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RESUMO 

BATISTA,L.F.S. Identificação de marcadores genéticos associados às imunidades celular, 
humoral e aos status clínico e de infecção natural pela Leishmania (Leishmania) infantum 
em cães. [Identification of genetic markers associated to clinical, antibody and cell-mediated 
reponses to natural Leishmania (Leishmania) infantum infection in dogs]. 2016. 177 p. Tese 
(Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

A infecção de cães pela Leishmania (Leishmania) infantum resulta em um espectro de 

manifestações imunopatológicas que dependem da interação parasito – hospedeiro e são 

definidas por fatores ambientais e pela genética do hospedeiro. Apesar disso, a imunogenética 

da leishmaniose visceral canina (LVC) permanece inexplorada. Nós realizamos diagnóstico 

laboratorial, clínico, ensaio de linfoproliferação (LPA), quantificação de citocinas, teste de 

hipersensibilidade tardia à leishmanina (LST), quantificação de IgA, IgE, IgG, IgM anti – L. (L.) 

infantum, IgG anti – saliva de flebotomíneo e genotipagem ampla afim de identificar 

polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) associados aos diferentes perfis de imunidades 

celular, humoral, resposta clínica e status de infecção em cães de área endêmica, utilizando 

modelo de componente de variância (EMMAX). O efeito de estrutura da amostra foi 

controlado em todas as análises. A presença ou ausência de infecção pela L. (L.) infantum foi 

associado a regiões contendo os genes PRGR_CANFA, RAB38, NOX4, PRKCI e SMAD7, IL1RA, 

IL12A_CANFA relacionados à ativação de fagócitos, mecanismos microbicidas, sobrevivência 

intracelular de patógenos e resposta pró inflamatória; a resposta clínica foi associada a regiões 

contendo os genes CATA_CANFA, LIAS, IL17A e IL17F relacionados à proteção contra danos do 

estresse oxidativo e indução de resposta pró inflamatória; o resultado LST+ foi associado à 

resposta Th1, controle da infecção mas não preveniu a manifestação de sinais clínicos, 

enquanto o LST- foi associado à resposta Treg e aumento do parasitismo. O resultado do LST 

foi associado a regiões contendo os genes MEP1B, PTPRM, TLN1, TGFBR1, ITGA9, EPCAM e 

CALM1 envolvidos com maturação de fagócitos, migração e adesão de leucócitos, estabilidade 

da sinapse imunológica, diferenciação e proliferação de linfócitos. A linfoproliferação foi 

dependente da carga parasitária e associada a regiões contendo os genes FOCAD, PIAS2, 

SMAD2 e IL6R envolvidos com supressão tumoral e diferenciação de linfócitos Th17 ou Treg; 

o aumento dos níveis de IgA, IgE e IgG anti – L. (L.) infantum foi associado à LVC sintomática 

enquanto o de IgG anti – saliva de Lutzomyia longipalpis foi associado à exposição e infecção 



  

 

assintomática. Quanto à resposta de IgM, foram identificados SNPs nos genes NXN e SH3BP5 

relacionados com inibição do crescimento, diferenciação e ativação de linfócitos B e vias de 

sinalização de TLR4 e TLR9; para IgG anti - L. (L.) infantum foram identificadas regiões 

contendo os genes IL17RB, SH2B3 e replicação do loci de susceptibilidade NOX4, RAB38, CTSC 

envolvidos com linfopoiese, citocinese, resposta pró inflamatória, mecanismos microbicidas, 

sobrevivência intracelular de Leishmania; os níveis de IgA foram associados a regiões 

contendo os genes LIN28A e MAFB implicados na predisposição à nefropatia glomerular, já os 

níveis de IgG anti – saliva de Lu. longipalpis foram associados a regiões contendo os genes 

ERBB2IP, CD180, RAB7A_CANFA, FOXP1, RUNX1, SOD1, Q3HTU8_CANFA, IFNAR1, IFNAR2 e 

IFNGR2 envolvidos com supressão celular, produção de imunoglobulina via TLR4 e 

sobrevivência intracelular de Leishmania. Esses resultados apontam regiões cromossômicas 

úteis para a elucidação da resposta à infecção por L. (L.) infantum em cães e alvos potenciais 

para estudos funcionais, estratégias profiláticas e terapêuticas.  

 

Palavras-chave: GWAS. Leishmaniose visceral canina. Imunidade celular. Imunidade 

humoral. Progressão clínica da LVC.  

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

BATISTA, L.F.S. Identification of genetic markers associated to clinical, antibody and cell-
mediated reponses to natural Leishmania (Leishmania) infantum infection in dogs. 
[Identificação de marcadores genéticos associados às imunidades celular, humoral e aos 
status clínico e de infecção natural pela Leishmania (Leishmania) infantum em cães]. 2016. 
177 p. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

Leishmania (Leishmania) infantum infection in dogs leads to a range of immunopathological 

responses, which depend on a parasite - host interaction and are defined by enviromental 

factors and genetic of host. Neverthless, immunogenetic of the canine leishmaniasis (CanL) 

remains unexplored. We performed diagnosis and clinical evaluation, lymphoproliferation 

assay (LPA), leishmanin skin test (LST), quantification of cytokine, anti-L. (L.) infantum IgA, IgE, 

IgG, IgM, anti- sandfly saliva IgG levels and genome wide association scan of 110.165 SNPs 

(GWAS) in order to indentify loci associated to clinical, antibody, cell-mediated responses and 

status of infection in 189 dogs, employng a expedited efficient mix model of association 

(EMMAX). Control of stratification effects due to sample structure was evideced by the low 

inflation factors. Status of infection was associated to SNPs in linkage desequilibrium (LD) with 

PRGR_CANFA, RAB38, NOX4, PRKCI and in the neighborhood of SMAD7, IL1RA, IL12A_CANFA 

genes related to phagocyte maturation, killing of pathogens and proinflamatory response; 

clinical outcome was associated to CATA_CANFA, LIAS, IL17A, IL17F loci involved in prevention 

of oxidative burst – mediated injury and proinflamatory response; LST+ was associated to Th1 

response although it has not prevented symptoms, whereas LST- was associated to Treg 

response and enhanced parasite load. Overall, LST response was associated to MEP1B, 

PTPRM, TLN1, TGFBR1, ITGA9, EPCAM e CALM1 loci committed to phagocyte maturation, 

leukocyte adhesion and migration, stability in immunological synapse, lymphocyte 

diferenciation and proliferation. Lymphocyte proliferation was rely on parasit burden and 

associated to FOCAD, PIAS2 loci in the neighborhood of SMAD2 e IL6R genes, wich are 

implicated in tumor supression and Treg/Th17 decision; Increased levels of anti-L. (L.) 

infantum IgA, IgE, IgG were observed in severity of CanL. In contrast, anti- sandfly saliva IgG 

was enhenced in asymptomatic dogs. IgM response was associated to NXN e SH3BP5 loci 

related to fate, growing and activation of B cells; anti-L. (L.) infantum IgG levels was associated 

to region containing IL17RB, SH2B3 and replication of NOX4, RAB38, CTSC suscptibility loci 



  

 

involved in proinflamatory response, microbicidal activity, lymphopoiesis and cytokinesis; IgA 

levels were associated to SNPs on LIN28A and MAFB, wich are implicated glomerular 

nephropathy, whereas anti-sandfly saliva IgG levels were associated to ERBB2IP, CD180, 

RAB7A_CANFA, FOXP1, RUNX1, SOD1, Q3HTU8_CANFA, IFNAR1, IFNAR2 e IFNGR2 loci, wich 

are related to supression of inflamation, antibody response through the TLR4 pathway and 

survival of intracellular pathogens. These findins provide insights for responses to L. (L.) 

infantum infection and point to potential targets for functional investigations, therapeutic and 

prophylactic strategies. 

 

Keywords: GWAS. Canine leishmaniasis. Cell-mediated response. Antibody response.  

Clinical response for CanL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AD   cão assintomático 

ALT   alanina aminotransferase 

AST   aspartato aminotransferase 

APC   célula apresentadora de antígeno   

BCR   receptor de célula B 

CALM2   gene que codifica a calmodulina 2 

CATA_CANFA  gene que codifica a enzima catalase em cães 

CCL1    C-C quimiocina ligante 1 

CCL16   C-C quimiocina ligante 16 

CD180   gene que codifica o antígeno de superfície de linfócitos B, CD180 

CTL   grupo controle – cães não infectados 

CTSC   gene que codifica a peptidase Catepsica C 

DLA   antígeno leucocitário canino (MHC) 

ELISA   ensaio de imunoabsorbância ligada a enzima 

EMMAX  modelo misto de associação eficientemente acelerada  

EPCAM  gene que codifica a molécula de adesão de célula epitelial 

ERBB2IP gene que codifica a proteína Erbina adaptadora do receptor ERBB2 

FcR   receptor de porção Fc de imunoglobulina 

FOCAD   gene que codifica a proteína de adesão focal Focadesina 

FOXP1   gene que codifica o regulador transcriocional FoxP1 

GRM5   gene que codifica o receptor de glutamato metabotrópico 5 

GWAS   estudo amplo de associação genômica  

H2O2   peróxido de hidrogênio 

HGS   homogenato de glândula salivar 

IgA   imunoglobulina A 

IgE   imunoglobulina E 

IgG   imunoglobulina G 



  

 

IgM   imunoglobulina M 

IFN-   citocinainterferon gama 

IBS   matriz de identidade por estado 

IL-1   interleucina 1 

IL-4   interleucina 4  

IL-6   interleucina 6 

IL-10   interleucina 10 

IL-12   interleucina 12 

IL-17   interleucina 17 

IL-18   interleucina 18 

IL1RAP   gene que codifica a proteína adaptadora do recptor da IL-1 

IL12A   gene que codifica a IL-12A 

IL17A   gene que codifica a IL-17A 

IL17F   gene que codifica a IL-17F 

ITGA9   gene que codifica a integrina 9 

IL6R   gene que codifica o receptor da IL-6 

IL17RB   gene que codifica o receptor B da IL-17 

IFNAR1  gene que codifica o receptor 1 do IFN- 

IFNAR2  gene que codifica o receptor 2 do IFN- 

IFNGR2  gene que codifica o receptor 2 da IFN- 

Leish   estímulo ex vivo com antígeno de Leishmania (Leishmania) infantum 

LFND   linfonodo 

LV   leishmaniose visceral       

LVC   leishmaniose visceral canina 

LPA   ensaio de linfoproliferação 

LIAS   gene que codifica o gene da enzima ácido lipóico sintetase 

LIN28A   gene que codifica o gene regulador pós transcricional Lin28A 

MAFB  gene que codifica o fator de transcrição MafB 

MEP1B   gene que codifica a metaloproteinase Meprina -  



MHC   complexo de histocompatibilidade principal 

NO   óxido nítrico 

NOX4   gene que codifica a NADPH oxidase 4 

NXN   gene que codifica a proteína nucleoredoxina 

O2
-   ânion superóxido 

PBMC   células mononucleares do sangue periférico 

PBS   tampão fosfato - salina 

PCA   análise de componentes principais 

PCR   reação em cadeia da polimerase 

PIAS2   gene que codifica a proteína inibidora da STAT 2 

PRGR_CANFA  gene que codifica a progesterona canina 

PRKCI   gene que codifica a proteína quinase C Iota 

PTPRM   gene que codifica o receptor  da proteína tirosina fosfatase 

Q3HTU8_CANFA gene que codifica o receptor  da IL-10 

RAB38   gene que codifica a Ras GTPase Rab38 

RAB7A_CANFA gene que codifica a Ras GTPase RAB7A canina    

ROS   espécies reativas de oxigênio 

RUNX1   gene que codifica o fator de transcrição 1 relacionado ao Runt (CBF) 

SB   swab bucal 

SC   swab de conjuntiva 

SD   cão sintomático 

SH3BP5  gene que codifica a proteína ligadora ao domínio SH3 da BTK  

SH2B3   gene que codifica a proteína adaptadora 3 do SH2B 

SIAT8E   gene que codifica o gene da Sialiltransferase 8 

SNP   polimorfismo de nucleotídeo único 

SMAD2  gene que codifica a proteína transdutora de sinal intracelular SMAD2 

SMAD7  gene que codifica a proteína nuclear SMAD7 

SOD   superóxido dismutase 

TCR   receptor de linfócitos T 



  

 

TFH   linfócito T auxiliar folicular 

TGF-   fator de crescimento tumoral  

TGFBR1  gene que codifica o receptor 1 do TGF- 

Th1   linfócito T auxiliar 1 

Th2   linfócito T auxiliar 2 

Th17   linfócito T auxiliar 17 

TLN1   gene que codifica a proteína do citoesqueleto talina 1 

TNF-   tumor de necrose tumoral  

Treg   linfócito T regulatório 

UE   unidade de ELISA  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As leishmanioses estão entre as seis doenças tropicais de maior importância. Dentre 

as protozooses, perde apenas para a malária em número de novos casos. Estimativas da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que ocorrem 1,3 milhões de casos novos e 

cerca de 30.000 mortes anuais de vítimas da leishmaniose. O número de indivíduos infectados 

por Leishmania, ultrapassaria 12 milhões em todo mundo. O Brasil está entre os seis países 

que apresentam mais de dois terços da incidência mundial de leishmaniose tegumentar (LT) 

e entre os seis países que apresentam mais de 90% da incidência mundial de leishmaniose 

visceral (LV), onde o aumento da incidência nas últimas décadas se deu pelas mudanças 

ambientais como desflorestamento, urbanização e às condições de pobreza e malnutrição 

(WHO, 2015).  

Os agentes etiológicos das leishmanioses são espécies de protozoários unicelulares, 

heteroxênicos do gênero Leishmania, família Trypanosomatidae e ordem Kinetoplastida. 

Esses parasitos apresentam duas formas de desenvolvimento, a amastigota, encontrada no 

interior de células de tecidos infectados em hospedeiros mamíferos e a promastigota, 

encontrada no tubo digestório de insetos da ordem Díptera, subfamília Phlebotominae. Os 

flebotomíneos transmitem Leishmania spp. entre animais silvestres e domésticos, sendo 

acidental a participação do homem no ciclo de transmissão (LAINSON; RANGEL, 2005; 

BAÑULS; HIDE; PRUGNOLLE, 2007). 

No homem, a infecção por Leishmania spp. resulta em uma variedade de 

manifestações como infecções assintomáticas comuns à grande maioria dos casos, mas que 

podem eventualmente evoluir para manifestações sistêmicas e óbito consequente da LV que 

não é tratada, ou para lesões muco-cutâneas características da LT (WHO, 2010). 

A LV ou calazar é causada por espécies do complexo Leishmania donovani. Em países 

do leste da África, na Índia e em partes do Oriente Médio, a L. donovani é mantida entre 

flebotomíneos e o homem em um ciclo de transmissão antroponótico. Já nos países da 

Europa, norte da África, América do Sul e América Central, Leishmania (Leishmania) infantum 

[sin. Leishmania (Leishmania) chagasi] causa LV e é mantida em ciclo zoonótico de 

transmissão que conta com a participação do homem e de espécies de animais domésticos e 

silvestres (ALVAR et al., 2012). 
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Os cães que vivem em áreas endêmicas representam o principal reservatório da L. 

(L.) infantum uma vez que a prevalência de infecção na população canina é alta e que a 

presença de cães em moradias de áreas endêmicas constitui um fator de risco importante 

para a infecção de indivíduos pela L. (L.) infantum (COURTENAY et al., 2002; BELO et al., 2013; 

LAURENTI et al., 2013). Apesar de cohabitarem o mesmo ambiente, humanos e caninos 

divergem quanto à resposta à infecção, por consequência, a leishmaniose manifestada no cão 

guarda propriedades epidemiológicas e imunopatológicas peculiares e distintas da doença 

manifestada no homem. Enquanto a prevalência de infecção na população humana é de 24% 

com desenvolvimento de LV sintomática em apenas 5% dos indivíduos, a prevalência de 

infecção na população canina varia entre 60 a 80% (SILVEIRA et al., 2009; COURA-VITAL, 2011; 

DA COSTA et al., 2015). A partir do momento em que os cães são expostos ao parasito, um 

espectro de alterações clínicas e imunopatológicas pode ocorrer. Essas alterações incluem 

desde a eliminação do parasito na fase inicial, manutenção de infecção assintomática, doença 

branda ou a leishmaniose visceral canina (LVC) severa (PALTRINIERI et al., 2010). 

O resultado da infecção por L. (L.) infantum depende de fatores ambientais, como o 

grau de exposição ao flebotomíneo, da virulência do parasito, da interação entre o parasito e 

o hospedeiro e da habilidade de resposta imune do hospedeiro em controlar a infecção sem 

causar doença (BUCHETON et al., 2002; MANZILLO et al., 2006; KOUTINAS; KOUTINAS, 2014; 

DA COSTA et al., 2015). A presença do parasito em tecidos periféricos induz uma resposta 

inflamatória mediada pela imunidade inata e desencadeia intensa proliferação clonal de 

linfócitos T CD4+ e CD8+ capazes de reconhecer antígenos na superfície de células 

apresentadoras de antígeno (APC) e de linfócitos B que internalizam antígenos presentes no 

meio extracelular. O controle da infecção é associado à diferenciação de linfócitos T CD4+ em 

subpopulações Th1 produtores de IL-2, IFN-, TNF-α (BARBIERI, 2006) e Th17 produtores de 

IL-17 e IL-22 (NASCIMENTO et al., 2015a). Essas citocinas ativam células teciduais e fagócitos 

atraídos ao sítio de infecção. Consequentemente, fagócitos são estimulados a produzir óxido 

nítrico (NO), espécies reativas de oxigênio (ROS) e proteases lisossomais que levam à 

eliminação de parasitos internalizados. No entanto, quando a resposta pró inflamatória é 

excessivamente ativada, pode causar danos à célula hospedeira, morte cellular, intensificação 

da inflamação, alterações histopatológicas e macroscópicas (HEIDARPOUR et al., 2012; SILVA 

et al., 2013). A intensidade da resposta pró inflamatória é regulada por TGF-β produzido pelas 

células T regulatórias (Treg) e principalmente por IL-10, liberada por células Treg, Th2 ou pelas 
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próprias células Th1 e Th17 excessivamente ativadas (MURPHY, 2012). A resposta Treg é 

antagônica à resposta Th1 por inibir as funções efetoras de fagócitos e evitar os danos 

teciduais. Por outro lado, a resposta regulatória é permissiva à proliferação da L. (L.) infantum. 

O papel da resposta imune na LVC pode ser definido pelo equilíbrio entre as respostas 

Th1/Th17 e Treg/ Th2 (SANCHEZ-ROBERT et al., 2008a; CORTESE et al., 2013; FIGUEIREDO et 

al., 2014; SOUZA et al., 2014; NASCIMENTO et al., 2015a).  

Uma grande parcela da patogenia da LVC é atribuída à intensa ativação da produção 

de anticorpos específicos e inespecíficos por linfócitos B. As imunoglobulinas não são úteis 

para a eliminação da L. (L.) infantum, ao contrário disso, elas precipitam-se na forma de 

complexos imunes ou reagem contra tecidos próprios e provocam prejuízo ao funcionamento 

normal de determinados órgãos. A expansão de linfócitos B e plasmócitos produtores das 

quatro classes de imunoglobulinas sugere a influência de linfócitos Th1 e Th2 na indução da 

imunidade humoral contra a L. (L.) infantum em cães (BRACHELENTE et al., 2005; BANETH et 

al., 2008; KOUTINAS; KOUTINAS, 2014). Em geral, cães infectados assintomáticos mantém 

uma carga parasitária baixa e podem apresentar ou não resultado positivo no teste da 

leishmanina (LST); enquanto cães doentes apresentam desde sintomas brandos até sintomas 

severos associados à supressão da resposta de linfócitos T e altos níveis de imunoglobulinas 

(PINELLI et al., 1995; SOLANO-GALLEGO et al., 2000; BOGGIATTO et al., 2010).  

Até o presente momento, não há no Brasil registro de fármaco para o tratamento 

específico da LVC. Como agravante, as abordagens quimioterápicas e imunoterápicas 

disponíveis não promovem a cura parasitológica. Portanto, cães tratados permanecem 

servindo de fonte de infecção para o vetor (MANNA et al., 2008; MIRET et al., 2008; RIBEIRO 

et al., 2008). 

Embora seja possível dispor do conhecimento acumulado ao longo de décadas no 

estudo da infecção natural pela L. (L.) infantum, algumas questões permanecem ocultas como 

as divergências clínico-imunopatológicas observadas em cães submetidos ao mesmo estilo de 

vida. Essas observações empíricas somadas a achados experimentais como a associação de 

perfil de resistência a determinadas raças e às evidências recentes de associação de genes 

envolvidos na resposta imune sustentam a ideia de que a base genética tem uma relevância 

notável no resultado da infecção por L. (L.) infantum em cães (SOLANO-GALLEGO et al., 2000; 

ALTET et al., 2002; QUINNELL et al., 2003b; UTSUNOMIYA et al., 2015).  
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A identificação de marcadores em regiões cromossômicas associadas aos diferentes 

perfis de resposta clínica e imunológica à infecção por L. (L.) infantum pode melhorar a 

compreensão do espectro de manifestações observadas em cães que vivem em área 

endêmica e abrir perspectivas de novos alvos terapêuticos específicos para cães. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA 

 

 

A L. (L.) infantum é encontrada nas formas promastigota e paramastigota, no trato 

digestório dos hospedeiros invertebrados, e na forma amastigota, sem flagelo livre, parasito 

intracelular obrigatório do sistema fagocítico mononuclear dos hospedeiros vertebrados 

(BAÑULS; HIDE; PRUGNOLLE, 2007). 

Trata-se de uma doença complexa, cujo ciclo biológico se inicia quando as 

amastigotas presentes na pele ou no sangue periférico de hospedeiros mamíferos são 

ingeridas durante o repasto sanguíneo e transformam-se em promastigotas no trato 

digestório do vetor Lutzomyia longipalpis. Durante a metaciclogênese, as promastigotas 

sofrem modificações bioquímicas em sua superfície, perdendo assim capacidade de adesão 

ao epitélio do intestino médio. Como resultado, as promastigotas metacíclicas destacam-se e 

migram para o tubo digestório anterior do inseto. O ciclo se completa quando promastigotas 

são inoculadas na pele de outro hospedeiro mamífero pela picada da fêmea de flebotomíneo. 

Uma vez inoculadas, as promastigotas são internalizadas por células fagocíticas residentes da 

pele do hospedeiro, como células dendríticas e macrófagos ou células recrutadas no momento 

da picada, como neutrófilos e macrófagos. No interior desses fagócitos, as promastigotas 

transformam-se em amastigotas e circulam através da corrente sanguínea ou vasos linfáticos 

até alcançar órgãos como linfonodos, fígado, baço, medula óssea, rins, intestino e pulmões. A 

intensa proliferação das amastigotas dentro de macrófagos favorece o rompimento da 

membrana celular e a liberação de parasitos, que infectam rapidamente outros macrófagos 

(SOARES et al., 2002; ALVAR et al., 2004). 

As formas amastigotas podem ser vizualizadas em cortes histológicos dos órgãos 

infectados corados pelos métodos de coloração de rotina (HE), imunomarcadas, como no 

método da imunohistoquímica (IHQ) ou em exames de punção aspirativa, coradas pelos 

métodos empregados em esfregaço sanguíneo (BRASIL, 2006; ROSSI, 2013). Apesar da alta 

especificidade, essas técnicas de exame parasitológico direto apresentam sensibilidade 

aquém das que são obtidas em técnicas de biologia molecular (NUNES et al., 2015) que são 
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capazes de identificar DNA até mesmo de um único parasito (FRANCINO et al., 2006). Estudos 

que utilizaram a reação em cadeia da polimerase (PCR) demonstraram que a prevalência de 

cães de área endêmica infectados por L. (L.) infantum varia entre 60% e 80%. Em comparação 

com outros tipos de amostra que podem ser usadas na PCR, a biópsia aspirativa de linfonodo 

demonstrou sensibilidade alta, sobretudo quando foi combinada com amostras não invasivas 

como swab oral e de conjuntiva. Apesar da alta prevalência da infecção, apenas uma parte 

dos cães apresenta doença clínica aparente (SOLANO-GALLEGO et al., 2001a; LEONTIDES et 

al., 2002; LOMBARDO et al., 2012; SOLCÀ et al., 2014).  

De acordo com o estadiamento criado para orientar a conduta clínica, os cães de área 

endêmica podem eliminar o parasito na fase inicial, manter uma infecção assintomática, 

evoluir para doença branda ou manifestar LVC severa (PALTRINIERI et al., 2010). Cães que 

apresentam doença, manifestam diferentes sinais clínicos e graus de severidade variáveis. Os 

achados clínicos e suas respectivas frequências em animais com LVC sintomática são os 

seguintes: dermatites esfoliativa, ulcerativa, nodular e pustular (81%-89%), linfadenomegalia 

(62%-90%), alterações oculares como uveíte, conjuntivite, ceratoconjuntivite seca e blefarite 

(16%-81%), palidez de membranas mucosas (58%), esplenomegalia (10%-53%), caquexia 

(10%-48%), febre (4%-36%), epistaxe, diarreia (6%-10%) e onicogrifose (20-31%). Além disso, 

observa-se doença renal caracterizada por proteinúria, insuficiência renal crônica, 

glomerulonefrite, nefrite túbulo-intersticial e amiloidose; alterações ósseas como osteopenia; 

articulares como poliartrite; vasculares como vasculite, hematológicas e bioquímicas (BANETH 

et al., 2008; CASTRO; VINICIUS; SOUSA, 2012; KOUTINAS; KOUTINAS, 2014). 

As alterações histopatológicas encontradas nos órgãos atingidos são associadas à 

presença do parasito ou imunomediadas. O achado mais comum é a presença de infiltrado 

inflamatório crônico composto por macrófagos, linfócitos, plasmócitos e neutrófilos isolados. 

Na pele, observa-se infiltrado inflamatório crônico difuso na derme papilar e focal na derme 

reticular acompanhados de hiperqueratose, acantose, paraqueratose, edema intercelular e 

degeneração hidrópica na epiderme, sendo algumas dessas alterações presentes inclusive em 

animais assintomáticos. Por ser frequente a observação de intenso infiltrado inflamatório com 

baixo parasitismo, a intensidade da inflamação é fracamente correlacionada com o 

parasitismo (SOLANO-GALLEGO et al., 2004; FIGUEIREDO et al., 2010).  

Nos linfonodos, observa-se linfadenite capsular, inflamação da zona subcapsular, 

hipertrofia e hiperplasia de nódulos linfáticos e de macrófagos, congestão, hemosiderose e 
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parasitismo intenso. O baço apresenta espessamento e inflamação da cápsula, hipertrofia e 

hiperplasia das polpas branca e vermelha, depleção de zonas de linfócitos T, granulomas, 

congestão, hemosiderose e parasitismo intenso. As alterações hepáticas são degeneração 

hidrópica e esteatose, inflamação crônica da cápsula de Glisson e do espaço porta, hipertrofia 

e hiperplasia das células de Kupffer, granuloma intralobular, hemosiderose, congestão 

sinusoidal e parasitismo intenso. Os rins são afetados com glomerulonefrite 

membranoproliferativa, nefrite intersticial, fibrose e atrofia glomerular, hemosiderose e 

parasitismo. Nos pulmões ocorrem pneumonite difusa crônica, espessamento do septo 

alveolar e parasitismo. Além do parasitismo, uma alteração comum entre os órgãos é um 

quadro de fibrose intensa resultante da cronificação do processo inflamatório (SILVA et al., 

2013).  

Além do quadro fibrótico decorrente da exacerbação dos processos inflamatórios, as 

alterações vasculares e trombocitopenia mediadas por autoanticorpos e a deposição de 

complexos de anticorpos específicos e inespecíficos como parte da patogênese das 

nefropatias reforçam a ideia de que a LVC é uma doença imunomediada pelo excesso de 

imunoestimulação (NIETO et al., 1992; GINEL; CAMACHO; LUCENA, 2008; CORTESE et al., 

2009; SOARES; MORAES; MORAES, 2009; KOUTINAS; KOUTINAS, 2014). 

 

 

2.2 A IMUNOLOGIA DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA 

 

 

O conjunto de alterações sucessivas à infecção por L. (L.) infantum é definido 

essencialmente pela interação entre o parasito e a resposta imune do cão. Desse modo, os 

desempenhos dos aparatos naturais e mecanismos adaptados ao microrganismo invasor 

constituem o cerne entre o êxito e o fracasso da tentativa de eliminar o patógeno sem causar 

malefício.  

A imunoativação adequada ocorre quando parasitos inoculados na pele do cão 

provocam o desencadeamento de um processo inflamatório que é em seguida amplificado 

pela cascata do sistema complemento ou por cadeias de sinalização deflagradas pelos 

receptores do tipo toll (TLR) (REIS E SOUSA; SHER; KAYE, 1999; SACRAMENTO et al., 2014). O 

teor de quimiocinas e citocinas pró inflamatórias como IL-1α, IL-1β e IL-6 proporcionado por 
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neutrófilos, macrófagos, células epiteliais, endoteliais e fibroblastos, presentes no tecido 

invadido, favorecem o recrutamento e maturação de fagócitos como macrófagos e células 

dendríticas que fagocitam Leishmania e adquirem características de células apresentadoras 

de antígeno (APC). Além de serem induzidas a produzir IL-12, IL-6, IL-18 e TNF-α (BUCKLEY et 

al., 2001; STRAUSS-AYALI; BANETH; JAFFE, 2007; MORAVEJ et al., 2012; LI et al., 2014; HOSEIN 

et al., 2015), APCs ativadas tornam-se aptas a ativar células T imaturas, já que passam a 

expressar moléculas de MHC e moléculas coestimulatórias em suas superfícies (SACCHI et al., 

2006). Essas células processam antígenos de Leishmania e os apresentam ligados às moléculas 

de MHC II aos linfócitos TCD4+ e às moléculas de MHC I aos linfócitos TCD8+. 

 Quando o complexo do receptor de antígeno dos linfócitos T (TCR) imaturos 

reconhece antígenos no MHC, esses linfócitos podem ser ativados, caso haja ligação recíproca 

de moléculas coestimulatórias, como B7:CD28 responsáveis pelos sinais de sobrevivência e 

expansão dos clones de linfócitos efetores (IL-2). A falta de coestimulação no contato entre 

APC e células T imaturas pode render células T anérgicas não responsivas ao contato posterior 

com outra APC. A supressão de células T é uma característica dos estágios iniciais e dos 

estágios avançados da infecção por L. (L.) infantum em cães (JENKINS; MILLER, 1992; DE LUNA 

et al., 1999; PINELLI et al., 1999; BOGGIATTO et al., 2010). Em contraste, a ativação de células 

T de memória quiescentes é menos restringente e pode ocorrer até mesmo sem 

coestimulação (JENKINS; MILLER, 1992; MURPHY, 2012). 

 A ativação de células T pode ocorrer no sítio de infecção ou em órgãos linfoides 

secundários como linfonodos e placas de Peyer. O contato inicial entre células T e APC, 

também conhecido como sinapse imunológica (SI), se inicia pela ligação inespecífica de 

moléculas de adesão célula a célula, tais como LFA-1:ICAM-1. A afinidade entre LFA-1 e ICAM-

1 ou ICAM-2 é aumentada pelo reconhecimento do antígeno pelo TCR, o que garante o 

contato entre APC e células T por tempo suficiente para que citocinas liberadas pela APC 

influenciem a diferenciação da célula T e para que a célula T libere suas moléculas efetoras 

em direção a APC (DUSTIN, 2008).  

Para que seja efetiva, a resposta imune celular requer um processo dinâmico de 

migração de fagócitos do tecido invadido em direção aos órgãos linfóides secundários e de 

linfócitos no sentido inverso. Esse dinamismo é provido por um conjunto amplo de moléculas 

de adesão e quimiocinas expressas nos tecidos infectados, nos órgãos linfóides e nos 
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leucócitos que são então atraídos para esses tecidos (HOGG et al., 2002; VON ANDRIAN; 

MEMPEL, 2003).  

O resultado do contato entre APC e células T é a expansão e diferenciação de clones 

de células T efetoras engajadas com as respostas Th1, Th2, Treg ou Th17, por um processo 

que sofre influencia do contexto de citocinas presentes no momento da ativação da célula T. 

A IL-12 e a IL-18 induzem a diferenciação de Th1; a IL-1β juntamente com IL-6 e TGF-β induzem 

a diferenciação de Th17, porém o TGF-β sozinho induz a diferenciação de linfócitos Treg e a 

IL-4 induz a diferenciação de Th2 (MURPHY; REINER, 2002; LITTMAN; RUDENSKY, 2010).  

A imunidade que controla a infecção depende da predominância das respostas Th1 e 

Th17. As células Th17 produzem IL-17A, IL-17F, IL-22 e induzem uma forte resposta pró 

inflamatória nos momentos iniciais da infecção por ativar células teciduais como as células 

epiteliais, endoteliais e fibroblastos que por sua vez recrutam neutrófilos para o local da 

infecção. A expressão de IL-17 foi recentemente associada à proteção na fase inicial da 

infecção de cão por L. (L.) infantum (HOSEIN et al., 2015; NASCIMENTO et al., 2015a), assim 

como IL-17 e IL-22 cooperaram com a resposta Th1 na proteção do homem contra a LV 

causada pela L. donovani (PITTA et al., 2009).  

Os clones de Th1 produzem IFN- e TNF-α. Essas citocinas são indutoras potentes de 

inflamação pois recrutam macrófagos para o sítio de infecção e os induzem a produzir 

citocinas pró inflamatórias (IL-12, IL-1α, IL-1β, IL-6, TNF- e IL-18) (ETTINGER; WILSON, 2008), 

além de ativar os seus mecanismos leishmanicidas, tais como proteases lisossomais, óxido 

nítrico (NO) e espécies reativas de oxigênio (ROS) como o ânion superóxido (O2
-) e o peróxido 

de hidrogênio (H2O2). O aumento do nível de NO associado ao aumento dos níveis de IFN- 

após a infecção e o aumento da infecção em macrófago após o bloqueio da produção de NO 

indicam que esse metabólito é usado por macrófagos para eliminar L. (L.) infantum 

internalizada (RODRIGUES et al., 2007; SOUZA et al., 2014). Por outro lado, a L. (L.) infantum 

consegue estabelecer infecção inibindo profundamente a produção de O2
- e H2O2 

(BRANDONISIO et al., 1996), o que evidencia a contribuição dessas metabólitos para a morte 

intracelular da L. (L.) infantum. Os metabólitos supracitados são tóxicos ao parasito, mas 

também são tóxicos ao hospedeiro quando são secretados no meio extracelular. Efeitos 

danosos de radicais oxidativos a cães infectados pela L. (L.) infantum foram demonstrados por 

HEIDARPOUR et al., 2012; SOUZA et al., 2014 que descreveram o prejuízo das funções renal e 

hepática e alterações histopatológicas no fígado, baço e linfonodo correlacionados com a 
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diminuição dos níveis das enzimas antioxidantes catalase e glutationa peroxidase e com o 

aumento da peroxidação lipídica que é causada principalmente pelo peroxinitrito. Essas 

enzimas antioxidantes convertem H2O2 em oxigênio e água. Já o H2O2 é um produto da ação 

da superóxido dismutase (SOD) sobre o O2
- produzido pelo complexo NADPH oxidase. O 

complexo NADPH oxidase é polimerizado na membrana do fagossomo quando o patógeno é 

fagocitado (KUMAR et al., 2010) (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Balanço das atividades de enzimas oxidativas e antioxidativas para eliminar Leishmania sp. 
internalizadas sem causar danos em fagócitos 

 

 
Fonte: (PROLO; ÁLVAREZ; RADI, 2014; LEGUTKE, 
2015). 
 
Legenda: Formação do complexo da NADPH 
oxidase (Nox) na superfície de um fagócito após 
a internalização de Leishmania sp. Geração de 
ânion superóxido (O2

-), sua conversão em 
peróxido de hidrogênio (H2O2) pela superóxido 
dismutase. O H2O2 pode gerar radical hidroxila 
(OH.) pela reação de Fenton ou ser transformado 
em oxigênio e água pela Catalase ou Glutationa 
Peroxidase. Geração de óxido nítrico (NO) pela 
NO sintetase (NOS) e reação de NO com O2

- para 
formar peroxinitrito (OONO-).  

 

 

 

Alguns relatos sustentam a ideia de que a L. (L.) infantum evade ao aparato 

microbicida do macrófago fazendo uma internalização “silenciosa” através dos receptores 

CR3, suprimindo funções efetoras dos macrófagos, evitando a interação entre o macrófago e 

o linfócito ou exaurindo os linfócitos T (DE LUNA et al., 1999; ETTINGER; WILSON, 2008; UENO 
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et al., 2009; ESCH et al., 2013; HOSEIN et al., 2015). Além disso, a L. (L.) infantum parece se 

beneficiar das propriedades anti hemostáticas e supressoras da saliva de Lutzomiya 

longipalpis (KAMHAWI, 2000; ROHOUSOVA; LIPOLDOVA; VOLF, 2005). 

Concomitante ao aumento da resposta Th1, ocorre o aumento da citocina anti-

inflamatória IL-10. A IL-10 é produzida por linfócitos Th2 e pelos linfócitos Treg que também 

produzem TGF-β. Juntos, IL-10 e TGF-β suprimem as funções efetoras dos macrófagos e 

mimizam os danos celulares e teciduais mediados pelo excesso de estímulos pró inflamatórios 

(LITTMAN; RUDENSKY, 2010). Apesar de ser essencial para a homeostasia, a ação anti-

inflamatória da IL-10 tem o efeito indesejado de inibir os mecanismos microbicidas dos 

macrófagos e de permitir a replicação dos parasitos internalizados. A resposta Th1 é 

intensamente regulada pela IL-10 e pelos linfócitos Treg em cães infectados pela L. (L.) 

infantum, assim como o aumento de IL-10 é associado também com o aumento da carga 

parasitária (ALVES et al., 2009; MENEZES-SOUZA et al., 2011; NASCIMENTO et al., 2013).  

A LVC sintomática é caracterizada por uma hipergamaglobulinemia resultante da 

ativação policlonal de linfócitos B. Após a infecção, ocorre o aumento progressivo dos níveis 

de IgG total, IgA, IgE, e das subclasses IgG1 e IgG2, desde a fase aguda (NIETO et al., 1999; 

QUINNELL et al., 2003a; INIESTA; GÁLLEGO; PORTÚS, 2005; DE FREITAS et al., 2012). Por essa 

peculiaridade, o nível das imunoglobulinas está implicado diretamente no diagnóstico de alta 

sensibilidade, prognóstico e monitoramento clínico da LVC (PALTRINIERI et al., 2010; SOLCÀ 

et al., 2014).  

Todos os linfócitos B maduros virgens apresentam na superfície, moléculas de IgD e 

IgM que funcionam como receptores de antígeno e são capazes de reconhecer parasitos 

presentes no meio extracelular, opsonizadas ou não pela proteína C3b do sistema 

complemento. Os receptores de linfócitos B (BCR) apresentam uma porção extracelular 

(imunoglobulina), uma porção transmembrana e uma porção intracelular acoplada a um 

complexo multiproteico de coreceptores que convertem o sinal extracelular sofrendo 

fosforilação e deflagrando uma cascata de sinalização que pode culminar na ativação do 

linfócito B. Em contrapartida, as fosfatases são capazes de desfosforilar proteínas acessórias 

e então desligar a cascata de sinalização. Uma outra classe de proteínas, as proteínas 

adaptadoras são capazes de ligar mais de uma proteína sinalizadora ao mesmo tempo e assim 

ligar ou desligar a sinalização. Os receptores FcR presentes em células dendríticas, macrófagos 

e podócitos, muitos receptores de citocinas e o TCR apresentam estrutura semelhante à do 
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BCR. O linfócito B que é ativado pode apresentar antígenos aos linfócitos T auxiliares 

específicos, cujas citocinas liberadas determinam a troca de classe de imunoglobulina e a 

diferenciação do linfócito B em plasmócito produtor de anticorpos (AKILESH et al., 2008; 

MURPHY, 2012). 

A exceção da IgG2, o aumento das imunoglobulinas é correlacionado com o aumento 

da carga parasitária na LVC (QUINNELL et al., 2003a; GIUNCHETTI et al., 2006). Apesar disso, 

as imunoglobulinas não conseguem eliminar Leishmania. Curiosamente, a função da 

imunidade humoral nas leishmanioses não é bem definida. A resposta para essa questão pode 

estar na porção Fc das imunoglobulinas que pode ter função pró inflamatória, anti-

inflamatória ou imunomoduladora a depender da sua sequência de aminoácidos, da 

subclasse, e do seu padrão de glicosilação (PINCETIC et al., 2014). Recentemente foi 

demonstrado que a severidade da LV em humanos foi associada a alterações profundas no 

padrão de glicosilação da porção Fc da IgG em relação a indivíduos assintomáticos, não 

infectados ou tratados (GARDINASSI et al., 2014).  

Divergente da visão polarizada aceita anteriormente, o papel da imunidade na 

infecção por L. (L.) infantum em cães pode ser definido pela ativação adequada da imunidade 

inata e pelo equilíbrio das respostas adaptativas Th1/Th17 e Th2/Threg, capaz de controlar a 

infecção sem causar adversidades ao estado de homeostasia (Figura 2).  
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Figura 2 – Papel da imunidade adaptativa na leishmaniose visceral canina 

 

 

Fonte: (BANETH et al., 2008). 

  

Como resultado natural desse equilíbrio tem-se um espectro de manifestações 

imunopatológicas do qual são assumidos dois perfis extremos. O cão clinicamente sadio que 

mantém o controle da infecção, podendo apresentar ou não resultado positivo no teste da 

leishmanina (LST) e forte resposta proliferativa de linfócitos T. Já no extremo oposto, cães que 

desenvolvem doença severa apresentam altos níveis séricos de imunoglobulinas 

correlacionados com alta carga parasitária, supressão da resposta de linfócitos T e resultado 

negativo no LST (RODRÍGUEZ-CORTÉS et al., 2007a; BANETH et al., 2008; PANARO et al., 2009; 

MENEZES-SOUZA et al., 2011).  

O LST, também chamado de resposta de hipersensibilidade tardia (DTH), consiste em 

uma reação que ocorre entre 48 e 72 horas após a inoculação intradérmica de antígeno e é 

caracterizada por uma lesão eritemarosa e/ou nodular (ANEXO B) resultante da presença de 

infiltrado inflamatório crônico na derme papilar e focal na derme reticular, composto 

principalmente por macrófagos e linfócitos dispersos (CARDOSO et al., 1998; SACCHI et al., 

2006; PINHEIRO et al., 2009). O LST é um marcador de imunidade celular efetiva 

frequentemente associado à infecção assintomática, entretanto, vem sendo descrita em 

alguns animais doentes (PINELLI et al., 1994; DOS-SANTOS et al., 2008; SILVEIRA et al., 2012). 

Diante dessa diversidade de resposta, uma investigação aprofundada se faz necessária para 
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elucidar os fatores envolvidos na imunidade que é desencadeada em cães infectados pela L. 

(L.) infantum.  

 

 

2.3 BASE GENÉTICA DA LEISHMANIOSE VISCERAL 

 

 

Os primeiros relatos sobre a base genética da LV datam da década de 70, quando 

(BRADLEY; KIRKLEY, 1977) designaram status de resistência e susceptibilidade por avaliação 

da carga parasitária no fígado de camundongos durante a fase aguda da infecção por L. 

donovani. Eles observaram uma ampla variação da carga parasitária entre as diferentes 

linhagens até 20 dias após a infecção, mas não entre indivíduos da mesma linhagem. No 

mesmo ano, BRADLEY (1977) realizou cruzamentos e retrocruzamentos entre camungongos 

resistentes e susceptíveis e observou que a transmissão da susceptibilidade à L. donovani à 

prole seguia um padrão de herança monogênica que não foi alterada após mudanças 

ambientais. Mais tarde, o mesmo grupo mapeou o gene Leish no cromossomo 1 de 

camungongo (BRADLEY et al., 1979). Outros autores observaram que a resistência natural de 

murinos à Salmonela typhimurium e à Mycobacterium bovis, ambos parasitos que se 

multiplicam no interior de macrófagos, era atribuída ao mesmo gene ou a genes em 

desequilíbrio de ligação no cromossomo 1 (PLANT; GLYNN, 1979; SKAMENE et al., 1982). 

Posteriormente, já na década de 90, o loci Bcg/Lsh/Ity foi clonado, caracterizado e 

denominado NRAMP1 (VIDAL et al., 1993, 1995).  

O NRAMP1 codifica a proteína de resistência natural associada a macrófago, 

posteriormente chamada de proteína transportadora de soluto (Slc11a1). Essa proteína está 

localizada em compartimentos endossomais tardios de fagócitos como macrófagos, células 

dendríticas e polimorfonucleares e é prontamente deslocada para a membrana do 

fagolisossomo durante a fagocitose. O NRAMP1 funciona como uma bomba para o efluxo de 

metais divalentes do fagossomo para o citossol, principalmente de ferro, manganês e zinco. A 

função exata do NRAMP1 no controle da infecção de parasitos intracelulares não é bem 

conhecida, embora existam relatos de que a Slc11a1 exerce efeitos pleiotrópicos na ativação 

do fagócito que inclui regulação de quimiocina, TNF-α e IL-1β, MHC classe II, NO, iNOS, 

explosão respiratória e fluxo de L-arginina. Coerente com essas observações, foi descoberta 
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uma mutação natural Gly → Asp no NRAMP1 que torna camundongos susceptíveis à L. 

donovani (FORBES; GROS, 2001; BLACKWELL et al., 2011).  

Sabe-se que os íons bombeados pela Slc11a1 servem como cofatores na atividade de 

inúmeras enzimas, tais como metaloproteinases, SOD e NOS, além disso, a reação de Fenton 

pode usar Fe+2 para gerar radical hidroxila (OH-). Os radicais gerados podem estar evolvidos 

tanto com a atividade microbicida da Slc11a1 quanto podem reagir entre si e formar 

peroxinitrito que consiste no radical mais reativo e tóxico tanto para o parasito como para o 

hospedeiro. Esse pode ser inclusive o mecanismo pelo qual o Slc11a1 está envolvido com 

processos patológicos imunomediados em doenças humanas autoimunes como artrite 

reumatoide e infecciosas como tuberculose pulmonar, hanseníase e LV (BLACKWELL et al., 

2003). 

A associação entre polimorfirmos no gene NRAMP1 e susceptibilidade foi descrita na 

LV em humanos (BUCHETON et al., 2003) e cães (ALTET et al., 2002). O gene NRAMP1 canino 

localiza-se no cromossomo 37, em loci que foram os alvos dos estudos de ALTET et al., 2002 e 

SANCHEZ-ROBERT et al., 2005, 2008b. Esses pesquisadores identificaram polimorfismos na 

região promotora, em região de microssatélite do íntron 1 e mais 3 polimorfirmos de 

nucleotídeo único (SNP) associados ao risco de desenvolvimento da LVC em estudos de caso-

controle com cães de raças variadas e perfis de susceptibilidade determinados por avaliações 

clínicas e provas de imunidade. Em um dos três estudos desse grupo, seis haplótipos no 

NRAMP1 foram declarados exclusivos da raça Ibizan hound (SANCHEZ-ROBERT et al., 2008b), 

tida como resistente à LVC por apresentar forte resposta celular específica (SOLANO-GALLEGO 

et al., 2000). Os mesmos marcadores foram avaliados em população de cães mestiços de 

Araçatuba – SP, distribuídos em grupos de cães com resultados positivos ou negativos no 

diagnóstico para LVC (RIBEIRO, 2011). As associações identificadas nesse estudo mostraram-

se discordantes das associações descritas por ALTET et al., 2002 e SANCHEZ-ROBERT et al., 

2005, 2008b. Tais discordâncias foram atribuídas às diferenças na estrutura das amostras e 

nos desenhos experimentais dos estudos. Em um segundo estudo no Brasil, a expressão de 

RNAm de Slc11a1 foi avaliada entre cães naturalmente infectados de Belo Horizonte – MG 

que apresentaram perfis de resistência e susceptibilidade. Surpreendentemente, não foi 

observada diferença da expressão de Slc11a1 entre os grupos (BUENO et al., 2009), ou seja, 

os polimorfirmos observados em nível genômico não foram confirmados em nível 



36 

 

transcricional, assim como variantes no NRAMP1 não têm sido detectados em estudos de 

genotipagem ampla.  

Além dos achados supracitados, a observação de que o aumento do risco relativo de 

se contrair LV em humanos se dá em agregados familiares (CABELLO et al., 1995; PEACOCK et 

al., 2001) constitui evidência adicional da participação da genética do hospedeiro no resultado 

da LV. Nesses estudos, foi admitida a possibilidade de modelo de herança multifatorial e 

poligênica da LV, embora a hipótese de único gene (Mendeliana) não fosse recusada (FEITOSA 

et al., 1999; PEACOCK et al., 2001). Esses achados inspiraram muitos estudos que adotaram 

abordagens tradicionais de análise genética de doenças complexas como teste de associação 

alélica em genes ou haplótipos candidatos e testes de ligação com o objetivo de identificar 

novos loci de susceptibilidade. Essas últimas abordagens baseiam-se em eventos de 

recombinação genética em famílias e mapeiam genes de susceptibilidade a LV em intervalos 

de 10 a 20 centiMorgans ou 10 a 20 Mb. Em análise de ligação, todos os membros dos 

multicasos familiares são genotipados para marcadores de microssatélite altamente 

polimórficos ao longo do genoma, numa abordagem chamada de rastreamento amplo de 

ligação genômica (GWLS) (DAWN TEARE; BARRETT, 2005). Já a análise de associação alélica, 

pode ser empregada em estudos de caso controle ou em multicasos familiares. O uso de 

análise de regressão linear ou logística permite a fácil correção de variáveis ambientais e a 

ampliação da análise para determinar se múltiplos marcadores ou loci mostram efeito 

independente ou se um marcador carrega a informação do gene associado à doença por estar 

em desequilíbrio de ligação com esse gene (BLACKWELL et al., 2009). Em relação a essa última 

abordagem, a espécie canina oferece a vantagem de possuir blocos de haplótipos em 

desequilíbrio de ligação cerca de 100x mais extensos do que os que ocorrem em humanos, 

além de baixa diversidade de haplótipos em regiões em alto desequilíbrio de ligação, o que 

indica que a identificação de marcadores em desequilíbrio de ligação com genes importantes 

na susceptibilidade à doença requer uma quantidade de marcadores relativamente menor do 

que quantidade que seria necessária na espécie humana (SUTTER et al., 2004). Dentre as 

medidas de desequilíbrio de ligação, a medida D’ é a que menos sofre influência da frequência 

alélica dos variantes em desequilíbrio de ligação (HEDRICK, 1987).  

A base genética de doenças complexas é caracterizada pela participação de múltiplos 

genes com efeito moderado. Apesar do baixo poder em detectar genes de efeito pequeno, 

alguns estudos de análise de ligação ou de associação alélica têm obtido sucesso na 
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identificação de variantes em genes candidatos ou em desequilíbrio de ligação com genes 

importantes na imunidade à LV (BLACKWELL et al., 2009). Como exemplo, os genes das 

quimiocinas CCL1 e CCL16 foram associados a casos de LV (JAMIESON et al., 2007); a tendência 

na transmissão de diferentes alelos no gene TNFA para prole LST+ ou com LV sintomática 

(KARPLUS et al., 2002); a identificação de alelos nos genes TGFB1 e LECT2 independentemente 

associados à resposta LST+ e de alelos nos genes IL4 e no intervalo entre os genes TGFB1 e 

LECT2 associados com a resposta LST- (JERONIMO et al., 2007b; FRADE et al., 2011), (Figura3). 

Essas evidências confirmaram os achados anteriores que descreviam uma maior correlação 

com o tamanho da área de induração no LST em parentesco de primeiro grau do que em 

parentescos de segundo ou terceiro grau, além de uma herdabilidade do resultado do LST 

estimada em 84% quando então foi proposta a existência de um componente genético 

determinando substancialmente o resultado no LST (JERONIMO et al., 2007a).  

 

Figura 3 – Desenho da região do cromossomo humano 5q23.3-q31.1 mostrando posições relativas dos genes e 
marcadores de polimorfirmos de nucleotídeo único (SNPs) 

 

Fonte: (JERONIMO et al., 2007b).  

Legenda: As letras e as setas verticais indicam SNPs. Setas brancas indicam SNPs associados ao resultado negativo 
no teste da leishmanina (LST-) e setas cinzas indicam SNPs associados ao resultado LST+. Setas pretas 
indicam SNPs sem associação estatisticamente significante. 

 

O loci que codifica a molécula de histocompatibilidade principal (MHC) é um 

candidato óbvio para o controle de susceptibilidade à leishmaniose visceral devido ao alto 

grau de variabilidade genética (KENNEDY et al., 2002) e ao número de doenças associadas 

(WAGNER; BURNETT; STORB, 1999; KENNEDY et al., 2007; BLACKWELL; JAMIESON; BURGNER, 

2009). Em cães, o loci do MHC está localizado no cromossomo 12 e codifica a proteína 

chamada de antígeno leucocitário canino (DLA). O DLA classe II é constituído por três genes 
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altamente variáveis DLA-DRB1, DLA-DQB1, DLA-DQA e um monomórfico DLA-DRA (WAGNER; 

BURNETT; STORB, 1999). QUINNELL et al., 2003b identificaram o alelo DLA-DRB1*01502 

associado com níveis aumentados de IgG anti-Leishmania e aumento do risco de infecção em 

estudo de coorte com cães da região norte do Brasil. Já RIBEIRO (2011) identificou associação 

entre frequência os alelos DRB1-W, DRB1*00101 e DRB1-T com resultado negativo no 

diagnóstico para LVC em cães de Araçatuba – SP.  

A chance de identificação de novos genes importantes na LV aumentou com o 

surgimento do estudo amplo de associação genômica (GWAS), que consiste na genotipagem 

simultânea de milhares de SNPs mapeados ao longo do genoma em intervalos menores do 

que 1Mb e dispostos em chips de alta densidade (SNP chips). A etapa seguinte à genotipagem 

envolve um trabalho árduo de análise estatística, cuja capacidade de sucesso na detecção de 

SNP verdadeiramente associado ao fenótipo de uma doença complexa depende de diversos 

fatores, tais como a qualidade da amostra de DNA obtida, representação do alelo de interesse 

ou em desequilíbrio de ligação com o alelo de interesse no SNP chip, da frequência do alelo 

na amostra e do tamanho do seu efeito sobre a expressão do fenótipo, da interação entre os 

genes (epistasia), da acurácia na classificação do fenótipo, de fatores ambientais de 

confundimento sobre a expressão do fenótipo, da estrutura da população determinada por 

relações genéticas ocultas e estratificações por diferenças étnicas e geográficas. A magnitude 

dos efeitos das variáveis citadas acima e a capacidade de controle dos seus efeitos 

determinam o custo estatístico (tamanho amostral) da análise de associação genômica 

(BACANU; DEVLIN; ROEDER, 2002; WANG et al., 2005).  

O empreendimento de GWAS com amostras robustas (2.000 casos e 3.000 controles) 

levou à descoberta de variantes genômicos importantes em doenças humanas complexas 

como doença da artéria coronária, doença de Chron, artrite reumatoide, diabetes do tipo 1 e 

do tipo 2 (WTCCC, 2007). Nesse campo, o cão pode ser particularmente útil como modelo 

genético pois determinados fenótipos que são complexos no homem são monogênicos em 

algumas raças devido ao severo efeito dos fundadores na seleção das raças. Além disso, a 

maior extensão de blocos de haplótipos e a menor diversidade alélica no cão podem facilitar 

a descoberta de novos genes (BOYKO, 2011).  

 A descoberta de associações espúrias sem replicação em amostras independentes é 

recorrente em estudos de associação alélica, sobretudo em estudos de caso controle de 

características complexas em que a estratificação por uso de amostras excessivamente 
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heterogêneas ou relação de parentesco não declarada durante a amostragem pode afetar a 

viabilidade do resultado da associação até mesmo em estudos cuidadosamente desenhados 

a priori (HELGASON et al., 2005). Portanto, os estudos de associação genômica, seja de genes 

candidatos ou abordagem de genotipagem ampla, deveriam levar em consideração a 

estrutura da amostra (NEWMAN et al., 2001). Ultimamente, o uso de modelos de 

componentes de variância que levam em conta a estrutura da amostra, como o modelo misto 

de associação eficientemente acelerada (EMMAX), tem permitido a obtenção de resultados 

convincentes em GWAS. O EMMAX corrige simutaneamente o efeito de variáveis ambientais 

e efeito de relação genética aos pares por construção de matriz de distância de identidade por 

estado (IBS) com a redução do esforço computacional de dias a horas. O uso dessa abordagem 

tem permitido o aumento da significância de associações verdadeiras que foram replicadas 

em amostras independentes e a redução da significância de associações espúrias de forma 

mais eficaz do que outros métodos que consideram a estrutura da população, como por 

exemplo a análise de componentes principais (PCA), (KANG et al., 2010).  

A genética de doenças infecciosas é marcada pela participação de poligenes da 

resposta imune com efeito moderado e com uma heterogeneidade entre as populações. Essa 

estrutura genética reflete a pressão de seleção exercida pela interação com patógenos, o que 

gera uma diversidade de repertório vantajosa ao hospedeiro (MURPHY, 1993; FRODSHAM, 

2004). No campo das doenças parasitárias humanas, o GWAS tem permitido a identificação 

de variantes associados à malária e doença de Chagas (TIMMANN et al., 2012; DENG et al., 

2013).  

Por considerar o efeito da interação entre o patógeno e o hospedeiro no resultado 

da infecção, BLACKWELL (2001) construiu um organograma para o estudo genético de 

doenças infecciosas. Esse organograma recomenda que possíveis estratificações feitas pela 

genética do patógeno sejam levadas em consideração durante a busca por genes do 

hospedeiro que afetam a doença. No caso das leishmanioses, até então, os estudos que 

avaliaram a diversidade populacional de L. (L.) infantum isoladas de cães e humanos do novo 

mundo demonstraram uma baixa diversidade genética do parasito e ausência de associação 

entre genótipos do parasito e resposta clínica do hospedeiro (KUHLS et al., 2011; BATISTA et 

al., 2012; FERREIRA et al., 2012; MOTOIE et al., 2013). 

O único GWAS empreendido para identificar loci de susceptibilidade à LV humana 

genotipou 989 casos e 1.089 controles da Índia, onde a LV é causada pela L. donovani e 1.970 
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indivíduos de 308 famílias com 357 casos do Brasil, onde a LV é causada pela L. (L.) infantum. 

Após análise estatística baseada em EMMAX, a região do MHC de classe II humano HLA-DRB1-

HLA-DQA1 foi a única que mostrou SNPs significantemente associados à doença nas duas 

populações. A análise de replicação em uma terceira população da Índia com 941 casos e 990 

controles mostrou um valor de Pcombinado de 2,76 × 10-17 e uma odds ratio de 1,41 para um SNP 

da mesma região do HLA II (FAKIOLA et al., 2013). Esses achados demonstraram a participação 

do HLA II na susceptibilidade da LV independente da barreira geográfica e do agente causador.  

O primeiro GWAS que buscou a identificação de genes de susceptibilidade da LVC 

genotipou 219 cães infectados da raça boxer, 115 assintomáticos e 104 sintomáticos. Apesar 

dos marcadores não terem alcançado significância estatística, foi possível estimar que a 

herdabilidade do fenótipo de doença foi de 64% e que o status clínico foi predito corretamente 

em 60% dos cães avaliados por utilização do método de validação cruzada, o que sugeriu o 

caráter herdável da susceptibilidade à LVC (QUILEZ et al., 2012). 

Em um estudo mais recente, UTSUNOMIYA et al., 2015, utilizado um modelo EMMAX 

de análise em um GWAS com 48 cães mestiços de Araçatuba – SP, incluindo 20 cães com 

diagnóstico positivo de LVC e 28 controles, identificaram um SNP significativamente associado 

na vizinhança dos genes dos receptores das citocinas IL-2 e IL-15 no cromossomo 2 e outro 

SNP na vizinhança do gene TLE1, no cromossomo 1, que codifica o corepressor transcricional 

da via Notch, importante na indução da diferenciação linfócitos T CD4+ virgens por APCs, o 

que sugere a importância da diferenciação de subconjuntos de linfócitos T na susceptibilidade 

da LVC. 

Apesar dos achados supracitados, a genética que afeta os diferentes perfis de 

imunidade contra a LVC em cães permanece inexplorada em estudos de associação genômica. 

A realização de um GWAS que levasse em consideração estratificações de estrutura da 

amostra poderia ser útil para identificar novos genes importantes para a compreensão das 

respostas clínica e imunológica à infecção natural pela L. (L.) infantum em cães e apontar 

novos alvos terapêuticos espécie-específicos.  
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Identificar marcadores genéticos associados às imunidades celular, humoral e aos 

status clínico e de infecção natural pela Leishmania (Leishmania) infantum em cães.  

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Realizar diagnósticos clínico, laboratorial e genotipagem ampla para identificar SNPs 

associados à progressão clínica e ao status de infecção por L. (L.) infantum; 

 

 Avaliar perfis de imunidade celular e realizar genotipagem ampla para identificar 

SNPs associados à resposta de hipersensibilidade tardia à leishmanina e resposta 

proliferativa de linfócitos; 

 

 Avaliar a imunidade humoral e realizar genotipagem ampla para identificar SNPs 

associados às respostas das imunoglobulinas IgA, IgE, IgG e IgM anti-L. (L.) infantum 

e IgG anti-saliva de Lu. longipalpis. 
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4 DESENHO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cães domiciliados em área endêmica 

≥ 18 meses  

Status de infecção e resposta clínica 
• Diagnóstico sorológico 
• Diagnóstico parasitológico 
• Diagnóstico clínico 
• Estadiamento clínico 

    Resposta imune celular 
• Teste da leishmanina 
• Ensaio de linfoproliferação 
• Perfil de citocinas 
• Correlação da imunidade 

celular com a resposta 
clínica e carga parasitária 

Resposta imune humoral 
• IgG anti – L. (L.) infantum 
• IgM anti - L. (L.) infantum 
• IgA anti - L. (L.) infantum 
• IgE anti - L. (L.) infantum 
• IgG anti – saliva Lu. longipalpis 

Estudo amplo de associação genômica (GWAS) 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

5.1 ANIMAIS 

 

 

Foram priorizados cães de raça definida, domiciliados e residindo em áreas 

endêmicas de LVC por pelo menos 18 meses. As coletas de amostras foram autorizadas por 

meio de termos de consentimento assinados pelos proprietários. Em cada cão foi realizada 

avaliação clínica; coleta de 20 mL de sangue periférico por punção das veias cefálica, safena 

ou jugular; coleta de swab bucal, de conjuntiva; punção aspirativa de linfonodo poplíteo ou 

pré-escapular e o teste da leishmanina (LST).  

 

 

5.2 DIAGNÓSTICO PARASITOLÓGICO  

 

 

Biópsia aspirativa dos linfonodos poplíteos ou pré-escapulares (LFND), swab bucal 

(SB) e swab de conjuntiva (SC) foram coletados, mantidos em tampão NET (0,15 M de NaCl, 

50 mM de EDTA, 0,1 M de Tris - HCl [pH 7.5]) e armazenadas a 4°C até a sua utilização. A 

extracção de DNA genômico foi realizada utilizando o kit NucleoSpin (Macherey Nagel®) de 

acordo com as instruções do fabricante. A identificação dos cães infectados se deu por 

amplificação de uma região conservada de minicírculo de kDNA de L. (L.) infantum contendo 

120pb, quando então 10 ng/mL de DNA genômico (amostra) foi adicionada em duplicata à 

solução de 7,5 mL de KAPA SYBR® FAST qPCR Master Mix 2× (Kapabiosystem, Massachusetts, 

USA), 0.5 mL de cada iniciador LEISH-1: 5'-ACTTTTCTGGTCCTCCGGGTAG - 3' e LEISH-2: 5'-

ACCCCCAGTTTCCCGCC-3' (FRANCINO et al., 2006) ajustada para o volume final de 15 µL com 

água ultra deionizada estéril (Promega). A PCR em tempo real consistiu nos seguintes passos: 

desnaturação a 95 ° C durante 4 minutos, seguido de 35 ciclos de desnaturação a 95°C durante 

15 segundos, emparelhamento de iniciadores a 58°C durante 20 segundos e extensão a 72°C 

durante 8 segundos. Posteriormente, foi realizado o passo de dissociação de amplicons, cujas 

etapas foram de 95°C durante 15 segundos, 60°C durante 15 segundos e 95°C durante 15 
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segundos. O DNA de referência da cepa de L. (L.) infantum (MHOM/BR/72/strain46) foi 

utilizado como controle positivo. Aquelas amostras amplificadas cujas curvas de dissociação 

foram sobrepostas à curva de dissociação do controle positivo, com pico em torno de 83°C, 

foram consideradas positivas. Amostras amplificadas com curvas de dissociação sobrepostas 

às curvas do controle de Leishmania (L.) amazonensis (MHOM/BR/73/M2269) ou Leishmania 

(V.) braziliensis (MHOM/BR/1995/M15280) foram removidas. Foram utilizadas como controle 

negativo uma amostra de água deionizada estéril que passou por todas as etapas de 

processamento das amostras (controle de extração de DNA) e outra adicionada no momento 

da PCR (controle de PCR).  

  

 

5.3 PCR EM TEMPO REAL QUANTITATIVA 

 

 

Uma curva padrão foi gerada usando diluição seriada de DNA de L. (L.) infantum 

(MHOM/BR/72/strain46) nas concentrações de 106 a 10-3 parasitos/µL. A curva padrão foi 

aceita quando as inclinações variaram de -3,1 a -3,4 com coeficiente de correlaçao ≥ 0,98. As 

amplificações foram realizadas em duplicata de cada ponto da curva padrão, das amostras e 

dos controles negativos. A carga parasitária absoluta (número de L. (L.) infantum) foi estimada 

por comparação dos valores do ciclo limiar (Ct) das amostras com os valores de Ct da curva 

padrão cujas concentrações eram conhecidas no programa Realplex® (Eppendorf, German). 
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5.4 DIAGNÓSTICO SOROLÓGICO E DETECÇÃO DE IMUNOGLOBULINAS ANTI-L. (L.) infantum E 

ANTI- HGS de Lutzomyia longipalpis  

 

 

5.4.1 Produção de antígeno bruto de L. (L.) infantum  

 

 

O antígeno bruto de L. (L.) infantum foi usado nos testes sorológicos para avaliação 

da imunidade humoral e no ensaio de linfoproliferação. Amastigotas de L. (L.) infantum 

(MHOM/BR/72/strain46) foram isoladas a partir de fragmento de baço de hamster, incubadas 

em meio bifásico Novy - Nicolle - Mac Neal (NNN) e Schneider (Sigma Chemical Co., St. Louis, 

MO) suplementado com 10% FBS (Gibco BRL, Nova Iorque, EUA) e 100 g/mL de gentamicina 

(Sigma Chemical Co., St. Louis, MO) (Schneider completo). Depois de alcançar a fase 

estacionária de crescimento, 5 × 106 promastigotas/mL foram cultivadas em meio Schneider 

completo. Promastigotas na fase estacionária de crescimento foram lavadas três vezes em 

solução salina tamponada com fosfato a 0,15 M, pH 7,2 (PBS). Os parasitos foram lisados por 

congelamento e descongelamento em nitrogênio líquido na presença de inibidores de 

protease e a concentração de proteína no lisado de L. (L.) infantum foi mensurada por 

Bradford (Bio-Rad Laboratories.Inc). 

 

 

5.4.2 ELISA para detecção de imunoglobulinas anti-L. (L.) infantum 

 

 

Placas de poliestireno com 96 poços foram cobertas com 10 g/mL de antígeno bruto 

em tampão carbonato-bicarbonato 0,01M, pH 9,5 e incubadas durante a noite a 4°C em 

câmara úmida e em seguida lavadas três vezes (200 L/poço) com PBS, contendo 0,05% de 

Tween -20 (PBS-T). O bloqueio de ligações inespecíficas foi feito com 3% de leite desnatado 

em PBS (150 l/poço) a 37°C durante 2 horas em câmara úmida. Após lavagem com PBS-T, as 

amostras de soro e os soros utilizados como controle foram adicionados em duplicata (100 L 

/poço) em diluições de 1:80 para IgA, 1:40 para IgE, 1:400 para IgG e 1:200 para IgM. As placas 

foram incubadas a 37°C durante 1 hora em câmara úmida e em seguida lavadas três vezes 
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com PBS-T. Após as lavagens, foram adicionados os anticorpos secundários anti-IgA canina a 

1:10.000, anti- IgE canina a 1:5.000 e anti-IgM canina a 1:100.000, conjugados com peroxidase 

e anti-IgG canina a 1:2.000, conjugado com fosfatase alcalina (Bethyl, EUA). Após incubação a 

37°C durante 45 minutos em câmara úmida, os poços foram lavados três vezes em PBS-T. Os 

substratos cromógenos, fosfato de para-nitrofenilo (pNPP) (Sigma-Aldrich, EUA) para IgG e 

tetrametilbenzidina (TMB) (BD, EUA) para IgA, IgE e IgM foram adicionados em volume de 100 

L por poço e incubados à temperatura ambiente na ausência de luz para desenvolvimento 

de cor. A reação foi interrompida com 2N de hidróxido de sódio (50µL/poço) para pNPP e 2N 

de ácido sulfúrico (50µL/poço) para TMB. A absorbância foi mensurada usando filtros de 405 

e 450nm, respectivamente, em espectrofotômetro, modelo Multiskan EX (Labsystems, EUA). 

Os títulos das imunoglobulinas foram expressos em unidades de ELISA (UE) (SOLANO-

GALLEGO et al., 2001b). Onze cães de área não endêmica, com exame parasitológico negativo 

foram utilizados para estabelecer a linha de corte (cut-off) da reação que refere-se a média 

dos controles negativos (UE) somados a três desvios-padrões. 

 

 

5.4.3 ELISA para detecção de IgG anti-saliva de flebotomíneo 

 

 

Lutzomyia longipalpis foram capturadas no município de Cametá, Pará, Brasil. As 

glândulas salivares foram dissecadas de fêmeas F1 com 5 a 7 dias de vida e transferidas para 

PBS gelado. Grupos de 10 pares de glândulas salivares foram mantidas a -70o C em 20 µL de 

PBS. Antes do uso, o homogenato de glândulas salivares (HGS) foi preparado por três ciclos de 

congelamento e descongelamento para o rompimento das glândulas. A concentração de 

proteína no HGS foi medida por reação de Bradford (Bio-Rad Laboratories.Inc). 

A reação de ELISA para detecção de anticorpos anti-saliva de Lutzomyia longipalpis, 

foi feita de acordo com (ROHOUSOVA et al., 2005). Placas de ELISA (Corning, USA) foram 

sensibilizadas com 600ng/mL de solução proteica do lisado de glândula salivar de Lutzomyia 

longipalpis em tampão carbonato-bicarbonato 0,01M, pH 9,5, durante a noite, a 4oC. Os poços 

foram lavados com PBS-T. Seguiu-se a incubação com 10% de leite desnatado em PBS-T 

durante 2 horas a 37°C para bloquear os sítos de ligação inespecífica. As amostras de soro 

foram diluídas a 1:400 em PBS-T e incubadas em duplicata por 90 minutos a 37°C. As placas 
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foram lavada em PBS-T por 3 vezes e em seguida incubadas com anticorpo secundário anti-

IgG canina conjugada com fosfatase alcalina na diluição de 1:2.000 (Bethyl, USA) durante 45 

minutos a 37°C. Depois de nova série de lavagem com PBS-T, a reação foi revelada pela 

incubação com fosfato de para-nitrofenilo - pNPP (Sigma-Aldrich, EUA) por 30 minutos a 

temperatura ambiente ao abrigo da luz. A reação foi bloqueada com solução de hidróxido de 

sódio 2N (50 µL/poço) e a absorbância foi mensurada a 405 nm em espectrofotômetro, 

modelo Multiskan EX (Labsystems, EUA). Soros de cães com doença severa foram utilizados 

como controle positivo da reação e soros de cães de área não endêmica para LV (São Paulo) 

foram utilizados como controle negativo da reação. Os títulos de IgG anti-saliva de 

flebotomíneo foram expressos em unidades de ELISA (UE). A linha de corte (cut-off) da reação 

refere-se a média dos controles negativos somados a dois desvios-padrões.  

 

 

5.5 AVALIAÇÃO CLÍNICA 

 

 

Sinais clínicos compatíveis com a LVC como dermatite, alopecia, hiperqueratose, 

onicogrifose, linfadenomegalia, esplenomegalia, hepatomegalia, emaciação, conjuntivite, 

uveíte, blefarite foram levantados e anotados em uma ficha clínica padronizada (ANEXO A). 

Além disso, os níveis de albumina, globulina, proporção albumina/globulina (A:G), AST, ALT, 

creatinina e uréia foram avaliados em amostras de soro. Os cães foram agrupados em 

assintomáticos (AD) e sintomáticos (SD). Para as avaliações de progressão clínica e imunidade 

humoral, os cães foram classificados de acordo com a adaptação do estadiamento clínico 

proposto por PALTRINIERI et al., 2010, tal como descrita a seguir: grupo I - cães não infectados 

de área endêmica, negativos na PCR e na sorologia; grupo II - cães expostos de aréa endêmica, 

negativos na PCR e com baixos níveis de IgG anti-L. (L.) infantum (até duas vezes o valor da 

linha de corte da reação); grupo III - cães infectados de área endêmica, positivos na PCR, mas 

aparentemente sadios; grupo IV - cães doentes de área endêmica, positivos na PCR e 

apresentando sintomas brandos, como linfadenomegalia localizada, dermatite, alopecia, 

onicogrifose e alteração ocular; grupo V - cães severamente doentes de área endêmica, 

positivos na PCR e apresentando além de sintomas do grupo IV, linfadenomegalia sistêmica, 

esplenomegalia, hepatomegalia, emaciação ou alteração de locomoção. 
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Dados epidemiológicos como uso de vacinação contra LVC, uso de coleira 

impregnada com deltametrina, tratamento de LVC, positividade em testes anteriores, 

desenvolvimento de outras doenças, cuidados veterinários, presença de outros animais e tipo 

de alimentação foram apurados com possibilidade de serem admitidos como covariáveis nas 

análises de associação genômica.  

 

 

5.6 TESTE DE HIPERSENSIBILIDADE TARDIA À LEISHMANINA (LST) 

 

 

Foi preparada uma suspenção antigênica com promastigotas de L. (L.) infantum 

(MHOM/BR/72/strain46) na concentração de 4 × 108 parasitos/mL em solução de merthiolate 

(1:10.000). Um volume de 100 L de antígeno por via intradérmica foi administrado na região 

abdominal de cada cão. Após 72 horas, a área de eritema ou nódulo foi mensurada (área de 

induração). Cães que apresentaram área de induração ≥ 5 mm foram considerados positivos 

no LST (Silveira et al., 2012). Como controle negativo, a solução de Merthiolate (1:10.000) foi 

aplicada em uma área adjacente afastada em pelo menos 5 cm do local de inoculação do 

antígeno específico (leishmanina). 

  

 

5.7 ENSAIO DE LINFOPROLIFERAÇÃO (LPA) 

 

 

O ensaio de linfoproliferação foi realizado de acordo com (RODRÍGUEZ-CORTÉS et al., 

2007b) em 177 cães avaliados também pelo LST. O volume de 10 mL de sangue com EDTA foi 

misturado a volume igual de PBS estéril e adicionado gentilmente a 1/3 de Histopaque - 1077 

(Sigma-Aldrich). As células mononucleares do sangue periférico (PBMC) foram separadas do 

sangue total por gradiente de centrifugação a 1.500 rpm por 30 minutes a 20°C, sem freio. As 

PBMC foram coletadas e lavadas com a adição de 30 mL de PBS estéril seguida de 

centrifugação a 1.500 rpm por 10 minutos a 4°C. Após a lavagem, as PBMC foram resuspensas 

em 2 mL de tampão de lise de eritrócito, agitadas por 45 segundos e reposadas por 15 

segundos em gelo. Após a lise, as PBMC foram resuspensas e lavadas duas vezes em 30mL de 
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PBS estéril. Após as lavagens, as PBMC foram ressuspensas em 2 mL de meio RPMI-1640 

suplementado com 2 mM L-glutamina (Gibco BRL, New York, USA), 20 mM HEPES (N-2-

hydroxyethylpiperazine-N -2- ethanesulphonic acid), 100 UI/ml de penicilina, 100 g/mL de 

estreptomicina, 2 g/L de bicarbonato de sódio, 10% de FBS, 0,05 mM 2-Mercaptoetanol, 1× 

MEM solução de aminoácidos não essencias, 1× MEM solução de vitaminas, 1mM de piruvato 

de sódio (Gibco BRL, New York, USA). As PBMC foram contadas, plaqueadas na concentração 

de 1×106 células/mL e cultivadas em somente RPMI (meio), em RPMI com 2g/mL de 

Concanavalina A (ConA) por 72 horas e em RPMI contendo 10 g/mL de antígeno bruto de L. 

(L.) infantum (Leish) (MHOM/BR/72/strain46) a 37°C e 5% CO2 por 5 dias. Após incubaçao, as 

placas foram centrifugadas e os sobrenadantes foram coletados e estocados a -80oC para a 

posterior avaliação da produção de citocinas. Afim de quantificar a proliferação celular, as 

PBMC foram incubadas por 18 horas com 10 mM de 5-bromodeoxyuridine e o ensaio 

colorimétrico foi conduzido conforme as instruções do fabricante (Cell Proliferation ELISA 

BrdU kit, Roche Diagnostics GmbH, Germany). A absorbância foi mensurada em 450 nm em 

spectrofotômetro (Multiskan EX, Labsystems). A proliferação de PBMC de cada cão foi 

apresentada em índice de proliferação (PI) que representa a diferença de absorbância do 

grupo Leish subtraída da absorbância do grupo meio multiplicada arbitrariamente por 100. O 

limiar de positividade representa a média do índice de proliferação dos cães não infectados 

somada a dois desvios padrões. 

 

 

5.8 PERFIS DE IMUNIDADE CELULAR 

 

 

Com o propósito de avaliar a carga parasitária e o perfil de citocinas, os cães foram 

agrupados em 4 perfis designados pelos resultados no LPA e no LST. LST-/LPA-, cães negativos 

em ambos LST e LPA; LST+/LPA-, cães que foram positivos no LST e negativos no LPA; LST-

/LPA+ cães que foram negativos no LST e positivos no LPA; LST+/LPA+, cães que foram 

positivos em ambos LST e LPA. 

 

  



52 

 

5.9 QUANTIFICAÇÃO DE CITOCINAS 

 

 

Com o objetivo de avaliar a população celular predominante que proliferou sob o 

estímulo do antígeno de L. (L.) infantum em cães dos perfis LST-/LPA-, LST+/LPA-, LST-/LPA+, 

LST+/LPA+, foram realizados ensaios de ELISA sanduiche (ELISA Development kit DuoSet®, 

R&D Systems, USA) para quantificação de citocinas no sobrenadante de cultura de PBMC de 

acordo com instruções do fabricante. As citocinas da resposta Th1 (IFN- and TNF-α) e 

Th2/Treg (IL-4, IL-10 e TGF-β) foram quantificadas no sobrenadante de cultura das PBMC. Para 

os controles negativo e positivo, foram usados sobrenadantes dos grupos meio e ConA de 

cada cão, respectivamente. Afim de apresentar os níveis de citocinas resultantes do estímulo 

pelo antígeno específico (Leish), para cada cão, a concentração basal do grupo não estimulado 

(meio) foi subtraída. 

 

 

5.10 MENSURAÇÃO DE ÓXIDO NÍTRICO, PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO E SUPERÓXIDO 

DISMUTASE 

  

 

O sobrenadante de cultura ex vivo de PBMC estimuladas com antígeno de L. (L.) 

infantum por 5 dias (Leish) foi utilizado para quantificação de óxido nítrico (NO), convertido 

em nitrito, peróxido de hidrogênio (H2O2) e superóxido dismutase (SOD) pelo Kit de alta 

sensibilidade Measure-iT® (Invitrogen, USA); Amplex® Red Hydrogen Peroxide/Peroxidase 

Assay Kit (Invitrogen, USA); Superoxide Dismutase Assay Kit (Cayman, USA), respectivamente, 

de acordo com instruções do fabricante.  

 

 

5.11 GENOTIPAGEM E ANÁLISE DE ESTRUTURA DA AMOSTRA 

 

 

Amostras de DNA genômico extraídas de sangue total de 189 cães residentes em 

áreas endêmicas foram genotipados pela Deoxi Biotecnologia (Araçatuba, São Paulo, Brasil), 
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utilizando o ensaio de genotipagem CanineHD BeadChip (173,662 SNPs) da Illumina®, de 

acordo com o protocolo do fabricante (Illumina Inc., San Diego, CA, USA). A estrutura da 

amostra foi avaliada por análise de escalonamento multidimensional dos dois primeiros 

componentes principais da matriz de relação genética entre as raças amostradas, no 

programa RStudio versão 0.98.1103 (disponível em: https://www.r-project.org/). 

 

 

5.12 ANÁLISE DE ASSOCIAÇÃO GENÔMICA AMPLA (GWA) 

  

 

Foram analisadas características binárias (status de infecção, status clínico, resultado 

no teste da leishmanina [LST], resultado no ensaio de linfoproliferação [LPA]) e características 

quantitativas (IgA, IgE, IgM, IgG anti-L. (L.) infantum, IgG anti-saliva de Lutzomyia longipalpis, 

tamanho da área de induração no LST, índice de proliferação de PBMC no LPA e progressão 

clínica). Os dados das características quantitativas com distribuição assimétrica de IgA, IgE e 

progressão clínica foram normalizados usando transformação Box-Cox. Para características 

quantitativas foi aplicado um modelo linear misto e para as características binárias foi aplicado 

um modelo logístico misto de acordo com o seguinte: [y ~ média + origem + sexo + idade + 

coleira repelente + vacinação anti-LVC + tratamento anti-LVC], com variação na combinação 

de variáveis independentes a depender da variável dependente testada, no programa RStudio 

versão 0.98.1103. Em seguida, os resíduos do modelo ajustado foram utilizados como 

pseudofenótipos para testar a associação entre genótipos e fenótipos em um modelo linear 

misto controlado para efeitos poligênicos e estrutura da amostra por matriz de distância de 

identidade por estado IBS (EMMAX) (KANG et al., 2010), implementados em SNP & Variation 

Suite (SVS) v.8.4.4 (Golden Helix, Inc., Bozeman, MT, USA, www.goldenhelix.com). Antes da 

análise de associação genômica, o conjunto de dados genotípicos foi filtrado de forma que 

foram removidos os SNP com call rate abaixo de 95%, com menor frequência alélica (MAF) 

abaixo de 5% e com valor de p no teste exato para o equilíbrio de Hard-Weinberg (HWE) 

menor do que 10-5. Amostras com call rate menor que 90% também foram removidas. Os 

marcadores foram priorizados para investigação com base em um nível de significância (p < 1 

× 10-5) (UTSUNOMIYA et al., 2015). Um conjunto de 110.165 SNPs passou por todas as 

filtragens. As regiões de localização dos marcadores considerados significativos foram 

https://www.r-project.org/
http://www.goldenhelix.com/
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pesquisadas na base de referência de genes Ensembl Genes 61, com base na montagem do 

genoma de referência CanFam 2.0, coordenado por ortologia com o Non-Dog RefSeqGenes 

no UCSC Genome Browser v323 (https://genome.ucsc.edu/) e visualizadas no software 

Genome Browser da Golden Helix (www.goldenhelix.com). As frequências alélicas dos 

marcadores significativamente associados foram observadas no total de amostras obtidas. O 

logaritmo natural da razão de chances da substituição alélica (log – odds ratio) para os 

marcadores significativamente associados às variáveis binárias foi estimado por modelo de 

regressão logística completo para o total de amostras no SVS.    

 

 

5.13 ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS FENOTÍPICOS 

 

 

Para avaliar se os dados tinham distribuição normal foi o usado o teste de 

normalidade de D 'Augustine & Pearson. Para comparar três grupos com distribuição 

assimétrica foi usado o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. Para comparação entre dois 

grupos com distribição assimétrica foi usado o teste não paramétrico de Mann Whitney. Para 

análise de correlação foi usado o teste não paramétrico de Spearman. O teste exato de Fisher 

foi empregado para avaliar associação entre os grupos. As diferenças entre os grupos foram 

consideradas estatisticamente significantes quando p < 0,05, com intervalo de confiança (IC) 

de 95%. Todos os testes empregados estão disponíveis no programa GraphPad Prism v.5.0 

(GraphPad Software, Inc.). 

 

 

5.14 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS  

 

 

Esse estudo foi conduzido conforme os princípios éticos para pesquisa com animais 

adotados pela Comissão de Ética no uso de Animais da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo, sob o protocolo 2391/2011. Todos os procedimentos 

foram realizados de acordo com as diretrizes do COBEA - Colégio Brasileiro de Experimentação 

em Animais. 

https://genome.ucsc.edu/
http://www.goldenhelix.com/
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

6.1 AMOSTRAGEM E ESTRUTURA DA AMOSTRA 

  

  

Foram avaliados 189 cães, sendo 54% (102/189) fêmeas e 46% (87/189) machos 

oriundos de 11 áreas endêmicas, distribuídas entre os estados da Bahia, Minas Gerais, São 

Paulo e Distrito Federal. A frequêcia de cães com idade de 18 meses – 2 anos foi de 37% 

(70/189), 3 – 5 anos de 33% (63/189), 6 – 8 de 18% (34/189), 9 – 13 anos de 12% (22/189). As 

raças amostradas tiveram as seguintes frequências: 33% (62/189) de Labrador (LBD); 18% 

(35/189) de Rottweiler (RWL); 17% de Pastor Alemão (PAA); 8% (15/189) de Pastor Belga de 

Malinois (PBM); 5% (10/189) de Golden Retriever (GLD); 1,6% (3/189) de Boxer (BOX); 1,6% 

(3/189) de Teckel (TKL); 1% (2/189) de Buldog Francês (BFR); 1% (2/189) de Buldog Inglês 

(BIN); 1% (2/189) de Cocker Spaniel (CSP); 1% (2/189) de Dobermann (DBM); 1% (2/189) de 

Pastor Branco Suísso (PBS); 1% (2/189) de Pinscher (PSC); 1% (2/189) de São Bernardo (SBD); 

1% (2/189) de Spitz Alemão (SPT); 0,5% (1/189) de Blood Hound (BDH); 0,5% (1/189) de Dogo 

Argentino (DAG); 0,5% (1/189) de Fox Terrier (FOX); 0,5% (1/189) de Galgo Italiano (GLG); 0,5% 

(1/189) de Poodle (PDL) e 4,2% (8/189) sem raça definida (SRD). A Tabela 1 demonstra as 

raças de cão mais representativas em cada área endêmica. Aproximadamente, 24% (46/189) 

dos cães amostrados receberam algum tipo de vacina contra LVC; 49% (92/189) dos cães 

usaram coleira impregnada com deltametrina (coleira repelente) em algum momento da vida 

e 19% (36/189) foram tratados contra LVC.  
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Tabela 1 - Raças mais representativas de cada área endêmica e o número (N) total de cães amostrados em cada 
área  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: (BATISTA, 2016). 
 
Nota: (*) cães oriundos de áreas endêmicas e avaliados em São Paulo – SP. 

 

  

A estrutura da amostra foi avaliada pela análise de escalonamento multidimensional 

da matriz de relacionamento genético entre as raças amostradas. Os dois primeiros 

componentes principais (C1 e C2) agruparam em 6 conjuntos genéticos contidos na amostra, 

três homogêneos e três heterogêneos. Um conjunto contendo Labradores, um Galgo Italiano 

e um Cocker Spaniel, o conjunto dos Rottweilers, o conjunto dos Pastores Alemães, um 

conjunto contendo Pastor Belga de Malinois e Pastor Branco Suíço, outro contendo Golden 

Retriever e o conjunto formado por uma mistura de raças menos representadas na amostra 

(Figura 4).  

  

Origem Raças N 

Andradina-SP Labrador, Boxer 14 

Araçatuba-SP 
Labrador, Rottweiler, Golden Retriever,  
Pastor Alemão, Pastor Belga de Malinois 

32 

Bauru-SP 
Labrador, Rottweiler, Pastor Alemão,  
Pastor Belga de Malinois 

11 

Belo Horizonte-MG Pastor Alemão, Boxer e Rottweiler 10 

Brasília-DF Labrador, Golden Retriever 16 

Camaçari-BA Labrador, Rottweiler, Pastor Alemão 30 

Campinas-SP 
Rottweiler, Pastor Alemão, Pastor Belga de 
Malinois 

11 

Cotia-SP Labrador, Rottweiler  8 

Panorama-SP 
Labrador, Pastor Alemão, Pastor Belga de 
Malinois 

 6 

Presidente  
Prudente-SP 

Labrador, Rottweiler, Pastor Alemão,  
Pastor Belga de Malinois 

30 

São Paulo-SP* 
Labrador, Pastor Alemão, Pastor Belga 
 de Malinois 

21 

Total  189 
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Figura 4 – Análise de escalonamento multidimensional da matriz de relacionamento genético entre as raças 
amostradas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

Legenda: Agrupamento dos dois primeiros componentes principais (C1 e C2) em três conjuntos homogêneos e 
três conjuntos heterogêneos. LBD – Labrador (preto), GLG – Galgo Italiano (rosa choque), CSP – Cocker 
Spaniel (mostarda), RWL – Rottweiler (azul), PAA – Pastor Alemão (vermelho), PBM – Pastor Belga de 
Malinois (verde), PBS – Pastor Branco Suísso (laranja), GLD – Golden Retriever (amarelo).  

 

Devido à distorção que as raças mais abundantes (LBD, RTW, PAA, PBM, PBS e GLD) 

exerceram sobre o escalonamento multidimensional, nenhum dos dois componentes 

principais foi capaz de representar as raças mais escassas (outras raças). Esse padrão de 

agrupamento genético inviabilizou o uso dos componentes principais nos modelos de 

regressão como covariáveis capazes de corrigir efeito de estrutura da amostra na associação 

genômica (PRICE et al., 2006). Por consequência, optou-se por empregar o método EMMAX 

para associação entre fenótipos e genótipos (KANG et al., 2010).  

 

 

 

LBD + GLG + CSP 

RW
L 

PAA 

PBM + PBS 
GLD 

outras raças 
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6.2 DIAGNÓSTICOS SOROLÓGICO E PARASITOLÓGICO 

 

 

Os resultados da PCR monstraram que as amostras de LFND foram positivas em 50% 

das amostras testadas, as amostras de SB foram positivas em 34,5% das amostras testadas e 

as amostras de SC foram positivas em 29% das amostras testadas. O kDNA de L. (L.) infantum 

foi amplificado, em pelo menos uma das tês amostras testadas (LFND, SB, SC) de 132 dos 189 

cães testados. Portanto, a prevalencia de cães infectados foi de aproximadamente 70%, sendo 

que as amostras de swab conferiram um acréscimo de 20% de positividade às amostras de 

LFND. Esse resultado é comparável com o que foi observado por (SOLANO-GALLEGO et al., 

2001a; LEONTIDES et al., 2002). Esses pesquisadores observaram uma prevalência de 63%, 

utilizando PCR em cães da região do Mar Mediterrâneo, onde a transmissão da LVC ocorre 

durante estações. Em relação ao diagnóstico sorológico, 93 dos 189 cães testados tiveram 

níveis detectáveis de IgG anti-L. (L.) infantum, portanto a prevalência detectada pelo ELISA foi 

de aproximadamente 49%. Quando consideramos a PCR como padrão ouro, a sensibilidade 

do ELISA foi de 53%, especificidade de 50%, valor preditivo positivo de aproximadamente 31% 

e o valor preditivo negativo foi de aproximadamente 71% (Tabela 2). O mesmo teste 

sorológico alcançou 98% de sensibilidade quando a imunohistoquímica foi adotada como 

exame parasitológico e padrão ouro do diagnóstico, como demonstrado anteriormente pelo 

nosso grupo (LARANJEIRA et al., 2014). Essa discrepância evidencia a alta sensibilidade da PCR 

em relação ao ELISA. Devido aos altos valores de sensibilidade e especificidade, o resultado 

da PCR foi considerado para a análise de associação genômica ao status de infecção. Em 

análise de regressão multivariada, o status de infecção não foi significantemente associada a 

nenhuma variável não genética testada (Tabela 3).  

 
 

Tabela 2 - Comparação do desempenho do ELISA e da PCR no diagnóstico da infecção natural pela L. (L.) infantum 
em cães 

 PCR- (%) PCR+ (%) Total 

ELISA- 30 (16) 66 (35) 96 (51) 
ELISA+ 27 (14) 66 (35) 93 (49) 
Total 57 (30) 132 (70) 189 (100) 

  
Fonte: (BATISTA, 2016). 
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Tabela 3 – Análise de regressão multivariada de características não genéticas do hospedeiro na infecção natural 
pela L. (L.) infantum em cães 

Características não genéticas 
Status de infecção 

Efeito estimado Valores de p 

Idade 0,02585 0,758 
Sexo -0,16828 0,698 

Origem -17,41413 0,992 
Coleira repelente -0,57636 0,290 

Vacina LVC 0,82459 0,353 
Tratamento LVC 17,14158 0,9874 

 
Fonte: (BATISTA, 2016). 

 

 

6.3 ASSOCIAÇÃO GENÔMICA À INFECÇÃO POR L. (L.) infantum 

 

 

A análise de associação genômica ao status de infecção foi realizada com os dados 

fenotípicos gerados no diagnóstico parasitológico. 

 

 

6.3.1 Associação genômica ao status de infecção 

 

 

Para essa análise foram usadas amostras de 183 cães de área endêmica (132 

infectados e 51 não infectados), sendo que 148 passaram por todas as filtragens e foram 

testadas no GWAS. O fator de inflação foi aproximadamente um, indicando o controle do 

efeito de estrutura da população sobre a associação. Foram identificados três marcadores 

significativos nos cromossomos 21 e 34 (Figura 5). 

 

Figura 5  – A análise de associação genômica identificou três marcadores associados ao status de infecção pela 
L. (L.) infantum (p < 10-5) distribuídos entre os cromossomos 21 e 34. 

Fonte: (BATISTA, 2016). 
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No cromossomo 21, foi identificado o SNP BICF2P991516, p = 4,5 × 10-6, localizado na 

posição 2.349.517. Esse marcador está localizado a aproximadamente 1232 Kb e em 

desequilíbrio de ligação (D’ = 0,618) com um SNP próximo ao gene PRGR_CANFA (PGR) que 

codifica o receptor da progesterona (Figura 6). Esse resultado supõe que possa haver alguma 

influência do sexo sob a susceptibilidade à LVC. Em relação à LV humana, estudos vêm 

demonstrando que o sexo masculino é associado à infecção pela L. (L.) infantum quando o LST 

é utilizado como método de diagnóstico e ao desenvolvimento de doença sintomática, o que 

sugere influencia hormonal na susceptibilidade à LV (BELO et al., 2013). Já em relação aos cães 

avaliados em nosso estudo, a presença da infecção não foi significantemente associada ao 

sexo (Tabela 3), assim como nenhuma associação foi observada entre sexo e o diagnóstico de 

LVC por DA COSTA et al., 2015. Em estudo experimental, LU et al., 2015 demonstraram que a 

ativação de macrófago murino pela progesterona induziu o aumento da expressão de RNAm 

para IL-1β, TNF-α e cicloxgenase. Esse marcador poderia representar um alvo de indução de 

resposta inflamatória característica da infecção pela L. (L.) infantum. O alelo B (código de alelo 

A/B da Illumina®) apresentou frequência de 93,5% nos cães infectados, de 92% nos cães não 

infectados, uma odds ratio estimada em 1,26 ± 1,25 e foi associado a um maior risco de 

infecção (Figura 7). 
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Figura 6  – Gráfico da região do cromossomo 21 mostrando a localização do marcador BICF2P991516, p = 4,5 × 
10-6 associado ao status de infecção pela L. (L.) infantum 

 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

Legenda: SNP localizado a aproximadamente a 1232 Kb do gene PRGR_CANFA. O gráfico LD mostra o 
desequilíbrio de ligação (D’ = 0,618) com um SNP próximo ao gene PRGR_CANFA. 

 

Figura 7 – Comparação da proporção de cães infectados entre os genótipos do SNP BICF2P991516 com 
localização próxima ao gene PRGR_CANFA 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

Legenda: Aumento do risco de infecção por L. (L.) infantum em cães portadores do alelo B. 

 

 

Ainda no cromossomo 21, o SNP BICF2P918770, p = 4,98 × 10-6, foi identificado na 

posição 11.185.288. Esse marcador está localizado no gene GRM5 que codifica o Receptor de 

Glutamato Metabotrópico 5. Esse SNP está em desequilíbrio de ligação (D’ = 0,68) com um 

SNP no gene NOX4, que codifica a enzima NADPH oxidade 4 geradora de ânion superóxido 

importante para a morte intracelular de Leishmania. Na mesma região e apresentando dois 
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SNPs em desequilíbrio de ligação total (D’ = 1) com o SNP sinificativamente associado, 

encontra-se o gene RAB38, vizinho do gene da protease Catepsina C (CTSC) (Figura 8). A 

proteína 38 ligadora de GTP relacionado à RAB (Rab38) está envolvida com o recrutamento 

de protease Catepsina para o fagossomo tardio em macrófagos e é diferentemente recrutada 

para vacúolos contendo Mycobacterium tuberculosis. O atraso do recrutamento da Rab38 foi 

associado à diminuição do recrutamento de Catepsina D e contribuiu para a inibição da 

maturação do fagossomo e da biogênese do fagolisossomo no macrófago (SETO; TSUJIMURA; 

KOIDE, 2011). O SNP BICF2P918770 pode representar um variante de regulação negativa da 

Rab38 que favorece a virulência da L. (L.) infantum. Alguns pesquisadores demonstraram que 

regiões repetidas do lipofosfoglicano (LPG) da Leishmania inibem a fusão do fagossoma com 

o lisossoma e que esse atraso seria necessário para permitir a transformação de promastigotas 

em amastigotas resistentes às proteases lisossomais (DERMINE et al., 2000; SACKS; SHER, 

2002). Aqui, o alelo B apresentou frequência de aproximadamente 95% nos cães infectados, 

de 90% nos cães não infectados e uma odds ratio estimada em 1,98 ± 1,88. Esse alelo foi 

associado com o aumento do risco de infecção. Esses dados apontam variantes do hospedeiro 

que pode favorecer Leishmania por evitar a sua eliminação por proteases lisossomais e são 

compatíveis com a persistência da infecção associada ao alelo B (Figura 9). 
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Figura 8 – Gráficos da região do cromossomo 21 mostrando a localização do marcador BICF2P918770, p = 4,98 × 
10-6 associado ao status de infecção pela L. (L.) infantum 

 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

Legenda: SNP localizado próximo aos genes NOX4 (ENSCAFG00000004369), CTSC (ENSCAFG00000004384) e 
RAB38 (ENSCAFG00000004387). Gráfico LD mostrando desequilíbrio de ligação com os genes NOX4 
(D’ = 0,68) e RAB38 (D’ = 1). 

 
Figura 9 – Comparação da proporção de cães infectados entre os genótipos do SNP BICF2P918770 localizado 

próximo aos genes NOX4, RAB38 e CTSC 

 
 
 

 

 

 

 

 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

Legenda: Aumento do risco de infecção por L. (L.) infantum em cães portadores do alelo B. 

No cromossomo 34, o SNP BICF2P437413, p = 5,8 × 10-6, está localizado na posição 

34.726.552. O alelo B apresentou frequência de 96,5% nos cães infectados, de 89,2% nos cães 

não infectados e uma odds ratio estimada em 3,42 ± 3,58. Esse marcador está localizado na 

vizinhança e em desequilíbrio de ligação (D’ = 0,93) com um SNP do gene PRKCI (Figura 10). 

Esse gene codifica a Proteína Quinase C (PKC) Iota que é envolvida com transdução de 
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inúmeras vias de sinalização na célula, incluindo a sinalização que ativa a NADPH oxidase. 

Alguns estudos demonstraram que a infecção pela L. donovani inibe a ativação de PKC e reduz 

o teor de ânion superóxido e peróxido de hidrogênio resultando no aumenta a infecção em 

macrófagos (OLIVIER; BROWNSEY; REINER, 1992; MOORE; LABRECQUE; MATLASHEWSKI, 

1993; SACKS; SHER, 2002). Esse variante em LD com o PRKCI pode representar diminuição da 

atividade da NADPH oxidade que acaba por favorecer a sobrevivência da L. (L.) infantum. 

 

Figura 10  – Gráficos da região do cromossomo 34 mostrando a localização do marcador BICF2P437413, p = 4,98 
× 10-6 associado ao status de infecção pela L. (L.) infantum 

 
 

 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

Legenda: SNP localizado nas proximidades do gene PRCKI (ENSCAFG00000014823). Gráfico LD mostrando 
desequilíbrio de ligação (D’ = 0,93) com um SNP no gene PRCKI. 

 
 

Na mesma região encontra-se o gene SMAD7 (Figura 11) que codifica o regulador 

antagonista da sinalização desencadeada pelo TGF-β, que por sua vez, induz a diferenciação 

de linfóficos Treg ou Th17 (YAN; LIU; CHEN, 2009; LITTMAN; RUDENSKY, 2010); do gene IL1RAP  

(Figura 11), que codifica uma proteína assessória do receptor da citocina pró inflamatória da 

imunidade inata IL-1, cujos variantes genômicos foram associados à susceptibilidade à 

leishmaniose visceral experimental (HUANG et al., 1997; MORAVEJ et al., 2012); e do gene 

IL12A_CANFA (Figura 11) que codifica uma subunidade p35 da citocina IL-12. Essa citocina 

induz produção de IFN- por células T e células NK e é importante para a diferenciação da 

resposta Th1 (BACELLAR et al., 1996). Aqui nós observamos associação do alelo B com a 

resposta Th1 sem alteração dos níveis de TGF-β e da IL-10 (Figura 12). A partir desse dado nós 

comparamos os níveis de IFN- e IL-10 em sobrenadante de PBMC estimulada com antígeno 
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específico entre cães não infectados (CTL), assintomáticos (AD) e sintomáticos (SD) e notamos 

aumento de ambos IFN- e IL-10 em cães infectados (AD e SD) em comparação aos cães CTL. 

Com isso, a contribuição possível do marcador SNP BICF2P437413 para esse perfil de resposta 

pode estar no aumento dos níveis de IFN- induzido pelo antígeno de L. (L.) infantum (Figura 

13). O aumento de ambos, IFN- e IL-10 após a infecção por L. (L.) infantum vem sendo descrito 

em cães infectados naturalmente, onde o aumento da IL-10 é geralmente associado ao 

aumento da carga parasitária(ALVES et al., 2009; RODRIGUES et al., 2009; MENEZES-SOUZA et 

al., 2011; NASCIMENTO et al., 2013). 

 

Figura 11 – Gráficos da região do cromossomo 34 mostrando a localização do marcador BICF2P437413, p = 4,98 
× 10-6 associado ao status de infecção pela L. (L.) infantum. 

 

 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

Legenda: SNP localizado nas proximidades dos genes SMAD7, IL1RAP e IL12A_CANFA. 
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Figura 12 – Comparação da proporção de cães infectados e do nível de IFN-γ, TNF-α, NO (Nitrito), TGF-β e IL-10 
entre os genótipos do SNP BICF2P437413 localizado próximo aos genes SMAD7, IL1RAP e 
IL12A_CANFA 

 

 
 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

Legenda: Associação do alelo B com a infecção por L. (L.) infantum e com o aumento da resposta Th1 (IFN-γ, TNF-
α e NO), sem alteração dos níveis das citocinas regulatórias TGF-β e IL-10. 

 

Figura 13 – Níveis de IFN-γ e IL-10 quantificados nas culturas de PBMC 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

Legenda: IFN-γ e IL-10 foram quantificados no sobrenadante de cultura de PBMC estimuladas com antígeno de 
L. (L.) infantum ou só meio por 5 dias. CTL indica cães não infectados, AD indica cães infectados 
assintomáticos e SD indica cães infectados sintomáticos. Os boxplots representam as medianas e os 
intervalos interquartis das subtrações dos níveis de citocinas no grupo Leish pelo grupo meio de cada 
cão. *p < 0,05, **p < 0,01 (teste não paramétrico de Kruskal-Wallis). 

 

CTL AD SD

0

500

1000 **

*

IF
N

- 
 (

p
g

/m
L

)

A
g

L
. 

(L
.)

 i
n

fa
n

tu
m

 -
m

e
io

CTL AD SD

0

50

100

*

*

IL
-1

0
 (

p
g

/m
L

)

A
g

L
. 

(L
.)

 i
n

fa
n

tu
m

 -
 m

e
io



67 

   

6.4 AVALIAÇÃO CLÍNICA 

 

 

Dos 132 cães infectados, 76 (58%) apresentaram pelo menos um sintoma compatível 

com LVC e 56 (42%) foram assintomáticos. Esse resultado representou o status clínico dos 

cães infectados avaliados no estudo. Quando foi utilizada a classificação clínica baseada no 

estadiamento, encontramos os seguintes resultados: grupo I - 21 (11%) cães foram negativos 

nos testes diagnósticos; grupo II – 12 (6%) cães foram assintomáticos e positivos apenas no 

teste sorológico com níveis de IgG – anti L. (L.) infantum até duas vezes o valor da linha de 

corte da reação; grupo III – 56 (30%) cães assintomáticos e positivos no diaganóstico 

parasitológico; grupo IV – 52 (27%) cães positivos no exame parasitológico apresentando 

sintomas brandos compatíveis com a LVC; grupo V – 24 (13%) cães positivos no exame 

parasitológico apresentando sintomas severos compatíveis com a LVC. Dos 189 cães 

avaliados, 24 (13%) apresentaram parâmetros de clínica e diagnóstico fora dos critérios de 

classificação pré-determinados e não foram considerados para as análises de progressão 

clínica. Portanto, 165 cães foram avaliados quanto à progressão clínica.  

As alterações bioquímicas não foram exclusivas dos cães infectados e sintomáticos, 

porém se tornaram mais frequentes ao passo em que houve o agravamento clínico da LVC. 

Esse quadro é típico da população mantida sob condições naturais em áreas endêmicas 

brasileiras, em que a LVC ocorre em concomitância com outras patologias (CASTRO; VINICIUS; 

SOUSA, 2012) ou de forma indetectável pelos métodos diagnósticos empregados no estudo. 

A Tabela 4 reune os resultados de diagnóstico e os achados clínicos e bioquímicos em cada 

grupo de progressão clínica. 
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Tabela 4 – Proporção de resultados positivos nos diagnósticos parasitológico, sorológico e dos achados clínicos 
e bioquímicos em cada grupo de progressão clínica 

 

Fonte: (BATISTA, 2015).  

Nota: (*) Valores de referência segundo KANEKO; HARVEY; BRUSS, 2008. 

 

A análise de regressão multivariada mostrou que o status clínico foi negativamente 

associado com o uso de coleira repelente (p < 0,001), o que indicou proteção clínica provida 

pela prevenção da exposição à picada do flebotomíneo. Proteção provida pelo uso de coleira 

repelente foi observada também por (MANZILLO et al., 2006). Quando a resposta clínica foi 

Grupo clínico (n) PCR+/testados ELISA+/testados Achados clínicos/testados 
Achados 

bioquímicos/testados* 

I. não infectado (21) 0/21 0/21 0/21 Hiperglobulinemia (0/21) 
ALT (7/21) 
AST (6/21) 
Creatinemia (4/21) 
Uremia (2/21) 

II. exposto (12) 0/12 12/12 0/12 Hiperglobulinemia (0/12) 
ALT (4/12) 
AST (3/12) 
Creatinemia (2/12) 
Uremia (1/12) 

III. infectado (56) 56/56 18/56 0/56 Hiperglobulinemia (10/56) 
ALT (9/56) 
AST (16/56) 
Creatinemia (9/56) 
Uremia (9/56) 

IV. doente (52) 52/52 39/52 Palidez de mucosa (5/52) 
Linfadenomegalia (45/52) 
Alopecia (26/52) 
Dermatite (27/52) 
Hiperqueratose (13/52) 
Onicogrifose (9/52) 
Alterações oculares (13/52) 
 

Hiperglobulinemia (35/52) 
ALT (29/52) 
AST (33/52) 
Creatinemia (13/52) 
Uremia (12/52) 

V. severamente 
doente (24) 

24/24 24/24 Palidez de mucosa (6/24) 
Linfadenomegalia (19/24) 
Alopecia (16/24) 
Dermatite (16/24) 
Hiperqueratose (9/24) 
Onicogrifose (15/24) 
Alterações oculares (11/24) 
Linfadenomelia sistêmica 
(4/24) 
Esplenomegalia (17/24) 
Hepatomegalia (7/24) 
Emaciação (3/24) 
 

Hiperglobulinemia (21/24) 
ALT (14/24) 
AST (18/24) 
Creatinemia (6/24) 
Uremia (5/24) 
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avaliada pela progressão clínica, nós observamos associação com a idade (P < 0,05), e uma 

associação mais intensa com ambos, uso da vacina contra LVC (P < 0,001) e do tratamento 

contra LVC (P < 0,001), (Tabela 5).  

 

Tabela 5 – Análise de regressão multivariada de características não genéticas do hospedeiro na resposta clínica 
à infecção natural pela L. (L.) infantum em cães 

Variáveis não 
genéticas 

Status clínico Progressão clínica 

Efeito estimado Valores de p Efeito estimado Valores de p 

Idade 0,13278  0,140822  - 0,04099 *  
Sexo -0,78874  0,122583  - 0,28765  

Origem NS NS - 0,42994  
Coleira repelente -1,83903 6,87 × 10-4*** - 0,95852  

Vacina LVC -0,54384  0,411055  - 2,036 × 10-5 *** 
Tratamento LVC  21,55861 0,990051  - 7,709 × 10-10 *** 

 

Fonte: (BATISTA, 2016).      

Nota: NS – não significante; *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 

 

 

6.5 ASSOCIAÇÃO GENÔMICA À RESPOSTA CLÍNICA DA INFECÇÃO NATURAL PELA L. (L.) 

infantum 

 

 

Os cães foram avaliados quanto aos parâmetros clínicos compatíveis com a LVC e 

classificados em assintomáticos ou sintomáticos. A partir dessa avaliação clínica, nós 

realizamos análise de associação genômica ao status clínico. Posteriormente, os cães foram 

classificados de acordo com o estadiamento clínico da LVC, a partir dessa classificação, nós 

realizamos análise de associação genômica à progressão clínica da doença. 

 

 

6.5.1 Associação genômica ao status clínico 

 

  

Para essa análise, foram avaliados 132 cães com diagnóstico parasitológico positivo 

para infecção pela L. (L.) infantum, sendo 56 assintomáticos e 76 sintomáticos. Desses, 126 

cães passaram pelas filtragens e foram testados no GWAS. O fator de inflação genômica foi 
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aproximadamente um, indicando controle do efeito da estrutura da população sobre a 

análise. Um SNP do cromossomo 18 foi significativamente associado ao status clínico (Figura 

14). 

 

Figura 14 – A análise de associação genômica identificou um marcador associado ao status clínico (p < 10-5) 
localizado no cromossomo 18. 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

 

O SNP BICF2P914789, p = 6,73 × 10-6, localiza-se na posição 36.551.193 do 

cromossomo 18. O alelo B apresentou frequência de 28,6% nos cães assintomáticos e de 

61,3% nos cães sintomáticos e uma odds ratio estimada em 3,96 ± 2,18. Esse marcador está 

localizado a aproximadamente 108 Kb e em desequilíbrio de ligação (D’ = 0,53) com o gene 

CATA_CANFA, que codifica a enzima catalase (Figura 15). Essa enzima é um antioxidante 

importante na defesa contra o estresse oxidativo, ela mitiga os efeitos tóxicos do peróxido de 

hidrogênio convertendo-o em oxigênio e água. A diminuição dos níveis da catalase e da 

glutationa peroxidase no sangue foi recentemente associada com o aumento da peroxidação 

lipídica e com alterações histopatológicas em cães com LVC sintomática (SOUZA et al., 2014). 

Nos cães amostrados, o alelo B foi associado aos cães sintomáticos, ao aumento de H2O2 em 

PBMC em manutenção do nível de superóxido dismutase, o complexo antioxidante que 

converte O2
- em H2O2 (Figura 16). Esses dados indicam que o alelo B está associado à redução 

da atividade da catalase em animais sintomáticos.  
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Figura 15 – Gráficos da região do cromossomo 18 mostrando a localização do SNP BICF2P914789, p = 6,73 × 10-

6 associado ao estado clínico da LVC. 
 
 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

Legenda: SNP localizado a aproximadamente a 108 kb do gene CATA_CANFA. Gráfico LD mostrando desequilíbrio 
de ligação (D’ = 0,53) com um SNP do gene CATA_CANFA. 

 

Figura 16 – Comparação da proporção de cães sintomáticos e do nível de peróxido de hidrogênio (H2O2) e 

superóxido dismutase (SOD) entre os genótipos do SNP BICF2P914789 localizado próximo ao gene CATA_CANFA 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

Legenda: Associação do alelo B com LVC sintomática e com o aumento de H2O2 na diminuição dos níveis da 
superóxido dismutase (SOD). 

 
Com base nesse resultado, nós avaliamos o nível de H2O2, NO e superóxido dismutase 

no sobrenadante da cultura de PBMC estimulada com antígeno de L. (L.) infantum durante o 

LPA em cães não infectados, cães assintomáticos e cães sintomáticos, além de compararmos 

a carga parasitária no linfonodo entre cães assintomáticos e sintomáticos com o objetivo de 

investigar o papel das ROS e do NO na morte de L. (L.) infantum pelos fagócitos e seus 

envolvimentos com o agravamento da LVC. Os resultados dessa análise estão apresentados 

na Figura 17. 
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Figura 17 – Níveis de peróxido de hidrogênio (H2O2), superóxido dismutase (SOD) e nitrito em cultura de PBMC 
e comparação da carga parasitária no linfonodo em cães de área endêmica para LVC 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
   
 
 
 
 

 
 

 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

Legenda: H2O2, SOD e nitrito foram mensurados em sobrenadante de cultura de PBMC após o estímulo com 
antígeno de L. (L.) infantum por 5 dias. A carga parasitária foi estimada por quantificação de DNA de L. 
(L.) infantum em biópsia aspirativa de linfonodo por qPCR. CTL indica cães não infectados, AD indica 
cães infectados assintomáticos e SD indica cães infectados sintomáticos. *p < 0,05, **P < 0,01 (testes 
não paramétricos de Kruskal-Wallis e Mann-Whitney). 

 
O nível de H2O2 foi reduzido nos cães assintomáticos em comparação com os cães 

não infectados (p < 0,01), já em cães sintomáticos, a produção de H2O2 foi retomada para 

níveis equivalentes aos observados nos cães não infectados. Esse resultado indicou que a 

infecção suprimiu a produção de H2O2. Uma provável associação desse resultado com o SNP 

BICF2P914789 em desequilíbrio de ligação com o gene da catalase seria o atraso da redução 

dos níveis da catalase induzido pela L. (L.) infantum resultando na diminuição dos níveis de 

H2O2 nos estágios iniciais da infecção, o que favoreceria a sobrevivência dos parasitos nos 

fagócitos. De fato, nossos dados mostraram a diminuição do H2O2 na fase assintomática da 

infecção. Esse efeito foi revertido em parte pelo aumento dos níveis de SOD (p < 0,05) e pela 

provável diminuição de catalase e glutationa peroxidase em cães sintomáticos, como 

demonstrado por (SOUZA et al., 2014). Embora os níveis de H2O2 tenham sido reconstituídos, 

não houve melhora clínica e nem controle da infecção. A comparação da carga parasitária no 
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linfonodo mostrou que a replicação da L. (L.) infantum foi maior em cães sintomáticos (p < 

0,01). Um aumento do nível de NO em PBMC de cães assintomáticos poderia explicar um 

maior controle da infecção nesses cães. Como esperado, nossos dados demonstraram que 

houve aumento dos níveis de NO em cães assintomáticos em comparação com os cães não 

infectados (p < 0,05), entretanto, para a nossa surpresa, houve um aumento ainda maior em 

cães sintomáticos (p < 0,01) e nenhuma diferença entre assintomáticos e sintomáticos. Os 

dados apresentados apontam para uma incapacidade do H2O2 e do NO em eliminar os 

parasitos. Ao contrário disso, esses radicias foram associados com um estado clínico pior. De 

acordo com (WILSON; ANDERSEN; BRITIGAN, 1994) a exposição da L. (L.) infantum a doses 

subletais de H2O2 e O2
- leva a uma resposta ao estresse e torna os parasitos mais resistentes 

à H2O2. Mais recentemente, foram demonstradas L. (L.) infantum isoladas de pacientes 

refratários ao tratamento com antimoniato pentavalente e que se mostraram resistentes ao 

NO (DENG et al., 2013). O NO é sintetizado pela enzima NO Sintetase II (NOS II) que por sua 

vez compete pela L-arginina com a Arginase, essa enzima hidrolisa arginina para formar a 

poliamina ornitina, essencial para o crescimento da Leishmania spp.. Essas vias antagônicas 

controlam a carga de infecção intracelular em fagócitos e são reguladas pelo balanço Th1/Th2. 

Enquanto IFN- induz a NO sintetase e a atividade microbicida do fagócito, a IL-4 e a IL-10 

induzem arginase que aumenta a cocentração de poliaminas e favorece a sobrevivência 

intracelular do parasito (CORRALIZA et al., 1995; INIESTA; GÓMEZ-NIETO; CORRALIZA, 2001). 

Na Figura 13, nós demonstramos que os níveis de IFN- e IL-10 foram aumentados em 

sobrenadante de PBMC de cães infectados, sem nenhuma diferença entre cães sintomáticos 

e assintomáticos. Esse perfil de resposta mista Th1/Th2/Treg pode explicar os níveis 

equivalentes de NO entre cães assintomáticos e sintomáticos. De forma conciza, o aumento 

da carga parasitária no linfonodo em cães sintomáticos parece ter maior relação com o 

aumento da SOD e a provável redução do nível de O2
- do que com os níveis de NO e H2O2. Uma 

avaliação dos níveis de O2
- poderia confirmar essa hipótese.  
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6.5.2 Associação genômica à progressão clínica da LVC 

 

  

Os cinco grupos do estadiamento clínico (I, II, III, IV e V) descritos acima foram 

convertidos nos scores de progressão clínica (1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente) e analisados no 

GWAS como variáveis quantitativas.  

Para essa análise, foram utilizados 165 cães, 21 cães com score 1, 12 cães com score 

2, 56 cães com score 3, 52 cães com score 4 e 24 cães com score 5. O fator de inflação foi 

aproximadamente um, mostrando que houve controle do efeito das variáveis poligênicas 

resultantes da estrutura da propulação sobre a análise. Dois SNPs foram significativos (p < 10-

5) (Figura 18). Ambos os SNPs foram significativos também na análise com os fenótipos não 

transformados, porém, obteve-se maior controle genômico com a transformação Box-cox. 

 

Figura 18 – A análise de associação genômica identificou dois marcadores associados com a progressão clínica 
da LVC (p < 10-5) localizados nos cromossomos 3 e 12 

Fonte: (BATISTA, 2016) 

 
 O SNP BICF2G630350444, p = 4,64 × 10-6, está localizado na posição 75.811.526 

do cromossomo 3. O alelo B apresentou frequência de 41,6% nos cães amostrados. Esse SNP 

pertence ao gene LIAS que codifica a enzima ácido lipoico sintetase (Lias) (Figura 19). A Lias 

sintetiza o ácido lipóico alpha (ALA) que funciona como um cofator essencial em diversas 

reações incluindo metabolismo energético e inúmeras atividades antioxidativas que mitigam 

os efeitos do estresse oxidativo além de inúmeras aplicações terapêuticas (PACKER, 1995; 

MAYR et al., 2014). ALA foi descrito como indutor do aumento dos níveis de glutationa 

intracelular em linfócitos humanos (HAN; TRITSCHLER; PACKER, 1995) e reverteu a diminuição 

dos níveis de superóxido dismutase, catalase e glutationa peroxidase no fígado, rins e cérebro 

em inflamação induzida por zymosan em camundongos (GOC et al., 2015). Essas enzimas 

antioxidantes parecem ser importantes na patogênese da LVC, uma vez que em cães com LVC 

sintomática, a diminuição da glutationa peroxidase e da catalase foi associada ao aumento da 
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peroxidação lipídica (SOUZA et al., 2014). ALA parece ser importante também para o parasito. 

Foi demonstrado que a L. donovani faz a redução extracelular do ácido lipóico alpha para 

realizar o transporte transmembrana de elétrons (DATTA; BERA, 2001). Aqui, nós observamos 

que o alelo B do SNP BICF2G630350444 foi associado a um risco menor de desenvolvimento 

de doença sintomática em comparação com o alelo A e a uma diminuição do peróxido de 

hidrogênio em sobrenadante de cultura de PBMC. Em contraste, o alelo A foi associado com 

o aumento do risco de infecção pela L. (L.) infantum e com a LVC sintomática (Figura 20). O 

aprofundamento da avaliação do papel desse SNP na geração de enzimas antioxidantes, na 

proteção do cão ou no favorecimento da infecção se faz necessário, uma vez que o ALA pode 

representar um possível alvo terapêutico.  

 
Figura 19 – Gráficos da região do cromossomo 3 mostrando a localização do marcador SNP BICF2G630350444, 
p = 4,64 × 10-6 associado à progressão clínica da LVC. SNP localizado no gene LIAS.  

 

Fonte: (BATISTA, 2016). 
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Figura 20 – Comparação da proporção de cães infectados, sintomáticos, do nível de peróxido de hidrogênio 

(H2O2) e progressão clínica entre os genótipos do SNP BICF2G630350444 localizado próximo ao gene LIAS 

 
 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

Legenda: Associação do alelo A com LVC sintomática e com o aumento de H2O2, enquanto o alelo B foi associado 
com proteção clínica e diminuição do H2O2. As barras do histograma representam os estágios 1, 2, 3, 4 
e 5, respectivamente. 

 
  

O segundo SNP que teve significância estatística foi o BICF2P989309, p = 5,07 × 10-7, 

localizado na posição 23.597.411 do cromossomo 12. Esse SNP, cujo alelo A teve uma 

frequência de 22,7% nos cães avaliados, encontra-se numa região do cromossomo 12 a 

aproximadamente 746 Kb em desequilíbrio de ligação (D’ = 0,98) com os genes IL17A e IL17F  

(Figura 21). Esses genes codificam a citocina pró inflamatória IL-17. A IL-17, juntamente com 

o IFN- foi descrita recentemente como uma citocina protetora em modelo experimental 

murino da LV e na infecção natural pela L. (L.) infantum em cães (NASCIMENTO et al., 2015a, 

2015b). Além disso, HOSEIN et al., 2015 demonstraram que a transcrição de IL-17 foi 

significativamente reduzida no início da infecção pela L. (L.) infantum em modelo 

experimental de susceptibilidade da LVC. Nos cães amostrados no presente estudo, o alelo A 
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preveniu o agravamento clínico, induziu uma maior linfoproliferação de PBMC e aumento de 

TNF-α e NO em seus portadores (Figura 22). Esse variante indicou que a resposta Th17 

induzida na infecção por L. (L.) infantum pode cooperar com a resposta Th1 para uma 

imunidade protetora contra a LVC. 

Recentemente, UTSUNOMIYA et al., 2015 identificaram um SNP no gene IL15RA 

associado com susceptibilidade a LVC. O produto desse gene, a subunidade α do receptor da 

IL-15 (IL-15Rα) foi descrita como reguladora negativa por limitar o desenvolvimento de 

lifócitos T produtores de IL-17A e IL-17F (COLPITTS; PUDDINGTON; LEFRANÇOIS, 2015). 

Esses dados corroboram com os nossos achados e reforçam a importância da resposta Th17 

para a proteção contra a LVC. 

 

Figura 21 – Gráfico da região do cromossomo 12 mostrando a localização do marcador BICF2P989309, p = 8,1 × 
10-6 associado à progressão clínica da LVC 

 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

Legenda: SNP localizado a aproximadamente 746 kb dos genes IL17A e IL17F. O gráfico LD mostra o desequilíbrio  
de ligação com um SNP próximo ao IL17A e IL17F (D’ = 0,98). 

 

 

 

 

  



78 

 

Figura 22 – Comparação da progressão clínica, positividade no LPA, nível de TNF-α, Nitrito (NO) entre os 
genótipos do SNP BICF2P989309 localizado próximo aos genes da IL-17A e IL-17F 

 

 
 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

Legenda: O alelo A pode ter cooperado para a proteção clínica, linfoproliferação e aumento dos níveis de TNF-α 
e NO. 

 

 

6.6 AVALIAÇÃO DA IMUNIDADE CELULAR À INFECÇÃO NATURAL PELA L. (L.) infantum 

 

 

6.6.1 Correlação parcial entre imunidade celular in vivo e ex vivo  

 

 

Com o objetivo de entender como leucócitos circulantes de cães LST positivos e LST 

negativos respondem ao contato com antígeno específico, nós realizamos o teste da 

leishmanina (LST) e ensaio de linfoproliferação frente ao antígeno de L. (L.) infantum (LPA). 
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Como esperado, o índice de proliferação de PBMC de cães LST positivos foi maior do 

que de cães LST negativos (p ≤ 0.05) (Figura 23). No entanto, houve uma correlação positiva 

fraca entre a área de induração no LST e o índice de proliferação das PBMC estimuladas ex 

vivo com antígeno de L. (L.) infantum no LPA (r = 0,281; p ≤ 0,05). Esse dado revelou a 

possibilidade de haver variação na resposta celular contra a L. (L.) infantum em cães LST 

positivos. 

 

Figura 23 – Comparação do índice de proliferação de PBMC entre cães LST negativos (LST-) e LST positivos (LST+). 
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Fonte: (BATISTA, 2016). 

Legenda: O box plot indica mediana e distância interquartil. *p < 0.05 (Mann-Whitney test).  

 

 

6.6.2 Cães infectados naturalmente pela L. (L.) infantum respondem de 4 maneiras distintas 

ao LST e ao LPA  

 

 

O contato com a L. (L.) infantum foi assumido como uma condição crucial para o 

desenvolvimento de uma imunidade celular específica. Portanto, foram considerados cães 

não vacinados e não tratados contra LVC, com resultado positivo em pelo menos um dos 

testes de PCR, LST ou LPA (n = 100). Nesse conjunto de cães, foi observada uma concordância 

entre LST e LPA de 51% (30 LST-/LPA- e 21 LST+/LPA+) e uma discordância de 49% (9 LST+/LPA- 

and 40 LST-/LPA+). A frequência de cães que apresentaram imunidade celular ativa (LST+ ou 

LPA+) foi maior (70%) do que a frequência de cães que não apresentaram nenhuma resposta 

celular (LST-/LPA-) (30%). Entre os cães com imunidade celular ativa, o número de LPA 
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positivos (61 cães) foi o dobro do número de cães LST positivos (30 cães). Esse dado mostrou 

que a ativação e proliferação de PBMC não garante que uma reação de hipersensibilidade 

tardia seja montada na pele (LST). A promoção de uma LST efetiva parece ser um evento 

complexo que não depende somente da proliferação de linfócitos. Resumidamente, dos 100 

cães infectados, 30 (30%) foram LST-/LPA-, 9 (9%) foram LST+/LPA, 40 (40%) foram LST-/LPA+ 

e 21 (21%) foram LST+/LPA+. Dezessete cães tiveram resultados negativos nos diagnósticos 

sorológico e parasitológico e constituiram o grupo controle (CTL) (Figura 24). 

 

Figura 24 – Perfis de imunidade celular à infecção natural pela L. (L.) infantum 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

Legenda: LST indica o número de cães positivos no teste da leishmanina; LPA significa o número de cães positivos 
no ensaio de proliferação de PBMC estimuladas com antígeno de L. (L.) infantum; CTL significa o 
número de cães não nfectados; AD significa o número de cães assintomáticos; SD indica o número de 
cães sintomáticos. 

 

Em análise de regressão multivariada do total de cães avaliados (N = 189), o tamanho 

da área de induração foi associado com a origem (p < 0,01) e com o tratamento anti-LVC (p < 

0,05) (Tabela 6). Já o resultado qualitativo no LPA e o índice de proliferação foram 

negativamente associados às origens Camaçari – BA (p < 0,01) e Presidente Prudente – SP (p 

< 0,001). O índice de proliferação foi também associado à vacina contra LVC (p < 0,5) (Tabela 

7). 

LPA 
LST 

9 40 21 

AD: 6 

SD:3 

AD: 23 

SD: 17 

AD: 12 

SD: 9 

30 

AD: 11 

SD: 19  
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Tabela 6 – Análise de regressão multivariada de características não genéticas do hospedeiro na resposta no 
teste de hipersensibilidade tardia à leishmanina (LST). 

Variáveis não 
genéticas 

Resultado no LST Área de induração 

Efeito estimado Valores de p Efeito estimado Valores de p 

Idade -0,03919  0,670 - 0,115496 
Sexo 0,20171  0,680 - 0,880651  

Origem NS NS - 0,002309 ** 
Coleira repelente 0,42262  0,485 - 0,560317  

Vacina LVC 0,73547  0,313 - 0,204788  
Tratamento LVC  -0,65683  0,627 - 0,033606 * 

Fonte: (BATISTA, 2016). 
Nota: NS – não significante; *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 

 

Tabela 7 – Análise de regressão multivariada de características não genéticas do hospedeiro na resposta 
linfoproliferativa ao antígeno de L. (L.) infantum (LPA). 

Variáveis não 
genéticas 

Resultado no LPA Índice de proliferação 

Efeito estimado Valores de p Efeito estimado Valores de p 

Idade 0,04611  0,604495  - 0,79740  
Sexo -0,29847  0,524315  - 0,24956  

Origem -2,50897  0,000539 *** - 9,569 × 10-8 *** 
Coleira repelente -1,31523  0,083392 - 0,28885  

Vacina LVC -0,71977 0,457547  - 0,02613 *  
Tratamento LVC  17,30142 0,989923  - 0,14439  

Fonte: (BATISTA, 2016). 
Nota: *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 

 

O LST, o LPA e o perfil de citocinas tem sido empregados na avaliação da eficácia de 

candidatos vacinais (RAFATI et al., 2005; SALDARRIAGA et al., 2006; ROATT et al., 2012), e tem 

sido aceitos, quando geram resultados positivos, como parâmetros de imunidade celular 

protetora. Entretanto, o presente estudo demonstrou que há discordância entre o LPA e o 

LST. Essa discordância nos possibilitou identificar quatro perfis distintos de imunidade celular 

que foram explorados para aprofundar a caracterização da imunidade celular de cães à 

infecção natural pela L. (L.) infantum. 

O grau de positividade do LST em cães de área endêmica pode variar de 16 a 81% e 

depente majoritariamente do controle genético. Em acordo com os nossos resultados, (DOS-

SANTOS et al., 2008; SILVEIRA et al., 2012) observaram grau de positividade no LST que variou 

de 22 a 29% em populações de cães mestiços de áreas endêmicas no Brasil. Divergentemente, 

outros estudos realizados na região do Mar Mediterrâneo demonstraram uma frequência de 

LST positivo chegou a 79% e foi, portanto, superestimada pela inclusão de cães da raça Ibizan 

hound, tida como particularmente resistente à infecção por L. (L.) Infantum. Cães dessa raça 

exibem alta frequência de resultados positivos no LST em comparação com cães de outras 
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raças ou cães mestiços (SOLANO-GALLEGO et al., 2000; FERNÁNDEZ-BELLON et al., 2005; 

RODRÍGUEZ-CORTÉS et al., 2007a). Além da base genética, variáveis ambientais tal como 

origem, deveriam ser levadas em consideração ao se comparar parâmetros de resistência a L. 

(L.) Infantum em populações distintas. 

 

 

6.6.3 A proliferação de PBMC foi dependente da carga parasitária no linfonodo 

  

 

O resultado positivo no LST foi predito pelo LPA na maioria dos cães 21/30 (70%), 

exceto em 9/30 (30%) dos cães LST+/LPA-. Esse mesmo perfil de cães (LST+/LPA-) foi 

observado em 65% dos cães avaliados por FERNÁNDEZ-BELLON et al., 2005, incluindo cães da 

raça Ibizan hound. Interpretações superficiais desses achados dariam conta da possibilidade 

do LST ocorrer independentemente da ativação de linfócitos T. Entretanto, a supressão da 

resposta de linfócitos T ex vivo nas fases iniciais da infecção já havia sido descrita por (DE LUNA 

et al., 1999). Outros estudos descreveram supressão da resposta de infócitos T em cães com 

LVC sintomática, ou seja, em estágio avançado da infecção (BOGGIATTO et al., 2010; DE 

ALMEIDA LEAL et al., 2014). Ao comparar a proliferação de PBMC estimulada com antígeno 

bruto de L. (L.) infantum entre cães não infectados (CTL), assintomáticos (AD) e sintomáticos 

(SD), nós observamos que houve aumento da proliferação em cães assintomáticos (p < 0,01) 

em comparação com cães não infectados e diminuição da proliferação em cães sintomáticos 

(p < 0,05) em comparação com cães assintomáticos (Figura 25), o que confirma os achados 

descritos na literatura (BOGGIATTO et al., 2010; DE ALMEIDA LEAL et al., 2014).  
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Figura 1 – Nível de proliferação ex vivo de PBMC estimuladas por antígeno de L. (L.) infantum 

 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

Legenda: As PBMC foram estimuladas por antígeno de L. (L.) infantum por 5 dias e em seguida a proliferação foi 
quantificada pelo ensaio colorimétrico BrdU. CTL indica cães não infectados, AD indica cães infectados 
assintomáticos e SD indica cães infectados sintomáticos. *p < 0,05; **p < 0,01 (teste não paramétrico 
de Kruskal – Wallis). 

 

Apesar desse resultado, a não responsividade dos cães LST-/LPA- e LST+/LPA- ao LPA 

permaneceu inexplicada. Tomando conhecimento de que a carga parasitária no linfonodo foi 

menor em cães assintomáticos em comparação com os cães sintomáticos (Figura 17) que por 

suas vezes apresentaram menor proliferação de PBMC, nós decidimos avaliar se a não 

responsividade dos cães LST-/LPA- e LST+/LPA- ao LPA estava relacionada com o parasitismo 

no linfonodo (PL). Para isso, nós comparamos a carga parasitária e o nível de proliferação dos 

grupos meio, Leish e ConA nos quatro perfis de imunidade celular e em cães não infectados 

(CTL). Surpreendentemente, o PL dos cães LPA+ (LST-/LPA+ e LST+/LPA+) variou entre 1,8 e 

576 e foi significativamente maior (p = 0,0004) do que o de cães LPA- (LST-/LPA- e LST+/LPA-) 

que variou entre 1,3 e 9 (Figura 26). Quando comparada a proliferação das PBMC do grupo 

Leish em relação ao grupo meio, observamos aumento significativo (p < 0,001) apenas nos 

grupos com maior PL (LST-/LPA+ e LST+/LPA+). Além disso, ao compararmos os grupos Leish 

entre cães LST-/LPA+ e LST+/LPA+, observamos maior proliferação nos cães LST+/LPA+ (p < 

0,05). Os cães com baixo parasitismo (LST-/LPA- e LST+/LPA-) e os cães não infectados (CTL) 

foram não responsivos ao antígeno de L. (L.) infantum, embora as PBMC de todos os cães 

avaliados tivessem forte resposta ao mitógeno inespecífico, ConA quando comparados com o 
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grupo meio (p <0,001). Esse resultado indica que houve supressão da ativação de linfócitos T 

induzida pela infecção de L. (L.) infantum em baixa carga parasitária. 

 

Figura 26 – Nível de proliferação ex vivo de PBMC nos perfis de imunidade celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

Legenda: As PBMC foram estimuladas por antígeno de L. (L.) infantum (Leish) por 5 dias, concanavalina A (ConA) 
ou somente meio por 72h. Em seguida a proliferação foi quantificada pelo ensaio colorimétrico BrdU. 
CTL indica cães não infectados e PL indica parasitismo no linfonodo.*p < 0,05; ***p < 0,001 (teste 
paramétrico ANOVA). 

 

A anergia da resposta de células T pode ocorrer por falta de coestimulação no 

momento da apresentação de antígenos a linfócitos T virgens e essa é uma condição comum 

de fagócitos que não tenham sido maturados por citocinas pró inflamatórias (JENKINS; 

MILLER, 1992). A supressão da maturação de fagócitos pode ser induzida pela própria L. (L.) 

infantum nos passos iniciais da infecção, como demenstrado por PINELLI et al., 1999 e por 

ETTINGER; WILSON, 2008. Portanto, a não responsividade de linfócitos T observada nos cães 

LST-/LPA- e LST+/LPA- poderia ser coerentemente explicada pela provável escassez de APC 

maduras e de linfócitos T de memória em condição de baixo parasitismo. Por outro lado, as 

respostas proliferativas frente ao parasitismo mostraram-se controversas na avaliação dos 

grupos clínicos em relação a avaliação dos perfis de imunidade. Tal controvérsia indica que 

outros fatores podem influenciar significativamente a linfoproliferação. Uma análise de 

associação genômica poderia contribuir para a compreensão dessa resposta.  

O fato do LST positivo ter ocorrido mesmo em condição de baixo parasitismo indica 

que o ambiente in vivo apresenta condições necessárias para a maturação de fagócitos que 
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estão ausentes no meio in vitro. No ambiente in vivo os fagócitos poderiam amadurecer e se 

tornar APC aptas a ativar células T virgens. 

 

 

6.6.4 O perfil de citocinas dos cães LST+/LPA+ foi predominantemente Th1 enquanto cães 

LST-/LPA+ apresentaram resposta mista entre Th1 e Treg/Th2  

 

 

Para caracterizar a resposta adaptativa associada aos quatro perfis de imunidade 

celular, nós quantificamos as concentrações das citocinas IFN-, TNF-α, IL-4, IL-10 e TGF-β nos 

sobrenadantes de cultura de PBMC estimuladas com antígeno de L. (L.) infantum (Leish) 

subtraídas das concentrações no grupo meio. A concentração de IFN- foi aumentada nos cães 

LST-/LPA+ (p < 0,05) e foi ainda maior nos cães LST+/LPA+ (p < 0,001) em relação aos cães do 

grupo controle. Houve aumento da concentração de IFN- nos cães LST+/LPA+ também em 

relação aos cães LST-/LPA- (p < 0,001) (Figura 27A). Semelhantemente, a concentração de 

TNF-α foi maior nos cães LST+/LPA+ (p < 0,001) em relação a ambos os perfis LST-/LPA- e do 

grupo controle (Figura 27B). Em relação à IL-4, nós observamos uma supressão significativa 

da sua liberação em PBMC dos cães LST+/LPA+ (p < 0.05) em relação aos cães do grupo 

controle (Figura 27C).  

Embora também presentes no perfil LST+/LPA+, as concentrações de IL-10 and TGF-

β mostraram-se aumentadas significamente somente nos cães LST-/LPA+ em relação ao grupo 

controle e aos cães LST-/LPA-, respectivamente (Figura 27D). Apesar da diversidade de 

citocinas nos sobrenadantes dos cães LPA positivos, o aumento das concentrações de IFN- e 

TNF-α e a supressão de IL-4 apontam para o desencadeamento de uma resposta 

predominantemente Th1 nos cães LST+/LPA+. É provável que a resposta Th1 nesses cães 

esteja envolvida com a maior resposta proliterativa de linfócitos em relação aos demais perfis 

(Figura 26). Por outro lado, em cães LST-/LPA+, resposta Th1 foi acompanhada pelo aumento 

significante das concentrações das citocinas que participam das respostas Th2/Treg (IL-10 e 

TGF-β).  
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Figura 27 – Comparação da concentração de citocinas liberadas no sobrenadante de PBMC estimuladas com 
antígeno de L. (L.) infantum entre os perfis de imunidade celular 
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Fonte: (BATISTA, 2016). 

Legenda: Box plot com mediana e intervalo interquartil das concentrações de IFN- (A), TNF-α (B) IL-4 (C), IL-10 
(D) e TGF-β (E) nos grupos Leish subtraída pelo grupo meio. LST significa teste da leishmanina, LPA 
significa ensaio de linfoproliferação, CTL, significa grupo controle. *p < 0,05; ***p < 0,001 (teste Kruskal 
Wallis).  

 

Os primeiros estudos sobre imunidade na LVC demonstraram que resultados 

positivos de ambos os testes, LST e LPA, estavam associados a cães assintomáticos que 

apresentavam uma imunidade celular protetora e bem polarizada na resposta Th1 (PINELLI et 

al., 1994; CARDOSO et al., 1998). Entretanto, os estudos mais recentes vem demonstrando 

uma resposta mista em que a atividade efetora de linfócitos Th1 é frequentemente regulada 

pela atividade de subpopulações de linfócitos Th2/Treg (PANARO et al., 2009; MENEZES-

SOUZA et al., 2011; DE ALMEIDA LEAL et al., 2014). Nossos achados confirmaram o caráter 

misto da resposta de PBMC ao antígeno de L. (L.) infantum nos perfis LST-/LPA+ e LST+/LPA+, 
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havendo predominância de conjunto de citocinas Th2/Treg no perfil LST-/LPA+ e 

predominância de citocinas Th1 no perfil LST+/LPA+. 

O aumento da concentração de citocinas proinflamatórias (IFN- e TNF-α), e a 

supressão de IL-4 em cães LST+/LPA+ mostrou que os linfócitos foram primados em um 

microambiente indutor da diferenciação e proliferação de linfócitos Th1. Enquanto que em 

cães LST-/LPA+, a ausência de reatividade no LST pode estar relacionada  ao aumento de 

citocinas anti-inflamatórias (IL-10 and TGF-β). 

 

 

6.6.5 O perfil LST-/LPA+ foi o mais permissivo à replicação de L. (L.) infantum 

 

 

Com o objetivo de avaliar o papel dos perfis de imunidade celular no controle da 

infecção por L. (L.) infantum, nós quantificamos a carga parasitária em biópsia aspirativa de 

linfonodo por meio da PCR. Quando comparamos os 4 perfis de imunidade celular, notamos 

aumento significativo do parasitismo (PL) nos cães LST-/LPA+ em relação aos cães LST-/LPA- 

(P < 0,05) (Figura 28). Esse resultado indica que a participação de subpopulações de linfócitos 

Th2/Treg, evidenciada pelo aumento da produção de IL-10 e TGF-β em cães LST-/LPA+, 

permitiu o aumento da replicação de L. (L.) infantum no linfonodo. Corroborando com esse 

resultado, outros estudos descreveram a associação de IL-10 e TGF-β com o aumento do 

parasitismo. ALVES et al., 2009 mostraram que cães sintomáticos apresentaram carga 

parasitária alta no linfonodo e aumento da expressão de IL-10 e TGF-β. Um padrão semelhante 

foi também observado na pele, baço e no intestino de cães infectados por MENEZES-SOUZA 

et al., 2011; FIGUEIREDO et al., 2014; SILVA et al., 2014, respectivamente. Nesses estudos, o 

aumento de IL-10 foi associado aos linfócitos Treg. 
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Figura 28 – Aumento da carga parasitária no linfonodo de cães LST-/LPA+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

Legenda: A carga parasitária foi quantificada em biópsia aspirativa de linfonodo pela PCR em tempo real 
quantitativa. *p < 0,05 (teste não paramétrico de Kruskal-Wallis).  

 

 

6.6.6 Os perfis de imunidade celular foram clinicamente heterogêneos 

 

 

Afim de investigar o papel da imunidade celular na determinação da resposta clínica 

à infecção pela L. (L.) infantum, nós avaliamos a frequência de casos sintomáticos e 

assintomáticos nos 4 perfis de imunidade celular. Dos 30 cães LST-/LPA-, 11 foram 

assintomáticos e 19 sintomáticos, sendo que os cães assintomáticos desse perfil podem estar 

em estágio inicial de infecção e portanto não exibem qualquer resposta imune celular, 

enquanto que os cães sintomáticos podem representar uma condição anérgica da imunidade 

celular contra a L. (L.) infantum. No perfil LST+/LPA- 6 cães foram assintomáticos e 3 foram 

sintomáticos, já no perfil LST-/LPA+, 23 cães foram assintomáticoa e 17 sintomáticos e no 

perfil LST+/LPA+, 12 cães foram assintomáticos e 9 foram sintomáticos. Esses achados 

mostraram que nenhum dos perfis de imunidade celular foi capaz de garantir proteção contra 

a manifestação de sintomas nos cães. A distributição dos perfis clínicos dentre os perfis de 

imunidade foi demonstrado na Figura 24.  

O resultados LST+ em cães sintomáticos vem sendo descrito por outros autores 

(PINELLI et al., 1994; DOS-SANTOS et al., 2008; SILVEIRA et al., 2012). No presente estudo, 12 
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dos 30 cães LST positivos (40%) apresentaram sintomas, indicando que até mesmo cães com 

perfil de imunidade tida como protetora por promover o controle do parasitismo (Th1) podem 

apresentar sintomas. É provável que esses sintomas sejam associados ao excesso de 

imunoestimulação. Apesar de tudo, apenas 8,3% (1/12) dos cães sintomáticos LST+ 

apresentaram doença severa (V). Em relação aos cães LST-, 19,4% (7/36) apresentaram 

doença severa (V).  Esse resultado mostra um certo grau de prevenção contra o agravamento 

em cães LST+ e sugere que o excesso de regulação, permissiva ao aumento da carga parasitária 

em cães LST-, seja mais favorável ao agravamento clínico do que os sintomas causados pelo 

excesso de resposta inflamatória. 

Juntos, esses achados apontam para a complexidade dos fatores envolvidos na 

patogenia da LVC que inclui desde manifestação de sintomas decorrentes da disseminação do 

parasito por excesso de imunoregulação (MENEZES-SOUZA et al., 2011), até alterações 

histopatológicas causadas pela exacerbação da resposta inflamatória consequente do excesso 

de imunoativação (DE ALMEIDA LEAL et al., 2014; SOUZA et al., 2014). Os relatos recentes da 

participação da resposta Th17 na resposta imune da LVC corroboram com esses achados 

(NASCIMENTO et al., 2015a). A resposta Th17 coopera com a resposta Th1 no controle da 

infecção, porém é também associada ao recrutamento de neutrófilos, liberação de 

mediadores inflamatórios e exacerbação de doenças inflamatórias como a artrite reumatoide 

(YAMAGUCHI et al., 2007; LITTMAN; RUDENSKY, 2010; SACRAMENTO et al., 2014).  

O efeito pleiotrópico e antagônico da resposta imune pode estar relacionado às 

mudanças sofridas ao longo da evolução da espécie canina. BOYKO, 2011 discute que os cães 

têm cohabitado os meios alimentícios e patogênicos do homem durante a troca de um estilo 

de vida de caça para a prática da agricultura e que algumas adaptações humanas a essas 

mudanças ambientais bruscas podem ter evoluído em paralelo em cães, tal como a aquisição 

de um sistema imune altamente reativo que proteje de infecções, mas que predispõe os 

indivíduos às doenças autoimunes. A relação entre evolução e hiperresponsividade vem sendo 

defendida tanto para humanos quanto para animais (NGUYEN et al., 2006; GRAHAM et al., 

2010).  
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6.7 ANÁLISE DE ASSOCIAÇÃO GENÔMICA À IMUNIDADE CELULAR 

  

 

Foram realizadas análises de associação genômica para o resultado no teste da 

leishmanina (status no LST), tamanho da área de induração no LST (Induração), resultado no 

ensaio de linfoproliferação (status no LPA) e índice de proliferação de PBMC no LPA (Índice de 

proliferação) com o objetivo de identificar marcadores genômicos associados a esses 

parâmetros e como meio de identificar genes com potencial de afetar a resposta imune celular 

à infecção pela L. (L.) infantum. 

 

 

6.7.1 Associação genômica ao resultado no LST (qualitativo) 

  

 

Dentre os cães amostrados, 10 (5,3%) foram LST+ e PCR-, o que indica que o LST pode 

guardar alguma memória imunológica em cães negativos no teste parasitológico. Portanto, 

nessa análise foram testados 179 cães que passaram por todos os filtros, sendo 36 LST+ e 143 

LST-, independente do resultado na PCR. O fator de inflação foi igual a um, indicando o 

controle dos efeitos da estrutura da população sobre a associação. Quatro marcadores foram 

significativos (Figura 29). 

 

Figura 29 – A análise de associação genômica identificou 4 marcadores associados ao status no LST (p < 10-5) nos 
cromossomos 7, 11 e 23. 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

 

No cromossomo 7 dois SNPs foram significativos. O SNP BICF2P161375, p = 5,94 × 10-

6, localizado na posição 60.437.942 e o SNP BICF2P650503, p = 2,37 × 10-6, localizado na 

posição 77.204.787. O SNP BICF2P161375, cujo alelo B apresentou frequência de 26,4% nos 

cães LST+ e 6,8% nos cães LST-, teve uma odds ratio estimada em 4,93 ± 3,77 e está localizado 
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no gene MEP1B (Figura 30 ). MEP1B codifica a metaloproteinase Meprina-β. Essa enzima ativa 

as citocinas proinflamatórias IL-1β, IL-6 e IL-18 em macrófagos (LI et al., 2014) e é importante 

para a disseminação de leucócitos na matriz extracelular (CRISMAN et al., 2004). Nos cães 

amostrados, o alelo B foi associado a LST positivo e com o aumento de IFN- e TNF-α (Figura 

31). Esses achados indicam uma associação do alelo B com a indução de Meprina-β. Devido 

ao papel dessa metaloproteinase em ativar citocinas da imunidade inata, é provável que o 

alelo B esteja envolvido na manutenção do ambiente pró inflamatório requerido para a 

maturação de fagócitos e consequente indução da resposta Th1 observada em cães 

LST+/LPA+.  

 

Figura 30 – Gráfico da região do cromossomo 7 mostrando a localização do marcador BICF2P161375, p = 5,94 × 
10-6 associado ao resultado no LST. SNP localizado no gene MEP1B 

 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

 

 

Figura 31 – Comparação da proporção de cães LST+, IFN- e TNF-α entre os genótipos dos SNPs BICF2P161375 
localizado no gene MEP1B 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

Legenda: Associação do alelo B com o LST positivo e aumento dos níveis de IFN- e TNF-α. 

 

Ainda no cromossomo 7, o marcador BICF2P650503, p = 2,37 × 10-6 está localizado 

na posição 77.204.787. O seu alelo B teve uma frequência de 18% nos cães LST+ e de 2,98% 
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nos cães LST-, uma odds ratio estimada em 7,17 ± 14,62 e está localizado no gene PTPRM 

(Figura 32). Esse gene codifica a proteína tirosina fosfatase (PTP) envolvida na regulação da 

adesão célula a célula mediada por caderina em leucócitos, sobretudo na adesão a células 

endoteliais em humanos (BIANCHI et al., 1999; HELLBERG et al., 2002), além de ser importante 

para a dilatação arterial induzida pelo fluxo sanguíneo (KOOP et al., 2005) e possuir atividade 

catalítica intracelular regulada pelo H2O2 (GROEN et al., 2008). Nos cães amostrados, o alelo B 

foi associado ao LST positivo e com o aumento da área de induração no LST (Figura 33). Esse 

dado sugere que o alelo B pode estar envolvido na ativação de PTPRM uma vez que a adesão 

de leucócitos a células endoteliais é um passo importante para que leucócitos realizem 

diapedese e alcancem o sítio de inoculação da leishmanina na derme. 

 

Figura 32 – Gráfico da região do cromossomo 7 mostrando a localização do marcador BICF2P650503, p = 2,37 × 
10-6 no gene PTPRM (ENSCAFG00000023271) associado ao resultado do LST. SNP localizado no gene 
PTPRM 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

 

Figura 33 – Comparação da proporção de cães LST+ e do tamanho da área de induração entre os genótipos do 
SNP BICF2P650503 localizado no gene PTPRM  

 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

Legenda: Associação do alelo B com o LST positivo e aumento da área de induração. 

 

No cromossomo 11, o SNP BICF2P736708, apresentou nível de significância de p = 

1,14 × 10-6 e está localizado na posição 55.462.240. O alelo A teve frequência de 25% nos cães 
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LST+ e de 10% nos cães LST- e uma odds ratio de 3 ± 1,79. Esse marcador está localizado em 

um locus localizado a aproximadamente 3,8 Mb do gene TGFBR1 que codifica o receptor 

TGFBR1 do TGF-β. A sinalização do TGF-β leva à supressão celular por inibir a fase G1 do ciclo 

celular e pode induzir a diferenciação de clones de células Treg ou Th17 (LITTMAN; RUDENSKY, 

2010). Em uma localização mais próxima (a aproximadamente 180 kb) e em desequilíbrio de 

ligação (D’ = 0,74) com um SNP vizinho ao SNP em questão, encontra-se o gene TLN1 (Figura 

34), que codifica a proteína do citoesqueleto Talina 1.  A Talina 1 liga a subunidade β de 

integrinas e localiza-se na região de contato das células ao meio extracelular ou a outra célula 

(HYDUK et al., 2011). Por exemplo, a talina está concentrada no complexo supramolecular 

periférico (pSMAC) de linfócitos T durante a sinapse imunológica (SI) onde se liga à porção 

intracelular da integrina LFA-1 e a outras moléculas de citoesqueleto do linfócito T. A LFA-1 

liga-se à integrina ICAM-1 de células endoteliais durante a migração do linfócito T ou à ICAM 

– 1 e ICAM-2 de APC durante a SI. Essa ligação confere estabilidade à sinapse imunológica (SI), 

sendo que o balanço entre sua formação e sua quebra é crucial para o equilíbrio entre simetria 

e assimetria durante a SI. A SI de células comprometidas com a diferenciação de Th1 é 

hiperestável, enquanto que SI em células comprometidas com Th2 acontece em condição de 

instabilidade (MARSLAND et al., 2004; TRIFARI et al., 2006; SIMS et al., 2007). No estudo 

presente, o alelo A foi associado com o aumento sutil da proporção de cães LST positivos, 

aumento da área de induração no LST, aumento de IFN- e TNF-α (em heterozigose), além de 

ser associado com o aumento de IL-10 e com uma leve supressão da resposta proliferativa de 

PBMC (Figura25).  

O marcador BICF2P736708 revelou uma região que é provavelmente intensamente 

regulada durante a resposta adaptativa, sobretudo na decisão da subpopulação de células T 

que será gerada após a SI. É provável que essa região esteja envolvida na expressão de 

imunidade mista observada nos perfis LST-/LPA+ e LST+/LPA (Figura 23). 
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Figura 34 – Gráficos da região do cromossomo 11 mostrando a localização do marcador BICF2P736708, p = 1,14 
× 10-6 associado ao resultado no LST 

 
 

 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

Legenda: SNP localizado a aproximadamente 180 Kb do gene TLN1 e a 3,8 Mb do gene TGFBR1. Gráfico LD mostra 
desequilíbrio de ligação (D’ = 0,74) com um SNP próximo ao gene TLN1. 

 

  



96 

 

Figura 35 – Comparação da proporção de cães LST+ e do tamanho da área de induração entre os genótipos do 

SNP BICF2P736708 localizado a 180 kb do gene TLN1. 

 

Fonte: (BATISTA, 2015). 

Legenda: Associação do alelo A com maior proporção de cães LST positivo, aumento da área de induração, 
aumento de IFN-, TNF-α, IL-10 e supressão da proliferação de PBMC. 

 

O SNP BICF2P506643, p = 1,22 × 10-5, localizado na posição 10.472.374 do 

cromossomo 23. O alelo A apresentou uma odds ratio estimada em 3,85 ± 3,46 e frequência 

de 16,6% nos cães LST+ e de 4,9% nos cães LST-. Esse SNP pertence ao gene ITGA9 (Figura 36) 
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que codifica a cadeia alpha 9 de uma integrina que quando ligada à cadeia β1 forma uma 

integrina receptora para VCAM1, osteopontina e citotactina. Essa integrina está inplicada na 

saída de linfócitos do linfonodo satélite e na quimiotaxia de macrófagos (GUPTA; VLAHAKIS, 

2009; ITO et al., 2014), eventos cruciais para a migração de linfócitos e macrófagos para a área 

de inoculação da leishmanina. Nos cães testados, o alelo A foi associado a LST positiva e 

aumento da área de induração (Figura 37), sugerindo que esse alelo possa induzir a atividade 

da Integrina α9. 

 

Figura 36 – Gráfico da região do cromossomo 23 mostrando a localização do marcador BICF2P506643, p = 1,22 
× 10-5 associado ao resultado do LST. SNP localizado no gene ITGA9. 

Fonte: (BATISTA, 2015). 
 
 
Figura 37 – Comparação da proporção de cães LST+ e do tamanho da área de induração entre os genótipos do 
SNP BICF2P506643 localizado no gene ITGA9 

 

 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

Legenda: Aumento da proporção de resultado positivo no LST e aumento da área de induração entre cães 
portadores do alelo A.  

 

Em acordo com os nossos achados, JERONIMO et al., 2007b em um estudo em 

humanos identificaram SNPs nos genes TGFB1 e LECT2 associados ao fenótipo LST+; uma 

região localizada entre TGFB1 e LECT2 e SNPs no gene IL4 associados ao fenótipo LST- (Figura 
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3). FRADE et al., 2011 também em humanos observaram associação de SNP no gene TGFB1 

com o fenótipo LST-. O gene correpondente por ortologia ao TGFB1 no cão encontra-se no 

cromossomo 7, em um locus (70.039.942 – 70.048.346) que está entre os SNP BICF2P161375 

e BICF2P650503 identificados como significantes  em nosso estudo. Os genes IL4 e do LECT2, 

correpondentes por ortologia no cão, encontram-se no cromossomo 11, na vizinhança de 

onde nós identificamos o SNP BICF2P736708. Esses achados demonstram a replicação de duas 

regiões anteriormente descritas, o que evidencia a importância dessas regiões gênicas para a 

resposta ao LST, independente da espécie do hospedeiro. 

  

 

6.7.2 Associação genômica ao tamanho da área de induração no LST (quantitativo) 

 

 

Nessa análise foram testadas 50 amostras. O fator de inflação foi de 

aproximadamente um, indicando o controle dos efeitos da estrutura da população sobre a 

associação. Apenas um marcador foi significativo no cromossomo 10 (Figura 38).  

 

Figura 38 – A análise de associação genômica identificou um marcador associado ao tamanho da área de 
induração no LST (p < 10-5) no cromossomo 10 

Fonte: (BATISTA, 2015). 

 

 O SNP BICF2G630490347, p = 7,31 × 10-7, localiza-se na posição 53.489.836 do 

cromossomo 10. O alelo A apresentou frequência de 43% na amostra testada. Esse SNP 

pertence ao gene KLRAQ1 homólogo do gene PPP1R21 que codifica a subunidade regulatória 

21 da proteína fosfatase 1 (Figura 39). Nessa mesma região, a aproximadamente 870 kb e em 

desequilíbrio de ligação (D’ = 0,576) com o SNP BICF2G630490347 encontra-se o gene EPCAM. 

A proteína de adesão epitelial codificada por esse gene está envolvida em adesão, migração 

de leucócitos e participa da indução da proliferação durante a inflamação (MÜNZ et al., 2004; 

SUMAGIN; PARKOS, 2015). Na vizinhança do EPCAM encontra-se o gene CALM2 que codifica 
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a proteína calmodulina indutora de proliferação celular dependente de cálcio (COLOMBANI; 

ROBB; HESS, 1985). Nos cães amostrados, o alelo A foi associado ao aumento da área de 

induração e com o aumento discreto do índice de proliferação de PBMC (Figura 40) o que 

indica que esse variante pode ser um reforço importante para a migração, adesão e 

proliferação dos leucócitos que promovem o LST. 

 

Figura 39  – Gráfico da região do cromossomo 10 mostrando a localização do marcador BICF2G630490347, p = 
7,31 × 10-7 associado ao tamanho da área de induração no LST 

 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

Legenda: SNP localizado a aproximadamente a 870 Kb dos genes EPCAM e CALM2. O gráfico LD mostra o 
desequilíbrio de ligação (D’ = 0,576) com um SNP próximo ao EPCAM e CALM2. 
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Figura 40 – Comparação do tamanho da área de induração no LST entre os genótipos do SNP BICF2G630490347 
localizado próximo aos genes EPCAM e CALM2 

 

 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

Legenda: Associação do alelo A com o aumento da área de induração e com o aumento discreto da proliferação 
de PBMC. 

 

 

6.7.3 Associação genômica ao resultado qualitativo do ensaio de proliferação (LPA) 

 

 

Dentre os cães amostrados, 15 (8%) foram LPA+ e PCR-, o que indica que o LPA pode 

guardar alguma memória imunológica. Portanto nessa análise foram testadas amostras de 

126 cães, 67 LPA positivos e 59 LPA negativos, independente do resultado na PCR. O fator de 

inflação foi aproximadamente um, mostrando o controle dos efeitos da estrutura da 

população sobre a associação. Foram identificados dois SNPs significativos nos cromossomos 

7 e 11 a depender do modelo utilizado (Figura 41).  

 

Figura 2 – A análise de associação genômica identificou dois marcadores associados ao status no LPA (p < 10-5) 
nos cromossomo 7 e 11 

Fonte: (BATISTA, 2016). 
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O SNP BICF2P1209884, p = 3,4 × 10-6, está localizado na posição 43.350.122 do 

cromossomo 11. O alelo A apresentou uma frequência de 1,5% nos cães LPA+ e de 8,1% nos 

cães LPA- com uma odds ratio estimada em 0,17 ± 0,42. Esse marcador está localizado no gene 

KIAA1797/FOCAD que codifica a proteína de adesão Focadesina (Figura42). Essa proteína é 

um potente supressor de tumor (WEREN et al., 2015). Nos cães amostrados, o alelo A foi 

associado ao status LPA negativo, o que indica que o alelo A pode estar envolvido na ativação 

da expressão da focadesina suprimindo a proliferação de PBMC (Figura 43).  

 

Figura 42 – Gráfico da região do cromossomo 11 mostrando a localização do marcador BICF2P1209884, p = 3,4 
× 10-6 associado ao status no LPA. SNP localizado no gene KIAA1797/FOCAD 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

 

Figura 43 – Comparação da proporção de cães LPA positivos entre os genótipos do SNP BICF2P1209884 localizado 
no gene KIAA1797/FOCAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (BATISTA, 2015). 

Legenda: Associação do alelo A com o resultado negativo no LPA. 

  

O SNP BICF2P826452, p = 2,75 × 10-6, localizado na posição 47.582.500 do 

cromossomo 7 mostrou-se acima do limiar de significância quado o tratamento anti-LVC foi 

incluído no modelo. O seu alelo B apresentou frequência de 71,9% nos cães LPA+ e 48,6% nos 
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cães LPA- e um efeito estimado de 0,39 ± 0,21. Esse SNP está localizado na vizinhança do gene 

PIAS2 (Figura 44) que codifica a proteína inibidora do fator de transcrição STAT (PIAS). A PIAS 

tem a função de regular vias de sinalização como a via STAT (importante na diferenciação 

Th1/Th2), via de supressão tumoral da p53 e de sinalização de hormônios esteróides 

(SCHMIDT; MÜLLER, 2002). Trata-se de uma região cromossômica provavelmente regulada 

intensamente durante a ativação de linfócitos T virgens, por estar na vizinhança dos genes 

IL6R e SMAD2 (Figura 44). O modulador transcricional e transdutor de sinal SMAD2 é induzido 

pela ligação do TGF-β ao seu receptor. Já a citocina proinflamatória IL-6 (ligante do receptor 

IL-6R) e a citocina supressora TGF-β, juntas induzem a diferenciação das células Th17 

produtoras de IL-17 e IL-22 (BETTELLI et al., 2006; MCGEACHY et al., 2007). Quando 

deflagradas em conjunto, as cadeias de sinalização do TGF-β e do IL-6, ocorre expansão de 

clones de Th17, porém quando deflagrada sozinha a sinalização do TGF-β induz a 

diferenciação de clones de Treg (LITTMAN; RUDENSKY, 2010). Aqui, nós observamos uma 

associação do alelo B com resultado positivo no LPA e com o aumento de nível de IFN-, TNF-

α e IL-10 em cultura de PBMC estimulada por antígeno de L. (L.) infantum (Figura 45), o que 

sugere falha da função da PIAS.  

Na Figura 27, nós demonstramos que os cães LPA+ apresentaram um perfil misto de 

citocinas liberadas no sobrenadante de cultura de PBMC estimuladas com antígeno de L. (L.) 

infantum, porém com predominância de citocinas Th1 ou Treg a depender do resultado no 

LST. PBMC de cães LST-/LPA+ produziram maiores níveis de IL-10 e TGF-β enquanto PBMC de 

cães LST+/LPA+ produziram maiores níveis de IFN- e TNF-α. É provável que a região 

cromossômica evidenciada pelo marcador BICF2P826452 esteja sob regulação das citocinas 

contextualizadas no momento da ativação de células T virgens e que o teor de citocinas que 

compõem esse microambiente nos cães LST+ seja predominantemente do conjunto das 

citocinas pró inflamatórias, por exemplo IL-6. Esse contexto induz a diferenciação de linfócitos 

Th17 cuja resposta é a produção de IL-17, IL-22 que cooperam com a resposta Th1, como já 

demonstrado na LV no homem e no cão (PITTA et al., 2009; NASCIMENTO et al., 2015a), 

respectivamente. Já nos cães LST-, é provável que haja predominância de TGF-β e indução da 

diferenciação de células Treg. 
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Figura 44 – Gráfico da região do cromossomo 7 mostrando a localização do marcador BICF2P826452, p = 2,47 × 
10-5 associado com o status no LPA 

 
 

 
Fonte: (BATISTA, 2016). 
 
Legenda: SNP localizado nas proximidades dos genes PIAS2, IL6R e SMAD2. Gráfico LD mostrando desequilíbrio 

de ligação (D’ = 0,66) com um SNP no PIAS2.  
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Figura 45 – Comparação da proporção de cães LPA positivos, dos níveis de IFN-, TNF-α, IL-10 e TGF-β entre os 

genótipos do SNP BICF2P826452 localizado nas proximidades dos genes PIAS2, IL6R e SMAD2. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

Legenda: Associação do alelo B com o resultado positivo no LPA e aumento de IFN-g, TNF-a, IL-10. 
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6.7.4 Associação genômica ao índice de proliferação de PBMC  

 

Para esse GWAS, foram utilizadas 121 amostras de cães de área endêmica testados no 

LPA. O fator de inflação foi de aproximadamente um, indicando o controle da influência das 

variáveis poligênicas resultantes da estrutura da população. Nessa análise, nenhum marcador 

significativamente associado foi identificado. Esse resultado reforça a idéia de que a resposta 

proliferativa de linfócitos T sofre forte regulação pela interação entre a L. (L.) infantum e o 

hospedeiro, como demonstrado na  Figura 26. Por outro lado, o poder estatístico dessa análise 

merece ser melhor averiguado. 

 

 

6.8 AVALIAÇÃO DA IMUNIDADE HUMORAL À INFECÇÃO POR L. (L.) infantum  

 

 

 Afim de avaliar a resposta humoral em relação à progressão clínica da LVC, nós 

quantificamos os níveis de IgM, IgG, IgA e IgE específicas contra L. (L.) infantum em soro de 

165 classificados quanto à progressão clínica (Tabela 3).  

 

 

6.8.1 Resposta de IgM anti-L. (L.) infantum 

 

 

Os níveis de IgM foram sutilmente elevados em cães expostos (II) e sutilmente 

reduzidos em cães severamente doentes (V), porém, sem diferença estatisticamente 

significante (Figura 46). De forma semelhante, outros pesquisadores observaram níveis 

equiparáveis de IgM entre cães sintomáticos e assintomáticos e tendência de diminuição em 

cães sintomáticos (REIS et al., 2006; DE FREITAS et al., 2012).  
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Figura 46 – Níveis de IgM em soro de cães de área endêmica segundo a progressão clínica. 
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Fonte: (BATISTA, 2016). 

Legenda: I - cães não infectados, II - cães expostos, III - cães infectados, IV - cães doentes e V - cães severamente 
doentes. Box plot representa medianas e intervalos interquartis das Unidades de ELISA. 

 
 Em análise de regressão linear, os níveis de IgM foram associados ao sexo (p < 0,05), 

idade (p < 0,001), ao uso de coleira repelente (p < 0,001) e à origem do cão (p < 0,001) (Tabela 

8).  

 

Tabela 8 – Análise de regressão multivariada de características não genéticas do hospedeiro na imunidade 
humoral à infecção natural pela L. (L.) infantum 

Variáveis não 
genéticas 

IgM IgG IgA IgE 

Valores de p Valores de p Valores de p Valores de p 

Idade 8,417 × 10-5 *** 0,4073  0,801454  0,004507 ** 
Sexo 0,0339853 *  0,4774  0,696977  0,498637  

Origem 4,283 × 10-4 *** 8,982 × 10-7 *** 8,384 × 10-6 *** 5,809 × 10-6 *** 
Coleira repelente 3,296 × 10-4 *** 0,6938  0,215503  0,373443  

Vacina LVC 0,9350472  1,513 × 10-11 *** 0,289898  0,797508  
Tratamento LVC  0,0624530 5,251 × 10-10 *** 0,001106 ** 0,119878  

Fonte: (BATISTA, 2016). 
Nota: *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 

 

A IgM é a primeira imunoglobulina secretada por linfócitos B ativados e não depende 

do auxílio de linfócitos T para ser secretada (timo independente), por conta disso os maiores 

níveis de IgM são observados na fase aguda da infecção, antes das células B sofrerem troca de 

classe, o que justifica a detecção dos maiores níveis nos cães expostos (II) em comparação aos 

demais cães avaliados no estudo. Essa imunoglobulina é encontrada na corrente sanguínea, 

onde pode ativar a via clássica do sistema complemento, ou ser depositada nos rins. No 
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plasma, a IgM representa menos de 10% das imunoglobulinas, embora apresente o maior 

peso molecular por circular na forma pentamérica (SOARES; MORAES; MORAES, 2009; 

MURPHY 2012).  

  

 

6.8.2 Associação genômica à resposta de IgM anti-L. (L.) infantum 

 

 

Na análise de associação genômica para os níveis de IgM foram testadas 165 

amostras. O valor do fator de inflação foi de aproximadamente um, indicando controle dos 

efeitos de estrutura da população na associação. Dois marcadores foram significativamente 

asociados à IgM e mantiveram nível de significância em todos os modelos testados (1 × 10-5), 

(Figura 47).  

 

Figura 47 – A análise de associação genômica identificou dois marcadores associados aos níveis de IgM anti-L. 
(L.) infantum (p < 10-5) nos cromossomos 9 e 23 em cães de área endêmica. 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

 

O marcador BICF2P397161, p = 6,13 × 10-6, localizado na posição 48.301.319 do 

cromossomo 9. O alelo A apresentou uma frequência de aproximadamente 5% na amostra 

estudada e está localizado no gene NXN (Figura 48) que codifica a proteína nucleoredoxina 

(NRX), da família das oxidoredutases tioredoxinas conhecidas por regular negativamente a via 

Wnt/β-Catenina em uma maneira dependente de ROS. Essa via é importante no crescimento, 

proliferação e diferenciação celular (FUNATO; MIKI, 2007). Foi demonstrado que a 

nucleoredoxina regula negativamente a via TLR4/MyD88 importante na imunidade inata, que 

é envolvida em muitas funções, incluindo o aumento dos níveis de imunoglobulinas (HAYASHI 

et al., 2010). Curiosamente, a NRX possui alta similaridade com a Tryparedoxina (TryX), uma 
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tioreordoxina de tripanossomatídeaos (FUNATO; MIKI, 2007). Aqui, o alelo A foi associado ao 

aumento de IgM (Figura 49), o que sugere bloqueio do NXN. 

 

Figura 48 – Região do cromossomo 9 em que está localizado o marcador BICF2P397161, p = 6,13 × 10-6, 
associado aos níveis de IgM anti-L. (L.) infantum. SNP localizado no gene NXN 

 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

 

Figura 49 – Comparação dos níveis de IgM anti-L. (L.) infantum entre os genótipos do SNP BICF2P397161 
posicionado no gene NXN. Associação do alelo A com o aumento dos níveis de IgM anti-L. (L.) infantum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

 

O segundo marcador associado à IgM foi o BICF2P1333073, p = 3,96 × 10-6, localizado 

na posição 30.383.100 do cromossomo 23. A frequência do alelo A na amostra estudada foi 

de 5,4%. O SNP identificado está localizado no gene SH3BP5 (Figura50) que codifica a proteína 

adaptadora de ligação ao domínio SH3 da Tirosina Quinase de Agamaglobulinemia de Bruton 

(Btk). A SH3BP5 inibe a ativação da (Btk) por inibir suas auto e transfosforilação. A Btk é crucial 

para o crescimento, ativação e diferenciação de células da linhagem mieloide, linfócitos B e 

para o rearranjo da cadeia pesada das imunoglobulinas (MATSUSHITA et al., 1998; YAMADORI 
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et al., 1999; MOHAMED et al., 2009). Uma mutação no gene BTK causa uma imunodeficiência 

específica da resposta de IgM em humanos (LIM et al., 2013). Além disso, Btk regula 

positivamente a produção de citocinas pro inflamatórias induzida pelo receptor do tipo toll 

(TLR9) (LEE et al., 2008). Em nosso estudo, o alelo A do SNP BICF2P1333073 do SH3BP5 foi 

associado ao aumento crítico dos níveis de IgM, IgG, IgA, (Figura 51) indicando que o alelo A 

pode ser inibitório para o gene SH3BP5. Além disso, o alelo A também foi associado ao 

aumento da concentração de TNF-α e IFN- em sobrenadante de cultura de PBMC estimulada 

com antígeno de L. (L.) infantum. Entretanto, conclusões adicionais devem considerar que 

cerca de 30% dos cães homozigotos (BB) e 20% dos cães heterozigotos (AB) foram negativos 

na PCR, enquanto 100% dos cães AA foram positivos na PCR, o que pode estar influenciando  

parâmetros de imunidade apresentados. 

 

Figura 50 – Gráfico da região do cromossomo 23 de localização do marcador BICF2P1333073, p = 3,96 × 10-6 
associado aos níveis de IgM anti-L. (L.) infantum. SNP localizado no gene SH3BP5 

Fonte: (BATISTA, 2015). 
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Figura 51 – Comparação dos níveis de imunoglobulinas e citocinas pró inflamatórias entre os genótipos do SNP 
BICF2P1333073, posicionado no gene SH3BP5 

 

 
 

Fonte: (BATISTA, 2015). 

Legenda: Relação do alelo A com o aumento dos níveis de imunoglobulinas e citocinas proinflamatórias. 
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6.8.3 Resposta de IgG anti-L. (L.) infantum 

 

 

Os níveis de IgG foram maiores nos cães severamente doentes (V) em comparação aos 

cães não infectados (I) e infectados (III) (p ≤ 0,001) e doentes (IV) (p ≤ 0,05); nos cães doentes 

(IV) em comparação ao cães não infectados (I) (p ≤ 0,001) e infectados (III) (p ≤ 0,01) e nos 

cães expostos (II) em comparação com os cães não infectados (I) (p ≤ 0,05), (Figura 52). Em 

análise de regressão linear os níveis de IgG foram associados com a vacinação anti-LVC (p < 

0,001), com o tratamento anti-LVC (p < 0,001) e à origem dos cães (p < 0,001) (Tabela 8). 

 
Figura 52 – Níveis de IgG em soro de cães de área endêmica segundo a progressão clínica 
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Fonte: (BATISTA, 2012). 
 
Legenda: I - cães não infectados, II - cães expostos, III - cães infectados, IV - cães doentes e V - cães severamente 

doentes. Box plot representa medianas e intervalos interquartis das Unidades de ELISA. * p ≤ 0,05, ** p 
≤ 0,01, *** p ≤ 0,001 (teste não paramétrico de Kruskal-Wallis). 

  

A IgG é a imunoglobulina mais abundante no soro, onde pode ativar a via clássica do 

sistema completo, além de ser a imunoglobulina que permanece por mais tempo em 

circulação antes de ser degradada, o que pode justificar os seus altos níveis no soro. Os níveis 

de todas as subclasses de IgG aumentam com o agravamento clínico da LVC (SOLANO-

GALLEGO et al., 2001b; INIESTA; GÁLLEGO; PORTÚS, 2005). Dentre as duas subclasses mais 
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estudadas na LVC (IgG1 e IgG2), a IgG1 é a mais abundante e pode ligar os receptores de Fc 

(FcR) presentes em fagócitos como macrófagos e em podócitos que fazem internalização e 

degradação dessa imuniglobulina. A produção de IgG1 acontece quando linfócitos B são 

influenciados pela IL-4 liberada por linfócitos Th2 ou por linfócitos T auxiliares foliculares (TFH) 

nos tecidos linfóides (MURPHY 2012). Nesse estudo, a liberação de IL-4 pelas PBMC 

estimuladas com Ag de L. (L.) infantum, em níveis detectáveis, foi notada apenas em cães 

expostos (II) os quais apresentaram aumento de IgG em relação a cães não infectados (I), 

(Figura 53). De maneira semelhante, BARBOSA et al., 2011 observaram aumento da expressão 

de IL-4 em PBMC de cães assintomáticos. Esse resultado sugere que a IgG1 esteja envolvida 

no aumento de IgG total em cães expostos. Outros pesquisadores mostraram que durante 

estágios mais avançado da infecção, a IL-4 foi detectada em outros tecidos como baço e 

linfonodo mas não no sangue (STRAUSS-AYALI; BANETH; JAFFE, 2007; BARBOSA et al., 2011). 

Nos cães avaliados em nosso estudo, os níveis de IgG total foram positivamente 

correlacionados com a carga parasitária no linfonodo (r = 0,507; p < 0,001). Corroborando com 

esse achado, outros estudos do campo da imunidade humoral também mostraram que o 

aumento do nível de IgG total e das subclasses de IgG é correlacionado com o aumento da 

carga parasitária, com excessão da IgG2 (QUINNELL et al., 2003a; REIS et al., 2006; CARSON et 

al., 2010). Para que ocorra a troca de classe de IgM para IgG2, é necessário que a célula B 

receba a influência do IFN- liberado por linfócitos Th1, TCD8+ ou TFH (MURPHY 2012). Quando 

comparados, os níveis de imunoglobulinas entre os perfis de imunidade celular, 

surpreendentemente, os maiores níveis de IgG total foram notados em cães do perfil 

LST+/LPA+ que havia sido associado aos altos níveis de IFN- e TNF-α (Figura 54). De fato 

houve correlação positiva entre níveis de IgG total e níveis de IFN- (r =4,30; p < 0,001), o que 

sugere aumento de IgG2 nesse perfil. Demais estudos serão necessários para investigar os 

níveis de cada subclasse nesses perfis. Além disso, o aumento dos níveis de IgG no perfil 

LST+/LPA+ também pode estar envolvido na incidência de manifestação de sintomas em cães 

LST+, uma vez que parte da patogenia da LVC é mediada pela deposição imunoglobulinas nos 

tecidos (NIETO et al., 1992; SOARES; MORAES; MORAES, 2009; KOUTINAS; KOUTINAS, 2014). 
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Figura 53– Níveis de IL-4 em sobrenadante de cultura de PBMC segundo a progressão clínica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

Legenda: I - cães não infectados, II - cães expostos, III - cães infectados, IV - cães doentes e V - cães severamente 
doentes. Box plot representa medianas e intervalos interquartis das diferenças entre os grupos Leish 
e meio. 

 

 

Figura 54 – Níveis de IgG em soro de cães de área endêmica segundo perfis de imunidade celular 

 

Fonte: (BATISTA, 2016).  

Legenda: LST indica o número de cães positivos no teste da leishmanina; LPA significa o número de cães positivos 
no ensaio de proliferação de PBMC estimuladas com antígeno de L. (L.) infantum; CTL significa o número 
de cães não nfectados. Box plot representa medianas e intervalos interquartis das Unidades de ELISA.  
* p ≤ 0,05 (teste não paramétrico de Kruskal-Wallis). 
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6.8.4 Associação genômica à resposta de IgG anti-L. (L.) infantum 

 

 

Foram testadas amostras de 165 cães. O fator de inflação foi de aproximadamente 1, 

indicando ajuste apropriado para potenciais efeitos de estrutura da população na associação. 

Três marcadores foram significativos ( p < 10-5) (Figura 55). Por ter causado aumento do fator 

de inflação (1,47) o tratamento contra LVC não foi incluído no modelo.  

 

Figura 55 – A análise de associação genômica identificou três marcadores associados aos níveis de IgG anti-L. (L.) 
infantum (p < 10-5) nos cromossomos 20, 21 e 26 de cães de área endêmica 

 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

 

O marcador BICF2P611903, p = 5,03 × 10-6 está localizado na posição 39.083.622 do 

cromossomo 20. O alelo B apresentou frequência de 18% na amostragem testada. O marcador 

em questão está localizado a aproximadamente 49 kb do gene IL17RB (Figura 56) que codifica 

o receptor da IL-17B e IL-17E, cujos ligantes induzem o aumento da produção das citocinas 

proinflamatórias TNF-α, IL-1β, IL-6 e IL-23 por macrófagos e exacerbação da inflamação na 

artrite em camundongos (YAMAGUCHI et al., 2007). Nesse estudo, o alelo B foi associado à 

diminuição do nível de IgG anti- L. (L.) infantum, de TNF-α, NO e índice de proliferação (Figura 

57). Esse achado sugere uma provável associação do alelo B com o bloqueio do receptor da 

IL-17B e por consequência, bloqueio da cooperação da IL-17 com a resposta Th1, levando a 

queda dos níveis de IgG. Demais estudos serão necessários para aprofundar o papel dessa 

associação. 
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Figura 36 – Gráfico da região do cromossomo 20 indicando a localização do marcador BICF2P611903, p = 5,03 × 
10-6 associado aos níveis de IgG anti-L. (L.) infantum. SNP localizado a 49 Kb do gene IL17RB 

 

Fonte: (BATISTA, 2015). 

 
 
Figura 57 – Comparação dos níveis de IgG L. (L.) infantum, TNF-, nitrito e índice de proliferação de PBMC entre 

os genótipos do SNP (BICF2P611903) variante posicional na vizinhança do gene IL17RB 

 

 
Fonte: (BATISTA, 2016). 

Legenda: Associação do alelo B com diminuição de IgG L. (L.) infantum, TNF-, nitrito e índice de proliferação de 
PBMC. 
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O marcador BICF2G630654815, p = 9,64 × 10-6, localizado na posição 12.120.865 do 

cromossomo 21. O alelo B apresentou frequência de 7,5% na amostragem testada. Esse SNP 

localiza-se próximo e em desequilíbrio de ligação com um SNP no gene NOX4 (D’ = 0,61). Na 

mesma região encontra-se o gene RAB38 (D’ = 0,75) (Figura 58). Aqui, o alelo B do SNP 

BICF2G630654815 foi associado ao aumento do nível de IgG anti-L. (L.) infantum (Figura 59) e 

pode representar o aumento da disseminação do parasito se levarmos em consideração a 

correlação entre a resposta de IgG com a carga parasitária no linfonodo (r = 0,507; p < 0,001). 

O marcador BICF2P918770 localizado na mesma região foi associado ao status de infecção 

(item 0). Esses resultados reforçam a importância dessa região do cromossomo 21 para a 

susceptibilidade à infecção pela L. (L.) infantum em cães e apontam essa região como 

candidata a análise de replicação, sequenciamento e estudo funcional.  

 
Figura 58 – Gráfico da região do cromossomo 21 mostrando a localização do marcador BICF2G630654815, p = 

9,64 × 10-6 associado aos níveis de IgG anti-L. (L.) infantum 

 

 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

Legenda: SNP localizado nas proximidades dos genes NOX4 (ENSCAFG00000004369) e RAB38 
(ENSCAFG00000004387). 
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Figura 59 – Comparação dos níveis de IgG anti-L. (L.) infantum entre os genótipos do SNP BICF2G630654815 
variante posicional na vizinhança dos genes NOX4 e RAB38. Associação do alelo B com o aumento dos níveis de 
IgG anti-L. (L.) infantum 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

 

O terceiro marcador associado aos níveis de IgG anti- L. (L.) infantum foi o 

BICF2G630804562, p = 3 × 10-6, localizado na posição 12.061.517 do cromossomo 26. O alelo 

A apresentou frequência de 5,6 % na amostragem estudada e está localizado a 

aproximadamente 617 pb do gene SH2B3 (Figura 60) que codifica a proteína adaptadora Lnk 

envolvida em uma série de vias de sinalização de citocinese em linfócitos e hematopoiese. Lnk 

regula negativamente a expanção de células hematopoiéticas da linhagem linfoide e altera a 

maturação de linfócitos B em camundongos (TAKAKI et al., 2003). Além disso, a LnK regula 

negativamente a expressão do receptor IL-12Rβ1 em células dendríticas levando à diminuição 

da produção de IFN- em camundongo (MORI et al., 2014). Em nosso conjunto de dados, nós 

observamos que o alelo A foi associado ao aumento crítico de IgG, IgA, IgE e IgM anti-L. (L.) 

infantum. O alelo A também foi associado ao aumento de IFN-, TNF-α, IL-10, TGF-β e a uma 

maior proliferação em PBMC nos cães portadores desse alelo (Figura 61). Os dados 

apresentados sugerem que o alelo A pode estar envolvido no bloqueio da função do LnK, 

entretanto a magnitude dessas associações deve ser melhor investigada, já que cerca de 30% 

dos cães homozigotos BB não tiveram resultado negativo na PCR enquanto 100% dos cães 

heterozigotos AB e homozigotos AA foram positivos na PCR. 
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Figura 60 – Gráfico da região do cromossomo 26 de localização do marcador BICF2G630804562, p = 3 × 10-6 
associado aos níveis de IgG anti-L. (L.) infantum. SNP localizado no gene SH2B3 

 

 

Figura 61 – Comparação dos níveis de imunoglobulinas, carga parasitária, extresse oxidativo e clínica entre os 

genótipos do SNP BICF2G630804562 variante posicional no gene SH2B3 

 

 
 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

Legenda: Associação do alelo A com o aumento dos níveis de imunoglobulinas e citocinas.  
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6.8.5 Resposta de IgA anti-L. (L.) infantum 

 

 

Os níveis de IgA de cães severamente doentes (grupo V) foram significativamente 

maiores em comparação aos níveis de IgA nos grupos II e IV (p ≤ 0,01) e em relaçãao aos grupos 

I e III (p ≤ 0,001), (Figura 62). Em análise de regressão linear, a IgA foi positivamente associada 

ao tratamento anti-LVC (p < 0,01) e à origem (p < 0,001) (Tabela 8). Níveis de IgA vem sendo 

descritos como aumentados em cães infectados em comparação com cães não infectados 

(REIS et al., 2006; DE FREITAS et al., 2012) ou sugestivamente aumentados à medida em que 

ocorre o agravamento da LVC (REIS et al., 2006). 

 

Figura 62 – Níveis de IgA em soro de cães de área endêmica segundo a progressão clínica 
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Fonte: (BATISTA, 2016). 

Legenda: I - cães não infectados, II - cães expostos, III - cães infectados, IV - cães doentes e V - cães severamente 
doentes. Box plot representa medianas e intervalos interquartis das Unidades de ELISA. ** p ≤ 0,01, *** 
p ≤ 0,001 (teste não paramétrico de Kruskal-Wallis). 

  
A troca de classe de IgM para IgA em linfócitos B depende da influência de TGF-β 

liberada por linfócitos Th2, Treg ou TFH (MURPHY 2012). Nos cães amostrados aqui, houve 

aumento dos níveis de TGF-β em sobrenadante de PBMC de cães severamente doentes (V) 

em comparação com cães expostos (II) (Figura 63). 
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Figura 63 – Níveis de TGF-β em sobrenadante de cultura de PBMC segundo a progressão clínica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

Legenda: I - cães não infectados, II - cães expostos, III - cães infectados, IV - cães doentes e V - cães severamente 
doentes. Box plot representa medianas e intervalos interquartis das diferenças entre os grupos Leish e 
meio. *p ≤ 0,05 (teste não paramétrico de Kruskal-Wallis). 

 
Complexos imunes de IgA com glicosilação aberrante podem ativar o sistema 

complemento e incitar inflamação aguda (HASHIMOTO et al., 2012). IgA também pode ligar 

FcR e ativar podócitos, macrófagos e células dendríticas que internalizam e degradam 

complexos imunes (YAMAJI et al., 2014). Essa imunoglobulina participa da defesa às 

superfícies mucosas e pode ser secretada em órgãos que geralmente albergam parasitos no 

curso da LVC como tubo gastrintestinal, pulmões e rins (NIETO et al., 1992; PINTO et al., 2011; 

SILVA et al., 2013). Em humanos, a deposição de complexos imunes contendo IgA na 

membrana basal glomerular causa uma nefropatia imunomediada chamada nefropatia de IgA, 

na qual as infecções têm participação (SALVADORI, 2015). Em cães infectados pela L. (L.) 

infantum nota-se comumente glomerulonefrite com infiltrado linfoplasmocitário e presença 

de antígenos do parasito nos rins, o que deduz secreção de imunoglobulinas (COSTA et al., 

2010). Nesses cães, o aumento dos níveis de IgA no soro foram associados à presença de 

depósitos de IgA no tecido renal (NIETO et al., 1992). Além disso, a presença de ambas IgA e 

IgG anti-L. (L.) infantum na urina de cães infectados foi descrita como marcador de lesão renal 

severa (TODOLÍ et al., 2009). 
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6.8.6 Associação genômica à resposta de IgA anti-L. (L.) infantum 

 

 

Para avaliar a associação genômica aos níveis de IgA anti-L. (L.) infantum foram 

testadas 165 amostras. O fator de inflação foi de aproximadamente 1, mostrando o controle 

dos efeitos da estrutura da população sobre a associação. Três marcadores foram 

considerados significativos (Figura 64), porém apenas um marcador no cromossomo 24 

manteve grau de significância quando o tratamento contra LVC foi incluído no modelo.  

 

Figura 64 – Análise de associação genômica identificou dois marcadores associados aos níveis de IgA anti-L. (L.) 
infantum (p < 10-5) nos cromossomos 2 e 24 em cães de área endêmica 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

 

O marcador BICF2G630495425, p = 7,53 × 10-6 localizado na posição 76.519.452 do 

cromossomo 2. O alelo A apresentou frequência de aproximadamente 25% na amostra 

estudada e está localizado no gene LIN28A (Figura 65) que codifica a proteína Lin28. Essa 

proteína age como supressora da biogênese de microRNA por ligar-se ao precussor de miRNA 

let-7, levando à persistência de células embrionárias. A Lin28 é envolvida na diferenciação 

final de células progenitoras do néfron. A superexpressão da Lin28 induziu tumor de Wilms 

em rins de camundongo por bloquear a diferenciação final (URBACH et al., 2014).  

Nas Figura 62 e Figura 63 nós demonstramos aumento de IgA e aumento de TGF-β em 

cães severamente doentes (V). A TGF-β é envolvida com acúmulo de matriz extracelular 

mesangial em nefropatias e foi descrito recentemente como indutor da Lin28 em células 

mesangiais de murino (PARK et al., 2014). Em nosso conjunto de dados o alelo A foi associado 

ao aumento dos níveis de IgA anti-L. (L.) infantum e aumento discreto de creatinina no soro 

(Figura 66), o que sugere associação do alelo A com aumento da expressão da Lin28 e aponta 

para uma provável inabilidade das células mesangiais em fagocitar complexos imunes de IgA 

depositados na membrana basal do filtro glomerular.  
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Figura 65 – Gráfico da região do cromossomo 2 de localização do marcador BICF2G630495425, p = 7,53 × 10-6 
associado aos níveis de IgA anti-L. (L.) infantum. SNP localizado no gene LIN28A 

 

Fonte: (BATISTA, 2016). 
 

 
Figura 66 – Comparação dos níveis de IgA anti-L. (L.) infantum entre os genótipos do SNP (BICF2G630495425) 

variante posicional no gene LIN28A 
 

 
 

Fonte: (BATISTA, 2016).  

Legenda: Associação do alelo A com o aumento dos níveis de IgA anti-L. (L.) infantum e aumento discreto de 
creatinina no soro. 

 

O segundo marcador associado com a resposta de IgA foi o BICF2G630499066, p = 2,14 

× 10-6, localizado na posição 31.871.459 do cromossomo 24. O alelo A teve frequência de 

aproximadamente 10% na amostra testada e o SNP em questão está posicionado a 

aproximadamente 127 kb do gene MAFB que codifica o fator de transcrição MafB (Figura 67). 

O MafB reduz a diferenciação de células dendríticas e a autorenovação de macrófagos 

funcionais maduros (AZIZ et al., 2009; HOWELL et al., 2012). Por outro lado, MafB foi descrita 

como essencial para a diferenciação de podócitos. Quando a MafB foi superexpressa em 

podócitos murinos previniu nefropatia diabética (MORIGUCHI et al., 2006; MORITO et al., 

2014). Aqui, o alelo A foi associado a níveis aumentados de IgA anti-L. (L.) infantum e ao 
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aumento de creatinina e ureia no soro (Figura 68). Esses dados sugerem que alelo A do 

BICF2G630499066 está envolvido na redução da expressão de MafB levando à redução da 

diferenciação de podócitos com consequente incapacidade de fagocitar os complexos imunes 

da membrana basal glomerular e prejuízo da filtração caracterizando assim nefropatia 

(glomerulonefrite). Esses achados apontam a participação dos genes LIN28A e MAFB na 

patogenia da nefropatia da LVC e como possíveis alvos terapêuticos, já que a nefropatia 

constitui uma das maiores complicações da LVC (COSTA et al., 2010).  

 

Figura 67 – Gráfico da região do cromossomo 24 de localização do marcador BICF2G630499066, p = 2,14 × 10-6 
associado aos níveis de IgA anti-L. (L.) infantum. SNP localizado a 127 kb do gene MAFB 

 

Fonte: (BATISTA, 2016). 
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Figura 68 – Comparação dos níveis de IgA anti-L. (L.) infantum e da carga parasitária entre os genótipos do SNP 
(BICF2G630499066) variante posicional no gene MAFB 

 

 
 

Fontes: (BATISTA, 2016). 

Legenda: Relação do alelo A com o aumento dos níveis de IgA anti-L. (L.) infantum e da carga parasitária no 
linfonodo. 

 

 

6.8.7 Resposta de IgE anti-L. (L.) infantum 

 

 

Os níveis de IgE foram mais elevados em cães com doença severa (V) em comparação 

aos cães dos grupos I e IV (p ≤ 0,001) e do grupo III (P ≤ 0,01), mas sem diferença em relação 

aos cães expostos (II) (Figura 69). IgE foi associada à idade (p < 0,01) e à origem dos cães (p < 

0,001) (Tabela 8). 
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Figura 69 – Níveis de IgE em soro de cães de área endêmica segundo progressão clínica 
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Fonte: (BATISTA, 2016). 

Legenda: I - cães não infectados, II - cães expostos, III - cães infectados, IV - cães doentes e V - cães severamente 
doentes. Box plot representa medianas e intervalos interquartis das Unidades de ELISA. ** p ≤ 0,01, *** p ≤ 0,001 
(teste não paramétrico de Kruskal-Wallis). 

 
Das imunoglobulinas, a IgE é a menos abundante e de menor meia vida no soro. Essa 

imunoglobulina pode ligar-se a receptores FcR na superfície de fagócitos e tem alta afinidade 

por mastócitos e basófilos, portanto é capaz de desencadear reação de hipersensibilidade 

imediata (MURPHY 2012). Altos níveis de IgE em cães são classicamente associada a reações 

de hipersensibilidade alérgicas ou infecções causadas por helmintos. Na LVC altos níveis de 

IgE tem sido associados a estágios avançados de infecção (INIESTA; GÁLLEGO; PORTÚS, 2005), 

assim como foi observados nos cães severamente doentes desse estudo. 

A troca de classe de IgM para IgE em murinos depende da influência da IL-4 e IL-5 

liberada por linfócitos T e eosinófilos (MURPHY 2012). Os cães que apresentaram níveis 

detectáveis de IL-4 em cultura de PBMC estimulada (cães expostos, II), (Figura 53), também 

apresentaram elevação sutil de IgE, semelhante ao que foi observado para IgG. Esse dado 

indica que a IL-4 poder ser importante para a resposta de IgE também em cães. 

 

 

6.8.8 Associação genômica à resposta de IgE anti-L. (L.) infantum 

 

 

Para avaliar a associação genômica aos níveis de IgE anti-L. (L.) infantum foram 

testadas 165 amostras. O fator de inflação foi de aproximadamente 1, mostrando o controle 
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dos efeitos da estrutura da população sobre a associação. Porém, nenhum marcador foi 

considerado significativo. Um resultado semelhante foi observado para os valores de IgE que 

não sofreram transformação Box-Cox ou testados em diferentes modelos. 

 A regulação genética da resposta de IgE total em humanos tem sido a polimorfismo no 

gene do receptor de IgE em basófilos (WEIDINGER et al., 2008), entretanto, um efeito muito 

maior na resposta de IgE total tem sido atribuído à regulação epigenética, como a baixa 

metilação em genes de mediadores inflamatórios em eosinófilos descrita por (LIANG et al., 

2015). A importância do papel da regulação epigenética na resposta de IgE ou o baixo poder 

de análise podem explicar a não identificação de variantes genômicos associados à resposta 

de IgE em nosso conjunto de dados. A regulação genética da resposta de IgE na LVC não tem 

sido investigada.  

 

 

6.8.9 Resposta de IgG anti-saliva de flebotomíneo 

 

 

A maioria dos animais de área endêmica de LV apresentou nível detectável de 

anticorpo anti-saliva de Lu. longipalpis nos soros, independete do grupo clínico. De um total 

de 189 amostras de soro testadas pela técnica de ELISA para avaliação dos níveis de IgG anti-

saliva de Lu. longipalpis, 132 mostraram-se positivos (70%). Considerando os diferentes 

grupos de progressao clínica, 13/21 cães do grupo I (62%), 10/12 cães do grupo II (83,3%), 

52/56 no grupo III (93%), 34/52 do grupo IV (65,3%) e 10/24 do grupo V (42%) foram positivos. 

Na análise quantitativa, os níveis de IgG anti-saliva de Lu. longipalpis foram maiores nos 

animais dos grupos II e III, cães expostos e infectados, em relação aos animais do grupo V (P ≤ 

0,05), cães com doença severa (Figura 70) e foram associados com a origem (p < 0,01) (Tabela 

9). 
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Figura 70 – Níveis de IgG anti-HGS de Lu. longipalpis em soro de cães de área endêmica segundo progressão 
clínica 

 
Fonte: (BATISTA, 2015). 

Legenda: I - cães não infectados, II - cães expostos, III - cães infectados, IV - cães doentes e V - cães severamente 
doentes. Box plot representa medianas e intervalos interquartis das Unidades de ELISA. ** p ≤ 0,01, 
*** p ≤ 0,001 (teste não paramétrico de Kruskal-Wallis). 

 

Tabela 9 – Análise de regressão multivariada de características não genéticas do hospedeiro na imunidade 
humoral à infecção natural pela L. (L.) infantum 

Variáveis não genéticas 
IgG anti-HGS de Lutzomyia longipalpis 

Valores de p 
Idade 0,264116  
Sexo 0,351996  

Origem 0,002081 ** 
Coleira repelente 0,502529  

 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

 

Corroborando para a caracterização do grupo de animais expostos, os níveis de IgG 

anti-saliva de Lu.longipalpis foram avaliados e pudemos observar que 83,3% dos animais deste 

grupo mostraram níveis detectáveis de anticorpo anti-saliva do vetor, portanto estavam 

sendo expostos a picada de vetor em área endêmica. Importante salientar, que a grande 

maioria dos animais avalidados neste estudo apresentou nível detectável de anticorpo anti-

saliva de Lu. longipalpis nos soros, porém a proporção de cães positivos para anticorpo anti-

saliva diminuem à medida que a infecção avança e os sinais clínicos aparecem. Os resultados 

mostram que quase o dobro dos animais infectados sem sintomas apresentou níveis 

detectáveis de anticorpo anti-saliva do vetor em relação aos animais severamente doentes 

(grupo V). Esses achados sugerem que a produção de anticorpo anti-saliva de flebotomíneo 
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confere um certo grau de proteção ao cão e/ou que cães assintomáticos são mais expostos ao 

flebotomíneo. A identificação de variantes genômicos associados à resposta de IgG anti-HGS 

de Lu. longipalpis podem ajudar a elucidar essas questões.  

 

 

6.8.10 Associação genômica à resposta de IgG anti-HGS de Lutzomyia longipalpis 

 

 

 Para avaliar a associação genômica aos níveis de IgG anti-homogenato de glândula 

salivar (HGS) de Lu. longipalpis foram testadas 178 amostras após todas as filtragens. Para 

essa análise foram excluídas do modelo as variáveis vacina anti-LVC e tratamento anti-LVC. O 

valor do fator de inflação foi de aproximadamente um, indicando o controle dos efeitos da 

estrutura da população sobre a associação. Cinco marcadores foram significativos (Figura 71). 

 
 
Figura 71 – Análise de associação genômica identificou 5 marcadores associados aos níveis de IgG anti-HGS de 

Lu. longipalpis (p < 10-5) nos cromossomos 2, 20 e 31 em cães de área endêmica 

Fonte: (BATISTA, 2016).  

 

No cromossomo 2, o marcador BICF2P328549, p = 6,5 × 10-6, foi encontrado na posição 

52.946.782. O alelo A apresentou frequência de 7,6% na amostra de cães avaliados e está 

localizado próximo e em desequilíbrio de ligação total (D’ = 1) com um SNP no gene ERBB2IP 

(Figura 72). Esse gene codifica a proteína Erbin envolvida na regulação da via da MAP quinase, 

na inibição da via NF-B e de citocinas dependentes de Nod2, além de estar associado à 

inibição da via de sinalização de TGF-β(HUANG et al., 2003; MCDONALD, 2005; DAI et al., 

2007). Em nossa amostragem, o alelo A foi associado com níveis aumentados de IFN- e TGF-

β (Figura 73). Esses dados apontam para uma possível associação do alelo A com o bloqueio 

do gene ERBB2IP. Mais próximo e em desequilíbrio de ligação total (D’ = 1) com o SNP 

BICF2P328549 está o gene CD180 (Figura73). O produto da sua expressão é uma molécula de 

superfície que coopera com MD-1 e TLR4 na resposta imune inata ao LPS em linfócitos B, 
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levando à ativação de NF-B. CD180 também induz o aumento brusco dos níveis de IgG e de 

memória imunológica em murino (MIURA et al., 1998; CHAPLIN; CHAPPELL; CLARK, 2013). Em 

nossa amostragem, os cães homozigotos para o alelo A apresentaram altos níveis de IgG anti-

HGS de Lu. longipalpis (Figura 74). O alelo A do marcador BICF2P328549 foi associado à 

indução das respostas pró inflamatórias, no entanto, apenas 26/178 (15%) dos cães 

amostrados é portador desse alelo (AA/AB), os outros 152/178 (85%) é homozigoto para o 

alelo B (BB) que foi associado à supressão das respostas de IgG anti-HGS de Lu. longipalpis e 

pró inflamatória. Esses achados são compatíveis com o papel imunomodulatório da saliva de 

Lu. longipalpis que cria um microambiente propício à disseminação silenciosa do parasito 

(KAMHAWI, 2000; ROHOUSOVA; LIPOLDOVA; VOLF, 2005).  

 

 

Figura 72– Gráfico da região do cromossomo 2 de localização do marcador BICF2P328549, p = 6,5 × 10-6 associado 
aos níveis de IgG anti-HGS Lu. longipalpis 

Fonte: (BATISTA, 2015). 
 
Legenda: SNP localizado próximo dos genes CD180 (ENSCAFG00000007594) ERBB2IP (ENSCAFG00000007537). 

O gráfico LD mostra o desequilíbrio de ligação (D’ = 1) com um SNPs nos genes ERBB2IP e CD180. 
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Figura 73 – Comparação dos níveis de IgG anti-HGS Lu. longipalpis, IFN- e TGF-β entre os genótipos do SNP 
(BICF2P328549) em desequilíbrio de ligação com o gene ERBB2IP 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

Legenda:  Associação do alelo A com o aumento dos níveis de IgG anti-HGS Lu. longipalpis, IFN- e TGF-β. 

 

O SNP BICF2P1464798, p = 4,86 × 10-6, localizado na posição 4.931.871 do cromossomo 

20. O alelo A apresentou uma frenquência de 43,2% nos cães amostrados. Esse SNP está 

posicionado nas proximidades dos genes RAB7A_CANFA e RAB43 e em desequilíbrio de 

ligação com um SNP do gene RAB7A_CANFA (D’ = 0,65), (Figura 74). A Rab7 controla a 

acidificação e maturação do fagossomo em fagolisossomo. SCIANIMANICO et al., 1999 

demonstraram que fagossomo contendo L. donovani deficiente em LPG sofreu maturação e 

adquiriu Rab7 normalmente enquanto que L. donovani selvagem inibiu o recrutamento de 

Rab7. A mesma estratégia foi descrita para M. tuberculosis que reduziu o recrutamento de 

Rab7 mas não de Rab43 (SETO; TSUJIMURA; KOIDE, 2011). Nos cães amostrados, o alelo A do 

SNP BICF2P1464798 foi associado à diminuição dos níveis de IgG anti-HGS de Lu. longipalpis e 

ao aumento da proporção de cães infectados (Figura 75). Esses achados podem estar 



131 

   

relacionados ao processamento e apresentação de antígenos da saliva na montagem de uma 

resposta humoral específica (CHAPLIN; CHAPPELL; CLARK, 2013). Uma variação no gene da 

Rab7 em equilíbrio de ligação com o SNP identificado pode indicar um defeito no 

processamento dos antígenos da saliva de Lu. longipalpis que por consequência estaria 

favorecendo a multiplicação de parasitos. 

 

 Figura 74 – Gráfico da região do cromossomo 20 mostrando a localização do marcador BICF2P1464798, p = 4,86 
× 10-6 associado aos níveis de IgG anti-HGS Lu. longipalpis 

 

 
Fonte: (BATISTA, 2016). 

Legenda: SNP localizado próximo ao gene RAB7A_CANFA. O gráfico LD mostra o desequilíbrio de ligação (D’ = 
0,65) com um SNP no gene RAB7A_CANFA. 
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Figura 75 – Comparação dos níveis de IgG anti-HGS Lu. longipalpis e da proporção de cães infectados entre os 

genótipos do SNP BICF2P1464798 em desequilíbrio de ligação com o gene RAB7A_CANFA 

 

 
 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

Legenda: Associação do alelo A com a diminuição dos níveis de IgG anti-HGS Lu. longipalpis e aumento da 
proporção de cães infectados. 

 

Ainda no cromossomo 20, o SNP BICF2P598981, p = 2,5 × 10-6, localizado na posição 

22.812.312 foi significativo. Esse marcador apresentou frequência de 39% nos cães 

amostrados e está localizado a 941 Kb e em desequilíbrio de ligação (D’ = 0,686) com o gene 

FOXP1 (Figura 76). O fator de transcrição codificado por esse gene é um importante regulador 

transcricional no desenvolvimento de linfócitos B e T quiescentes, regulador negativo da 

proliferação de células epiteliais e da diferenciação de monócito em macrófago e das funçoes 

deste (SHI et al., 2008; FENG et al., 2012; SAGARDOY et al., 2013). O alelo A está presente em 

39% dos cães amostrados e foi assocido à diminuição dos níveis de IgG anti-HGS de Lu. 

longipalpis e ao aumento de IL-10 (Figura 77). Esses achados nos levam a supor que o alelo A 

do SNP em questão pode estar implicado na ativação da atividade de Foxp1.  
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Figura 76 – Gráfico da região do cromossomo 20 mostrando a localização do marcador BICF2P598981, p = 4,86 
× 10-6 associado aos níveis de IgG anti-HGS Lu. longipalpis 

 

Fonte: (BATISTA, 2016). 
 
Legenda: SNP localizado a 941 Kb do gene FOXP1. O gráfico LD mostra o desequilíbrio de ligação (D’ = 0,686) com 
um SNP próximo ao FOXP1. 

 
 
Figura 77 – Comparação dos níveis de IgG anti-HGS Lu. longipalpis e IL-10 entre os genótipos do SNP 

(BICF2P598981) variante posicional localizado a 1,57 Mb do gene FOXP1 

 

 
Fonte: (BATISTA, 2015). 

Legenda: Associação do alelo A com a diminuição dos níveis de IgG anti-HGS Lu. longipalpis e aumento de IL-10. 

 

Dois marcadores foram significativos no cromossomo 31. O SNP BICF2S22913770, p 

= 8,39 × 10-6, localizado na posição 31.580.371 e o SNP BICF2S23210577, p = 8,39 × 10-6, 

localizado na posição 31.558.977 provavelmente entre dois blocos de desequilíbrio de ligação. 

Ambos apresentaram frequência de 37,6% na amostragem testada. Esses marcadores estão a 

aproximadamente 733 Kb e em baixo desequilíbrio de ligação (D’ = 0,215) com o gene RUNX1 
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(Figura 77). Esse gene codifica um fator de transcrição chamado CBF que liga o sítio ativo de 

muitos enhancers e promotores de genes como o enhancer do receptor de linfócitos T e os 

promotores do LCK, IL-3 e GM-CSF. O CBF está envolvido no desenvolvimento, diferenciação 

de linfócitos B e na sinalização do receptor de antígeno de linfócito B (BCR). Por associar-se ao 

FOXP3, CBF controla a ação supressora dos linfócitos T regulatórios (Treg). CBF também está 

envolvida na geração de linfócitos Th17 regulatórios (WHITEMAN; FARRELL, 2006; LI et al., 

2012; SCHMIDL et al., 2014). Nos cães amostrados, o alelo B do SNP BICF2S22913770 e o alelo 

A do SNP BICF2S23210577 mostraram ações agonistas na diminuição dos níveis de IgG anti-

HGS de Lutzomyia longipalpis, índice de proliferação de PBMC, IFN-, TNF-α, NO, H2O2 e 

aumento da carga parasitária no linfonodo (Figura 78). Na mesma região, encontram-se os 

genes da superóxido dismutase 1 (SOD1), do receptor beta da IL-10 (Q3HTU8_CANFA), dos 

receptores um e dois do interferon alpha (IFNAR1 e IFNAR2) e do receptor dois do interferon 

gama (IFNGR2) (Figura 74). 

 

Figura 78 – Gráfico da região do cromossomo 31 de localização dos marcadores BICF2S22913770 e 
BICF2S23210577 associados aos níveis de IgG anti-HGS Lu. longipalpis 

 

 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

Legenda: SNPs localizados a aproximadamente 733 Kb do gene RUNX1. O gráfico LD mostra o desequilíbrio de 
ligação (D’ = 0,215) com um SNP próximo ao RUNX1. 
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Figura 79 – Gráfico da região do cromossomo 31 de localização dos marcadores BICF2S22913770 e 

BICF2S23210577 associados aos níveis de IgG anti-HGS Lu. longipalpis 

 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

Legenda: SNPs localizados nas proximidades dos genes da superóxido dismutase 1 (SOD1), do receptor beta da 
IL-10 (Q3HTU8_CANFA), dos receptores um e dois do interferon gamma alpha (IFNAR1 e IFNAR2) e do 
receptor dois do interferon gama (IFNGR2). O gráfico LD mostra o desequilíbrio de ligação (D’ = 0,305) 
dos marcadores identificados por associação significativa com os genes supracitados. 

 

  



136 

 

Figura 80 – Comparação dos parâmetros de imunidade, infecção, explosão respiratória e infecção entre os 

genótipos dos SNPs BICF2S22913770 e BICF2S23210577 localizados a aproximadamente 733 Kb do gene RUNX1 
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Fonte: (BATISTA, 2016). 

Legenda: Relação dos alelos B e A, respectivamente, agonistas na diminuição dos níveis de IgG anti-HGS de 

Lutzomyia longipalpis, índice de proliferação de PBMC, IFN-, TNF-α, NO, H2O2 e aumento da carga 
parasitária no linfonodo. 

 

Esses achados indicam que os alelos B e A dos respectivos SNPs BICF2S22913770 e 

BICF2S23210577 podem estar envolvidos na perda da função do fator CBF quanto à indução 

da diferenciação linfócitos B e sinalização para a produção de imunoglobulias e a sua ativação 

quando à indução da resposta T regulatória ou inibição da resposta Th17.  

(continuação) 
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 A presença de anticorpos anti-saliva foi positivamente correlacionado com o número 

de fêmeas de Lu. longipalpis em cães e vem sendo propostas como marcadores de exposição 

à picada de flebotomíneo (HOSTOMSKA et al., 2008; SOARES et al., 2013). Entretanto nossas 

análises revelaram que dos 132 cães infectados do nosso estudo, 37 (28%) mostraram 

resultado negativo para IgG anti-HGS de Lu. longipalpis, sendo que 30 destes (81%) foram do 

grupo sintomático, ou seja, esses cães foram expostos o suficiente para desenvolver doença. 

A possibilidade de transmissão por outros artrópodes deve ser melhor investigada nesses 

casos. A idade dos cães residentes em área endêmica poderia indicar o tempo de exposição à 

picada do vetor, no entanto, as análises de regressão multivariada mostraram que não houve 

associação significante entre os níveis de IgG anti-HGS de Lu. longipalpis e a idade dos cães 

nem tão pouco ao uso de coleira repelente que é utilizada como método de prevenção da 

exposição ao vetor. Juntos, esses dados sugerem a existência de um componente genético na 

resposta de IgG anti-saliva de flebotomíneo em cães. 

No presente estudo, os resultados do GWAS para IgG anti-HGS de Lutzomyia 

longipalpis ganharam um destaque especial por terem identificado cinco variantes genômicos 

envolvidos de alguma maneira na supressão da resposta pró inflamatória à infecção por L. (L.) 

infantum. As análises indicaram que todos os alelos associados ao aumento do nível de IgG 

anti-HGS de Lu. longipalpis foram igualmente associados ao aumento do nível de citocinas 

durante o ensaio de linfoproliferação, principalmente às citocinas pró inflamatórias. Esses 

achados, além de corroborarem com os achados de ROHOUSOVA; LIPOLDOVA; VOLF, 2005 

que demonstraram que saliva de Lu. longipalpis faz modulação negativa da resposta pró 

inflamatória; identificou variantes genômicos que provavelmente tornam o cão insensível aos 

efeitos supressores da saliva da Lu. longipalpis por produzirem altos níveis de anticorpos 

neutralizadores da saliva. 

Em corroboração com os achados mencionados acima, o alelo A do SNP BICF2P328549 

foi associado ao aumento crítico da IgG anti-HGS de Lu. longipalpis e conferiu proteção clínica 

absoluta aos cães homozigotos para esse alelo. Esse resultado sugere que a resposta humoral 

específica pode neutralizar os componentes da saliva e inibir seus efeitos supressores que 

formariam um ambiente propício ao estabelecimento da infecção pela L. (L.) infantum 

(KAMHAWI, 2000).  

Os neutrófilos são as primeiras células recrutadas para o local da picada do 

flebotomíneo na pele do hospedeiro mamífero. PRATES et al., 2011 avaliaram o efeito da 
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saliva do flebotomíneo sobre neutrófilos murinos e humanos e observaram que a saliva induz 

apoptose dependente de caspases e mediada por FasL, reduziu os níveis de ROS e induziu o 

aumento da carga parasitária. Curiosamente, o pré-tratamento de neutrófilos com soro imune 

anti-saliva de Lu. longipalpis ou proteinase K aboliu a apoptose, o que indicou a neutralização 

de proteínas da saliva por anticorpos específicos presentes no soro. Além disso, a saliva 

potencializou o recrutamento de macrófagos por induzir CCL2/MCP-1 em neutrófilos 

infectados com L. (L.) infantum durante ensaio de quimiotaxia (Figura 81). Esses achados 

sustentam a ideia de que a saliva favorece a infecção de novas células do hospedeiro sem 

induzir resposta inflamatória, a qual levariaria à eliminação do parasito nos momentos iniciais, 

antes mesmo do estabelecimento da infecção.  
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Figura 81 – Entrada “silenciosa” da L. (L.) infantum. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Traduzido de PRATES, 2011.  

Legenda: Indução de apoptose, inibição de espécies reativas de oxigênio, aumento da carga de L. (L.) infantum 
em neutrófilos e recrutamento de macrófagos para o “lago sanguíneo” pela saliva de Lutzomyia 
longipalpis. A apoptose de neutrófilos foi abolida pelo pré-tratamento com soro anti-saliva.  

 

Todos esses resultados apontam para a necessidade de inclusão de estratégias que 

venham a inbir os efeitos supressores da saliva da Lu. longipalpis em métodos de 

imunoprofilaxia contra a LVC. 

A Tabela 10 demonstra todos os marcadores de SNP identificados como 

significativamente associados aos fenótipos testados. 
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Tabela 10 – Localização, frequência (Freq.), efeito (OR) e significância (p) dos SNPs identificados. Modelos de regressão ajustados, fatores de inflação, fenótipos testados e 
genes potencialmente associados aos fenótipos 

Fenótipo  
SNP Cromossomo Posição Freq. OR (p) Modelo ajustado Genes 

(Ft. inflação) 

Status de 
infecção 

(0,95) 

BICF2P991516 21 2.349.517 
93,5% PCR+/  

92% PCR- 
1,26 ± 1,25 
(4,5 × 10-6) 

[y ~ média + origem + sexo + idade 
+ coleira repelente + vacinação] 

PRGR_CANFA  

BICF2P918770 21 11.185.288 
95% PCR+/ 
90% PCR- 

1,98 ± 1,88 
(4,98 × 10-6) 

[y ~ média + origem + sexo + idade 
+ coleira repelente + vacinação] 

GRM5, NOX4, RAB38, 
CTSC 

BICF2P437413 34 34.726.552 
96,5% PCR+/ 
89,2% PCR- 

3,42 ± 3,58 
(5,8 × 10-6) 

[y ~ média + origem + sexo + idade 
+ coleira repelente + vacinação] 

PRKCI, SMAD7, 
IL1RAP, IL12A 

Status clínico 
(1,14) 

BICF2P914789 18 36.551.193 
61,3% Sinto/ 

28,6% Assinto 
3,96 ± 2,18 
(6,73 × 10-6) 

[y ~ média + origem + sexo + idade 
+ coleira repelente + vacinação + 

tratamento] 
CATA_CANFA 

Progressão 
clínica 
(1,02) 

BICF2G630350444 3 75.811.526 41,60% (4,64 × 10-6) 
[y ~ média + origem + sexo + idade 

+ coleira repelente + vacinação] 
LIAS 

BICF2P989309 12 23.597.411 22,70% (5,07 × 10-7) 
[y ~ média + origem + sexo + idade 
+ coleira repelente + vacinação + 

tratamento] 
IL17A e IL17F 

 
 
 

LST 
(1,04) 

 
 
 

BICF2P161375 7 60.437.942 

 
26,4% LST+/ 

6,8% LST- 
4,93 ± 3,77 
(5,94 × 10-6) 

[y ~ média + origem + sexo + idade 
+ coleira repelente + vacinação] 

MEP1B 

  

BICF2P650503 7 77.204.787 

18% LST+/ 
2,98% LST- 7,17 ± 14,62 

(2,37 × 10-6) 
[y ~ média + origem + sexo + idade 

+ coleira repelente + vacinação] 
PTPRM 
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LST 
(1,04) 

BICF2P736708 11 55.462.240 

25% LST+/ 
10% LST- 3 ± 1,79 

(1,14 × 10-6) 
[y ~ média + origem + sexo + idade 

+ coleira repelente + vacinação] 
TLN1, TGFBR1  

  

BICF2P506643 23 10.472.374 
16,6% LST+/ 

4,9% LST- 
3,85 ± 3,46 
(1,22 × 10-5) 

[y ~ média + origem + sexo + idade 
+ coleira repelente + vacinação] 

ITGA9 

Induração 
(1,08) 

BICF2G630490347 10 53.489.836 40,30% (7,31 × 10-7) 
[y ~ média + origem + sexo + idade 

+ coleira repelente + vacinação] 
EPCAM, CALM2 

LPA 
(1,12) 

BICF2P1209884 11 43.350.122 
1,5% LPA+/    
8,1% LPA- 

0,17 ± 0,42 
(3,4 × 10-6) 

[y ~ média + origem + sexo + idade 
+ coleira repelente + vacinação] 

KIAA1797/FOCAD 

BICF2P826452 7 47.582.500 
71,9% LPA+/ 
48,6% LPA- 

0,39 ± 0,21 
(2,75 × 10-6) 

[y ~ média + origem + sexo + idade 
+ coleira repelente + vacinação + 

tratamento] 

SIAT8E, PIAS2, 
SMAD2, IL6R 

IgM anti-Lsh 
(0,97) 

BICF2P397161 9 48.301.319 5% (6,13 × 10-6) 
[y ~ média + origem + sexo + idade 
+ coleira repelente + vacinação + 

tratamento] 
NXN 

BICF2P1333073 23 30.383.100 5,40% (3,96 × 10-6) 
[y ~ média + origem + sexo + idade 
+ coleira repelente + vacinação + 

tratamento] 
SH3BP5 

 
 

IgG anti-Lsh 
(1,08) 

 
 
 
 

IgG anti-Lsh 
(1,08) 

BICF2P611903 20 39.083.622 18% (5,03 × 10-6) 
[y ~ média + origem + sexo + idade 

+ coleira repelente + vacinação] 
IL17RB 

BICF2G630654815 21 12.120.865 7,50% (9,64 × 10-6) 
[y ~ média + origem + sexo + idade 

+ coleira repelente + vacinação] 
RAB38, NOX4, CTSC  

BICF2G630804562 26 12.061.517 5,60% (3 × 10-6) 
[y ~ média + origem + sexo + idade 

+ coleira repelente + vacinação] 
SH2B3 

(continuação) 
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IgA anti-Lsh 
(1,04) 

BICF2G630495425 2 76.519.452 25% (7,53 × 10-6) 
[y ~ média + origem + sexo + idade 

+ coleira repelente + vacinação] 
LIN28A 

BICF2G630499066 24 31.871.459 10% (2,14 × 10-6) 
[y ~ média + origem + sexo + idade 
+ coleira repelente + vacinação + 

tratamento] 
MAFB 

IgG anti-HGS 
Lu. Longpalpis 

(1,07) 

BICF2P328549 2 52.946.782 7,60% (6,5 × 10-6) 
[y ~ média + origem + sexo + idade 

+ coleira repelente] 
CD180, ERBB2IP 

BICF2P1464798 20 4.931.871 43,20% (4,86 × 10-6) 
[y ~ média + origem + sexo + idade 

+ coleira repelente] 
RAB7A_CANFA 

BICF2P598981 20 22.812.312 39% (2,5 × 10-6) 
[y ~ média + origem + sexo + idade 

+ coleira repelente] 
FOXP1 

BICF2S22913770 
31 

31.558.977 
37,60% (8,39 × 10-6) 

[y ~ média + origem + sexo + idade 
+ coleira repelente] 

RUNX1, IFNAR1, 
IFNAR2, IFNGR2, 
Q3HTU8_CANFA BICF2S23210577 31.580.371 

 
Fonte: (BATISTA, 2016).

(conclusão) 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esse estudo explorou a genética da resposta de cães à infecção natural pela L. (L.) 

infantum e apontou mecanismos capazes de influenciar resultados dentro da complexidade 

que caracteriza a LVC. Uma gama de eventos ocorrem concomitantemente no curso da 

infecção, porém os momentos iniciais parecem ter um papel decisivo para o destino da 

infecção. Os resultados reforçam a importância do vetor no estabelecimento da infecção pela 

L. (L.) infantum. A partir dos dados gerados, é possível propor que a capacidade de produção 

de anticorpos anti-saliva de flebotomíneo possibilita a inibição do efeito supressor da saliva e 

a montagem de uma resposta inflamatória pela imunidade inata. Alguns marcadores 

identificados indicaram que a resposta Th17 pode ter o papel de potencializar a inflamação na 

LVC. O contexto inflamatório poderia elimitar parasitos e favorecer a maturação de fagócitos 

e a indução da resposta Th1 capaz de intensificar os mecanismos microbicidas levando à 

eliminação de parasitos que porventura escapem da imunidade inata, embora possa causar 

doença imunomediada por exacerbação da inflamação quando não é devidamente regulada 

(Figura 82). 

Os achados são consistentes com a ideia de que os parasitos que evadem a imunidade 

inata encontram maior facilidade em estabelecer infecção em cães portadores de variantes 

de alta frequência e estão envolvidos com ativação de fagócitos, recrutamento de proteases 

lisossomais para o fagossomo e geração de ânion superóxido pela ativação da NADPH oxidase.  
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Figura 82 – Representação de resposta inflamatória exacerbada, sucessiva à picada de um flebotomíneo 
infectado pela L. (L.) infantum em pele de cão capaz de produzir anticorpo anti-saliva de 
flebotomíneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (LEGUTKE, 2016). 

Legenda: Nesses cães ocorre neutralização do efeito supressor da saliva e montagem de resposta inflamatória 
que juntamente com a resposta Th17, favorece a maturaçao de fagócitos produtores de IL-1β, IL-6, IL-

12, IL-18 indutoras da ativação de linfócito T e sua diferenciação em Th1 (IFN- e TNF-α) ou Th17 (IL-17 
e IL-22) capazes de exacerbar a inflamação e reduzir a infecção, embora possam causar lesão celular e 
tecidual por excesso de produção e liberação de molécilas tóxicas derivadas da explosão respiratória. A 
migração de leucócitos para o sítio de inflação é favorecida pela expressão de integrina α9 (ITGA9) e 

PTP. A ativação de pró citocinas IL-1β, IL-6 e IL-18 é catalizada pela Meprina-β. A estabilidade na 
sinapse imunológica favorece a diferenciação de Th1 e é assegurada pela expressão de LFA-1 ancorada 
no citoesqueleto pela talina.  

 

A resposta clínica de cães com diferentes perfis de imunidade mostrou que a 

manifestação de sintomas imunomediados parece ser mais frequente  na LVC do que se tem 

conhecimento, o que reforça a importância da ação de enzimas antioxidativas capazes de 

mitigar os malefícios do estresse oxidativo. Nesse campo, a genética parece ter importância 

quanto à capacidade de gerar catalase e ácido lipóico (Figura 83). 
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Figura 83 – Prevenção da manifestação de sintomas imunomediados da LVC por antioxidantes 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: (LEGUTKE, 2016). 
 
Legenda: As lesões mediadas pelo excesso de imunoativação pró inflamatória podem ser minimizadas pela ação 

de moléculas antioxidativas como Catalase e Ácido lipóico. O equilíbrio entre as respostas Th1/Th17 
e Treg poderia prover controle do parasitismo sem predispôr o cão à doença imunomediada.  

 

 

O efeito da saliva de flebotomíneo que não é neutralizada seria o de promover um 

contexto antiinflamatório nos momentos iniciais, propício ao estabelecimento de infecção por 

parasitos menos susceptíveis aos mecanismos microbicidas. A permanência desse ambiente 

pode ser garantida pelo excesso de resposta T regulatótia. Essa resposta é capaz de favorecer 

a disseminação do parasito por inibir as funções efetoras dos fagócitos (Figura 84). A 

importância da resposta T regulatória para a homeostasia foi evidenciada pela identificação 

de pelo menos três marcadores vizinhos de genes da via de sinalização do TGF-. Essa via é 

comum na indução das respostas Treg e Th17. A resposta Th17, por sua vez, foi evidenciada 

por três marcadores relacionados inclusive com a proteção contra o agravamento do estado 

clínico. Tal reciprocidade da via do TGF- pode ter um papel central na fragilidade dos estados 

de resistência e susceptibilidade normalmente observada em cães infectados pela L. (L.) 

infantum.  
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Figura 84 – Estabelecimento da infecção em um contexto anti-inflamatório propiciado pela ação supressora da 
saliva de flebotomíneo 

 

 

Fonte: (LEGUTKE, 2016). 

Legenda: A diferenciação de linfócitos Treg é favorecida por maturação de fagócitos insuficiente. O excesso de 
resposta T regulatória é permissiva à disseminação de L. (L.) infantum mais resistentes aos 
mecanismos microbicidas.  

 

No que diz respeito à genética da imunidade humoral,  variantes em genes envolvidos na 

diferenciação de linfócitos B e eliminação de complexos imunes parecem afetar criticamente 

os níveis das imunoglobulinas, incluindo genes implicados na predisposição à nefropatias. 

Esses marcadores destacaram-se como canditatos para estudos de imunomodulação e terapia 

da glomerulonefrite associada a LVC.  

Os genes associados ao LST foram relacionados à adesão, proliferação celular e indução 

da resposta pró inflamatória, o que evidenciou a complexidade da resposta de 

hipersensibilidade tardia ao antígeno e apontou possíveis causas para a baixa frequência do 

resultado LST+ na população canina. Já os marcadores identificados na vizinhança de genes 

supressores de tumores, portanto reguladores de proliferação celular, indicaram 

contribuições complementares para a não responsividade de parte dos cães ao LST e ao LPA. 

Por fim, os resultados desse estudo apontam regiões cromossômicas úteis para a 

elucidação da resposta à infecção por L. (L.) infantum em cães e alvos potenciais para estudos 

funcionais, estratégias profiláticas e terapêuticas específicas para a espécie canina.  
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8 CONCLUSÕES 

 

  

 Os achados das avaliações clínica, imunológica e análise de associação genômica desse 

estudo permitem as seguintes conclusões: 

 

I. A infecção de cães pela L. (L.) infantum foi associado a SNPs em desequilíbrio de ligação 

com alelos não protetores nos genes PRGR_CANFA, RAB38, NOX4, CTSC, PRKCI e na 

vizinhança dos genes SMAD7, IL1RA, IL12A_CANFA relacionados a ativação de fagócitos, 

mecanismos microbicidas, sobrevivência intracelular de Leishmania e com resposta pró 

inflamatoria; 

 

II. A resposta clínica de cães à infecção natural pela L. (L.) infantum foi associado com um SNP 

em desequilíbrio de ligação com um alelo não protetor no gene CATA_CANFA; a um alelo 

protetor no gene LIAS e a um SNP em desequilíbrio de ligação com um alelo protetor 

próximo dos genes IL17A e IL17F. Esses genes estão relacionados à proteção contra danos 

do estresse oxidativo e com a indução da resposta pró inflamatória.  

 

III. O resultado positivo no teste intradérmico de hipersensibilidade tardia à leishmanina foi 

associada à resposta imune Th1 que promoveu controle do parasitismo, porém predispôs 

os cães à doença imunomediada, enquanto o resultado negativo foi associado à resposta T 

regulatória e ao aumento do parasitismo; 

 

IV. A resposta intradérmica de hipersensibilidade tardia à leishmanina foi associada a regiões 

cromossômicas contendo os genes MEP1B, PTPRM, TLN1, TGFBR1, ITGA9, EPCAM e CALM1 

relacionados a maturação de fagócitos, migração de leucócitos pela matriz extracelular, 

adesão célula a célula durante a migração celular e durante a sinapse imunológica, 

diferenciação de linfócitos T, migração e proliferação celular. Dois marcadores foram 

identificados em regiões anteriormente descritas como importantes para a resposta ao 

teste da leishmanina. 
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V. A resposta proliferativa de linfócitos foi dependente da intensidade de parasitismo e 

associada regiões contendo os genes FOCAD, PIAS2, SMAD2 e IL6R envolvidos com 

supressão tumoral e diferenciação de linfócitos Th17 ou Treg; 

 

VI. Os níveis de IgA, IgE e IgG aumentaram à medida em que a leishmaniose visceral canina se 

tornou mais grave; 

 

VII. A resposta de IgM anti-L. (L.) infantum foi associado a regiões contendo os genes NXN e 

SH3BP5 relacionados com inibição do crescimento, diferenciação e ativação de linfócitos B 

e vias de sinalização de TLR4 e TLR9; 

 

VIII. A resposta de IgG anti-L. (L.) infantum foi associada a regiões contendo os genes IL17RB, 

NOX4, RAB38, CTSC, SH2B3 envolvidos com indução de resposta pró inflamatória, 

mecanismos microbicidas, sobrevivência intracelular de Leishmania, linfopoiese e 

citocinese. A região de um alelo de susceptibilidade à infecção foi replicada para IgG. 

 

IX.  A resposta de IgA anti-L. (L.) infantum foi associada a regiões contendo os genes LIN28A e 

MAFB envolvidas com predisposição à nefropatia glomerular; 

 

X. Os níveis de IgG anti-saliva de Lu. longipalpis foram aumentados em cães expostos não 

infectados, cães infectados assintomáticos e foram associados a regiões contendo os genes 

ERBB2IP, CD180, RAB7A_CANFA, FOXP1, RUNX1, SOD1, Q3HTU8_CANFA, IFNAR1, IFNAR2 

e IFNGR2 envolvidos com supressão da resposta inflamatória, produção de imunoglobulina 

via TLR4 e sobrevivência intracelular de Leishmania.  
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10 ANEXOS 

 

ANEXO A - FICHA DE AVALIAÇÃO CLÍNICA – PROJETO GWAS LVC  
 
DATA: _______________ 
Nome do proprietário: __________________________________________________________ 
Endereço: ____________________________________________________________________ 
Município: ___________________ Tel.: ( ) _____________Tempo de residência: __________  
Nome: ____________________ Raça: ________________ Idade: ________ Sexo: ( M ) ( F )  
Escore corporal: ______ Temp (oC): ________ FC: ________ FR: ________ Pulso: __________ 

Vai ao veterinário? SIM ( ) NÃO ( ) Obs.: 

Vacinado contra LVC? SIM ( ) NÃO ( ) Obs.: 

Tratado contra LVC? SIM ( ) NÃO ( ) Obs.: 

Usa coleira inseticida? SIM ( ) NÃO ( ) Obs.: 

Tem Citronela em casa? SIM ( ) NÃO ( ) Obs.: 

Outros animais? SIM ( ) NÃO ( ) Obs.: 

Higiene do local? SIM ( ) NÃO ( ) Obs.: 

Anemia (mucosa) SIM ( ) NÃO ( ) Obs.: 

Linfonodo aumentado SIM ( ) NÃO ( ) Obs.: 

Baço aumentado SIM ( ) NÃO ( ) Obs.: 

Fígado aumentado SIM ( ) NÃO ( ) Obs.: 

Alopecia SIM ( ) NÃO ( ) Obs.: 

Dermatite SIM ( ) NÃO ( ) 
Obs.: 

Hiperqueratose SIM ( ) NÃO ( ) Obs.: 

Onicogrifose SIM ( ) NÃO ( ) Obs.: 

Secreção ocular SIM ( ) NÃO ( ) Obs.: 

Úlcera na córnea SIM ( ) NÃO ( ) Obs.: 

ELISA Positivo ( ) Negativo ( ) Título:  

RIFI  Positivo ( ) Negativo ( ) Título: 

PARASITOLÓGICO: Positivo ( ) Negativo ( ) Obs.: 

HEMOGRAMA SIM ( ) NÃO ( ) Resultado: 

CREATININA E URÉIA SIM ( ) NÃO ( ) Resultado: 

AST, ALT e FA SIM ( ) NÃO ( ) Resultado: 

N°  
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 OUTRAS DOENÇAS: ________________________________________________________________ 
 
OBSERVAÇÕES: _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 

Med. Veterinário __________________________________ 
 

 

ANEXO B – LEITURA DE TESTE DE HIPERSENSIBILIDADE TARDIA 72 HORAS APÓS A 

INOCULAÇÃO DA LEISHMANINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (BATISTA, 2016). 

Legenda: Observação de eritema medindo 20x15 mm no ponto de inoculação da leishmanina 

na pele da região abdominal de um cão de área endêmica para leishmaniose visceral 

canina do estado de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 


