metilcel·lusosa 0,45 μm 

 Nylon 0,45 μm 

 Polietersulfona 0,45 μm 

Vaselina 5% 

Gel micel·lar 5% 

Ordre zero  %Qt /%Q∞ = kd x t 

Ordre 1  %Qt/%Q∞ = 1 – e –Kd  t 

Higuchi  %Qt/%Q∞ = kd x t1/2 

Weibull  %Qt/%Q∞ = 1 – e –(t/td)β 

Korsmeyer-Peppas  %Qt/%Q∞ = kd x tn 

Elecció del model de cinètica de 

cessió: 

menor AIC explica millor el procés 

de cessió 

Ajustat amb WinNonlin a les funcions: 

  AIC = nlnSSQ + 2p 

 Estudi de cessió i selecció de membrana 



 Permeació  Extracció 

 %Recuperació 

Solució 

saturació 

PM 

Gel 

micel·lar 

5% PM 

Vaselina 

5% PM 

26 h 

 Permeació, extracció i % de recuperació 



 MACRÒFAGS UTILITZATS A L’ESTUDI: 

  

  - Línia cel·lular RAW 264.7 mantinguda en medi de cultiu RPMI + 10% 
SBF + 10 µg/ml Gentamicina, a 37 ºC, 5% CO2 

 

   

 CULTIUS DE PROMASTIGOTS DE LEISHMANIA: 

 

- Soques: - Leishmania infantum (MCAN/ES/92/BCN83). 

                      - Leishmania major (MHOM/SU/73/5ASKH). 

 

- Medi Schneider amb un 20% de SBF + 10 µg/ml gentamicina + 1% d’orina 
humana filtrada 

- Incubació a 26 ºC 

- Recollida dels promastigots durant la fase de creixement logarítmic 

 

 Cultius utilitzats: 



 DETERMINACIÓ DE VIABILITAT CEL·LULAR:  

 

- Tècnica de les fosfatases:  

  

 - Mesura l’activitat lisosomal i multiplicativa en el metabolisme del paràsit. 

 - És una tècnica colorimètrica basada en la hidrólisi del para-nitrofenol per 
acció de les fosfatases àcides presents en el cultiu de promastigots. 

 

Càlcul de la IC50:  Conc. de fàrmac  ↓ 50% del creixement 

 

Mètode de regressió lineal dels mínims quadrats del creixement front el log de la conc. 

de fàrmac. 

 

- WST-1:  

 - Es tracta d’un assaig colorimètric quantitatiu basa en la degradació de les 
sals de tetrazolium (WST-1) a sals de formazan mitjançant l’acció de les 
deshidrogenases mitocondrials.  

 

 Sales tetrazolium 

(WST-1) Sales formazan  

Deshidrogenesa 

mitocondrial 



RESULTATS I 
DISCUSSIÓ 



Cracterització de les formulacions 

1. Tamany de partícula 

2. Determinació del pH 

Formulacions pH mitjana 

1. Gel micel·lar amb PM 4ºC 6,015 

2. Gel micel·lar sense PM 4ºC 6,875 

3. Gel micel·lar amb PM 25ºC 6,055 

4. Gel micel·lar sense PM 25ºC 6,56 

  

GEL MICEL·LAR +  PM 

Time zero After 6 months 

Tª Size (d. nm) ± SD PdI ± SD Size (d. nm) ± SD Ipd ± SD 

4 ºC 8,868 ± 1,990 0,298 ± 0,082 6,637 ± 0,166 0,268 ± 0,013 

25 ºC 9,195 ± 0,251 0,347 ± 0,011 10,75 ± 1,936 0,246 ± 0,074 

37 ºC 23,87 ± 0,337 0,026 ± 0,004 23,69 ± 0,377 0,034 ± 0,007 

40 ºC 23,78 ± 0,006 0,017 ± 0,005 23,33 ± 0,136 0,018 ± 0,010 



 Selecció de membrana  Estudi de cessió 

6 hores – 84,20% Metilcelul·losa 

2 hores – 100% Nylon 

6 hores – 69,50% Polietersulfona 

Membrana % Alliberació 

La PM s’allibera més 

ràpidament del gel micel·lar i en 

més quantitat que de la 

vaselina.  6 hores – 84,20% Metilcelul·losa 

2 hores – 100% Nylon 

6 hores – 69,50% Polietersulfona 

Membrana % Alliberació 

Gel micel·lar 5% 

primer ordre  

Kd = 0,025 min-1 
Q∞= 3,556 mg  
 

Vaselina 5% 

primer ordre  

Kd = 0,035 min-1  

Q∞= 0,120 mg  
 

 



 Paràmetres de permeació 

Paràmetres Mediana Min. Max. 

Q26 (µg) 1620 265 2976 

J(µg/cm2/h) 1,38 0,27 2,48 

Tl (h) 8,03 7,987 8,073 

Kp (cm·h-1) 1,763E-06 0,349E-06 3,177E-06 

C0 (µg/ml) 780000 780000 780000 

Formulació Mediana (µg·g pell/cm2) 

Solució saturada 1452,3 

Vaselina al 5% PM 268,1 

Gel micel·lar al 5% PM 31,7 

Solució 

saturaci

ó PM 

Vaselina 

5% PM 

Gel 

micel·lar 

5% PM 

No arriben a la part 

vascularitzada. 

C0=780.000 µg/ml PM  

C0=10.000 µg/ml PM 

-  0,19 % 

 -  2,68 % 

-  0,32 % 

Quantitats 

retingudes en pell 



 Assaig en promastigots in vitro 

Mostra 

IC50 promastigots 

(μg/ml) ± DE  

(L. major) 

IC50 promastigots 

(μg/ml) ± DE 

(L.Infantum) 

Paramomicina en solució  37,19 ± 1,59 19,66 ± 1,75 

Gel micel.lar al 5% de 

PM 
23,31 ± 1,71 12,16±1,07 



 Assaig de citotoxicitat in vitro 
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PM solution 

Micellar gel+PM 



  La PM s’allibera més ràpidament i en més quantitat en 

el gel micel·lar que en la formulació a base de vaselina. 

 

  La PM en la formulació de vaselina penetra en més 

quantitat que la PM continguda en el gel micel·lar, però 

la quantitat que penetra amb el gel micel·lar és suficient 

per ser efectiva enfront la leishmania. 

 

  La paromomicina formulada amb gel micel·lar és més 

actiu contra el paràsit en comparació amb el fàrmac 

lliure. 

 

  La PM incluïda dins el gel micel·lar mostra menys 

toxicitat per les cèl·lules RAW que la PM en solució. 

 



MOLTES 
GRÀCIES 


