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RESUMO 

 

Cães são os reservatórios primários dos parasitos do gênero Leishmania. A 

resposta imune induzida pela infecção por Leishmania infantum nestes animais não está 

completamente elucidada, e poucos estudos tem investigado a correlação entre a expressão de 

citocinas e quimiocinas e as manifestações clínicas dos animais portadores de leishmaniose 

visceral canina (LVC). O objetivo deste estudo foi correlacionar os achados clínico em cães 

naturalmente infectados por L. infantum (das áreas rurais do município de Mossoró, Estado do 

Rio Grande do Norte, Brasil) com os níveis de expressão de citocinas (IFN-γ, TNF-α, IL-10 e 

IL-17), iNOS, quimiocinas (CCL1, CCL2, CCL3, CCL4 , CCL5, CCL17, CCL20, CCL24, 

CCL26, CXCL9, CXCL10), receptores de quimiocinas (CXCR3, CCR3, CCR4, CCR5, 

CCR6, CCR8), e parasitismo no fígado e no baço. Inicialmente, foi realizado levantamento 

soroepidemiológico de cães de 12 assentamentos rurais de Mossoró-RN, totalizando 398 cães 

examinados. A positividade dos cães para o parasito foi determinada pela reatividade em dois 

testes sorológicos (RIFI e ELISA). Todas as localidades rurais apresentaram cães positivos 

para L. infantum, com positividade variando entre 6,6% a 49% dos animais examinados por 

localidade, e um total de 27% de cães de todas as localidades. Posteriormente, vinte e um cães 

foram clinicamente avaliados e classificados como assintomáticos (n = 11) ou sintomáticos (n 

= 10). A infecção foi confirmada pela realização de imprint no baço, e observação de formas 

amastigotas. Esplenomegalia, perda de peso e onicogrifose foram os sinais clínicos mais 

frequentes. No fígado, os níveis de expressão de RNAm de citocinas (IFN-γ, TNF-α, IL-10 e 

IL-17), iNOS e quimiocinas (CCL1, CCL17, CCL26, CCR3, CCR4, CCR5, CCR6, e CCR8) 

foram mais baixos nos animais sintomáticos do que nos animais assintomáticos. Em 

comparação com os animais não infectados, cães sintomáticos obtiveram níveis mais baixos 

de expressão de quase todas as moléculas analisadas. Além disso, foi observada alta carga 

parasitária e baixa inflamação hepática em animais sintomáticos, quando comparado aos 

assintomáticos. Conclui-se que a diminuição da expressão de citocinas, quimiocinas e 

receptores de quimiocinas resultaria na migração e ativação deficiente de leucócitos, 

dificultando o controle do parasitismo e conduzindo ao desenvolvimento da doença. 

 

Palavras-chaves: Leishmania infantum. Imunopatogenia. Citocinas. Quimiocinas. 

Mossoró/RN. 



 

 

 

ABSTRACT 

Dogs are the primary reservoirs of the parasites of the genus Leishmania. The 

immune response induced by infection with Leishmania infantum in these animals is not 

completely understood, and few studies have investigated the correlation between the 

expression of cytokines and chemokines and clinical manifestations of animals with canine 

visceral leishmaniasis (CVL). The aim of this study was to correlate the clinical status of dogs 

naturally infected with L. infantum (rural municipality of Mossoro, Rio Grande do Norte, 

Brazil) with the expression levels of cytokines (IFN-γ, TNF-α, IL-10 and IL-17), iNOS, 

chemokines (CCL1, CCL2, CCL3, CCL4, CCL5, CCL17, CCL20, CCL24, CCL26, CXCL9, 

CXCL10), chemokine receptors (CXCR3, CCR3, CCR4, CCR5, CCR6, CCR8), and 

parasitism in the liver and spleen using real-time PCR. Initially, we conducted 

seroepidemiological survey of dogs from 12 rural settlements from Mossoró-RN, totaling 398 

dogs examined. The positivity of dogs for the parasite was determined by reativity in two 

serological tests (ELISA and IFA). All rural localities showed dogs positive for L. infantum, 

with positivity varying between 6,6% and 49% of the animals examined by location, 

totalizing 27% of dogs from all settlements. Subsequently, Twenty-one dogs were clinically 

evaluated and classified as asymptomatic (n = 11) or symptomatic (n = 10). The infection was 

confirmed by performing imprint in the spleen, and observation of amastigotes. 

Splenomegaly, weight loss and onychogryphosis were the most frequent clinical signs. In the 

liver, levels of mRNA expression of cytokines (IFN-γ, TNF-α, IL-10 and IL-17), iNOS and 

chemokines (CCL1, CCL17, CCL26, CCR3, CCR4, CCR5, CCR6, CCR8 and) were lower in 

symptomatic animals than in asymptomatic animals. In comparison with uninfected animals, 

symptomatic dogs had lower levels of expression of almost all molecules tested. In addition, 

the parasitic load was observed high and low symptomatic hepatic inflammation in animals 

when compared to asymptomatic. In conclusion, the decreased expression of cytokines, 

chemokines and chemokine receptors result in poor migration and activation of leukocytes, 

hindering control of parasitism and leading to the development of the disease. 

Keywords: Leishmania infantum. Immunopatogeny. Cytokines. Chemokines. 

Mossoró/RN. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 - Parasitos e as doenças  

 

A leishmaniose é um conjunto de doenças endêmicas em regiões tropicais da 

África, Américas, Índia e Sudoeste da Ásia. Os agentes etiológicos são protozoários do gênero 

Leishmania sp, pertencentes a ordem Kinetoplastida e família Trypanosomatidae. Esses 

protozoários são parasitos intracelulares obrigatórios de células do sistema fagocítico 

mononuclear de mamíferos, e podem ser encontrados nas formas amastigotas, no hospedeiro 

vertebrado e cultura de células; e promastigotas, no vetor e em culturas acelulares 

(PEARSON RD, 2000; PITTA et al., 2009), as quais são as formas infectantes através do 

inóculo na pele do hospedeiro, após a picada do vetor infectado. 

A leishmaniose pode se manifestar nas formas cutânea (LC), muco cutânea 

(LMC) e visceral (LV). Essas diferentes formas clínicas aparentemente resultam de diferenças 

entre as espécies, seus reservatórios naturais, vetores e as populações infectadas. O gênero 

Leishmania é dividido em dois subgêneros, Viannia e Leishmania, de acordo com seu 

desenvolvimento no intestino do inseto vetor (MARFURT et al., 2003), e vários complexos. A 

taxonomia de Leishmania geralmente correlaciona determinada espécie com uma particular 

manifestação clínica no homem: parasitos do complexo Leishmania donovani (L. Leishmania 

donovani, L. (L.) infantum e L. (L.) chagasi) com a forma visceral da doença; parasitos dos 

complexos L. mexicana (L. (L.) mexicana, L. (L.) amazonensis e L. (L.) pifanoi) e L. 

braziliensis (L. Viannia brasiliensis, L. (V.) guyanensis e L. (V.) panamensis) (no Novo 

Mundo), e L. tropica (L. (L.) tropica, L. (L.) major e L. (L.) aethiopica) (Velho Mundo) com a 

forma cutânea.  

A identificação e a classificação taxonômica do gênero Leishmania foram, por 

muito tempo, baseadas nos aspectos clínicos apresentados pela doença. Com o tempo, foram 

introduzidos parâmetros epidemiológicos, biológicos e de distribuição geográfica associados 

aos aspectos clínicos, até chegar à utilização de ferramentas moleculares na tentativa de 

aprimorar a identificação e classificação desses parasitos (LAINSON; SHAW;SILVEIRA, 

1987). Essas ferramentas moleculares são usadas na análise filogenética para obtenção de 

resultados mais precisos e específicos, através de estudos de genes de proteínas de superfície, 

como gp63 (MAURICIO et al., 2001), RNA ribossômico e proteínas conservadas 

(DESCHAMPS et al., 2011) e citocromo b (ASATO et al., 2009).  
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Através da genotipagem por microssatélites foi observado que a vasta maioria de 

L. chagasi das Américas Central e do Sul foram inseridas dentro do clado da L. infantum 

portuguesa, e ainda, a riqueza alélica compartilhada entre L. chagasi e sua parente do Velho 

Mundo foi de 50%, mostrando também que o pescoço do clado foi datado de 

aproximadamente 500 anos e que a chegada deste parasito aqui no Novo Mundo foi via cães 

infectados (LEBLOIS et al., 2011). As espécies L. chagasi e L. infantum de várias regiões 

geográficas possuem diferenças mínimas, não tendo sido possível a distinção entre elas por 

estudos bioquímicos e moleculares (MAURICIO; STOTHARD;MILES, 2000; MAURICIO 

et al., 2001). Por essa razão, atualmente, L. chagasi e L. infantum tem sido consideradas como 

uma única espécie. Utilizaremos neste estudo a denominação de L. infantum por ser a 

nomenclatura mais antiga.  

Nas áreas endêmicas de LV, aproximadamente 10% das pessoas infectadas pela L. 

infantum desenvolvem a doença clássica e podem evoluir para morte se não tratadas. A 

maioria dos infectados desenvolve doença subclínica, a qual pode permanecer completamente 

assintomática ou assumir forma oligossintomática (HERWALDT, 1999). Após a inoculação 

de formas promastigotas pelos flebotomíneos na epiderme, há uma multiplicação do parasito 

no sítio de infecção, e posterior visceralização dos parasitos, com tropismo pelo fígado, baço, 

linfonodos e medula óssea. Ocorre um período de incubação que varia de 2 a 4 meses e a 

forma clássica tem um início imperceptível, com febre irregular e intermitente seguida de 

ligeiro aumento do baço. Nos casos não tratados, a doença progride na maioria das vezes com 

acentuada hepatoesplenomegalia, linfadenopatia, aumento do volume abdominal, anemia com 

leucopenia, hipergamaglobulinemia, hipoalbuminemia, emagrecimento, edema e estado de 

debilidade levando a caquexia e ao óbito (HERWALDT, 1999). A LV ou calazar é 

considerada uma doença emergente e reemergente, em áreas rurais e urbanas, seja devido à 

interrupção do programa de controle da doença (MALAQUIAS et al., 2007), à mudanças 

climáticas globais (DHIMAN et al., 2010) e/ou à co-infecção com HIV (ALEXANDRINO-

DE-OLIVEIRA et al., 2010).  

A geração de uma resposta imune é crucial para a eliminação ou propagação do 

parasito (Leishmania) e apresentação das manifestações clínicas da doença. Várias evidências 

clínicas e experimentais demonstraram a função protetora de células do tipo Th1 em 

detrimento à resposta tipo Th2. A secreção de IL-12 e IL-18 por células dendríticas favorece o 

desenvolvimento de uma resposta do tipo Th1, com secreção de IFN- e TNF-α, ativação da 

iNOS e produção de NO por macrófagos, com consequente eliminação do parasito 

intracelular (MATTNER et al., 1996; WEI et al., 1999). Nesses casos, normalmente o 
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indivíduo evolui com um bom prognóstico. Por outro lado, a expansão de clones Th2, 

mediada por IL-4 e IL-13 é promotora de doença (HIMMELRICH et al., 1998; MATTHEWS 

et al., 2000), e os indivíduos que apresentam esse tipo de resposta têm maior disseminação 

parasitária e maior dificuldade em responder ao tratamento, podendo sucumbir à infecção se 

não receberem tratamento. 

Pacientes com HIV, câncer e transplantados podem apresentar casos mais graves e 

atípicos de evolução da LV. Casos de co-infecção Leishmania-HIV já foram registrados em 

35 países no mundo, e a maior prevalência ocorre principalmente na Espanha e no sudoeste da 

Europa (EZRA; OCHOA;CRAFT, 2010). A LV pode modificar a progressão da doença pelo 

HIV, e a imunodepressão causada por este vírus facilita a progressão da leishmaniose. A 

avaliação do conjunto de manifestações clínicas da LV em pacientes portadores de HIV indica 

que não existe uma definição de um perfil clínico que possa ser indiscutivelmente associado à 

co-infecção. A gravidade das manifestações clínicas, a resposta ao tratamento, a evolução e o 

prognóstico estão diretamente associados à condição imunológica do paciente, avaliada, 

grosseiramente, por meio da contagem de linfócitos T CD4+ (EZRA; OCHOA;CRAFT, 

2010). 

 

 

1.2 - Epidemiologia 

 

Atualmente existem cerca de 12 a 15 milhões de indivíduos infectados com 

Leishmania em 88 países, dos quais 79 são considerados subdesenvolvidos. A incidência 

anual dos casos de leishmaniose é de 0,2 a 0,4 milhões de novos casos (WHO, 2012), sendo 

1,0 a 1,5 milhões de pessoas acometidas por LC e 500.000 por LV, com 60.000 mortes anuais 

(NARAIN et al., 2010). Ainda, 350 milhões de pessoas no mundo localizam-se em áreas 

consideradas de risco para contrair leishmaniose (ALVAR et al., 2004). A leishmaniose é uma 

doença de grande importância para saúde pública, devido à alta expansão geográfica e alta 

taxa de mortalidade, especialmente em crianças mal nutridas, idosos e, principalmente, 

pacientes portadores de co-infecção Leishmania-HIV (EZRA; OCHOA;CRAFT, 2010). A 

alta incidência das leishmanioses, acompanhada por lesões incapacitantes, desfigurantes (LC) 

e fatais (principalmente na LV), levou a OMS a incluir as leishmanioses entre as seis 

endemias mais importantes no mundo. 

A LV está presente em 69 países distribuídos em todos os continentes, com 

exceção da Oceania, e é causada por Leishmania donovani na Índia e na África Oriental, e por 
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L. infantum em todo o Mediterrâneo, Ásia central, China e América do Sul. Noventa por 

cento (90%) dos casos estão concentrados em seis países: Bangladesh, Brasil, Índia, Etiópia, 

Sudão e Sudão do Sul (WHO, 2005; NARAIN et al., 2010). No Brasil, a LV é endêmica, e, de 

acordo com o Ministério da Saúde (MS, 2010), o número de casos registrados é de 18.411 no 

período entre 2007 a 2011, com taxa de letalidade de 6,7%, distribuídos em todas as cinco 

regiões do país. Atualmente, a região nordeste apresenta o maior número de casos (47,1%), 

seguida da região sudeste (18,0%), norte (17,8%), centro-oeste (8,6%) e sul (0,1%) (MS, 

2010). No Estado do Rio Grande do Norte foram registrados 341 casos entre 2005 e 2009, 

sendo Natal e Mossoró classificadas como áreas de transmissão intensa (média de ≥ 4,4 casos 

nos últimos três anos) (SESAP, 2010). De acordo com a Subcoordenadoria de Vigilância 

Ambiental (SUVAM, 2010), a infecção canina no RN aumentou de 9,6% em 2007 para 

22,4% em 2008 e 11,8% em 2009. 

Os hospedeiros invertebrados do parasito são dípteros conhecidos por 

flebotomíneos, sendo a maioria das espécies transmissoras incluídas nos gêneros Phlebotomus 

- vetores no velho mundo, e Lutzomyia - vetores no novo mundo (ALVAR et al., 2004). No 

Brasil, duas espécies estão relacionadas com a transmissão de L. infantum: Lutzomyia 

longipalpis, que é considerada a principal transmissora, e Lutzomyia cruzi, incriminada 

recentemente como vetor no Estado de Mato Grosso do Sul (ELKHOURY, 2006).  

A LV é uma doença que tem reemergido em varias localidades no Brasil a partir 

dos anos 1980 e se espalhado para novas áreas, incluindo o sudeste e centro-oeste do país. 

Anteriormente, a LV era uma doença que ocorria em áreas rurais do nordeste brasileiro, 

afetando principalmente crianças. No entanto, a maioria dos casos de LV no país hoje, vêm de 

áreas periurbanas de cidades em todas as regiões do Brasil (Nascimento, Martins et al. 2008). 

Os dados epidemiológicos da última década mostram a urbanização da LV, destacando-se os 

surtos ocorridos no Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Araçatuba (SP), Santarém 

(PA), Corumbá (MS), Teresina (PI), Natal (RN), São Luís (MA), Fortaleza (CE), Camaçari 

(BA) e mais recentemente as epidemias ocorridas nos municípios de Três Lagoas (MS), 

Campo Grande (MS) e Palmas (TO) (MS, 2010). Essa expansão da LV para os centros 

urbanos torna essa doença, antes dita tipicamente ‘rural’, em uma doença associada a 

modificações ambientais, ao êxodo rural, ao aumento da densidade populacional, à adaptação 

do vetor ao ambiente urbano, e às precárias condições de vida nas periferias urbanas, 

tornando-se um sério problema de saúde pública no território brasileiro (JERONIMO et al., 

2004; DANTAS-TORRES, 2006; NASCIMENTO et al., 2008; QUEIROZ et al., 2009). 

Também foi mostrado que a leishmaniose visceral canina (LVC) geralmente precede a doença 
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humana nessas áreas, reforçando a importância do cão no ciclo da doença (NASCIMENTO et 

al., 2008).  

O cão, considerado o principal reservatório doméstico e importante na 

manutenção do ciclo da doença, é o principal elo na cadeia de transmissão da leishmaniose 

visceral ao homem (ALVAR et al., 2004; BANETH et al., 2008), sendo responsável pela 

manutenção do parasito nos focos endêmicos, quer pela alta prevalência da doença nestes 

animais, quer pela presença de formas amastigotas na pele e pela sua proximidade ao homem. 

Quando a prevalência canina aumenta, a humana acompanha esses índices. Por esta razão, 

estes animais são considerados um dos alvos estratégicos de controle da doença e é 

extremamente importante a vigilância epidemiológica dos mesmos. 

 

1.3 - Diagnóstico da leishmaniose visceral 

 

Vários métodos podem ser aplicados para o diagnóstico da leishmaniose visceral 

humana, sendo de extrema importância a associação entre os dados clínicos e epidemiológicos 

aos resultados laboratoriais. Dentre as técnicas laboratoriais pode-se citar a Reação de 

Imunofluorescência Indireta (RIFI), o Ensaio Imunoenzimático (ELISA), a Reação de 

Hemaglutinação Direta (RHD), o Western Blotting, os testes de imunocromatografia, o PCR e 

as punções hepática, esplênica, de medula óssea e de linfonodo, sendo essa última o método 

padrão-ouro. Os testes mais usados atualmente na rotina soroepidemiológica são a RIFI e o 

ELISA, que são menos invasivos e apresentam boa eficácia. A sorologia utiliza-se do rK39, 

antígeno de formas amastigotas de Leishmania, para o ELISA (BADARO et al., 1996; 

ZIJLSTRA et al., 2001). O rK39 foi testado em muitas regiões auxiliando os testes do FDA 

(Food and Drug Administration - Kalazar Detect - Inbios, Seattle) demonstrando excelente 

sensibilidade (95%) e especificidade (90%) na Índia e no Nepal, mas sensibilidade (75 a 85%) 

e especificidade (70–92%) moderadas no Sudão, Quênia e Etiópia (BOELAERT et al., 2008). 

No Brasil, o rK39 foi testado para diagnóstico de pacientes portadores de LV em Natal-RN, 

apresentando sensibilidade de 93,3% e especificidade de 98,3% (BRAZ et al., 2002).  

No caso de detecção da soroprevalência canina, o Ministério da Saúde recomenda 

dois métodos sorológicos, ELISA e RIFI (MS, 2010). A RIFI é de baixo custo, simples e 

apresenta níveis de sensibilidade considerados altos em relação às técnicas parasitológicas 

diretas (MANCIANTI; PEDONESE;POLI, 1996). Entretanto, quando os títulos são baixos, 

esse teste apresenta baixa sensibilidade em comparação ao ELISA. Assim, animais com 

exames de RIFI e ELISA positivos para L. infantum, são considerados portadores de LVC e o 
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Ministério da Saúde preconiza o sacrifício desses animais para controle da infecção de 

pessoas. Outro diagnóstico mais amplamente utilizado pelos grupos de pesquisa é o 

diagnóstico molecular através da técnica de PCR, que detecta parasitemias inferiores a um 

parasito por microlitro (MARY et al., 2006), sendo, portanto, extremamente sensível. Essa 

técnica também permite a detecção de cães assintomáticos com sensibilidade superior às 

outras técnicas (MARY et al., 2006) e a identificação da espécie do parasito (SCHONIAN et 

al., 2008), contudo necessita de equipamento e pessoal especializado, além de ser mais caro 

que a ELISA impossibilitando o uso na rotina. 

 

1.4 - Resposta imunológica na leishmaniose visceral  

 

Os mecanismos imunológicos que conferem resistência ou suscetibilidade à 

doença por parasitos do gênero Leishmania foram bem caracterizados em modelos 

experimentais de infecção com Leishmania major. Uma eficiente apresentação antigênica 

com os coestímulos necessários e produção de IL-12 por células dendríticas que fagocitam os 

parasitos no sítio de inoculação levam à diferenciação de linfócitos T naïves em Th1 

produtores de IFN-γ (ALEXANDER;BRYSON, 2005). Juntamente com linfócitos T CD4+, 

células NK e T CD8+ também são fontes importantes de IFN-γ (BIRON;GAZZINELLI, 1995; 

SCHARTON-KERSTEN et al., 1995; BELKAID et al., 2002; AWASTHI; MATHUR;SAHA, 

2004). Esta citocina atua nos macrófagos, ativando a enzima óxido nítrico sintase induzível 

(iNOS ou NOS2), com concomitante produção de óxido nítrico (NO), que leva à morte dos 

parasitos fagocitados. A citocina TNF-α é produzida por macrófagos e age em sinergismo 

com IFN-γ aumentando a ativação de iNOS e assim levando a morte mediada por óxido 

nítrico (LIEW; LI;MILLOTT, 1990; LIEW et al., 1990; BOGDAN; 

ROLLINGHOFF;DIEFENBACH, 2000). Em contrapartida, o desenvolvimento de uma 

resposta imune Th2 durante a infecção por L. major, dominada pela produção de IL-4, com 

ausência de IL-12, confere suscetibilidade à infecção (SACKS;NOBEN-TRAUTH, 2002). 

Citocinas como IL-13 (MOHRS et al., 1999) e IL-10 (BELKAID et al., 2001; 

KANE;MOSSER, 2001; NOBEN-TRAUTH et al., 2003; PADIGEL; 

ALEXANDER;FARRELL, 2003) também estão relacionadas com a suscetibilidade nesse 

modelo. 

Na LV, a resposta Th1 também está associada com resistência à doença e morte 

dos parasitos. In vitro, foi visto que a ativação de macrófagos com IFN-γ ou TNF-α leva à 

morte de parasitos da espécie L. donovani (PEARSON;STEIGBIGEL, 1981; MURRAY; 
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RUBIN;ROTHERMEL, 1983). Em pacientes assintomáticos é encontrada forte resposta de 

hipersensibilidade tardia (DTH - delayed type hipersensibility) e produção de IL-2, IL-12 e 

IFN-γ por células mononucleares de sangue periférico (PBMC) (CARVALHO et al., 1985; 

CARVALHO et al., 1989). Por outro lado, ausência de DTH, incapacidade de 

linfoproliferação e de produção de IL-2 e IFN-γ por PBMC em resposta ao antígeno do 

parasito são encontrados em pessoas que desenvolvem LV por L. infantum ou L. donovani 

(CARVALHO et al., 1985; SACKS et al., 1987). Além disso, também foi visto que elevada 

produção de citocinas do padrão Th2, como IL-4 e IL-13, estão relacionadas com 

susceptibilidade e o desenvolvimento de LV em humanos (BABALOO; KAYE;ESLAMI, 

2001; THAKUR; MITRA;NARAYAN, 2003). A alta produção de IL-10 também foi 

correlacionada a alta carga parasitária e a LV ativa em pacientes (NYLEN;SACKS, 2007; 

VERMA et al., 2010). O fato dos pacientes evoluírem para uma forma sintomática parece 

estar associado a não indução de ativação dos macrófagos para destruir o parasito, sendo o 

principal defeito para geração desta doença, o que se associa com a multiplicação e 

disseminação do parasito e acometimento de múltiplos órgãos (CARVALHO et al., 1988; 

BACELLAR et al., 1996). 

Em modelos experimentais de LV a proteção contra a infecção também parece 

estar relacionada à produção de IFN-γ e respostas Th1, uma vez que animais resistentes à 

infecção experimental por L. donovani, como C3H/HeJ, produzem grande quantidade  desta 

citocina na fase inicial da infecção e são capazes de manter a produção alta em fases mais 

tardias. 

 

 

1.5 - Resposta imunológica na leishmaniose visceral canina 

 

O curso da relação estabelecida entre parasito e hospedeiro durante a leishmaniose 

é determinado por fatores complexos como os componentes da saliva do inseto vetor, as 

proteínas de superfície e secretadas do parasito, além das diferentes respostas imunológicas 

desencadeadas pelo hospedeiro. Nesse contexto, respostas de padrões distintos e ainda pouco 

conhecidos podem ser geradas, desde cura espontânea dos sintomas, formas oligo e 

assintomáticas, até manifestações graves que podem levar o hospedeiro à óbito. A resposta 

imunológica gerada durante a LV tem sido amplamente estudada para melhor entendimento 

da imunidade protetora assim como dos mecanismos imunopatológicos desencadeados pelo 

parasito. No modelo canino os estudos realizados até o momento ainda são insuficientes para 
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estabelecer um padrão de resposta imune do tipo resistência versus susceptibilidade em cães 

naturalmente e/ou experimentalmente infectados por L. infantum, porém nota-se que animais 

sintomáticos e assintomáticos apresentam uma combinação tanto de citocinas do tipo Th1 

quanto Th2, sendo crucial a ativação de macrófagos para destruição dos parasitas e controle 

da doença (Tabela 1).  

Deplazes e colaboradores (1995) observaram a presença de maiores níveis de IgG2 

em cães assintomáticos e, elevados níveis de IgG1 em cães sintomáticos. Outros estudos 

também sugeriram novos perfis de classes e subclasses de imunoglobulinas (Ig) como 

biomarcadores de resistência versus susceptibilidade em relação à forma clínica da LV canina 

(QUINNELL et al., 2003; DAY, 2007; CARSON et al., 2010; TEIXEIRA NETO et al., 

2010). A IgG1 pode exercer atividade lítica ou citofílica, porém independente da atividade 

exercida, esta pode funcionar como um marcador da resposta imunológica por ter sua 

produção regulada por citocinas anti-inflamatórias (FINKELMAN et al., 1990; VOS et al., 

1998; DE ARRUDA HINDS et al., 2001), indicando que o hospedeiro possui um controle 

mais eficiente entre a produção de citocinas inflamatórias e anti-inflamatórias. As citocinas 

IL-4, IL-5, IL-10 e TGF-ß (perfil Th2) são responsáveis por auxiliar a produção das 

subclasses de IgG1 e IgG3 (REED;SCOTT, 1993; BRIERE et al., 1994), mas a IL-12, IFN- e 

TNF-α (perfil Th1) levam à produção de IgG2, sendo a produção de IgG1 e IgG2 

antagonicamente reguladas (GUEDES et al., 2008; GUEDES et al., 2009). Muitos autores 

têm tentado demonstrar a correlação entre as subclasses de IgG e as manifestações clínicas da 

LVC para melhor compreender os mecanismos imunopatológicos na história natural da 

doença nesse animal, buscando entender quais fatores seriam responsáveis pela 

susceptibilidade ou resistência à infecção (QUINNELL et al., 2003; DAY, 2007; CARSON et 

al., 2010; TEIXEIRA NETO et al., 2010). 
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Tabela 1. Expressão de citocinas em diferentes tecidos de cães infectados com L. infantum.  

 Assintomáticos Oligossintomáticos Sintomáticos 

Deplazes et al, 1995    IgG2 (IL-12, INF-

γ, TNF-α) (Perfil 

Th1) 

   IgG1 (IL-4, IL-5, 

IL-10, TGF-β) 

(Perfil Th2) 

Barbosa et al, 2011    RNAm de IL-2, 

IL-12 (linfonodos) 

  

Alves et al, 2009      carga parasitária, 

IL-10, TGF-β 

(linfonodos) 

Chamizo et al, 2005   IFN-γ, IL-12, TNF-

α, IL-18, IL-10 

(PBMCs) 

  

Carrillo et al, 2007     IFN-γ, IL-18, IL-

10, TNF-α (PBMCs) 

 

Menezes-Souza et 

al, 2011 

 IFN-γ, IL-13, IL-5, 

TNF-α  (pele) 

  

Correa et al, 2007  TGF-β1, IFN-γ 

(fígado); + IL-10, 

TGF-β (fígado e 

baço) 

 + IL-10, TGF-β 

(fígado e baço) 

Giunchetti et al, 

2008 

     parasitismo no 

fígado 

Maia e Campino, 

2012 

   TGF-β, IL-10, 

TNF-α e iNOS 

(fígado) 

  

Seta para cima indica maiores níveis de citocinas. Seta para baixo indica menores níveis de citocinas. 

+ indica maiores quantidades de citocinas. Fonte: “Autoria Própria” 

 

Foi demonstrado que cães assintomáticos do estado de Pernambuco-Brasil e de 

Portugal, naturalmente infectados por L. infantum, expressam maior quantidade de RNAm 

para as citocinas IL-2, IL-12 nos linfonodos (BARBOSA et al., 2011). Por outro lado, foi 

observada maior expressão de IL-10, TGF-β e alta carga parasitária nos linfonodos dos cães 

sintomáticos (ALVES et al., 2009). Linfócitos do sangue periférico de cães Beagle 

experimentalmente infectados por L. infantum expressam grandes quantidades de RNAm para 

IFN-γ, IL-2, TNF-α, IL-18 e IL-10, indicando a presença de um misto de respostas Th1 e Th2 

(CHAMIZO; MORENO;ALVAR, 2005). Também foi descrito em cães oligossintomáticos 

experimentalmente infectados por L. infantum, uma baixa expressão de IFN-γ, IL-18, IL-10 e 

TNF-α em linfócitos do sangue periférico, quando comparado aos animais assintomáticos 

(CARRILLO et al., 2007). Outros autores demonstraram alta expressão de citocinas (IFN-γ, 

IL-13, TNF-α, IL-5) na pele de cães assintomáticos, naturalmente infectados por L. infantum 

em Minas Gerais - Brasil (MENEZES-SOUZA et al., 2011). 
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Um dos órgãos mais importantes envolvidos na interface parasito hospedeiro, 

durante a infecção por L. infantum é o fígado. Entretanto poucos trabalhos correlacionam a 

produção de citocinas neste órgão à imunopatogênese da leishmaniose visceral canina. Foi 

demonstrado em estudo com cães naturalmente infectados, provenientes de área endêmica de 

transmissão da doença em Araçatuba, São Paulo, que animais assintomáticos apresentam 

maior produção de TGF-β1 e IFN-γ no tecido hepático, quando comparados aqueles animais 

que desenvolveram sintomas da doença (CORREA et al., 2007). Grandes quantidades de IL-

10 e TGF-β foram detectados no fígado e baço de animais sintomáticos e assintomáticos, 

indicando que durante a infecção por L. infantum em cães a resposta imune predominante é do 

perfil Th2 (CORREA et al., 2007). Em outro estudo, utilizando 52 cães (12 animais 

assintomáticos, 12 oligossintomáticos, 17 sintomáticos e 11 controles não infectados) de área 

endêmica em Belo Horizonte, Minas Gerais, foi demonstrado maior parasitismo no fígado de 

animais sintomáticos (GIUNCHETTI et al., 2008), o que poderia estar associado a a 

deficiência na produção de citocinas do perfil Th1, nestes animais e consequente falta de 

ativação de células do sistema fagocítico mononuclear (STANLEY;ENGWERDA, 2007). 

Recentemente, foi demonstrado elevada expressão de RNAm das citocinas TGF-β, IL-10, 

TNF-α, IFN-γ e iNOS no fígado de 12 cães assintomáticos experimentalmente infectados por 

L. infantum e eutanasiados 6 meses após a infecção (MAIA;CAMPINO, 2012).  

Ainda não há estudos que demonstrem a participação da resposta imune Th17 

durante a infecção canina por L. infantum. Dados ainda não publicados (Silva, JS. 

comunicação pessoal) mostram que a IL-17 produzida durante a infecção murina por L. 

infantum atua sinergicamente com IFN-γ potencializando a produção de NO por macrófagos 

infectados, aumentando a capacidade leishmanicida dessas células. Recentemente foi 

demonstrado que o padrão inflamatório Th17 tem papel protetor durante a LV por L. 

donovani em pacientes (PITTA et al., 2009) e o mesmo é sugerido para infecção por L. 

infantum, indicando que não somente o padrão Th1 atua na resistência nesses modelos. A 

participação da IL-17 na suscetibilidade ou proteção durante a doença causada por L. 

infantum no modelo canino ainda não foi elucidado, e agora é uma das nossas propostas de 

estudo. Nós acreditamos que a determinação dos mecanismos pelos quais o hospedeiro utiliza 

para se defender durante a infecção pode abrir novas perspectivas profiláticas, como o 

desenvolvimento de uma vacina eficaz. 

Outro aspecto pouco esclarecido na LV humana e principalmente canina é a 

participação de quimiocinas e receptores de quimiocinas na patogênese da doença, bem como 

na resistência à doença causada por L. infantum. Quimiocinas e seus receptores cognatos 
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direcionam a migração de leucócitos do sangue para tecidos (Tabela 2) e são importantes 

marcadores imunológicos das respostas Th1 (CCL3, CCL4, CCL5, CXCL9, CXCL10, 

CXCL11, CCR5 e CXCR3), Th2 (CCL1, CCL11, CCL17, CCL22, CCL24, CCL26, CCR3, 

CCR4 e CCR8), Th17 (CCL17, CCL20, CCL22, CCR4 e CCR6), e células T reguladoras 

(CCL1, CCL17, CCL22, CCR4 e CCR8); outros estão relacionados à migração de células 

indiferenciadas (CXCL12, CCL19, CCL21, CXCR4, CCR7) (BROMLEY; 

MEMPEL;LUSTER, 2008). Entretanto, padrões divergentes de expressão de quimiocinas e 

receptores de quimiocinas envolvidos nas respostas Th1, Th2, Th17 e linfócitos T reguladores 

são observados em diversas doenças e modelos de infecção por parasitos. Existem poucas 

pesquisas demonstrando a expressão de quimiocinas em cães naturalmente infectados por L. 

infantum (Tabela 3). Strauss-Ayali e colaboradores (2007) avaliaram a expressão de CCL2, 

CCL4, CCL5, e CXCL10 no baço de cães naturalmente ou experimentalmente infectados por 

L. infantum e encontraram um aumento na expressão de CCL2 e CCL5 nos cães 

experimentalmente infectados. Em relação às manifestações clínicas da LVC em animais 

naturalmente infectados, foi descrito maior expressão de CXCL10 e CCL5 em animais 

oligossintomáticos, quando comparado aos sintomáticos. A expressão de CXCL10 foi 

relacionada à migração de células CD4+ Th1 e CD8+ produtoras de IFN-γ que auxiliam no 

controle do parasitismo. Níveis elevados de CCL2 e CCL3 induzem a migração de monócitos.  

Em estudo mais recente, Menezes-Souza e colaboradores (2012) analisaram a 

expressão das quimiocinas CCL2, CCL4, CCL5, CCL13, CCL17, CCL21, CCL24 e CXCL8 

na pele de 35 cães naturalmente infectados por L. infantum, correlacionando ao parasitismo 

cutâneo, infiltrado inflamatório da derme e as manifestações clínicas da doença. A análise do 

perfil de células inflamatórias da pele mostrou um aumento do número de macrófagos e 

redução no número de eosinófilos e mastócitos, correlacionados à progressão da doença. O 

aumento da carga parasitária foi correlacionado com aumento na expressão de CCL2, CCL4, 

CCL5, CCL21 e CXCL8. Por outro lado, foi observada uma correlação negativa entre o 

parasitismo e a expressão de CCL24. As quimiocinas CCL2, CCL4, CCL5 e CCL21 levam a 

migração de macrófagos; CCL5 e CCL4 linfócitos (principalmente Th1); CCL24 (eosinófilo); 

CXCL8 (neutrófilo, monócito e linfócito) e CCR4 (Th2 e célula T reguladora) (MANCIANTI 

et al., 1988). A quimiocina CCL21 é importante para o recrutamento de células 

apresentadoras de antígeno (APC) para órgãos linfoides (MARSLAND et al., 2005). 

Camundongos deficientes de CCL21 tem aumento da susceptibilidade a infecção por L. 

donovani devido a falta de migração de APC (ATO et al., 2006). Além de induzir a migração 

de células, as quimiocinas podem ter ação leishmanicida pelo estímulo na produção de óxido 
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nítrico. Após a estimulação com CCL2, macrófagos humanos experimentalmente infectados 

com L. infantum produzem quantidades semelhantes de óxido nítrico, do que quando 

estimulados com IFN-γ, o que aumenta a habilidade destas células eliminarem o parasito 

(BRANDONISIO et al., 2002). Também em macrófagos murinos, CCL2 e CCL3 podem 

induzir atividade leishmanicida pela habilidade de induzir NO e regular a multiplicação 

intracelular do parasito (BHATTACHARYYA et al., 2002). 

 

Tabela 2. Quimiocinas na infecção por Leishmania spp. 

Quimiocinas e receptores Efeito biológico  Referências  

CCL2 Migração de macrófagos; 

atividade leishmanicida pela 

indução de produção de NO 

Mancianti et al, 1988; 

Brandonisio et al, 2006; 

Bhattacharyya et al, 2002 

CCL3 Atividade leishmanicida pela 

indução de produção de NO 

Bhattacharyya et al, 2002 

CCL4 Migração de macrófagos e 

linfócitos (principalmente 

Th1) 

Mancianti et al, 1988;  

CCL5 Migração de macrófagos e 

linfócitos (principalmente 

Th1) 

Brandonisio et al, 2006 

CCL21 Migração de macrófagos; 

recrutamento de APCs para 

órgãos linfóides 

Marsland et al, 2005; Ato et 

al, 2006; Mancianti et al, 

1988;  

CCL24 Migração de eosinófilo Mancianti et al, 1988 

CXCL8 Migração de neutrófilos, 

monócitos e linfócitos 

Mancianti et al, 1988; 

CCR4 Migração de células Th2 e T 

reguladoras 

Mancianti et al, 1988; 

Fonte: “Autoria Própria” 

 

Tabela 3. Quimiocinas na pele e baço de cães naturalmente e experimentalmente infectados por L. 

infantum.  

 Cães experimentalmente 

infectados por L. infantum 

Cães naturalmente 

infectados por L. infantum 

Strauss-Ayali et al, 2007 CCL2, CCL5 (baço) CXCL10, CCL5 (baço de 

cães oligossintomáticos) 

Menezes-Souza et al, 2012  CCL2, CCL4, CCL5, 

CCL21, CXCL8 x 

parasitismo;   CCL24 x 

parasitismo (pele) 

Seta para cima indica altos níveis de quimiocinas. Seta para baixo indica baixo parasitismo. Fonte: 

“Autoria Própria”. 

 



23 

 

 

Assim, baseado no exposto acima, devido à importância do cão como reservatório 

doméstico para Leishmania infantum e como importante elo na cadeia de transmissão da LV 

ao homem, sendo responsável pela manutenção do parasito nos focos endêmicos (seja pela 

alta prevalência da doença nestes animais, pela presença das formas amastigotas na pele e 

pela sua proximidade ao homem), correlacionamos a expressão de citocinas, iNOS, 

quimiocinas e receptores de quimiocinas, e o parasitismo às manifestações clínicas da doença. 

O melhor entendimento da resposta imunológica canina pode ser utilizado no 

desenvolvimento de vacinas para estes animais auxiliando na sua profilaxia e pelo apelo 

sentimental em relação à eutanásia, bem como para o entendimento da história natural da 

doença. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 - Objetivo geral 

 

Avaliar e correlacionar parâmetros clínicos, epidemiológicos e imunológicos em 

cães naturalmente infectados por Leishmania infantum no município de Mossoró, estado do 

Rio Grande do Norte. 

 

2.2 - Objetivos específicos 

 

 Determinar a sororreatividade da infecção por L. infantum em cães de 12 

assentamentos rurais de Mossoró, RN; 

 Avaliar as manifestações clínicas da doença por meio de exame clínico;  

 Confirmar o parasitismo no baço dos cães avaliados clinicamente; 

 Quantificar o processo inflamatório no fígado e baço dos cães avaliados clinicamente.  

 Quantificar parasitismo por L. infantum no fígado dos cães avaliados clinicamente; 

 Quantificar RNAm de citocinas das respostas Th1, Th2, Th17 e linfócitos T 

reguladores (IL-10, IL-17, IFN-γ, TNF-α), iNOS, além de quimiocinas (CCL-1, CCL-

2, CCL-3, CCL-4, CCL-5, CCL-17, CCL-20, CCL-24, CCL-26, CXCL-9, CXCL-10) 

e receptores de quimiocinas (CCR3, CCR4, CCR5, CCR6, CCR8, CXCR3) em 

amostras do fígado e baço dos animais; 

 Quantificar citocinas no soro dos animais avaliados clinicamente; 

 Correlacionar o perfil de citocinas, quimiocinas e parasitismo às manifestações 

clínicas da doença, ou à apresentação da forma assintomática da infecção; 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 - Área de estudo 

 

O município de Mossoró está situado na mesorregião Oeste Potiguar do Estado do 

Rio Grande do Norte, localizado a 277 km de Natal, capital do Estado. Possui uma população 

humana estimada de 259.815 mil habitantes e área territorial de 2.009 km² (IBGE, 2012). 

Mossoró possui, segundo o SISLOC (Sistema de Informações de Localidades), um número de 

302 localidades, sendo classificadas de acordo com sua categoria de bairros, povoados, 

fazendas e sítios (URSAP, 2009). Nesse contexto, existem no município de Mossoró 33 

assentamentos de Reforma Agrária legalmente registrada no Ministério da Agricultura e 

Reforma Agrária, correspondendo a 69.700 hectares (ha), beneficiando mais de 3.250 

famílias, aproximadamente 10 mil pessoas (STR, 2009). 

Neste trabalho foram estudados 12 assentamentos de Reforma Agrária de regiões 

rurais de Mossoró, sendo elas: São João da Várzea, Mulunguzinho, Favela, Passagem do Rio, 

Hipólito I e II, Sítio Espinheirinho, Cordão de Sombra I e II, Fazenda São João, Quixaba e 

Lorena.  

 

3.2 - Animais e aspectos éticos 

 

Foram analisados 398 cães domésticos sem raça definida de 12 assentamentos 

rurais de reforma agrária na zona rural do município de Mossoró (Tabela 4) no período de 

março a outubro de 2010. Após determinação dos cães que apresentavam sororreatividade 

usando as técnicas de RIFI e ELISA, os animais sororreativos para Leishmania foram 

recolhidos pelo CCZ, avaliados clinicamente e, em seguida, eutanasiados. A eutanásia ocorreu 

no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Mossoró-RN. Após a eutanásia foi feita a coleta 

de sangue da veia femoral e a coleta de amostras do fígado e baço. Os sinais clínicos obtidos 

(palidez de membrana, linfadenopatia, hepatoesplenomegalia, lesões cutâneas, alterações 

oculares e onicogrifose) foram usados para classificar os animais em assintomáticos (ausência 

de manifestações clínicas) ou sintomáticos. Os animais controles foram obtidos da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), em Minas Gerais. Os experimentos foram 

conduzidos de acordo com a Comissão de Ética no Uso de Animais/CEUA (e-
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mail:ceua@reitoria.ufrn.br) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob o 

PROTOCOLO CEUA-UFRN nº 016/2010.  

 

 

Tabela 4. Número de cães analisados por assentamento Rural do 

município de Mossoró. 

Assentamento Número de Cães 

São João da Várzea 28 

Passagem do Rio 26 

Favela 45 

Mulugunzinho 51 

Cordão de Sombra I 20 

Cordão de Sombra II 20 

Fazenda São João 52 

Sítio Espinheirinho 39 

Quixaba 40 

Hipólito I 20 

Hipólito II 20 

Lorena 37 

Total 398 

 Fonte: “Autoria Própria” 

 

3.3 - Reação de imunofluorescência indireta (RIFI) 

 

A RIFI foi realizada baseada na técnica descrita por Camargo (CAMARGO, 

1964), com modificações. Para a obtenção do título desejado, os soros a serem testados foram 

diluídos na razão dois, a partir de 1:40 em solução tampão fosfato (PBS), em 100ml de água 

destilada, com pH ajustado para 7.4. Foram colocados 25µl da solução obtida sobre cada 

região demarcada de uma lâmina, na qual foi previamente fixado o antígeno, constituído por 

formas íntegras de promastigotas de L. infantum. Após a incubação das lâminas em câmara 

úmida por 30 minutos em estufa a 37ºC, estas foram lavadas com PBS durante cinco minutos, 

lavadas em água destilada e secas sob ventilação artificial (Ventilador Britânia B20, Brasil). 

A cada região demarcada da lâmina foi acrescentado 25µl do conjugado diluído a seu título 

em PBS com Tween 2% (v/v) (Tween® 20, Merck, Alemanha), acrescido de Azul de Evans 
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1% (EVANS BLUE®, Sigma Aldrich, EUA). O conjugado, constituído por anti IgG de cão, 

marcado com isotiocianato de fluoresceína (Bethyl Lab. Inc., EUA) foi diluído na proporção 

de 1:1.500. Seguido de nova incubação, lavagem e secagem. A lâmina foi, então, coberta com 

glicerina tamponada e lamínula, e a leitura procedida em microscópio de luz ultravioleta 

(Olympus BX 41®, Japão). Soros conhecidamente positivos e negativos foram usados na 

mesma lâmina como controle da reação. 

 

3.4 - Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) 

 

A reação de ELISA foi realizada utilizando-se como antígeno formas 

promastigotas de Leishmania infantum. Para a obtenção, as promastigotas foram isoladas de 

cultura em meio Schneider, na fase exponencial de crescimento. Estas formas foram tratadas 

com uma solução de NaOH, 0,15M e mantidas a 4oC sob agitação durante 18h. A seguir a 

solução foi neutralizada com HCl 0,15 M e centrifugada a 10.000 × g durante 30min à 4ºC, 

para coleta das proteínas solúveis (VITOR;CHIARI, 1987). A quantidade de proteínas foi 

dosada pelo método de Bradford (BRADFORD, 1976) com leitura na absorbância de 562 m, 

tendo como padrão a albumina sérica bovina (BSA), e posteriormente foi realizada a titulação 

em bloco, visando definir a concentração mínima de proteínas para a sensibilização das placas 

de ELISA. O antígeno, assim preparado, foi distribuído em alíquotas e armazenado a -20oC 

até o momento de uso. 

A reação de ELISA foi realizada de acordo com a técnica de Voller et al. (1976) e 

os conjugados utilizados foram anti-imunoglobulinas de cão (anti-IgG total) (Bethyl 

laboratories, EUA). Foram utilizadas microplacas de 96 poços de fundo chato. Em cada 

orifício da placa foram adicionados 100 l do Ag diluído em uma solução tampão 

carbonato/bicarbonato pH 9,6, seguida de incubação de 18 a 24h, à 4ºC. Após a 

sensibilização, o excesso da solução antigênica foi removido das microplacas, por uma série 

de quatro lavagens com solução salina contendo Tween-20 a 0,05% (PBS-T). Em seguida, 

após a adição de PBS contendo soro fetal bovino a 5%, as microplacas foram incubadas a 

temperatura ambiente por 60min. A seguir, foi adicionado 100l de soro de cão, diluídos em 

PBS-T, na concentração de 1:360. As microplacas foram, então, incubadas novamente a 

temperatura ambiente por 1h. Após quatro lavagens, foram acrescentados 100l do conjugado 

(anti-IgG total, anti-IgG1, anti-IgG2), diluído em PBS-T, nas concentrações de 1:40.000, 

1:10.000 e 1:60.000, respectivamente. Após incubação por 60min à temperatura ambiente, 
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foram lavadas como descrito anteriormente, e adicionados 100l do substrato TMB (KPL, 

Inc. Gaithersburg, MD, EUA), por 10 minutos em temperatura ambiente, em local protegido 

da luz. Posteriormente, foi realizado o bloqueio da reação utilizando 35μl de ácido sulfúrico 

2M por poço. A leitura das placas foi realizada a 450ηm em espectrofotômetro, sendo os 

resultados expressos em valores de absorbância. A reação foi considerada positiva quando a 

leitura em densidade ótica for maior do que a média, somada a duas vezes o desvio padrão 

(Cut-off), do valor obtido de 10 soros de animais não infectados pela Leishmania 

infantum/chagasi testados em paralelo aos soros avaliados. 

 

3.5 - Quantificação de citocinas no soro por imunoensaio (ELISA) 

 

As concentrações das citocinas (IL-10, IL-17, TNF-α e IFN-) foram mensuradas 

no soro dos 21 animais avaliados clinicamente através de ensaio imunoenzimático (ELISA) 

do tipo denominado “sandwich”, utilizando-se “kit” comercial (R&D Byosystem) seguindo as 

recomendações do fabricante. A leitura da reação colorimétrica foi realizada a 450 ηm em 

leitor de microplacas (EMAX, Molecular Devices Corporation, Sunnyvale, CA, USA). A 

concentração das citocinas nos sobrenadantes analisados foi determinada a partir dos valores 

obtidos com a curva-padrão realizada com as diferentes diluições da proteína recombinante. 

 

 

3.6 - Eutanásia e detecção do parasitismo 

 

Os animais foram anestesiados com tiopental sódico a 10% em PBS, seguindo-se 

a eutanásia por injeção de cloreto de potássio intravenoso. Após a eutanásia dos animais 

classificados clinicamente, fragmentos do baço foram colhidos, e foi realizado imprint 

(esfregação por aposição) em lâmina de vidro, seguindo-se de coloração com Giemsa e 

posterior análise ao microscópio ótico para confirmação da infecção.  

 

 3.7 - Análise histopatológica 

 

Para a quantificação do processo inflamatório no fígado e baço, fragmentos dos 

órgãos foram coletados de 11 animais assintomáticos e 10 animais sintomáticos após a 

eutanásia. As amostras de tecido foram fixadas em formol tamponado (PBS-formol a 10%) e, 

após 24h, desidratadas em soluções de etanol em concentrações crescentes. Os órgãos 
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devidamente incluídos em blocos de parafina e cortes de 5m de espessura obtidos com o 

auxílio de um micrótomo. Os cortes foram dispostos em lâminas e incubados a temperatura de 

59C para fixação. Em seguida, lavados em xilol para retirar o excesso de parafina e 

reidratados com concentrações decrescentes de etanol. Os cortes reidratados foram lavados 

em água corrente e corados com hematoxilina-eosina (HE). Para a quantificação do infiltrado 

inflamatório, foram obtidas 50 imagens de cada corte em aumento de 40 ao microscópio. Em 

seguida, as imagens foram analisadas com auxílio do Programa ImageJ Tool (HLIMAGE) 

sendo determinado o número total de núcleos em cada micrografia (µm2). Para cada animal 

foi obtido o número de núcleos celulares presentes em 50 imagens, o valor representativo de 

cada animal obtido por meio da média das 50 imagens. 

 

3.8 - Quantificação do parasitismo no fígado e baço dos cães sintomáticos e 

assintomáticos por meio de PCR em tempo real  

 

O parasitismo hepático e esplênico em cães sintomáticos e assintomáticos 

infectados por L. infantum foi quantificado em fragmentos do fígado e baço, o material 

coletado foi colocado em tubos plásticos de 1,5ml e as amostras mantidas a -70oC. Para a 

extração do DNA foi utilizada o kit DNEasy (QIAGEN, San Diego, CA) segundo 

recomendação do fabricante. A medição da qualidade e quantidade de DNA foi realizada 

usando um espectrofotômetro NanoDrop ND1000 (Wilmington, DE). Foi usado 2g de DNA 

acrescido de 25pmol dos iniciadores específicos sense (5’ TGT CGC TTG CAG ACC AGA 

TG 3’) e antisense (5’ GCA TCG CAG GTG TGA GCA C 3’) descritos por Bretagne e 

colaboradores (BRETAGNE et al., 2001), que amplificam um fragmento de 90bp de L. 

infantum (GenBank accession number AF009147). A reação em cadeia da polimerase foi 

realizada usando o sistema Platinum® SYBR® Green qPCR SuperMix UDG contendo ROX 

(Invitrogen, Carlsbad, CA, USA). Uma curva padrão foi utilizada com concentrações 

conhecidas (variando de 1 a 10.000 formas do parasito por reação) promastigotas e/ou 

amastigotas de L. infantum. Estas reações foram realizadas em aparelho 7500 FAST (Applied 

Biosystems) usando as seguintes condições: 95°C por 10 min, seguido por 40 ciclos de 95°C 

durante 15s e 60°C por 1min. Nas etapas de preparo do DNA e mistura da reação da PCR 

foram utilizados controles negativos com amostras de fígado de cães não infectados e 

controles positivos de cães infectados. Controles positivos, negativos e amostras foram 

testados em triplicata. 
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3.9 - Quantificação de mRNA citocinas (Th1, Th2, Th17, Treg), quimiocinas, receptores 

de quimiocina e iNOS no fígado e baço por PCR em tempo real 

 

Extração de RNA e síntese de cDNA 

 

A extração de RNA total foi realizada a partir de amostras obtidas do fígado e 

baço dos cães avaliados clinicamente, utilizando o reagente Trizol (Invitrogen , Carlsbad, 

CA, EUA) e kit para extração de RNA (GE Healthcare, Buckinghamshire, UK). Brevemente, 

para cada amostra, em tubo de fundo cônico de 1,8 ml, foi adicionado 500 µl do reagente 

Trizol (Sigma) seguido de trituração com auxílio de triturador IKA-Werke (GMBH & CO. 

KG, Satufen, Germany). Posteriormente, adicionado 200 µl de clorofórmio (Sigma) as 

amostras agitadas durante 30 segundos e os tubos centrifugados a 12000g por 15min a 4C. 

A fase aquosa foi transferida para tubo novo, onde foi acrescentado 500 µl de isopropanol. As 

amostras foram então incubadas durante 15 minutos a -20oC para a precipitação do RNA da 

fase aquosa. A seguir, os tubos foram centrifugados a 12.000  g por 15 min a 4oC. O 

sedimento lavado utilizando etanol 75%. Finalmente, as amostras de RNA foram 

ressuspendidas em 60 l de água deionizada, livre de RNAse, sendo armazenadas a -70ºC, até 

a confecção do DNA complementar (cDNA). O DNA genômico contido nas amostras foi 

digerido através do tratamento das mesmas com RQ1 RNAse-Free Dnase (GE Healthcare), 

de acordo com as especificações do fabricante. Uma alíquota de 5 l foi utilizada para a 

obtenção da concentração de RNA/l nas amostras, determinada utilizando-se 

espectofotômetro (Biomate 3 spectrophotometer Thermospectronic - Rochester, NY, USA). 

 

Análise da expressão de citocinas (Th1, Th2, Th17, Treg), quimiocinas, receptores de 

quimiocina, e iNOS 

 

A expressão quantitativa de genes de citocinas foi analisada através de reações de 

PCR em tempo real, utilizando-se o sistema SYBR Green e o aparelho ABI Prism 7000 

Sequence Detection System (Applied Biosystems, Warrington, Reino Unido). Foram utilizados 

iniciadores específicos para as citocinas das respostas Th1, Th2, Th17 e linfócitos T 

reguladores (IL-10, IL-17, IFN-γ, TNF-α), iNOS, quimiocinas (CCL-1, CCL-2, CCL-3, CCL-

4, CCL-5, CCL-17, CCL-20, CCL-24, CCL-26, CXCL-9, CXCL-10) e receptores de 

quimiocinas (CCR3, CCR4, CCR5, CCR6, CCR8, CXCR3). Os iniciadores específicos a 
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serem utilizados nas reações foram sintetizados com auxílio de software apropriado (“Primer 

Express”, Applied Biosystems) e estão descritos na Tabela 5. O cDNA (2,5ng/reação) 

sintetizado a partir do RNA mensageiro e oligonucleotídeos específicos (1-2g/reação) foram 

utilizados juntamente com os tampões de reação contendo “SYBR Green” (Applied 

Biosystems), como determinado pelo fabricante. As condições das reações foram 2min a 50ºC, 

10min 95ºC, e 40 ciclos de 15s a 95ºC e 1min a 56ºC. Um ciclo final de 20min com 

temperatura crescente de 60 a 95ºC foi empregado para a obtenção de uma curva de 

dissociação dos produtos da reação, utilizada para a análise da especificidade de amplificação. 

As condições de PCR para cada oligonucleotídeo utilizado foram padronizadas de acordo com 

a concentração, temperatura de anelamento, ausência de formação de dímeros, eficiência de 

amplificação dos genes alvos e controle interno (gene constitutivo). A determinação dos 

níveis de expressão dos genes alvo foi realizada por meio da normalização das amostras 

quanto à expressão constitutiva de GAPDH. Após a normalização dos resultados baseado na 

expressão do gene constitutivo, a expressão das proteínas estudadas calculada baseada na 

fórmula 2-(Ct). 
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Tabela 5: Sequências de iniciadores específicos utilizadas, que foram desenhadas baseadas na 

sequência de nucleotídeos obtidos no banco de dados GenBank com auxílio do programa 

Primer Express Applied Biosystems. Fonte: “Autoria Própria” 
Target Sense and Antisense sequences 

IL-10 AATGAAGGACAAGCTGGACAA 

TTAAAGTCCTCCAGCAGGGA 

TNF-α TGTTGTAGCAAACCCCGAAG 

ATCAGCTGGTTGTCTGTCAGCT 
IFN-γ TTCAAAGGAGCATGGATACCA 

TTAAGAACTTGCCAAGCATGTC 

IL-17 ACTCCAGAAGGCCCTCAGATTA             

GATTCCAAGGTGAGGTAGATCG 

iNOS GAGATCAATGTCGCTGTACTCC 

TGATGGTCACATTTTGCTTCTG 
CCL1 ACTTTTCAGAGAAGAGGATCGC 

TGGAGCTGGTGTGTTTGTAACA 

CCL2 TAAAAGAGTCACCAGCAGCAA 

TTTAGGACGGTCTTGAAGATCA 

CCL3 CAAGCAGATTCCACGCAAGTT 

TAATACCGGGCTTGGAGCAT 

CCL4 TGACCGTCCTTTCTCTCCTT 

GATCTGAACCCATTGGTGCT 

CCL5 AAGGGCTGACTGATAAATGTGA 

AGCGAGAATTTTAATGGAAAGC 

CCL17 CCATCGTGTTTGTAACTGTCCA 

AATATCTGACCGCCTTCTTCAC 

CCL20 TATGGTTCCTCCCGGATCTATC 

TCATTGGCCAGCTGTTGTGT 

CCL24 CCTGCTGCATGTTCTTCATTTC 

TTCTGGTTCTTCTTGGTGGTGA 

CCL26 TCTTCATCCTGAGTGTCCATCG 

AGCAGAACTTGGCCACATCA 

CXCL9 CAGATGGTCCTTAAGCCACTTT 

CCTTTCCCTGTGAACCTCAA 

CXCL10 CACATGTTGAGATCATTGCCAC 

TTCAGACATCTTTTCTCCCCA 

CCR3 CTAGCAGCCTCCCCTGAATTTA 

TGTTCAGACTCCTTTTGGGACT 

CCR4 TTTGGACTAGGTCTCTGCAAGA 

AAAAGCCCACCAGGTACATC 

CCR5 TGTGTCTGCTTCAAAAGCCC 

TCACTTGTCACCACCCCAAA 

CCR6 AGCTGTTTGTGCCAATTGCTTA 

AAAATATTGCCCAGGAGGCC 

CCR8 TGATATCATCTCAAGCCCCTG 

AGCAACTTGCTGTCTCTTTGGA 

CXCR3 TTCTTTGCCATCCCAGATTTC 

ATGCATGGCATTTAGGCG 

β-actin CCACTTTCCTGTCTTACCCAA 

AATTAACCACCCACGGTGTT 
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3.10 - Análise Estatística 

 

 

Diferenças estatísticas foram analisadas usando PRISM 3.0 software 292 

(GraphPad Software Inc., San Diego CA, EUA) utilizando-se o teste de Mann-Whitney para 

comparação de duas variáveis entre os grupos, e o teste de normalidade para determinar se as 

distribuições eram normais, expressas com média ± erro padrão da média (SEM). As 

correlações foram determinadas pelo teste de Spearman. Foram consideradas estatisticamente 

significativas as diferenças que apresentaram valores de P igual ou menor a 0,05. Todos os 

testes foram realizados com nível de 95% de confiança. 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1 - Sororreatividade da infecção canina e sintomatologia 

 

A análise sorológica feita neste estudo utilizou 398 amostras de soro canino de 

assentamentos rurais provenientes de Mossoró-RN por meio dos testes de imunofluorescência 

indireta (RIFI) e ensaio imunoenzimático (ELISA), e demonstrou que 117 amostras (29%) e 

181 (45,5%) foram reativas para L. infantum, respectivamente. Destas, 109 amostras 

apresentaram-se reativas utilizando os dois testes e esses cães foram considerados infectados 

por L. infantum, representando 27% do total de animais analisados (Tabela 6). A maior 

positividade no soro dos cães foi observada quando utilizada a técnica de ELISA quando 

comparado à RIFI, em todas as áreas analisadas (Figura 1). 

 

 

Tabela 6. Resultado das amostras reativas (ELISA e RIFI) para L. infantum realizada em cães de 12 

assentamentos rurais no município de Mossoró, estado do Rio Grande do Norte.  

Assentamentos 

Rurais  

ELISA 

 Amostras reativas/nº 

total (%) 

RIFI  

Amostras reativas/nº 

total (%) 

Cães soropositivos/nº 

total (%) 

Favela 5/45 (11,1%)  3/45 (6,6%)  3/45 (6,6%)  

Passagem do Rio 2/26 (7,6%) 2/26 (7,6%)  2/26 (7,6%)  

São João da Várzea 6/28 (21,4%) 4/28 (14%)  4/28 (14%)  

Cordão de Sombra I 8/20 (40%)  6/20 (30%)  5/20 (25%)  

Hipólito II 12/20 (60%)  9/20 (45%)  5/20 (25%)  

Quixaba 20/40 (50%)  10/40 (25%) 10/40 (25%)  

Sítio Espinheirinho 24/39 (61,5%)  10/39 (25,6%) 10/39 (25,6%)  

Hipólito I 13/20 (65%)  6/20 (30%)  6/20 (30%)  

Fazenda São João 28/52 (54%)  17/52 (32,6%)  17/52 (32,6%)  

Cordão de Sombra II 9/20 (45%)  8/20 (40%)  7/20 (35%)  

Lorena 19/37 (51,3%)  17/37 (46%)  15/37 (40,5%)  

Mulugunzinho 35/51 (68,6%)  25/51 (49%) 25/51 (49%)  

Total  181/398 (45,5%)  117/398 (29%)  109/398 (27%)  

Fonte: “Autoria Própria” 
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Figura 1. Técnica de ELISA apresenta mais cães sororreativos quando comparada à RIFI. 

Sororreatividade para L. infantum, em 12 assentamentos rurais do município de Mossoró-RN, 

determinada por reatividade através da Reação de imunofluorescência indireta (RIFI) e do Ensaio 

imunoenzimático (ELISA). 

 

Fonte: “Autoria Própria” 

 

Após o diagnóstico sorológico da infecção dos animais, ocorre a notificação do 

proprietário e o recolhimento do animal para sacrifício pelo Centro de Controle de Zoonoses 

(CCZ). A análise clínica dos animais recolhidos para eutanásia foi realizada de maneira 

conjunta com o CCZ tendo sido recolhidos 21 cães infectados, sendo 11 assintomáticos e 10 

sintomáticos. Os sintomas mais observados foram esplenomegalia, emagrecimento, 

onicogrifose e lesão na ponta das orelhas (Figura 2, Tabela 7).  
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Figura 2. Sinais clínicos observados em animais portadores de leishmaniose visceral canina em 

assentamentos rurais de Mossoró-RN. A) Cão assintomático, B) Cão sintomático, C) Mucosa 

normal, D) Palidez de mucosa indicando anemia, E) Onicogrifose, F) Esplenomegalia, G e H) Lesões 

circulares de pele, I) Alopecia e dermatite furfurácea, J) Úlcera na ponta da orelha.  

Fonte: “Autoria Própria” 
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Tabela 7. Frequência dos sinais clínicos observados em animais infectados com L. 

infantum no município de Mossoró-RN. 

Sinais clínicos  Percentagem  

Esplenomegalia  10/10 (100%) 

Emagrecimento  8/10 (80%) 

Onicogrifose  8/10 (80%) 

Lesão na ponta da orelha 6/10 (60%) 

Dermatite furfurácea 5/10 (50%) 

Alopecia 5/10 (50%) 

Palidez de mucosa 4/10 (40%) 

Ulceração cutânea 3/10 (30%) 

Hepatomegalia  2/10 (20%) 

Linfadenopatia 1/10 (10%) 

Ceratoconjuntivite 1/10 (10%) 

Fonte: “Autoria Própria” 

4.2 - Detecção do parasitismo 

 

Após avaliação clínica e eutanásia, foram recolhidos fragmentos do baço dos cães 

infectados para o exame parasitológico através de imprints desse órgão em lâminas de vidro, e 

observou-se no microscópio a presença das formas amastigotas do parasito tanto em animais 

assintomáticos, quanto em animais sintomáticos (Figura 3). 

 

 

 

Figura 3. Confirmação do parasitismo no baço de cães assintomáticos e sintomáticos. Imagens 

representativas de esfregaço por aposição de baço mostrando a presença de amastigotas (setas) de L. 

infantum em cão assintomático (A) e sintomático (B) de áreas rurais em Mossoró, RN. Fonte: 

“Autoria Própria” 

A B 
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4.3 - Análise histopatológica 

 

Com a intenção de avaliar se o perfil de citocinas em cães naturalmente infectados 

com L. infantum estava associado com inflamação e carga parasitária no fígado e baço, foi 

realizada a análise histopatológica destes tecidos. A análise da inflamação no baço dos cães 

demonstrou que não há diferença entre o perfil de inflamação entre animais sintomáticos e 

assintomáticos (Figura 4A). Por outro lado, a análise do fígado revelou maior inflamação nos 

animais assintomáticos (Figura 4B e 4C), quando comparado àqueles que apresentam as 

manifestações clínicas da leishmaniose visceral canina (Figura 4D). Também foi analisada a 

quantidade de amastigotas por µm de tecido de fígado através do PCR em tempo real e 

observamos que os cães sintomáticos apresentam maior parasitismo em comparação aos cães 

assintomáticos (Figura 5). 

 

Figura 4. Cães sintomáticos naturalmente infetados por Leishmania infantum apresentam menor 

inflamação hepática em relação a cães assintomáticos. Inflamação no baço (A) e fígado (B) de cães 

infectados com L. infantum em Mossoró-RN Brasil. * indica diferença estatística significante no 

tecido hepático (P ≤ 0.05, teste Student–Newman–Keuls) entre cães assintomáticos (C) e sintomáticos 

(D). Fonte: “Autoria Própria” 
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Figura 5. Cães sintomáticos infectados com L. infantum apresentam alta carga parasitária no 

fígado.  Número de amastigotas por μm de tecido de fígado de cães infectados com L. infantum 

determinado por PCR em tempo real. * indica diferença estatística significante (P < 0.05). Fonte: 

“Autoria Própria” 

   

 

4.4 - Quantificação de mRNA de citocinas no fígado, baço e soro e correlação entre o 

número de sintomas e TNF-α, iNOS, parasitismo do fígado, e IL-17 e iNOS 

 

 A análise da expressão de mRNA demostrou que cães sintomáticos apresentam 

uma redução na produção de IL-10, IFN-γ, iNOS e IL-17 no baço, quando comparado àqueles 

sintomáticos. A diferença na produção de TNF-α não foi estatisticamente significante entre os 

animais sintomáticos e assintomáticos (Figura 6A). Por outro lado, quando analisamos a 

expressão de citocinas (IL-10, IL-17, IFN-γ, TNF-α) e iNOS no fígado, observamos uma 

supressão significativa nos animais sintomáticos quando comparado aos assintomáticos 

(Figura 6B). E ainda, cães assintomáticos apresentaram maiores níveis de IL-10, TNF-α e 

IFN-γ no soro quando comparado aos animais sintomáticos (Figura 7). 

Quando feita correlação entre o número de sinais clínicos apresentados pelos cães 

portadores da LVC e os níveis de expressão de citocinas e iNOS no fígado, observou-se uma 

correlação entre o número de sinais clínicos apresentados pelos cães e os níveis de expressão 

de mRNA de TNF-α (r = -0.7422; P = 0.001) e iNOS (r = -0.7879; P = 0.0001) (Figura 8A e 

8B). Também observou-se uma correlação inversa entre o parasitismo e a expressão de iNOS 

(r = -0.7168; P = 0.0001), e uma correlação positiva entre o parasitismo e o número de 

sintomas apresentados pelos cães (r = 0.8338; P = 0.0001) (Figura 8C e 8D). E ainda, foi 

observada uma correlação positiva entre a expressão de IL-17 e iNOS (r= 0.4429; P= 0.0444) 

no fígado (Figura 8E). 
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Figura 6. Animais sintomáticos infectados com L. infantum tem baixa expressão de IFN-γ, IL-17, 

IL-10, TNF-α e iNOS no fígado. Expressão de mRNA de citocinas e iNOS no baço (A) e fígado 

(B) de cães naturalmente infectados por L. infantum da área rural de Mossoró-RN. Linha tracejada 

representa os cães controle negativo. * indicam diferenças estatísticas significantes (P < 0.05). 
Fonte: “Autoria Própria” 
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Figura 7. Cães sintomáticos infectados por L. infantum expressam menores niveis de IL-10, IFN-

γ and TNF-α no soro. Quantificação de IL-10 (A), IFN-γ (B) e TNF-α (C) por ELISA no soro de cães 

naturalmente infectados por L. infantum. IL-17 não foi detectada no soro dos cães infectados. *indica 

diferença estatística significante (P < 0.05) entre cães sintomáticos e assintomáticos. 

Fonte: “Autoria Própria” 
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Figura 8. A forma sintomática da leishmaniose visceral canina está correlacionada a 

baixa expressão de TNF-α, iNOS e IL-17 e ao alto parasitismo no fígado. Correlação (teste 

de Spearman) entre o número de sinais clínicos e expressão de mRNA de TNF-α (A), iNOS (B), entre 

parasitismo do fígado e número de sinais (C), e iNOS (D), entre a expressão de IL-17 e iNOS (E) de 

cães naturalmente infectados com Leishmania infantum. Fonte: “Autoria Própria” 

 

 

4.5 - Quantificação de quimiocinas no fígado e baço 

 

 Para compreender os mecanismos imunológicos que determinam a 

susceptibilidade/resistência contra L. infantum, em cães, foram determinadas a expressão de 

RNAm das quimiocinas e receptores de quimiocinas relacionadas com a migração de vários 

tipos de células do sistema imunitário para o fígado e o baço, os principais órgãos alvo de L. 
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infantum, em cães naturalmente infectados. No tecido do fígado de cães sintomáticos, 

encontramos baixa expressão de CCL1 (p = 0,0273), CCL17 (p = 0,0232) e CCL26 (p = 

0,0296) e os receptores CCR3 (p = 0,0296), CCR4 (p = 0,0416), CCR5 (p = 0,0110), CCR6 

(p = 0,0273) e CCR8 (p = 0,0157) em comparação com a expressão em animais 

assintomáticos (Figura 9A e 9B). Além disso, todas estas moléculas foram também 

encontradas em menor expressão em comparação aos cães não infectados. Não houve 

diferença nos níveis de RNAm de CCL3, CCL4, CCL5, CCL20, CCL24, CXCL9 e CXCR3 

no tecido hepático, independentemente da forma clínica apresentada (Figura 9A e 9B). Os 

perfis de expressão de quimiocinas e seus receptores em animais doentes mostraram um 

estado de imunossupressão devido à insuficiência da migração das células do sistema 

imunitário, tais como linfócitos, monócitos ativados, células NK, células B e células 

dendríticas, que podem ajudar na formação de granulomas e eliminação do parasita.  

Analisamos também os perfis de expressão de RNAm de quimiocinas e receptores 

de quimiocinas no baço de cães sintomáticos e assintomáticos. Os níveis de expressão de 

CCL1, CCL3, CCL17, CCL20, CCL26, CXCL9, CCR3, CCR4, CCR6 e CCR8 foram 

reduzidos no baço de cães sintomáticos e assintomáticos em relação à expressão em animais 

não infectados (Figura 10A e 10B). É interessante notar que os níveis de RNAm de CCL2 (p 

= 0,0262), CCL5 (p = 0,0435) e CXCL10 (p = 0,0180) foram aumentados no baço de animais 

sintomáticos em relação aos animais assintomáticos. A expressão de RNAm de CXCL10 no 

baço de cães sintomáticos também foi regulado positivamente em comparação à expressão em 

cães não infectados (Figura 10A). Com base nesses resultados, observa-se que os cães 

sintomáticos têm baixos níveis de expressão geral de quimiocinas e receptores de quimiocinas 

em relação aos cães assintomáticos e não infectados. O comprometimento da migração celular 

favorece a replicação e propagação do parasito e desencadeia os sintomas típicos da LVC.  
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Figura 9. Cães sintomáticos infectados com Leishmania infantum exibem reduzida 

expressão de quimiocinas e receptores de quimiocinas no fígado. Expressão de RNAm de 

quimiocinas (A) e receptores de quimiocinas (B) no fígado de cães naturalmente infectados com L. 

infantum. Linha tracejada representa os cães controle negativo. * indica diferença estatisticamente 

significante entre os grupos (P < 0.05). ns: não significante. 

Fonte: “Autoria Própria” 

 

A 
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Figura 10. Cães sintomáticos e assintomáticos naturalmente infectados com Leishmania 

infantum exibem reduzida expressão de quimiocinas e receptores de quimiocinas no baço. 
Expressão de mRNA de quimiocinas (A) e receptores de quimiocinas (B) no baço de cães 

naturalmente infectados com L. infantum. Linha tracejada representa os cães controle negativo. * 

indica diferença estatisticamente significante entre os grupos (P < 0.05). ns: não significante. 

Fonte: “Autoria Própria” 
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Os resultados também indicaram que há uma correlação negativa entre o número 

de sinais clínicos e os níveis de expressão de RNAm de CCR5 e CCR6 no tecido hepático 

(Figura 11A e 11B). Em contraste, a análise de correlação mostrou que a expressão de 

CXCL10 foi positivamente associada com o número de sintomas (Figura 11C); desse modo, 

a expressão desse gene pode ser um mecanismo compensatório para a baixa expressão de 

CXCR3. Não houve correlação significativa entre as outras quimiocinas e receptores de 

quimiocinas e as manifestações clínicas. 

 

 

Figura 11. Correlação entre o status clínico e os níveis de expressão de RNAm de CCR5, CCR6 e 

CXCL10 no tecido hepático. Os resultados estão expressos em gráficos de dispersão de valores 

individuais obtidos através da correlação de Spearman. As linhas conectoras representam os índices de 

correlação positiva e negativa. Fonte: “Autoria Própria” 
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5. DISCUSSÃO 

 

Neste estudo 29% dos 398 cães analisados foram positivos para o parasito pelo 

teste da RIFI, e 46% foram reagentes através do teste de ELISA. Segundo as recomendações 

do Ministério da Saúde a detecção da LVC deve ser feita pela utilização de duas técnicas 

sorológicas (RIFI e a ELISA como testes padrões). Porém, observamos uma baixa quantidade 

de animais soropositivos pelo teste da RIFI em comparação ao teste de ELISA, o que poderia 

estar subestimando o número de cães sororreagentes na região estudada, como observado no 

estudo de Cabral e colaboradores (CABRAL et al., 1998). De acordo com esse estudo, em 

muitos casos subclínicos de infecção canina que podem representar a fase mais inicial da 

infecção, baixos níveis de anticorpos estão presentes e não seria detectada pela técnica da 

RIFI, técnica esta de menor sensibilidade que a ELISA. Quando utilizado antígeno solúvel 

obtido de formas promastigotas de L. infantum chagasi a ELISA apresenta alta sensibilidade 

(90 a 100%) e especificidade (85,9 a 100%) (BRAZ et al., 2002; DA SILVA et al., 2004; 

OLIVEIRA et al., 2005). Outro estudo realizado em Belo Horizonte no ano de 2006 para o 

diagnóstico da leishmaniose tegumentar americana avaliou o desempenho do RIFI e ELISA 

em 234 amostras de soros de cães de área endêmica. A RIFI apresentou baixa sensibilidade 

(72%), especificidade (52%), e reação cruzada com soros de cães infectados com T. cruzi. O 

teste de ELISA apresentou elevada sensibilidade (95%) embora com especificidade baixa 

(64%) (FERREIRA et al., 2006). 

Os resultados obtidos neste trabalho mostram que entre 398 cães avaliados, de 12 

assentamentos rurais de Mossoró-RN, 27% foram considerados positivos para o parasito. 

Com dois assentamentos, Mulunguzinho e Lorena apresentando alta prevalência de cães 

soropositivos (49% e 41%, respectivamente). Estes resultados estão de acordo com os 

resultados da prevalência da leishmaniose visceral canina em Mossoró-RN, onde foi descrito 

um percentual de 28% de cães sororreagentes entre 139 cães examinados no período de julho 

de 2004 a abril de 2005 utilizando a técnica de ELISA (antígeno solúvel de promastigotas) 

(MATOS et al., 2006). Outro estudo realizado entre junho de 2001 e outubro de 2002 em São 

Miguel-RN demonstrou que entre 97 cães examinados 20,6% apresentaram o teste de ELISA 

positivo para LVC (QUEIROZ et al., 2009). 

Os resultados encontrados por Matos e colaboradores (MATOS et al., 2006), 

demonstram prevalência de 28% dos cães na área urbana de Mossoró, indicando que as áreas 

de maior risco de ocorrência da doença estão na periferia urbana (urbanização dessa doença) 

fato que possivelmente equilibrou sua prevalência nas duas áreas (rural e urbana). Os autores 
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ainda afirmam que apesar da urbanização da LV, essa enfermidade ainda mantém caráter rural 

em virtude da invasão do homem aos focos naturais. Os dados obtidos neste trabalho diferem 

de outro estudo realizado em área rural de Governador Valadares-MG (MALAQUIAS et al., 

2007), onde a prevalência de cães infectados com L. infantum foi maior na área urbana que na 

área rural. Essa diferença pode ser atribuída ao fato de as áreas analisadas neste trabalho 

serem assentamentos de Reforma Agrária, onde as condições sociais e de saúde são precárias, 

há proximidade das residências com as matas, fazendo com que os animais tenham maior 

contato com o vetor e a vigilância ambiental é pobre. Essa mudança se deve principalmente 

ao cão, que é considerado o principal reservatório doméstico e importante na manutenção do 

ciclo da doença, se tornando o principal elo na cadeia de transmissão da leishmaniose visceral 

ao homem, e sendo responsável pela manutenção do parasito nos focos endêmicos, quer pela 

alta prevalência da doença nestes animais, quer pela presença de formas amastigotas na pele e 

pela sua proximidade ao homem (ALVAR et al., 2004; BANETH et al., 2008). Foi 

demonstrado em estudo realizado em São Miguel-RN, que a flutuação na prevalência da 

infecção humana acompanha a positividade dos cães para leishmaniose visceral (QUEIROZ et 

al., 2009). 

Durante este estudo 21 cães foram classificados em assintomáticos (11) e 

sintomáticos (10), e posteriormente analisada expressão de citocinas, quimiocinas e o 

parasitismo. A presença de cães assintomáticos em áreas endêmicas é importante, porque 

esses animais são reservatórios para L. infantum, e reforçam a ideia do papel mantenedor da 

infecção em áreas endêmicas pelos cães (OLIVEIRA et al., 2010; SANTOS et al., 2010). 

Dentre os sintomas mais frequentes observados estão: esplenomegalia (100%), onicogrifose 

(80%), emagrecimento (80%) e lesão na ponta da orelha (60%). A frequência desses sinais 

clínicos observados nos cães está de acordo com estudos realizados no Rio Grande do Norte e 

em outras áreas endêmicas de outros estados, onde a incidência de onicogrifose, alopecia, 

emagrecimento e dermatite cutânea são os sintomas mais frequentemente observados 

(QUEIROZ et al., 2009; ASSIS et al., 2010; OLIVEIRA et al., 2010; SANTOS et al., 2010; 

TEIXEIRA NETO et al., 2010). 

Após a avaliação clínica dos animais, foi realizada a análise histopatológica e 

quantificação do parasitismo no fígado e baço dos animais infectados, com a intenção de 

avaliar se a resposta imunológica em cães naturalmente infectados com L. infantum estava 

associada com a inflamação e carga parasitária nesses tecidos. A forma sintomática da 

leishmaniose visceral em pacientes parece estar associada com a não ativação de macrófagos 

para matar o parasita, associado com a multiplicação e disseminação do parasita e 
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envolvimento de múltiplos órgãos (CARVALHO et al., 1988; BACELLAR et al., 1996). 

Aqui foi mostrado que os cães sintomáticos exibiram maior carga parasitária no fígado, 

quando comparado com os animais assintomáticos. De fato, resultados semelhantes foram 

previamente demonstrado por outros grupos (GIUNCHETTI et al., 2008). A análise 

histopatológica do fígado revelou inflamação da cápsula hepática e do trato portal em ambos 

os animais assintomáticos e sintomáticos. Estas alterações histopatológicas foram descritas 

durante a infecção natural por L. infantum em cães (GIUNCHETTI et al., 2008). Aqui, a 

análise de células inflamatórias no fígado mostraram que os animais assintomáticos 

apresentaram maior inflamação do que o grupo sintomático. O processo inflamatório é 

regulado pela produção de quimiocinas e citocinas induzidas na interface parasita/hospedeiro, 

e é extremamente importante para o controle de parasitismo. A análise da inflamação no baço 

dos cães demonstrou que não há diferença entre o perfil de animais sintomáticos e 

assintomáticos, e também não foi observada diferença entre a carga parasitária neste órgão.   

Esses resultados destacam uma relação complexa entre hospedeiro e parasita 

envolvendo não somente a modulação da inflamação, mas também a progressão da infecção e 

a evolução clínica da doença. Esses dados corroboram com os estudos feitos por Verçosa e 

colaboradores (VERCOSA et al., 2012) em cães infectados por L. infantum, onde foi visto na 

pele dos animais sintomáticos grandes infiltrados inflamatórios e amastigotas, enquanto nos 

cães assintomáticos o perfil inflamatório foi semelhante ao de cães não infectados. 

Um dos órgãos mais importantes envolvidos na interface hospedeiro/parasita 

durante a infecção por L. infantum é o fígado. Poucos estudos correlacionam a produção de 

citocinas neste órgão com a imunopatogênese da LVC ou com a resistência à doença. Numa 

tentativa de compreender os mecanismos imunológicos que levam ao controle da doença e 

prevenção das manifestações clínicas, foi analisada a expressão de RNAm de IL-10, IL-17, 

IFN-γ, TNF-α e iNOS no fígado e no baço de animais sintomáticos e assintomáticos. Os 

resultados obtidos permitem concluir que os cães sintomáticos naturalmente infectados por L. 

infantum exibem diminuição significativa na expressão do RNAm de IL-10, IL-17, TNF-α, 

IFN-γ, e iNOS no tecido hepático. É importante destacar que a deficiência na expressão de 

RNAm de IL-17 foi evidente nos cães sintomáticos em comparação com assintomáticos, o 

que sugere uma contribuição da IL-17 na prevenção de manifestações clínicas durante o curso 

da infecção natural da infecção por L. infantum no modelo canino. Recentemente, tem sido 

demonstrado que o perfil inflamatório Th17 desempenha um papel protetor durante a LV por 

L. donovani em pacientes (PITTA et al., 2009), indicando que não somente o perfil Th1 atua 

na resistência contra a doença. O envolvimento de IL-17 na susceptibilidade ou proteção à LV 
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durante a infecção no modelo canino ainda não foi muito bem elucidado, e o melhor 

entendimento do seu envolvimento pode abrir novas perspectivas no campo do 

desenvolvimento de uma vacina eficaz. Estudos recentes mostraram que IL-17 recombinante 

adicionada em cultura de células mononucleares do sangue periférico (PBMCs) em pacientes 

com leishmaniose dérmica pós-calazar aumentou a produção de NO induzida por TNF-α 

(KATARA et al., 2012). De fato, a IL-17 estimula a produção de óxido nítrico em células de 

mamíferos (MILJKOVIC;TRAJKOVIC, 2004). Este mecanismo pode explicar o 

desenvolvimento da resposta imune eficiente no compartimento do fígado no modelo canino, 

com controle de parasitas eficaz e a formação de granulomas. Avaliações anteriores do perfil 

de resposta imunológica no tecido hepático de cães naturalmente infectados com L. infantum 

mostraram diminuição na produção de IFN-γ em animais sintomáticos, quando comparado 

com os cães assintomáticos (CORREA et al., 2007). Recentemente, um estudo com cães 

experimentalmente infectados com L. infantum também exibiram elevada expressão de 

RNAm de TGF-β, IL-10, TNF-α, IFN-γ e iNOS no fígado de animais assintomáticos, quando 

comparados com os animais sintomáticos (MAIA;CAMPINO, 2012). Está bem estabelecido 

que o IFN-γ e TNF-α estão entre as principais citocinas pró-inflamatórias (Th1) necessárias, 

na maioria dos casos, para a formação de granulomas eficiente. O IFN-ɣ é necessário para a 

ativação de células de Kupffer infectados na formação do granuloma e ativação de 

mecanismos leishmanicidas. O TNF-α é crucial para o recrutamento de leucócitos para o 

fígado e, como consequência a formação de granulomas revisto por Stanley e colaboradores 

(STANLEY;ENGWERDA, 2007). Houve uma produção significativamente maior de TNF-α 

entre os animais do grupo assintomático, quando comparado com os cães sintomáticos, 

resultados que justificam a migração mais elevada de células do fígado neste grupo de 

animais. Por outro lado, a deficiência na produção geral de citocinas em animais sintomáticos 

pode conduzir à ausência de infiltrado inflamatório neste órgão. Por conseguinte, a análise da 

expressão do RNAm de TNF-α e inflamação no baço não mostrou diferenças entre os grupos 

assintomáticos e sintomáticos de animais. 

No baço, as análises mostraram que os cães sintomáticos tinham níveis reduzidos 

de quase todas as citocinas analisadas, com exceção de TNF-α. No entanto, em comparação 

com os animais não infectados, cães, tanto sintomáticos quanto assintomáticos, mostraram os 

níveis de expressão de IL-17 diminuídos. Ainda foi mostrado que os níveis de citocinas no 

soro foram significativamente diferentes entre os grupos assintomáticos e sintomáticos, com 

animais assintomáticos exibindo níveis significativamente mais elevados de IL-10, IFN-γ 

TNF-α em comparação aos sintomáticos. Por outro lado, os altos níveis concomitantes de IL-
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10 e TGF-β com a baixa expressão da IL-12 observado em cães sintomáticos permitem a 

persistência da replicação do parasita na pele (MENEZES-SOUZA et al., 2011). Estudos 

também mostraram níveis mais elevados de TNF-α e IFN-γ em sobrenadantes de PBMCs 

estimulados de animais assintomáticos (PINELLI et al., 1994; CHAMIZO; 

MORENO;ALVAR, 2005). Linfonodos prescapulares de animais assintomáticos também 

mostraram alta expressão do IFN-γ e TNF-α e baixa carga parasitária, indicando que estas 

citocinas desempenham um papel na proteção contra a doença (ALVES et al., 2009). 

Os resultados apresentados aqui mostram uma redução clara da expressão de 

citocinas no fígado e no baço de cães sintomáticos naturalmente infectados por L. infantum, 

levando a uma menor expressão de iNOS e portanto maior carga parasitária. A principal 

conclusão do estudo foi a demonstração da ocorrência de elevados níveis de expressão de IL-

17 no fígado de cães assintomáticos e sua correlação com a alta expressão de iNOS, sugerindo 

um papel protetor da IL-17 na infecção canina por L. infantum. Este conhecimento pode 

fornecer suporte para o desenvolvimento de intervenções eficientes profiláticos (como vacinas 

para a proteção de cães) contra a leishmaniose, e ao mesmo tempo exclui a eutanásia 

compulsória dos animais infectados por L. infantum, enquanto que prevenindo a doença em 

cães, o mais importante reservatório urbano para Leishmania. 

Neste estudo foi observado que animais assintomáticos apresentaram maior 

expressão de citocinas no fígado em relação a cães sintomáticos. E ainda, há uma correlação 

negativa entre o número de sintomas apresentados pelos cães infectados com L, infantum e os 

níveis de expressão TNF-α (r = -0.7422; P = 0.001) e iNOS (r = -0.7879; P = 0.0001) no 

fígado, e uma correlação positiva entre o parasitismo e o número de sintomas (r = 0.8338; P = 

0.0001) apresentadas pelos cães. Por outro lado, há uma correlação negativa entre a expressão 

de iNOS no fígado e o parasitismo (r = -0.7168; P = 0.0001), indicando que em animais 

assintomáticos há maior produção de IFN-γ e IL-17, conduzindo a uma maior ativação de 

macrófagos, com expressão de iNOS, destruição dos parasitos e controle da doença. Esses 

resultados sugerem também a participação de IL-17 no papel protetor contra a infecção por L. 

infantum no modelo canino, sabendo-se que não há estudos sobre o papel desta citocina neste 

modelo. Resultados semelhantes foram encontrados por Maia e Campino (MAIA;CAMPINO, 

2012), que observaram maiores concentrações de IFN-γ, iNOS, IL-10 e TGF-β1 no fígado de 

cães assintomáticos infectados experimentalmente por L. infantum em relação aos 

sintomáticos. Porém eles não detectaram a presença de TNF-α, e associaram a ausência dessa 

citocina ao alto parasitismo observado nos cães, devido a participação de TNF-α na formação 

do granuloma hepático, que levaria ao controle da multiplicação do parasita. 
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Interessantemente, Corrêa e colaboradores (2007) observaram maiores níveis de TGF-β no 

fígado de cães assintomáticos naturalmente infectados por L. infantum em relação aos 

sintomáticos, enquanto que na concentração de IL-10 entre esses grupos não houve diferença. 

Eles também observaram que a quantidade de TGF-β e IL-10 foi maior nas amostras tanto de 

fígado quanto de baço do que a concentração de IFN-γ, sugerindo que apesar de serem 

encontradas citocinas Th1 (IFN-γ) nos dois grupos, é a predominância de citocinas Th2 (TGF-

β e IL-10) que determina a progressão da doença e aparecimento dos sintomas; dados que são 

semelhantes aos resultados vistos neste estudo, onde observou-se altas quantidades de IFN-γ, 

TNF-α (citocinas Th1), IL-17 (Th17) e iNOS no fígado de cães assintomáticos, em 

comparação aos baixos níveis de IL-10 (citocina Th2). Conforme discutido anteriormente, 

evidencia-se com o presente trabalho uma complexa rede de citocinas envolvidas na resposta 

imune contra a infecção natural de cães por L. infantum. De fato, essa rede é extremamente 

complexa e intricada e envolve uma série de perfis mistos de resposta adaptativa Th1, Th2, 

Th17 expressos de forma simultânea, alguns desses podendo ter efeitos sinérgicos frente aos 

processos imunopatológicos, ou mesmo protetores.  

Outro aspecto pouco esclarecido na LV humana e principalmente canina é a 

participação de quimiocinas e receptores de quimiocinas na patogênese da doença, bem como 

na resistência à infecção por L. infantum. Assim, a análise da expressão de quimiocinas é de 

fundamental importância para avaliar o papel que essas desempenham na regulação central e 

na variação dos processos fisiopatológicos, incluindo o tráfego homeostático, inflamatório e 

hematopoiético (SALLUSTO; MACKAY;LANZAVECCHIA, 2000; ONO et al., 2003). Esse 

tipo de análise pode contribuir para a melhor compreensão dos eventos relacionados à 

migração de leucócitos e na forma com que essas células atuariam no 

estabelecimento/manutenção dos processos imunológicos associados à evolução clínica e a 

intensidade da replicação parasitária na LVC. Nesse contexto, há uma escassez de estudos que 

buscam investigar os níveis de expressão de quimiocinas na LVC. E este é o primeiro estudo 

que avaliou a expressão de quimiocinas no fígado de cães naturalmente infectados por L. 

infantum. 

Com o intuito de compreender a importância de quimiocinas nas variações dos 

quadros clínicos da leishmaniose visceral canina, foi avaliada a expressão de quimiocinas e 

receptores das mesmas no fígado e baço de cães infectados naturalmente com L. infantum. 

Como se sabe, as espécies de Leishmania que causam a LV induzem uma resposta imunitária 

específica para diferentes órgãos, tornando a resposta a este parasita ainda mais complexa 

(MUKHERJEE; GHOSH;GHOSE, 2003). De acordo com este padrão de resposta imune, 
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foram detectados perfis de expressão de quimiocinas e receptores de quimiocinas distintos no 

baço dos animais com diferentes formas clínicas da doença. Nós mostramos que cães 

sintomáticos exibem uma deficiência clara da expressão de quimiocinas e receptores de 

quimiocinas no fígado em comparação com os animais assintomáticos. A única exceção foi 

CXCL10, que foi encontrada em maior concentração no fígado e baço dos animais 

sintomáticos e também foi positivamente correlacionada com o escore clínico. CXCL10 liga-

se a CXCR3 para promover quimiotaxia de células Th1. No entanto, não encontramos 

alterações significativas na expressão de CXCR3 e, portanto, a grande quantidade deste 

receptor de quimiocina que é necessária para que o seu ligante possa desempenhar o seu papel 

não é alcançada, e a carga parasitária é aumentada. Trabalhamos com a hipótese de que o 

aumento da expressão de CXCL10 ocorre como um mecanismo compensatório para a baixa 

expressão de CXCR3. Em concordância com estes resultados, tem sido relatado que os cães 

naturalmente ou experimentalmente infectados com L. infantum possuem altos níveis de 

expressão do RNAm de CXL10 no baço, levando a uma resposta imune substancial de tipo 1 

contra a LVC (STRAUSS-AYALI; BANETH;JAFFE, 2007). Além disso, CXCL10 também 

foi capaz de anular a sobrevivência da Leishmania em um modelo in vivo de leishmaniose 

visceral pelo restabelecimento de citocinas Th1 e do óxido nítrico, indicando o envolvimento 

dessa quimiocina no processamento de uma resposta protetora na leishmaniose visceral via 

regulação de mediadores pró-inflamatórios (GUPTA et al., 2009).  

Como CXCL10, CCL5 é responsável pela atração de linfócitos inflamatórios, 

particularmente as células de tipo Th1 e macrófagos. Estudos anteriores já mostraram que a 

expressão do RNAm de CCL5 é aumentada em cães naturalmente e experimentalmente 

infectados com L. infantum (STRAUSS-AYALI; BANETH;JAFFE, 2007) e que há uma 

correlação positiva entre a expressão de CCL5 e a densidade de parasitas na pele 

(MENEZES-SOUZA et al., 2012). Encontramos os mesmos resultados no baço de cães 

sintomáticos, mas CCR5 foi negativamente regulada nos dois grupos de animais, em 

comparação com os controles, um efeito que certamente prejudica a atividade da quimiocina. 

No tecido hepático, apesar da baixa expressão de CCR5 e sua correlação com as 

manifestações clínicas da doença, não foi observada diferença na expressão de CCL5 entre 

cães sintomáticos e assintomáticos, embora ambos os grupos expressem maior quantidade de 

CCL5 do que os animais não infectados. 

Notavelmente, os animais sintomáticos expressaram baixos níveis de RNAm dos 

ligantes, CCL1, CCL17 e CCL26 e os receptores, CCR8, CCR4, CCR3, e CCR6 no fígado. 

Estes genes foram também severamente regulados negativamente no baço, em ambos os 



54 

 

 

grupos de animais, em comparação com os controles não infectados. CCL1, CCL17 e CCL26 

são conhecidas por serem importantes marcadores imunológicos de células Th2 e/ou T 

reguladoras (BROMLEY; MEMPEL;LUSTER, 2008). Ambos os subconjuntos são 

produtores potentes de IL-10 e, portanto, estão fortemente relacionadas com fatores 

imunossupressores que frequentemente contribuem para a susceptibilidade e progressão da 

doença (GHALIB et al., 1993; NYLEN et al., 2007; GAUTAM et al., 2011). 

Inesperadamente, o fígado dos cães sintomáticos expressaram menores quantidades destas 

quimiocinas de perfil Th2, quando comparado aos animais assintomáticos. É importante 

realçar o fato de que a presença de tais moléculas em animais assintomáticos pode estar 

relacionada com a regulação exacerbada das respostas inflamatórias e pode impedir danos ao 

fígado. De fato, o aumento da expressão das quimiocinas do perfil Th1 está correlacionado 

com a patologia cardíaca em cães com doença de Chagas devido à inflamação do miocárdio 

(GUEDES et al., 2010). Em contraste, CCL20 e CCR6 são moléculas relacionadas ao perfil 

Th17, ou seja, componentes inflamatórios. De fato, a IL-17, uma citocina relacionada 

primariamente ao perfil Th17, foi demonstrada tendo um papel protetor na infecção humana 

de LV (PITTA et al., 2009). Assim, pode-se concluir que um equilíbrio delicado entre os 

estímulos inflamatórios e anti-inflamatórios é necessário para evitar sintomas.  

No baço, os cães assintomáticos e sintomáticos expressaram menor quantidade de 

RNAm de todos os receptores de quimiocinas e quase todas as quimiocinas analisadas, 

quando comparado a expressão destas moléculas em animais não infectados. De forma 

interessante, animais sintomáticos tiveram maior expressão de RNAm das quimiocinas CCL2, 

CCL5 e CXCL10. Resultados semelhantes foram previamente encontrados nos baços de cães 

experimentalmente infectados com L. infantum em comparação com os cães não infectados 

(STRAUSS-AYALI; BANETH;JAFFE, 2007). Em outros estudos, o aumento dos níveis de 

CCL2, CCL4 e CCL5 foi encontrado em cães com altos níveis de parasitismo na pele 

(MENEZES-SOUZA et al., 2012). O aumento da expressão de CCL2, CCL5 e CXCL10 em 

animais sintomáticos é provavelmente uma tentativa de compensar tanto a ausência de células 

inflamatórias no baço, como o aumento da carga parasitária. Não foram observadas diferenças 

na expressão de CCL5 e CCL4 no fígado entre os grupos sintomáticos e assintomáticos, 

embora à infecção inibe a expressão de CCL2 e induz a expressão de CCL4.  

Também mostramos que L. infantum não influenciou a expressão de CCL3 e 

CXCL9 (marcadores Th1) no fígado dos animais infectados, este seria um mecanismo de 

evasão do sistema imunológico por parte do parasito. Já foi descrita expressão semelhante de 
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RNAm de CCL3 em cães infectados e não infectados por L. infantum (STRAUSS-AYALI; 

BANETH;JAFFE, 2007). 
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6. CONCLUSÕES 

 

Após a realização deste estudo que avaliou a sororreatividade de animais 

provenientes de assentamentos de reforma agrária na região rural de Mossoró-RN, 

concluímos que os cães apresentam alta taxa de infecção por L. infantum, com positividade 

média de 29% (variando entre 7% a 49%), sendo detectada a presença da infecção em todos 

os 12 assentamentos rurais avaliados. 

Em relação ao perfil imunológico, os nossos resultados demonstram que cães 

sintomáticos exibem uma baixa expressão de citocinas, quimiocinas e receptores de 

quimiocinas, menor resposta inflamatória e maior carga parasitária, principalmente no fígado, 

em comparação aos animais assintomáticos. Esses resultados também sugerem que os perfis 

de expressão de quimiocinas e seus receptores no fígado e baço são extremamente 

importantes para a indução do perfil de célula inflamatória correta, para efetivamente conter a 

infecção e a doença.  

Outro aspecto importante, ainda não descrito na literatura, foi a participação do 

perfil de linfócitos Th17 na proteção durante a infecção por L. Infantum em cães. Estes 

resultados representam um avanço no conhecimento do envolvimento do perfil de linfócitos 

Th17, quimiocinas e seus receptores durante a leishmaniose visceral canina e podem 

contribuir para a compreensão dos mecanismos imunopatogênicos relacionados à infecção, 

conhecimento para criação de vacinas caninas eficazes e entendimento da história natural da 

doença. 
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