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RESUMO

Objetivo: determinar os níveis de glutationa reduzida em pacientes com malária por Plasmodium vivax não complicada 
no decorrer do tratamento com cloroquina e primaquina. Método: estudo quantitativo longitudinal de casos em 62 sujeitos 
do sexo masculino com malária por Plasmodium vivax no estado do Pará de dezembro de 2010 a dezembro de 2012. A 
glutationa reduzida foi determinada por espectrofotometria visível, que baseou-se na sua capacidade de reduzir ácido 
-5,5-ditiobis-2-nitrobenzóico (DTNB) e ácido nitrobenzóico (TNB). Resultado:o nível médio de glutationa reduzida em 
pacientes com malária (2,03±1,4µmol/mL) foi significativamente inferior aquele de voluntários saudáveis (3,42±1,36 
µmol/mL. No decorrer do tratamento, houve diminuição significativa dos níveis de glutationa reduzida. Conclusão:Os 
níveis de glutationa reduzida em pacientes com malária por P. vivax antes da introdução da quimioterapia, foram sig-
nificativamente inferiores aqueles de voluntários saudáveis pareados por idade. A administração de antimaláricos foi 
acompanhada pela redução dos níveis de glutationa reduzida.
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INTRODUÇÃO

O Plasmodium vivax é responsável por cerca de 25 a 
40% dos casos de malária em humanos no mundo, sendo 
a espécie mais comum, dentre as cinco que infectam o 
homem fora do continente africano.Em 2013,cerca de 
98% dos casos de malária no país ocorreram na Amazônia 
Legal, e o P. vivaxfoi responsável por cerca de 80% dos 
registros1,2.

É reconhecido o envolvimento das vias redox na 
malária por P. vivax. Vários mecanismos estão associados 
à geração de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio 

(ERONs) no decorrer da infecção, como a degradação da 
hemoglobina pelo Plasmodium, a ativação dos macrófa-
gos durante a resposta imune e a ação de alguns fármacos 
antimaláricos ou seus metabólitos3,4. 

Para contrapor a ação deletéria das ERONs,o organis-
mo dispõe de sistema antioxidante eficiente, que restabele-
ce e mantém o equilíbrio redox5,6. É constituído por várias 
enzimas e componentes não enzimáticos, a exemplo da 
glutationa reduzida (GSH), um tripeptídeo (L-γ-glutamil-
L-cisteinilglicina)de baixo peso molecular formado por 
resíduos de glicina, cisteína e ácido glutâmico. Atua como 
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cofator de enzimas em diferentes vias metabólicas, assim 
como, na detoxificação de xenobióticos. É considerada 
importante linha de defesa não-enzimática do Plasmodium 
spp.Também é o único tiol não proteico nas espécies aeró-
bicas, nas quais desempenha ação antioxidante relevante. 
Nas hemácias é considerada o principal antioxidante, e 
seus grupamentos sulfidrila exercem ação tampão redox, 
mantendo os resíduos cisteinil da hemoglobina e de outras 
proteínas no estado reduzido4,7.

O metabolismo da GSH nos eritrócitos infectados tem 
sido foco de inúmeros estudos, os quais tem revelado que o 
papel deste tripeptídeo não está restrito a ação antioxidante 
8,9.Platel et al.10, relataram que a GSH do hospedeiro hu-
mano é transportada para o vacúolo digestivo do P.berghei 
junto com a hemoglobina via vesícula endocítica, interfe-
rindo, na detoxificação da Ferroprotoporfirina IX (FPIX), 
assim como na eficácia terapêutica de alguns antimaláricos, 
como a cloroquina e a primaquina11.

 Apesar do número elevado de casos de malária por 
P. vivax na Amazônia e a importância da GSH no ciclo 
redox intra eritrocitário, os níveis de GSH ainda não foram 
descritos em pacientes na Amazônia. 

OBJETIVO

Determinar os niveis de GSH em pacientes com 
malária por P. vivax não-complicada antes e durante o 
tratamento, comparando-os com indivíduos saudáveis.  

MÉTODO

Material

Foi realizado estudo quantitativo longitudinal de casos 
em sujeitos com malária por P. vivax no estado do Pará 
(Brasil), entre os meses de dezembro de 2010 a dezembro 
de 2012.

Selecionados 62 pacientes do gênero masculino com 
idade entre 18 a 50 anos e confirmação da infecção por 
P. vivax pelo método da gota espessa.  Os sujeitos foram 
tratados com esquema terapêutico padrão preconizado 
pelo Ministério da Saúde12 constituído pela associação 
cloroquina (150mg/comprimido – 1,5g em três dias de 
tratamento) e primaquina (15mg/comprimido – 0,21g em 
sete dias de tratamento). Excluídos pacientes com malá-
ria mista, aqueles com deficiência de glicose-6-fosfato 
desidrogenase, que agravaram no decorrer do tratamento, 
apresentaram reações adversas a quimioterapia, bem como 
obesos, alcoolistas, tabagistas ou que relataram o uso de 
drogas de abuso. Foi constituído grupo controle de 60 
indivíduos saudáveis pareados pelo gênero e idade.

O estudo está vinculado ao projeto “Malária por 
Plasmodium vivax: análise da possível influência da com-
posição corporal na resposta terapêutica à primaquina”, o 
qual foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa Envol-
vendo Seres Humanos do Instituto Evandro Chagas, sendo 
aprovado sob o número 0028/2010. Todos os participantes 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Procedimento

Amostras seriais de sangue à admissão (D0), e após 
dois (D2) e sete (D7) dias do início do tratamento foram 
coletadas de cada paciente com malária por P. vivax em 
volume de cinco mililitros, por punção venosa em tubo de 
polietileno a vácuo contendo EDTA como anticoagulante 
devidamente identificado, juntamente com punção digital 
para confecção do esfregaço da gota espessa, para deter-
minação da parasitemia. A punção venosa e a digital dos 
voluntários do grupo controle foi realizada apenas uma 
vez. O plasma e os eritrócitos foram separados por centri-
fugação a 2.000 rpm/6min/28-30°C. As células vermelhas 
foram lavadas três vezes a 2.000 rpm por cinco minutos a 
temperatura ambiente com solução salina a 0,9%.A seguir, 
as hemácias foram utilizadas para dosagem dos níveis de 
glutationa reduzida (GSH).

A determinação de GSH baseou-se na sua capacidade 
de reduzir o ácido-5,5-ditiobis-2-nitrobenzóico (DTNB) a 
ácido nitrobenzóico (TNB), cujo cromógeno é quantificado 
por espectrofotometria em 412 nm13. As amostras foram 
analisadas em triplicata. As concentrações de GSH foram 
determinadas a partir da plotagem das absorvâncias das 
amostras em curva padrão construída com concentrações 
crescentes do padrão de GSH.

Análise dos dados: os dados estão apresentados como 
média e desvio padrão. O teste t de student foi usado para 
comparar os níveis de GSH entre o grupo controle pacientes 
à admissão (D0). A ANOVA com o teste a posteriori de 
“Student – Newman-keuls” foi usada para comparar os 
níveis de GSH nos diferentes dias de estudo. As análises 
estatísticas foram realizadas no programa Biostat v. 5.3. 
O nível de significância aceito foi 5%.

RESULTADOS

Na tabela I estão apresentadas as características epi-
demiológicas dos participantes do estudo. 
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Tabela I - Dados epidemiológicos dos sujeitos seleciona-
dos para o estudo, Belém, dezembro 2010-2012.
Variável Dados (DP)¹

N 62

Parasitemia no D0 ,mm3 sangue 3755,1(±3.4)

Tempo de Clareamento da Parasite-
mia, horas

48,2 (±2.5)

Idade, anos 35 (±10)

¹ DP: desvio padrão da média

Tabela II - Teor médio de glutationa reduzida, expresso 
em micromol/mL de eritrócitos, dos sujeitos com malária 
vivax em diferentes dias de estudo e do grupo controle. 
Belém, dezembro 2010-2012.

Dias de Tratamento n
GSH
(µmol/mL de eritrócito)
X±σ

 D0 62 2,03±1,4*

 D2 62 1,88±1,6

 D7 62 1,21±0,9

Grupo Controle 60 3,42±1,36*

n= número de determinações

* p<0,05

        Os níveis de GSH foram, significativamente, superiores 
ao grupo controle, quando comparados aos pacientes com 
malária por P. vivax antes do início do tratamento (t=3,047; 
p=0,004). De forma semelhante, houve decréscimo sig-
nificativo da GSH no decorrer do tratamento (F=5,335; 
p=0,007), com os menores valores observados em D7, os 
quais foram, significativamente, inferiores a D0 (p= 0,025) 
e D2 (p=0,006). Por outro lado, não foi observada diferença 
significativa nos teores de GSH entre D0 e D2 (Tabela 2).

DISCUSSÃO

Vários estudos têm mostrado a importância da 
GSH na defesa antioxidante eritrocitária do hospedeiro 
frente ao Plasmodiumspp.12,14. A presença de parasitas 
reduziu os níveis de GSH, quando comparados ao grupo 

controle pareado por gênero e idade. De fato, a invasão do 
eritrócito pelo Plasmodium é acompanhada de alterações 
bioquímicas celulares, resultantes da degradação da hemo-
globina, assim como, pela resposta imune do hospedeiro, 
as quais elevam a produção de  ERON’s na fase aguda da 
infecção15, aumentando o consumo de GSH para manter 
o equilíbrio redox do meio intracelular. Corroborando 
estes achados, Erel et al.16, correlacionaram o aumento da 
peroxidação lipídica resultante do aumento da produção de 
ERON’s à redução dos níveis de GSH em pacientes com 
P. vivax ou P. falciparum, assim como, Vega–Rodríguez 
et al.17 observaram a diminuição dos níveis de GSH nos 
eritrócitos de ratos infectados pelo P. berghei. 

A GSH desempenha funções importantes nos eri-
trócitos infectados pelo Plasmodium, tais como: proteção 
contra danos oxidativos, modulação das alterações na 
membrana, no catabolismo do heme e no crescimento do 
parasito15. A detoxificação das ERON’s ocorre por dife-
rentes vias, dentre elas, a redução catalisada pela enzima 
glutationa peroxidase através da doação de um próton ou 
átomo de hidrogênio, promovendo sua oxidação a gluta-
tiona oxidada, que é posteriormente reduzida a GSH pela 
enzima glutationa redutase18.

Por outro lado, ao proteger o eritrócito contra 
danos oxidativos das ERON’s no decorrer da infecção, a 
GSH pode interferir com a eficácia dos antimaláricos que 
agem através de radicais livres, gerados a partir do fármaco 
original, a exemplo da primaquina, cuja ação é devida ao 
ciclo redox dos metabólitos hidroxilados, como a 5-hidro-
xiprimaquina, ou indiretamente, como a cloroquina que ao 
impedir a polimerização da ferriprotoporfirina IX, leva a 
formação de ERON’s letais ao parasita. Os níveis de GSH 
já foram associados a resistência à cloroquina6. Portanto, a 
diminuição significativa dos níveis de GSH após adminis-
tração dos quimioterápicos pode ser associada ao aumento 
da geração de ERON’s envolvidas na ação dos fármacos19. 

CONCLUSÃO

Os níveis de glutationa reduzida em pacientes com 
malária por P. vivax antes da introdução da quimioterapia, 
foram, significativamente inferiores, aqueles de voluntários 
saudáveis pareados por idade. No decorrer do tratamento, 
os níveis de glutationa decaíram o que pode ser associado 
ao aumento da geração de espécies reativas de oxigênio 
e nitrogênio envolvidas nos mecanismos de ação dos 
fármacos.  
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SUMMARY

REDUCED GLUTATHIONE LEVELS DURING THE TREATMENT OF MALARIA BY Plasmodium vivax 

Luiz Carlos de Souza RODRIGUES, Amanda Gabryelle Nunes Cardoso MELLO, Eduardo Dias ALMEIDA, Ana Maria Revore-
do da Silva VENTURA e José Luiz Fernandes VIEIRA

Objective: determine the reduced glutathione levels in patients with uncomplicated malaria by Plasmodium vivax du-
ring the treatment with chloroquine and primaquine. Method: A longitudinal quantitative study was carried out from 
December 2010 to December 2012. Were analysed 62 men with positive diagnosis of P. vivax malaria. The reduced 
glutathione levels were determined by visible spectrophotometry based on its capacity to reduce 5,5’-dithio-bis(2-nitro-
benzoic acid) (DTNB) to the yellow derivative 5’-thio-2-nitrobenzoic acid (TNB), measurable at 412 nm. Results: the 
mean level of reduced glutathione in patients with P.vivax malaria (2.03±1.4 µmol/mL) was statistically lower than in 
healthy volunteers (3.42±1.36 µmol/mL).  There was a significantly decreased in the level of reduced glutathione during 
treatment with antimalarials drugs. Conclusion: the levels of reduced glutathione in patients with malaria by P. vivax 
were significantly lower than in healthy volunteers matched by ages. The uses of antimalarials drugs was accompanied 
by a significant reduction of reduced glutathione levels.

KEY-WORDS: Plasmodium vivax; malaria; glutathione; oxidative stress; antioxidants.
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