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RESUMO  
 

Leishmania infantum é o principal agente etiológico da leishmaniose visceral no 
Novo Mundo. O padrão de distribuição das leishmanioses tem mudado 
substancialmente e tem apresentado um perfil emergente na periferia dos 
grandes centros urbanos. A infecção por Leishmania pode comprometer pele, 
mucosas e vísceras. Apenas 10% dos indivíduos infectados desenvolvem a 
doença e 90% da infecção humana é assintomática. Os principais fatores 
envolvidos no desenvolvimento da doença são a resposta imune do 
hospedeiro, a espécie do vetor e o conteúdo gênico do parasita. O 
sequenciamento dos isolados de Leishmania busca aumentar a compreensão 
acerca da sintomatologia dos indivíduos. O objetivo desse estudo foi avaliar a 
diversidade genética de cepas de Leishmania circulantes entre humanos, 
sintomáticos e assintomáticos, e cães de áreas endêmicas do Rio Grande do 
Norte e analisar flebotomíneos oriundos de áreas endêmicas para doença 
cutânea e visceral. A variabilidade genética foi avaliada por meio dos 
marcadores hsp70, ITS1 e também foi feito o sequenciamento completo do 
genoma. Os amplificados de hsp70 e ITS1 das amostras foram analisados e 
montados utilizando o pacote Phred/Phrap. Os dendogramas foram construídos 
aplicando o método neighbor joining com 500 bootstraps, seguido das 
inferências sobre as relações entre as variantes de Leishmania. As sequências 
dos 20 isolados brasileiros foram mapeadas com o genoma de referência L. 
infantum JPCM5, usando o programa Bowtie2, com identificação de 36 contigs. 
As informações dos SNPs válidos foram utilizadas na PCA. Os SNPs foram 
visualizados pelo Geneious 7.1 e IGV. As anotações do genoma foram 
transferidas para seus respectivos cromossomos e visualizadas no Geneious. 
As sequências consenso de todos os cromossomos foram alinhadas usando 
Mauve. As árvores filogenéticas foram calculadas de acordo com cálculos de 
máxima verossimilhança e modelos JTT. Os flebotomíneos foram analisados 
por PCR para identificação da infecção por Leishmania, fonte de repasto 
sanguíneo e GAPDH de L. longipalpis. Como resultados, hsp70 e ITS1 não 
foram capazes de identificar variabilidade genética entre os isolados de 
humanos sintomáticos, assintomáticos e cães. O sequenciamento completo 
dos 20 isolados brasileiros revelou uma forte similaridade entre as cepas de 
Leishmania circulantes no Rio Grande do Norte. Os isolados da Grande Natal 
de humanos e caninos apresentaram-se agrupados em todas as análises, 
sugerindo proximidade genotípica, além da proximidade geográfica entre eles. 
As amostras isoladas na década de 1990 apresentaram maior diversidade 
genotípica quando comparadas às recentemente isoladas. Todos os isolados 
apresentaram 36 cromossomos com ploidia variável entre eles e não foi 
encontrada relação do número de cópias gênicas dos genes amastina, gp63, 
A2 e SSG, com as formas clínicas. De forma geral, não encontramos 
correlação entre as formas clínicas sintomáticas e assintomáticas e o conteúdo 
gênico dos isolados brasileiros de Leishmania. 34,28% dos flebotomíneos 
coletados no Alto Oeste foram L. longipalpis e as principais fontes de repasto 
sanguíneo foram humanos, cães e galinhas. 
 
 
Palavras chaves: Leishmania infantum, genoma, hsp70, ITS1, GAPDH.  
 
 
 



 

 
ABSTRACT 

 
Leishmania infantum is the main etiologic agent of visceral leishmaniasis in the 
New World. The pattern of distribution of leishmaniasis has changed 
substantially and has presented an emerging profile within the periphery of the 
Large Urban Centers. Leishmania infection can compromise skin, mucosa and 
viscera. Only 10% of the individuals infected develop the disease and 90% of 
human infection is asymptomatic. The main factors involved in the development 
of the disease are the host immune response, the vector’s species and the 
parasite’s genetic content. The sequencing of Leishmania isolated seeks to 
increase the understanding of the symptoms of individuals. The aim of this 
study was to evaluate the genetic diversity of circulating Leishmania strains 
among humans, and symptomatic and asymptomatic, and dogs from endemic 
areas of Rio Grande do Norte State and analyze sandflies from endemic areas 
for cutaneous and visceral disease. The genetic variability was evaluated by the 
use of markers hsp70 , ITS1 and a whole genome sequencing was also carried 
out. The amplified hsp70 and ITS1 of samples were analyzed and assembled 
using a Phred / Phrap package. The dendograms were constructed using the 
same methodology, but adding 500 bootstraps, followed by inferences on the 
relationships between Leishmania variants. The sequences of the 20 Brazilian 
isolates were mapped to the reference genome L. infantum JPCM5, using the 
Bowtie2 program and the identification of 36 contigs. The information of the 
valid SNPs were used in the PCA. SNPs were visualized by Geneious 7.1 and 
IGV. The genome annotations were transferred to their respective 
chromosomes and displayed on Geneious. The matching sequences of all 
chromosomes were aligned using Mauve. The phylogenetic trees were 
calculated according to maximum likelihood and JTT models. Sandflies were 
analyzed by PCR for the identification of Leishmania infection, a blood meal 
source and GAPDH sand fly. As a result, hsp70 and ITS1 were not capable of 
identifying genetic variability among human isolates from symptomatic and 
asymptomatic, and dogs. The complete sequencing of the 20 Brazilian isolates 
revealed a strong similarity between the circulating Leishmania strains in Rio 
Grande do Norte. The isolates collected in the city of Natal from humans and 
canines remained grouped in all analyzes, suggesting that there is genotypic 
and geographic proximity among the isolates. The isolated samples in the 
1990s had a higher genotypic diversity when compared to freshly isolated 
samples. All isolates presented 36 chromosomes with variable ploidy among 
them, no correlation was found between the number of amastina genes copies, 
gp63, A2 and SSG with such clinic forms. In general, we did not find correlation 
between symptomatic and asymptomatic clinical forms and the gene content of 
the Brazilian isolates of Leishmania. 34,28% of the sandflies collected in the 
upper west region were L. longipalpis and the main sources of blood meal were 
humans, dogs and chickens. 

Keywords: Leishmania infantum, genome, hsp70, ITS1, GAPDH. 
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1. INTRODUÇÃO  

As leishmanioses são um grupo de doenças causadas por protozoários 

do gênero Leishmania que são transmitidas aos homens e outros vertebrados 

por insetos do gênero Phlebotomus e Lutzomyia. Essas infecções são 

causadas por espécies distintas de Leishmania, caracterizando o amplo 

espectro de manifestações clínicas das leishmanioses. Em áreas endêmicas 

90% das infecções por Leishmania são assintomáticas (BADARO et al., 1986; 

BADARÓ et al., 1986; EVANS et al., 1992; JERONIMO et al., 1994). Os sinais 

clínicos da doença estão geralmente relacionados com a espécie do parasita, 

do vetor e o tipo de resposta imune do hospedeiro (MURRAY et al., 2005a). 

Espécies de Leishmania do subgênero Viannia, complexo braziliensis (L. 

(V). braziliensis Vianna, 1911; L. (V). peruviana Velez, 1913; L. (V). 

panamensis Lainson & Shaw, 1972 e L. (V). guyanensis Floch, 1954), restrito 

ao Novo Mundo, causam comprometimento de pele e mucosas.  

Espécies do subgênero Leishmania, complexo donovani (Leishmania 

(L). donovani Laveran & Mesnil, 1903; L. (L) archibaldi Castellani & Chalmers, 

1919; L. (L). infantum Nicolle, 1908 e L. (L). chagasi Cunha & Chagas, 1937) 

causam a doença visceral, forma mais grave, com mortalidade variando entre 5 

- 15% mesmo após tratamento (BADARÓ et al., 1986; EVANS et al., 1992). Os 

principais hospedeiros do complexo L. donovani são humanos e cães. 

L. (L). infantum é o principal agente etiológico da leishmaniose visceral 

em países da Europa, Norte da África e América Latina, onde a doença é 

considerada uma zoonose, e tem o cão como seu principal reservatório, 

entretanto em outras regiões da África, Índia, Bangladesh e Nepal, a LV é 

causada por Leishmania (L). donovani e é considerada uma antroponose (DAS; 

ALI, 2012). A história evolutiva do complexo donovani mostra que L. infantum 

teria se originado a partir de uma linhagem de L. donovani, e 

subsequentemente L. donovani teria sido introduzida na Índia e África (LUKES 

et al., 2007).  

Em meados do Século XVI, a colonização das Américas pelos europeus 

permitiu que a linhagem europeia de L. infantum, caracterizada pelo zimodemo 

MON-1, fosse introduzida na América do Sul (LUKES et al., 2007). Os isolados 
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causadores de LV nas Américas eram classificados como L. chagasi, espécie 

considerada distinta de L. infantum; entretanto, estudos genômicos 

confirmaram que L. infantum e L. chagasi são a mesma espécie (LUKES et al., 

2007; SCHÖNIAN; MAURICIO; CUPOLILLO, 2010).  

De acordo com as evidências moleculares, as espécies de Leishmania 

causadoras de LV nas Américas são classificadas como L. infantum (LUKES et 

al., 2007; SCHÖNIAN; MAURICIO; CUPOLILLO, 2010). Uma criteriosa tipagem 

molecular dos espécimes de Leishmania se faz necessária uma vez que foram 

descritas formas clínicas de LV causadas por Leishmania amazonensis 

Lainson & Shaw, 1972 (ALEIXO et al., 2006; BARRAL et al., 1991; DE 

OLIVEIRA et al., 2007) e a doença cutânea causada por L. infantum (SANTOS-

OLIVEIRA et al., 2011).  

No Brasil, a leishmaniose visceral era uma doença de ocorrência rural, 

restrita a vales e boqueirões, entretanto, variações nos fatores influenciadores 

na cadeia de transmissão de Leishmania contribuíram para o aumento da LV 

em áreas urbanas. A migração massiva de pessoas para a periferia dos 

centros urbanos, desflorestamento, urbanização, desnutrição, falha e 

resistência ao tratamento têm sido variáveis importantes para o aumento das 

áreas endêmicas para Leishmania, entretanto, não tem sido observado 

aumento aparente na incidência da doença (MAIA-ELKHOURY et al., 2008). 

Fatores ambientais juntamente com a ação antrópica causam alterações na 

densidade dos vetores, de reservatórios e aumentam a exposição de 

vertebrados a insetos infectados, criando um novo perfil epidemiológico 

favorável ao estabelecimento da infecção e transmissão do patógeno nas 

periferias das cidades (ASSIMINA; CHARILAOS; FOTOULA, 2008; DESJEUX, 

2001; XIMENES et al., 2009, 2006, 2007).  

Em indivíduos de aparência saudável a infecção subclínica é 

identificada pela intradermorreação de Montenegro (IDRM) ou por avaliações 

sorológicas (BADARO et al., 1986; HAILU; GRAMICCIA; KAGER, 2009; 

JERONIMO et al., 1994, 2000). Modelos matemáticos sugerem que indivíduos 

assintomáticos têm um importante papel na cadeia de transmissão dos 

microrganismos e podem atuar como reservatório, tendo assim um importante 
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papel na ocorrência de surtos (HASKER et al., 2013; LIMA et al., 2012; SINGH 

et al., 2014; STAUCH et al., 2011).  

Levando em consideração que a evolução da infecção por Leishmania 

tem como principais determinantes interações entre o vetor, espécies do 

parasita e a resposta imune do hospedeiro, propusemos sequenciar o genoma 

de vários isolados de Leishmania obtidos de humanos e caninos com 

leishmaniose visceral e cutânea, bem como de pessoas com infecção 

assintomática para determinar se a evolução clínica estaria relacionada com 

variações polimórficas no genoma da Leishmania, além disso analisar 

flebotomíneos quanto ao repasto sanguíneo e infeção por Leishmania. 

A nossa hipótese é que informações acerca do conteúdo gênico podem 

auxiliar na compreensão dos fenótipos e que a variabilidade genética pode 

estar relacionada, em parte, com a infecção assintomática ou doença. Uma 

vez que variabilidade no genoma de Leishmania pode influenciar no tipo de 

resposta do hospedeiro e na expressão de alguns genes que podem 

influenciar na apresentação dos sinais clínicos.  

 

1.1 Considerações gerais sobre as Leishmanioses. 

1.1.1. O gênero Leishmania, seus vetores e ciclo biológico. 

 
As leishmanioses são doenças endêmicas em regiões do Velho e Novo 

Mundo causadas por protozoários flagelados pertencentes à Ordem

Kinetoplastidae, Família Trypanosomatidae e Gênero Leishmania Ross, 1903 

(LEISHMAN, 1994). O gênero Leishmania compreende aproximadamente 30 

espécies, das quais cerca de 20 são patogênicas para o homem (ASHFORD, 

2000a; DESJEUX, 2004a, 2004b). Os parasitas são transmitidos aos 

hospedeiros vertebrados através da picada de insetos da Ordem Diptera.  

O gênero Leishmania apresenta 3 subgêneros, Sauroleishmania, 

Viannia e Leishmania, classificados de acordo com o local de colonização e 

desenvolvimento do parasita no trato digestivo do inseto. 
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O subgênero Sauroleishmania está presente em regiões do Velho 

Mundo, seus principais vetores são membros do gênero Sargentomyia e as 

principais fontes de repasto desses flebotomíneos são répteis. Este subgênero 

tem sido considerado o ancestral das espécies de Leishmania (BATES, 2007). 

O subgênero Sauroleishmania não apresenta espécies patogênicas para 

humanos e tem Leishmania (S.) tarantolae Wenyon, 1921 como sua principal 

espécie representante. O local de desenvolvimento de espécies desse 

subgênero é hipopilário, desenvolvendo-se no intestino posterior do inseto 

(WILSON; SOUTHGATE, 1979; ZHANG; LENG, 1997).  

O subgênero Viannia é encontrado apenas no Novo Mundo e seus 

vetores são apenas as espécies do gênero Lutzomyia. Os parasitas desse 

subgênero são considerados de desenvolvimento peripilário, ou seja, se 

desenvolvem e colonizam principalmente na região do piloro do intestino 

posterior dos seus insetos vetores (PIMENTA et al., 1992; WALTERS et al., 

1989a). 

O subgênero Leishmania parasita fêmeas de espécies de flebotomíneos 

do Velho e Novo Mundo, tanto do gênero Phlebotomus como Lutzomyia, são 

considerados parasitas suprapilários, pois colonizam e se desenvolvem no 

intestino médio do vetor (PIMENTA et al., 1992). 

Os parasitas do gênero Leishmania apresentam ciclo heteroxênico, são 

assim classificados por possuírem um hospedeiro definitivo e um hospedeiro 

intermediário. Esses parasitas apresentam duas formas básicas, uma 

característica para cada hospedeiro. As formas promastigotas são formas 

flageladas e extracelulares presentes no trato digestivo do inseto, encontradas 

livres ou aderidas às microvilosidades da cutícula intestinal (WALTERS et al., 

1989a, 1989b). As formas amastigotas são formas ovaladas ou esféricas, 

intracelulares obrigatórias, presentes no interior dos vacúolos lisossomais dos 

macrófagos de hospedeiros vertebrados e são capazes de resistir aos 

mecanismos de destruição celular após a fagocitose (ALEXANDER; 

SATOSKAR; RUSSELL, 1999; CHANG; MCGWIRE, 2002; LAINSON; RYAN; 

SHAW, 1987). 

Os vetores das leishmanioses são insetos holometábolos, assim 

classificados por apresentarem metamorfose completa, passando pelas fases 
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de ovo, larva (L1, L2, L3 e L4), pupa e adulto. São insetos diminutos, bastante 

pilosos, pertencentes à Ordem Diptera, Família Psychodidae e subfamília 

Phlebotominae. A subfamília Phlebotominae é a única responsável pela 

transmissão de Leishmania e é constituída por cinco gêneros (BARRETTO, 

1955; MARTINS; WILLIAMS; FALCÄO, 1978). Os gêneros Phlebotomus e 

Sargentomyia, são encontrados principalmente em regiões do Velho Mundo e 

os gêneros Brumptomyia, Warileya e Lutzomyia em regiões do Novo Mundo 

(GALATI, 2003; LEWIS, 1971; LEWIS et al., 1977).  

Estes insetos são popularmente conhecidos como mosquito palha, 

birigui, orelha de pau, cangalhinha, dentre outros. Há aproximadamente 900 

espécies de flebotomíneos descritas no mundo, dessas, 98 espécies são 

suspeitas de serem transmissores das leishmanioses, sendo 42 do gênero 

Phlebotomus no Velho Mundo e 56 espécies do gênero Lutzomyia no Novo 

Mundo (MAROLI et al., 2013). 

Na América Latina, Lutzomyia longipalpis Lutz & Neiva, 1912 é a 

principal espécie envolvida na transmissão dos agentes etiológicos da 

leishmaniose visceral, tendo ampla distribuição desde o México até a América 

do Sul (LAINSON; SHAW, 1978; LANZARO et al., 1993).  

O hábito hematofágico das fêmeas confere a estes insetos importância 

médico-veterinária, uma vez que a transmissão do parasita ocorre quando a 

fêmea hematófaga realiza repasto sanguíneo em animais infectados, e 

juntamente com o sangue ingere as formas amastigotas do parasita. Após o 

repasto sanguíneo, o parasita passa por uma série de modificações 

morfológicas, bioquímicas e funcionais no trato digestivo do inseto (KILLICK-

KENDRICK, 1990a; WALTERS et al., 1989a, 1989b).  

No trato digestivo do inseto, o parasita assume diversas formas de 

promastigotas, sendo diferenciadas umas das outras de acordo com a 

morfologia, localização, capacidade de divisão e infectividade (GOSSAGE; 

ROGERS; BATES, 2003; SADLOVA et al., 2010).  

O parasita se diferencia em promastigota procíclica, forma que evita a 

expulsão do parasita do intestino médio do vetor, sequencialmente, essas 

formas procíclicas se diferenciam em nectomônadas, leptomônadas, 

haptomônadas e por fim, os parasitas assumem as formas metacíclicas 

infectantes, estágio em que migram para a probóscida do inseto e se tornam 



25 
 

capazes de infectar outros hospedeiros nos próximos repastos (Figura 1) 

(KAMHAWI, 2006).  

Essas modificações são determinantes para que o parasita atinja a 

metaciclogênese, fase necessária para que consiga se adaptar e sobreviver no 

interior do macrófago. Toda essa metamorfose no trato digestivo do inseto é 

considerada um período de pré-adaptação à sobrevivência no hospedeiro 

vertebrado (SACKS, 1989). No próximo repasto sanguíneo do vetor, 

juntamente com a saliva o parasita também é inoculado. Uma vez inoculadas, 

as formas promastigotas são fagocitadas e dentro do fagossomo se fundem 

com o lisossomo, formando o fagolisossomo.  

Dentro do macrófago, a transformação das formas promastigotas em 

amastigotas também é marcada por mudanças bioquímicas e metabólicas. 

Após a multiplicação no interior dos macrófagos, as formas amastigotas 

causam a lise dessas células e são liberadas na corrente sanguínea podendo 

re-invadir células dendríticas, fibroblastos e outros macrófagos, tornando esse 

hospedeiro vertebrado infectado com as formas de Leishmania, completando 

dessa forma o ciclo de sobrevivência do parasita nos dois hospedeiros 

(HANDMAN; BULLEN, 2002) (Figura 2).

 

 
Figura 1: Ciclo de vida de Leishmania em um vetor competente (KAMHAWI, 2006).  

 

As leishmanioses podem ser classificadas em duas categorias de 

acordo com a fonte de infecção: uma zoonose, no qual os animais 
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reservatórios são animais selvagens ou domésticos; ou antroponose, no qual o 

animal reservatório é o homem. Dentre os vertebrados, os cães e raposas são 

considerados, classicamente, os principais reservatórios de Leishmania, em 

ambiente doméstico e ambiente silvestre, respectivamente (COURTENAY et 

al., 1994; SILVEIRA et al., 1982). Outros animais vertebrados como: cães, 

gatos, cavalos e asininos têm sido encontrados naturalmente infectados por 

Leishmania (DANTAS-TORRES, 2007; KILLICK-KENDRICK, 1990b; 

QUEIROZ et al., 2009; SCHUBACH et al., 2004; SOARES et al., 2013; 

VEXENAT et al., 1986).  

A transmissão de Leishmania é classicamente por meio da picada de 

flebotomíneos infectados, entretanto, estudos recentes apontam que a 

transmissão em cães também pode ocorrer verticalmente, por transmissão 

transplacentária e horizontalmente por transmissão venérea (BOGGIATTO et 

al., 2011; TURCHETTI et al., 2014). 

 

 

 

Figura 2: Ciclo de transmissão de Leishmania vertebrado x invertebrado (HARHAY et 

al., 2011). 
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1.1.2. Manifestações clínicas das Leishmanioses. 
 

As leishmanioses representam um complexo de doenças caracterizado 

por um amplo espectro de manifestações clínicas podendo apresentar-se sob 

a forma cutânea (LC) e/ou visceral (LV).  

De acordo com a espécie do parasita e o estado imunológico do 

indivíduo, a forma cutânea pode apresentar-se como: leishmaniose cutâneo-

mucosa (LCM) e leishmaniose cutâneo-difusa (LCD). Ainda assim, alguns 

indivíduos com leishmaniose visceral podem evoluir com comprometimento 

dérmico após o tratamento, caracterizando a leishmaniose dérmica pós-

calazar (LDPC). Essa última forma da doença é encontrada em 10% das 

pessoas com LV na Índia e em até 40% dos casos diagnosticados no Sudão 

(ASHFORD, 2000a, 2000b; DESJEUX, 2004a, 2004b).  

A forma cutânea é caracterizada por uma lesão inicial no local da 

picada (Figura 3A), podendo evoluir com lesões múltiplas ou únicas. Os 

principais agentes etiológicos da LC no Velho Mundo são: Leishmania major

Yakimoff & Schokhor, 1914; Leishmania tropica Wright, 1903 e Leishmania 

aethiopica Bray, Ashford & Bray, 1973. No Novo Mundo, a LC é causada por 

espécies do complexo Leishmania (L.) mexicana (Leishmania mexicana Biagi, 

1953; L. amazonensis Lainson & Shaw, 1972; L. pifanoi Medina & Romero, 

1959 e L. venezuelensis Bonfante-Garrido, 1980) e do subgênero Viannia 

(Leishmania panamensis, Leishmania guyanensis, Leishmania braziliensis e 

Leishmania peruviana) (ASHFORD, 2000a; DESJEUX, 2004a). O período de 

incubação pode variar de 2 a 8 semanas, podendo apresentar intervalos 

maiores.  

A leishmaniose cutâneo-mucosa (LCM) (Figura 3B), também conhecida 

como “espúndia”, semelhante à LC, compromete pele e mucosas, podendo 

resultar em desfigurações e mutilações na face e mucosas, causadas pelo 

comprometimento do tecido cartilaginoso (ASHFORD, 2000a; DESJEUX, 

2004a). No Velho Mundo, o principal agente etiológico da LCM é Leishmania 

major, nas Américas, Leishmania braziliensis é o principal agente etiológico e 

aproximadamente 5% dos casos de LC causados por esta espécie evoluem 

para LCM (BACELLAR et al., 2000). O período de incubação é de 
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aproximadamente 1 a 3 meses, podendo também ocorrer anos após a lesão 

inicial (ASHFORD, 2000a). 

A leishmaniose cutâneo-difusa (LCD) (Figura 3C) apresenta-se 

normalmente como a leishmaniose cutânea associada à deficiência na 

resposta imune mediada por células T. As lesões podem se restringir a borda 

das orelhas, ou podem distribuir-se por todo o corpo. Estas lesões apresentam 

um elevado número de parasitas, podem apresentar-se como lesões não 

ulcerativas. O principal agente etiológico da LCD é Leishmania aethiopica e 

Leishmania amazonensis (ASHFORD, 2000a; DESJEUX, 2004a, 2004b). 

A leishmaniose visceral (LV) ou calazar (Figura 3D) é a forma mais 

severa da doença, causada por parasitas que compõem o complexo 

Leishmania (L). donovani. Alguns autores classificam o complexo L. (L.) 

donovani sendo composto por 4 espécies: L. (L.) donovani; L.(L.) infantum, 

L.(L.) chagasi e L. (L.) archibaldi (CUPOLILLO; GRIMALDI; MOMEN, 1994; 

RIOUX et al., 1990), entretanto, a nomenclatura de L. chagasi foi revista e 

estudos moleculares sugerem que L. (L.) chagasi e L. (L.) infantum são uma 

única espécie (GRIMALDI; TESH, 1993; LUKES et al., 2007; RIOUX et al., 

1990; SCHÖNIAN; MAURICIO; CUPOLILLO, 2010).  

A LV clássica é caracterizada perda de peso, febre, leucopenia, 

hipoalbuminemia, eosinopenia, hepatoesplenomegalia, pancitopenia, 

hipergamaglobulinemia, linfadenopatia, anemia e susceptibilidade a outras 

infecções por vírus, bactérias e fungos (BADARO et al., 1986; BADARÓ et al., 

1986). O período de incubação da infecção pode ser de 3 a 14 meses 

(ASHFORD, 2000a; DESJEUX, 2004a; EVANS et al., 1992). No Nordeste do 

Brasil, a LV foi classificada de acordo com a presença e intensidade dos 

sintomas, sendo a forma assintomática considerada uma forma subclínica 

onde os indivíduos desenvolvem hepatoesplenomegalia, diarréia, tosse e 

febre, podendo se resolver espontaneamente ou evoluir para LV clássica. 

Estudos realizados em nosso laboratório têm observado que a faixa etária de 

ocorrência da doença tem aumentado, apresentando uma média de 16,7 anos 

no sexo masculino e 12,6 no sexo (MONTEIRO, 2013; NASCIMENTO, 2009). 
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Figura 3: Manifestações clínicas das Leishmanioses.  A: leishmaniose cutânea, B: 

leishmaniose cutâneo-mucosa, C: leishmaniose cutâneo-difusa, D: leishmaniose visceral. 

 

A leishmaniose dérmica pós-calazar (LDPC) é uma manifestação clínica 

da doença caracterizada por um comprometimento cutâneo em consequência 

da leishmaniose visceral, apresenta-se com lesões na pele, nódulos ou 

pápulas, geralmente desenvolvidos de 2 a 7 anos após a cura da LV. As 

lesões cutâneas geralmente apresentam um intenso infiltrado de Leishmania e 

isso tem um grande impacto na transmissão do parasita, uma vez que estes 

indivíduos podem atuar como importantes reservatórios, contribuindo para 

manutenção do ciclo epidemiológico entre períodos de surtos epidêmicos 

(ASHFORD, 2000a; ZIJLSTRA et al., 2003). 

No Sudão e na Índia, 56% e 10% dos casos tratados de LV evoluem 

para LDPC, respectivamente (MUKHERJEE; RAMESH; MISRA, 1993; SINGH 

et al., 2012; ZIJLSTRA; EL-HASSAN; ISMAEL, 1995; ZIJLSTRA et al., 1994). 

A LDPC possui como agentes etiológicos espécies do complexo Leishmania 
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(L.) donovani (ASHFORD, 2000a; DESJEUX, 2004a, 2004b) e embora essa 

espécie não seja comum na América Central e Sul foi observado envolvimento 

cutâneo causado por Leishmania chagasi (NOYES et al., 1997; PONCE et al., 

1991) entretanto, manifestações cutâneas podem ser observadas em 

pacientes co-infectados com Leishmania x HIV, mesmo anos após o 

comprometimento visceral (CARNAÚBA et al., 2009; NASCIMENTO et al., 

2011). 

 

1.1.3. Epidemiologia das Leishmanioses. 

 
Mundialmente, as leishmanioses constituem um grave problema de 

saúde pública, são consideradas doenças negligenciadas e ocorrem em mais 

de 100 países de clima tropical e subtropical. O sul da Europa, norte da África, 

o Oriente, América Central e América do Sul são consideradas áreas 

endêmicas para as leishmanioses (ASHFORD, 2000a, 2000b).  

A leishmaniose cutânea perfaz um total de 90% dos casos em países 

como Afeganistão, Paquistão, Síria, Sudão, Arábia Saudita, Argélia, Irã, Peru e 

Brasil (DESJEUX, 2004a, 2004b; WHO, 2010). No Novo Mundo, a distribuição 

das diversas formas de leishmaniose é quase que inteiramente intertropical 

(DAWIT; GIRMA; SIMENEW, 2013).  

A leishmaniose visceral é endêmica em 65 países, com incidência anual 

de 0,5 milhão de casos. No entanto, há uma estimativa de 350 milhões de 

pessoas sob o risco de adquirirem a infecção. Aproximadamente 90% dos 

casos de LV ocorrem na Índia (especialmente em Bihar e cidades 

circunvizinhas), Bangladesh, Nepal, Sudão e Brasil (DESJEUX, 2004a, 2004b) 

e apesar da LV ser mais prevalente na Índia, na América Latina a doença é 

amplamente distribuída, estendendo-se desde norte do México até o sul da 

Argentina e, no Brasil a doença apresenta-se como um grave problema 

epidemiológico (GRIMALDI  JR.; TESH; MCMAHON-PRATT, 1989; 

GRIMALDI; TESH, 1993; LAINSON; RANGEL, 2005).  
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Em virtude da expansão geográfica da doença, a Organização Mundial 

de Saúde passou a considerar a LV uma das doenças prioritárias entre as 

endemias tropicais. 

No Novo Mundo, a leishmaniose visceral é uma doença de caráter 

zoonótico, que tem como agente etiológico L. infantum e seus padrões 

epidemiológicos se assemelham aos encontrados na Bacia do Mediterrâneo. 

Fatores socioeconômicos, migração populacional, mudanças ambientais e 

climáticas, má-nutrição e outros fatores abióticos estão associados às 

flutuações periódicas da doença, acometendo principalmente pessoas de 

baixas condições econômicas (WHO, 2010). 

O primeiro caso de LV no Brasil foi notificado no Nordeste em 1934 

quando foram isoladas amastigotas do fígado de um paciente com suspeita de 

febre amarela. Somente passados 20 anos foi registrado o primeiro surto da 

doença em Sobral, no Ceará (DEANE, 1956; DEANE; DEANE, 1954; PENNA, 

1934). 

Posteriormente, estudos realizados por Evandro Chagas constataram 

que o principal agente etiológico da LV era Leishmania infantum chagasi 

(CUNHA; CHAGAS, 1937). Inicialmente a ocorrência da doença estava 

associada à pobreza e habitações inapropriadas em áreas rurais do Nordeste, 

como vales e boqueirões, entretanto nos últimos 20 anos a distribuição 

geográfica da LV sofreu modificações drásticas no Brasil.  

A migração massiva de pessoas das áreas rurais para a periferia dos 

grandes centros urbanos e a habitação inapropriada dessas áreas juntamente 

com as modificações ambientais, destruição de habitats, mudanças 

demográficas e as ações antrópicas colaboraram para a modificação do 

padrão epidemiológico da doença (JERONIMO et al., 1994). Além disso, o 

estreitamento das relações entre hospedeiros intermediários e definitivos, 

vetores e agentes etiológicos tem causado alterações nos níveis endêmicos ou 

epidêmicos de várias doenças infecciosas, incluindo dentre elas as 

leishmanioses (AMBROISE-THOMAS, 2000; PATZ et al., 2000) 

A leishmaniose visceral humana tem apresentado surtos epidêmicos de 

7 a 10 anos (ARIAS; MONTEIRO; ZICKER, 1996; JERONIMO et al., 2004) e 
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essa ciclicidade dos surtos, provavelmente, é em consequência da resposta do 

vetor às mudanças ambientais e a fatores abióticos como pluviosidade, 

temperatura, velocidade dos ventos e umidade relativa do ar (FRANKE et al., 

2002; XIMENES MDE et al., 2006). 

No início da década de 80, foi estimado que 90% dos casos de LV no 

Novo Mundo eram provenientes do Brasil (LAINSON; RANGEL, 2005; VIEIRA; 

LACERDA; MARSDEN, 1990). De 1980 a 2005 um total de 60.969 casos de 

LV foi notificado no país, sendo distribuído em 7,03% na Região Norte; 82,32% 

no Nordeste; 7,59% no Sudeste; 3,04% no Centro-Oeste e até então nenhum 

caso havia sido notificado na Região Sul (MAIA-ELKHOURY et al., 2008). 

Entretanto, no final da década de 90, foram descritos 5 casos de leishmaniose 

visceral no município de Santa Maria (POCAI et al., 1998) e recentemente foi 

relatado um caso de leishmaniose visceral canina no município de Cruz Alta, 

Rio Grande do Sul, confirmado por ELISA e por imunohistoquímica, sugerindo 

a existência do vetor e do reservatório do parasita na região (KRAUSPENHAR 

et al., 2007). Já na década de 90, os estados do Pará, Tocantins, Mato Grosso 

do Sul, Minas Gerais e São Paulo passaram a influenciar de maneira 

significativa no quadro epidemiológico da leishmaniose visceral no Brasil 

(MAIA-ELKHOURY et al., 2008). Atualmente, o Nordeste detém 

aproximadamente 50% dos casos de leishmaniose visceral do país, de acordo 

com os dados do SINAN (Figura 4). 
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Figura 4: Casos de LV por região, de 1990 a 2012. 

 

No Rio Grande do Norte o primeiro surto urbano ocorreu entre os anos 

de 1989 – 1992 e apresentou um perfil emergente de distribuição do parasito 

em áreas peri-urbanas (JERONIMO et al., 1994, 2004). Entre 1990 e 2000, 

ocorreram 1.827 confirmações da doença no Estado, com picos de ocorrência 

nos anos 1992 com 236 casos, e 2000 com 332; e de 2001 a 2012 foram 

confirmados 910 casos, com uma média de 75,83 casos confirmados por ano. 

Em Natal, a distribuição espacial dos casos de leishmaniose visceral mostra 

que aproximadamente 70% dos casos foram notificados no litoral oriental, área 

mais úmida do RN, e os demais distribuídos nas outras zonas estaduais 

(XIMENES et al., 2007). 

A Organização Mundial de Saúde tem relatado casos de co-infecção 

HIV x LV em 33 países (WHO, 2007). No Sul da Europa, de 25 a 70% dos 

casos de LV estão relacionados com HIV e desses, uma média de 1,5 a 9% 

sofrem reativação da leishmaniose (ALVAR et al., 2008).  

Na América do Sul, o Brasil é o país que apresenta maior relato de 

casos HIV x LV, e essa co-infecção tem sido um dos principais fatores de risco 

para o desenvolvimento das formas graves de leishmanioses, com 

variabilidade na resposta à terapia padrão (DESJEUX, 2004a, 2004b). 

Indivíduos infectados por HIV são altamente susceptíveis a infecção por 
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Leishmania e, a infecção por HIV aumenta de 10 a 100 vezes o 

desenvolvimento da LV em indivíduos de áreas endêmicas, além disso, a 

presença do parasita no interior dos macrófagos infectados com HIV permite 

uma maior interação entre o parasita e a célula do hospedeiro, aumentando a 

replicação do vírus e acelerando a progressão de HIV em AIDS, 

consequentemente diminuindo a taxa de sobrevivência desses pacientes 

(GUERIN et al., 2002; PINTADO; LOPES-VELEZ, 2001).  

A co-infecção HIV x LV aumenta em 5x a taxa de mortalidade desses 

pacientes (GUERIN et al., 2002; LYONS; VEEKEN; LONG, 2003; PINTADO; 

LOPES-VELEZ, 2001). Semelhante ao encontrado na Europa e em outros 

estados brasileiros, no Rio Grande do Norte a média de idade entre pacientes 

co-infectados com HIV x LV foi de aproximadamente 37,3 anos e desses mais 

de 80% eram homens (NASCIMENTO et al., 2011), a principal via de 

transmissão do vírus ainda é por via sexual embora o uso de drogas 

intravenosas ainda não possa ser descartado (DAHER et al., 2009; 

NASCIMENTO et al., 2011). 

 

1.2 Resposta imune à infecção por Leishmania spp.  
Os mecanismos envolvidos na infecção por Leishmania infantum não 

são bem elucidados, mas incluem determinantes genéticos da resposta imune 

do hospedeiro (BLACKWELL et al., 2009), fatores relacionados à competência 

vetorial e ao conteúdo genético do parasita (KAYE; SCOTT, 2011; PRATES et 

al., 2012). Os principais modelos utilizados para compreender a resposta 

imune são infecções experimentais, com camundongos geneticamente 

resistentes (C57BL/6) e/ou susceptíveis (BALB/c) à infecção por Leishmania 

(WILSON; JERONIMO; PEARSON, 2005).  

Em áreas endêmicas, a resposta imune de indivíduos sintomáticos e 

assintomáticos também tem sido avaliada por IDRM (JERONIMO et al., 1994, 

2004). A resposta imune à Leishmania ocorre a partir da polarização de 

células, do tipo Th1 (linfócito T helper do tipo I) ou Th2 (linfócito T helper do 

tipo II), sendo o perfil Th1 caracterizado pela resistência à infecção com 

ativação de macrófagos e linfócitos T; e o perfil Th2 pela susceptibilidade ou 
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reinfecção, com produção de IL-4, IL-5 e IL-10 que estimulam a produção de 

imunoglobulinas.  

O controle da infecção depende da fagocitose dos parasitas por 

macrófagos ativados e a resistência ao desenvolvimento da doença está 

diretamente associada com a produção de IL-12, por células apresentadoras 

de antígenos, e IFN-γ por células T (BACELLAR et al., 1996; GHALIB et al., 

1995; MURRAY; RUBIN; ROTHERMEL, 1983). A IL-12 é capaz de estimular a 

produção de IFN-γ e polarizar células CD4+ promovendo uma resposta Th1. O 

IFN-γ também é de extrema importância na resolução da infecção, pois ele 

ativa macrófagos e os estimula a produzir óxido nítrico e espécies reativas de 

oxigênio, que auxiliam na destruição do parasita, agindo também na inibição 

da resposta Th2. 

Na leishmaniose, a resposta imune predominante é do tipo Th2 e as 

principais citocinas envolvidas nesse tipo de resposta são IL-4, IL-5 e IL-10 e 

estão diretamente relacionadas com a resposta imune humoral com 

estimulação de imunoglobulinas do tipo IgE, IgM e subtipos de IgG. A citocina 

IL-10 tem um importante papel modulador, é liberada por macrófagos, células 

T, células B, células dendríticas e também atua inibindo IFN-γ, 

comprometendo a ativação dos macrófagos e impedindo o controle de 

multiplicação dos parasitas. Diante disso, acreditava-se que o fenótipo doença 

era consequência do desequilíbrio entre as respostas Th1 x Th2, mais 

precisamente por uma falha na resposta do tipo Th1.  

Estudos têm mostrado que o balanço entre Th1 x Th2 não é suficiente 

para explicar a resposta imunológica na infecção por Leishmania, acredita-se 

que a regulação de algumas citocinas e células também estão envolvidas no 

curso da infecção. Em modelos experimentais, a susceptibilidade ou 

resistência à infecção por Leishmania também está associada à presença de 

células T regulatórias (Treg) (CD4+CD25+) e com os níveis de IL-10 (BELKAID, 

2007). As células T regulatórias (Treg) têm um papel central na manutenção 

do balanço imunológico (MALOY; POWRIE, 2001), inibem a produção e a 

proliferação de citocinas pelas células T CD4 e CD8 (DIECKMANN et al., 

2001), produzem IL-10 e TGF-β e isso acarreta a diminuição das respostas 
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inflamatórias, diminuindo o dano tecidual e tornando as respostas imunes 

menos efetoras (BACCHETTA; GAMBINERI; RONCAROLO, 2007). Dessa 

forma as Tregs podem atuar nas respostas Th1 e Th2, regulando a atuação 

das células envolvidas nessas respostas, modulando a função das células 

apresentadoras de antígenos ou contato direto com as células TCD4+.  

 

1.3 Genética do hospedeiro e estudos de associação genômica.  
 

A infecção por Leishmania spp. é determinada por interações entre o 

hospedeiro, o patógeno e vetor. A evolução pós-infecção e o aparecimento da 

sintomatologia é influenciado pelo conteúdo genético do parasita e do 

hospedeiro. Dessa forma, além do conteúdo gênico do parasita, estudos têm 

sido conduzidos para avaliar a influência dos fatores genéticos de indivíduos 

sintomáticos e assintomáticos em áreas endêmicas. Uma vez que esses 

indivíduos são igualmente expostos ao patógeno, sofrem a mesma influência 

ambiental e, no entanto, têm apresentado respostas distintas à infecção 

(JAMIESON et al., 2007a; JERONIMO et al., 2007a). Blackwell e 

colaboradores (2009) têm estudado genes, mecanismos e vias de expressão 

gênica das leishmanioses, que estão envolvidos na doença, nos mecanismos 

de sobrevivência do parasita no interior do macrófago e no desenvolvimento 

de uma resposta imunológica do tipo Th1/Th2 (BLACKWELL et al., 2009).  

Em doenças complexas, as análises são feitas a partir das associações 

alélicas de genes candidatos. Inicialmente, estudos de associação genômica, 

do inglês genome wide association (GWAs) eram feitos em camundongos, 

atualmente os indivíduos de áreas endêmicas têm sido utilizados na avaliação 

da resposta imune à infecção, auxiliando na identificação dos genes 

candidatos envolvidos na doença. Estudos prévios de associação genômica 

em doenças parasitárias, indicaram que algumas regiões do cromossomo 

5q23.3–q31.1 estão envolvidas na regulação da resposta imune do tipo Th1 e 

Th2 (KOURIBA et al., 2005; MOHAMED et al., 2003).  

Na infecção por Leishmania infantum, a susceptibilidade ou resistência 

à infecção tem no componente genético do hospedeiro um forte preditivo 
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(FAKIOLA et al., 2013; JAMIESON et al., 2007b; JERONIMO et al., 2007c). 

Como em outras doenças complexas, na infecção por Leishmania também é 

possível identificar diferentes genes atuando e controlando a imunidade inata 

e celular (BLACKWELL, 1996; BLACKWELL et al., 2009; JERONIMO et al., 

2007a).  

Estudos conduzidos em populações do Brasil e Sudão a partir de 

parâmetros baseados em diferenças étnicas, agregação familiar e risco de alta

exposição ao patógeno, sugeriram que a susceptibilidade à leishmaniose 

visceral é geneticamente regulada em humanos (BLACKWELL et al., 2009; 

JAMIESON et al., 2007a; JERONIMO et al., 2007b).  

Numa população do Rio Grande do Norte, Nordeste do Brasil, foi 

identificado regiões do genoma humano que controlam o desenvolvimento da 

infecção assintomática por L. infantum (JERONIMO et al., 2007a). No Rio 

Grande do Norte, a avaliação da predisposição genética no curso da infecção 

por Leishmania infantum revelou uma possível ligação entre a resposta DTH 

positiva em indivíduos assintomáticos e alguns loci nos cromossomos 2, 13, 15 

e 19; e uma região no cromossomo 9, envolvido principalmente com a LV 

(JERONIMO et al., 2007a). Além disso, vários genes da região do 

cromossomo 5q23.3–q31.1 também estavam associados com diferentes 

fenótipos da leishmaniose visceral no Nordeste do Brasil (JAMIESON et al., 

2007a; JERONIMO et al., 2007b).  

Em populações do Nordeste do Brasil e da Índia alguns loci foram 

associados a susceptibilidade do hospedeiro à leishmaniose visceral 

(FAKIOLA et al., 2013), já que diferentes espécies do patógeno são 

responsáveis pela doença nos dois países, L. infantum no Brasil e L. donovani 

na Índia. O locus HLA-DRB1-HLA-DQA1 do MHC de classe II foi a única 

região que apresentou relação com as duas populações, mostrando que esta 

região está envolvida com a susceptibilidade à LV nessas duas populações, 

mostrando que essas duas populações compartilham fatores de riscos para a 

doença visceral que vão além da geografia e espécie do parasita (FAKIOLA et 

al., 2013).  

A análise completa do genoma de parasitas versus hospedeiros e uma 

avaliação nos padrões de expressão de alguns genes podem nos auxiliar na 
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compreensão mais ampla dos mecanismos envolvidos em doenças 

complexas, podendo auxiliar na escolha pelo melhor diagnóstico, tratamento e 

prevenção dessas doenças parasitárias (CHEN, 2006) 

.

1.4 Caracterização molecular de Leishmania spp. 

1.4.1. Métodos moleculares para identificação de Leishmania spp. 
 

 A variabilidade genética de Leishmania tem sido associada a diferentes 
espectros clínicos da doença, mostrando que linhagens geneticamente 

semelhantes podem determinar os fenótipos diferentes de infecção, como foi 

demonstrado em uma população multiclonal de L. braziliensis, no Nordeste do 

país (QUEIROZ et al., 2012; SCHRIEFER et al., 2004).  

No intuito de auxiliar a descrição e classificação das espécies de 

Leishmania, várias técnicas moleculares têm sido utilizadas. A eletroforese 

enzimática de multilocus (MLEE – do inglês, Multilocus enzyme 

electrophoresis) é um método considerado padrão ‘ouro’ para identificação e 

classificação de isolados de Leishmania spp. (OCHSENREITHER et al., 2006). 

Neste método, linhagens são divididas em grupos que apresentam mesmo 

perfil enzimático, denominados de zimodemos. A técnica consiste na 

comparação da mobilidade eletroforética dos isolados de Leishmania aos perfis 

enzimáticos de algumas enzimas conhecidas, como: aspartato-amino-

transferase, glicose-6-fosfato, nucleosídeo-hidrolase-1, nucleosídeo-hidrolase-2 

e 6-fosfogluconato desidrogenase (RIOUX et al., 1990). Apesar da tipagem por 

isoenzimas ser considerada o ‘padrão ouro’ para a descrição taxonômica de 

espécies de Leishmania, diversas críticas têm sido apontadas na utilização 

desta técnica, uma vez que os genótipos são analisados indiretamente, já que 

substituições nucleotídicas em regiões que possam causar alterações 

aminoacídicas sinônimas e não-sinônimas podem não ser observadas, uma 

vez que a mudança em um único aminoácido pode não causar uma diferença 

no perfil eletroforético.  

Em contrapartida, modificações pós-traducionais causam mudanças no 

perfil eletroforético, sem causar alterações no genótipo (OCHSENREITHER et 
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al., 2006). Além disso, é uma técnica bastante laboriosa, dispendiosa e que 

exige pessoal treinado, realizada apenas por laboratórios especializados 

(SCHÖNIAN; KUHLS; MAURICIO, 2011).  

A classificação de acordo com a tipagem de isoenzimas, Leishmania 

infantum é considerada um espécie uniforme e aproximadamente 80% de seus 

isolados pertencem ao zimodemo 1 (MON-1) (PRATLONG et al., 1995, 2004; 

RIOUX et al., 1990).  

No intuito de descartar as possíveis dúvidas na classificação das 

espécies de Leishmania, outros métodos têm sido utilizados para identificação 

de espécies e linhagens. Anticorpos monoclonais têm sido utilizados para 

identificação das linhagens, e em consequência da reação em cadeia da 

polimerase (PCR) diversas ferramentas moleculares têm sido utilizadas para 

distinguir as linhagens de Leishmania a partir da amplificação de sequências 

nucleares, mitocondriais, amplificação de seqüências de múltiplas cópias, ou 

de kDNA, amplificação de fragmentos polimórficos por PCR-RFLP, 

amplificação de regiões de microssatélites e de sequências internas de genes 

constitutivos, seguidas de clonagem e sequenciamento direto (CUPOLILLO; 

GRIMALDI; MOMEN, 1995; GRIMALDI; MCMAHON-PRATT, 1996; MAURICIO 

et al., 2001; REAL et al., 2013). Todos esses métodos moleculares apresentam 

um poder discriminatório específico, variando de acordo com a pergunta que 

deseja ser respondida, além disso, permitem o uso direto de amostras 

biológicas sem a necessidade de cultivo do parasita. 

O gene hsp70 (do inglês, heat shock protein) e a região ITS (do inglês, 

internal transcribed spacer) são marcadores moleculares bastante utilizados na 

identificação das espécies, em estudos evolucionários e na discriminação entre 

as linhagens de Leishmania, geralmente para isso, esses marcadores têm sido 

utilizados em PCR seguido de RFLP (do inglês, restriction fragment length 

polymorphism).  

O gene hsp70 codifica uma proteína chaperona de peso molecular de 70 

kDa, cujo nome foi dado porque inicialmente acreditava-se que elas eram 

expressas somente em consequência ao estresse térmico. As chaperonas ou 

proteínas de choque térmico estão envolvidas no enovelamento, 
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endereçamento intracelular, regulação, secreção, estabilização e degradação 

de outras proteínas (YOUNG et al., 2004). São bastante conservadas entre 

procariotos e eucariotos, tanto em sua sequência quanto em suas funções.  

No gene de hsp70 as substituições aminoacídicas sinônimas (6,3%) 

prevalecem sobre as não-sinônimas, dessa forma as trocas não influenciam no 

produto proteico final (FRAGA et al., 2010). O gene hsp70 tem sido usado para 

identificação de espécies de Leishmania em regiões do Velho e Novo Mundo, 

por PCR-RFLP digerido com a enzima HaeIII (FRAGA et al., 2010; GARCIA et 

al., 2004; MONTALVO et al., 2010), as

regiões codantes de hsp70 parecem ser idênticas e podem ser facilmente 

alinhadas, sem variação no comprimento (FOLGUEIRA et al., 2007). 

O ITS é uma região gênica de múltiplas cópias, composta de 2 

espaçadores internos de DNA que flanqueiam regiões que codificam RNA 

ribossomal presente em todos os organismos eucariotos (HILLIS; DIXON, 

1991). Os espaçadores ITS1 e ITS2 são bastante utilizados para inferir 

relações filogenéticas entre diferentes grupos e linhagens, e por meio deste 

marcador altas variações inter e intraespecíficas e tem sido observadas em 

espécies de Leishmania em regiões do Velho e Novo Mundo (KUHLS et al., 

2005). Dessa forma, sequências polimórficas de ITS têm sido utilizadas para a 

identificação da espécie e discriminação da linhagem de amostras clínicas e 

biológicas, sem que a cultura de parasitas seja necessária (SCHÖNIAN et al., 

2001). O alto grau de variabilidade dessa região permite a identificação das 

espécies de Leishmania, em regiões do Velho e Novo Mundo.  

L. tropica e L. donovani apresentam um alto grau de variabilidade 

genética com muitos polimorfismos genéticos e enzimáticos (LEWIN et al., 

2002; SCHÖNIAN et al., 2001), diferente de L. infantum que se apresenta como 

uma espécie uniforme (RIOUX et al., 1990), com mais de 80% de suas 

linhagens pertencentes ao zimodemo MON-1 (PRATLONG et al., 1995, 2004).  

A diminuição nos custos dos sequenciamentos de última geração tem 

permitido o sequenciamento direto dos produtos de PCR, respondendo mais 

fidedignamente as questões biológicas, no que diz respeito a variações 

genéticas intraespecíficas, identificação de polimorfismos na estrutura 
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populacional na tentativa de compreender o fluxo gênico entre esses parasitas 

(BEDOYA-REINA et al., 2013). 

1.4.2 Genoma de Leishmania spp. 
 

No final da década de 90, um consórcio internacional entre o Programa 

Especial para Pesquisa e Treinamento em Doenças Tropicais (WHO/TDR), 

pela Organização Mundial de Saúde, Instituto Sanger e diversas outras 

instituições sequenciou os genomas dos tripanossomatídeos Leishmania 

major, Trypanossoma brucei e Trypanossoma cruzi, projeto denominado de 

Genoma Trityp (ASH; JASNY, 2005). Realizados os sequenciamentos e 

comparados entre si, os genomas apresentaram um elevado grau de 

conservação e sintenia gênica, partilhando aproximadamente 6.200 genes que 

codificam proteínas, mais de 1.000 genes espécie-específicos de Leishmania 

distribuídos aleatoriamente no genoma. Dentre esses genes específicos, 

alguns participam de processos metabólicos, entretanto, a maioria ainda não 

tem função conhecida (EL-SAYED et al., 2005; PEACOCK et al., 2007). Do 

gênero Leishmania, as espécies L. infantum e L. braziliensis foram 

posteriormente sequenciadas por serem as espécies mais expressivas de 

cada subgênero (SMITH; PEACOCK; CRUZ, 2007). 

L. major MHOM/IL/81 Friedlin (LmjF) foi a primeira espécie a ser 

sequenciada, seu genoma revelou características quanto à organização do 

seu conteúdo gênico e arquitetura estrutural de seus cromossomos. Como 

resultado do sequenciamento, L. major apresentou 8.378 genes que codificam 

proteínas, desses aproximadamente 900 estão envolvidos na transcrição de 

RNAs estruturais e 74 são pseudogenes, o tamanho do genoma variou entre 

250 kb até 4 Mb (IVENS et al., 1998, 2005; PEACOCK et al., 2007). As 

análises feitas a partir do sequenciamento de L. major serviram de modelo 

para analisar as espécies L. infantum e L. braziliensis, sequenciadas em 

seguida. De forma geral, as várias espécies de Leishmania apresentaram 

arranjo cromossômico similar, com o número de cromossomos variando de 34 

a 36, as espécies do Velho Mundo apresentam 36 cromossomos (WINCKER 

et al., 1996) e as do Novo Mundo podem apresentar 34 (L. mexicana, a partir 



42 
 

de uma fusão entre os cromossomos 8 + 29 e 20 + 36) ou 35 (L. braziliensis, a 

partir de uma fusão entre os cromossomos 20 + 34) (BRITTO et al., 1998).  

 

O conteúdo gênico é organizado em clusters policistrônicos e essas 

regiões estão organizadas em regiões divergentes, de transcrição bidirecional 

ou em regiões convergentes (MARTÍNEZ-CALVILLO et al., 2003). Existem 

poucas diferenças espécie-específicas entre os três genomas de Leishmania 

sequenciados, mesmo assim 8% dos genes parecem ter evoluído em 

diferentes taxas entre as três espécies (L. major, L. infantum e L. braziliensis), 

sugerindo a existência de uma pressão seletiva diferenciada entre essas 

espécies, podendo esses genes estar relacionados com a patologia da 

doença. Embora características inerentes ao vetor e ao hospedeiro influenciem 

na progressão da doença, as características genéticas do parasita também 

são determinantes no curso da doença visceral ou cutânea (MCCALL; 

ZHANG; MATLASHEWSKI, 2013), uma vez que o tropismo de Leishmania 

está diretamente relacionado com a espécie do parasita (HERWALDT, 1999; 

MURRAY et al., 2005b).  

A partir do sequenciamento do genoma de L. infantum, L. braziliensis e 

L. major foram identificados 25 genes espécie-específicos de L. infantum, 

genes estes que estão ausentes ou são pseudogenes em L. braziliensis e L. 

major (ZHANG; MATLASHEWSKI, 2010). A partir disso têm se investigado 

quais diferenças genéticas e quais genes podem estar envolvidos no tropismo 

de Leishmania por diferentes tecidos. Sabe-se que o gene A2 é o principal 

gene envolvido na visceralização das espécies de Leishmania, e foi 

primeiramente identificado em L. donovani devido a sua expressão estágio-

específica em formas amastigotas (CHAREST; MATLASHEWSKI, 1994).  

A família de genes A2 é composta por 7 genes, que codificam proteínas 

de diversos pesos moleculares, variando de 45 a 100 kDa (ZHANG et al., 

1996). Nem todas as espécies de Leishmania apresentam o gene A2 e esse 

gene é comprovadamente conservado e expresso apenas em espécies do 

complexo L. donovani (GHEDIN et al., 1997). Estudos demonstraram que o um 

aumento na expressão do gene A2, aumenta a virulência e a visceralização de 

L. major em camundongos, o mesmo também foi encontrado para o gene 
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Ld2834 (ZHANG; MATLASHEWSKI, 2010; ZHANG; PEACOCK; 

MATLASHEWSKI, 2008). Além disso, outros genes como a amastina, o gp63, 

o LPG e o CPB, que codificam fatores de virulência parecem estar envolvidos 

na visceralização de Leishmania, entretanto esses genes apresentam padrão 

similar em todas as espécies patogênicas de Leishmania (MIZBANI et al., 

2011).  

1.4.3. Clonalidade versus recombinação gênica em Leishmania 
spp. 

 

Estudos iniciais na década de 1990 sugeriram que parasitas do gênero 

Leishmania utilizam basicamente o modo de reprodução clonal, como forma de 

propagar integralmente o material genético para os seus descendentes 

(BAÑULS; HIDE; TIBAYRENC, 1999). Esses estudos indicaram que a 

segregação e recombinação, consequências da reprodução sexual, estão 

ausentes no gênero, embora a ocorrência desses eventos não possa ser 

excluída totalmente, mesmo assim um modelo essencialmente clonal foi 

proposto. O modelo de clonalidade é caracterizado pela ausência total ou 

restrita de recombinação genética, e havendo a recombinação, ela não é 

frequente, nem forte o suficiente para quebrar o padrão de clonalidade, 

indicado pela evolução clonal preponderante (do inglês preponderant clonal 

evolution – PCE). No modelo clonal é esperado um aumento da heterozigose e 

do desequilíbrio de ligação, a clonalidade é inferida a partir dessas duas 

variáveis (TIBAYRENC; KJELLBERG; AYALA, 1990).  

Nos últimos 20 anos, tem se questionado a clonalidade versus 

sexualidade no modo de reprodução dos tripanossomatídeos. Embora não 

tenha sido descrito dimorfismo sexual em Leishmania, a sua clonalidade tem 

sido bastante discutida e experimentos já mostram que a recombinação gênica 

pode ocorrer no trato digestivo do inseto e que essa recombinação pode 

aumentar o número de possíveis hospedeiros a serem infectados, além de ter 

um forte impacto na patogenicidade da cepa e na sintomatologia dos 

indivíduos (INBAR et al., 2013; LUKES et al., 2007). Recentemente, foi 

observado troca de material genético durante o ciclo de desenvolvimento de 

Leishmania no inseto vetor e essa troca genética pode influenciar na 
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diversidade fenotípica da cepa, além de servir como uma poderosa ferramenta 

para identificação de genes que controlam a virulência, tropismo tecidual e 

resistência à drogas (AKOPYANTS et al., 2009). Analisando a recombinação, 

têm-se observado forte homozigose, incompatível com o processo de 

reprodução clonal, sugerindo a ocorrência de meiose e de um ciclo sexual em 

Leishmania (ROGERS et al., 2014; ROUGERON et al., 2010). De forma geral, 

semelhante aos outros tripanossomatídeos, Leishmania pode usar alternados 

modos de reprodução, uma propagação clonal no hospedeiro vertebrado e 

invertebrado; e uma ocasional recombinação genética no inseto vetor, como 

ocorre em T. brucei (TAIT et al., 2007). A recombinação genética não é um 

mecanismo celular preciso e pode ter um papel maior na escala evolutiva da 

Família Trypanosomatidae (TIBAYRENC; AYALA, 2013). Alguns autores têm 

associado polimorfismos genéticos e a plasticidade genômica de Leishmania, 

com as possíveis manifestações clínicas da doença, sendo essa uma 

poderosa estratégia de evolução do parasita para melhor se adaptar as 

modificações ambientais no interior do macrófago e no trato digestivo do inseto 

(BOTILDE et al., 2006; SCHRIEFER et al., 2004; STERKERS et al., 2012). 

 

1.4.4. Ploidia 

 
O sequenciamento dos genomas de Leishmania também revelou 

características quanto à ploidia e aos arranjos gênicos, que podem variar de 

acordo com o subgênero. Apesar de apresentar em sua maioria genomas 

diplóides, estudos recentes têm observado variáveis graus de aneuploidia em 

Leishmania (PEACOCK et al., 2007; STERKERS et al., 2011, 2012).  

A ploidia de Leishmania tem sido discutida nos últimos 20 anos, 

oscilando entre achados de diploidia e aneuploidia. O primeiro indício da 

diploidia de Leishmania foi a partir de um padrão dissômico observado no 

cromossomo 2 (IOVANNISCI; BEVERLEY, 1989), entretanto alguns 

cromossomos apresentaram trissomia, e isso foi observado através de 

experimentos realizados com duplos mutantes, onde foi observada uma cópia 

extra do cromossomo de interesse, sugerindo que esse cromossomo 

supranumérico foi selecionado por manter uma cópia de um gene alvo que foi 
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se tornando essencial para sobrevivência do parasita (CRUZ; TITUS; 

BEVERLEY, 1993; DUBESSAY et al., 2002a, 2002b; MARTÍNEZ-CALVILLO; 

STUART; MYLER, 2005). Outros graus de ploidia também foram observados 

em linhagens de L. donovani, quando examinados para resistência ou

susceptibilidade a alguns fármacos (DOWNING et al., 2011b).  

A origem da aneuploidia pode ter ocorrido em consequência de um 

comprometimento da replicação cromossomal (STERKERS et al., 2011) ou, 

como proposto para T. cruzi, pode ser em consequência de uma 

recombinação/troca genética seguida por desgaste gênico (LEWIS et al., 

2009). Recentemente, analisando o genoma completo de Leishmania, Rogers 

e colaboradores observaram uma grande extensão dos cromossomos e uma 

variação no número de cópias dos genes, apresentando uma inespecífica 

aneuploidia, sendo essa uma poderosa estratégia que contribuiria em 

alterações na expressão dos genes em resposta a mudanças ambientais 

dentro do hospedeiro, sugerindo que existe uma base genética para tropismo 

de cada espécie de Leishmania (ROGERS et al., 2011) e, que esse pode ser 

um novo mecanismo de geração de diversidade fenotípica em consequência 

da plasticidade genômica desses organismos (STERKERS et al., 2012). 

Diante do exposto, esperamos relacionar a variabilidade genética das 

cepas circulantes de Leishmania com a sintomatologia de alguns indivíduos, 

por meio do sequenciamento dos marcadores hsp70 e ITS1. Além disso, por 

sequenciamento completo de isolados de Leishmania, tentaremos relacionar a 

diversidade genotípica e temporal entre as amostras de indivíduos 

sintomáticos isoladas na década de 1990 e amostras isoladas recentemente, 

tentando analisar a proximidade genotípica entre as amostras circulantes de 

humanos e cães, nos dias atuais. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 
Avaliar a diversidade genética de cepas circulantes de Leishmania em 

humanos, sintomáticos e assintomáticos, e cães de áreas endêmicas para 

leishmaniose visceral e tegumentar no Rio Grande do Norte. 

 

2.2 Objetivos específicos  
 

2.2.1 Determinar se hsp70 e ITS1 são marcadores capazes de 

identificar variabilidade genética entre os isolados de Leishmania 

provenientes de humanos e cães, no Rio Grande do Norte; 

 

2.2.2 Determinar se há diferenças entre as sequências de hsp70 e ITS1 

amplificadas de promastigotas e amastigotas de um mesmo 

indivíduo assintomático; 

 

2.2.3 Sequenciar genomas de isolados de Leishmania oriundos de 

humanos e caninos infectados; 

 

2.2.4 Identificar a diversidade genômica intraespecífica, proximidade 

evolutiva e diferenças temporais entre os isolados de Leishmania 

oriundos de humanos e caninos; 

 

2.2.5 Avaliar a ploidia dos cromossomos e o número de cópias de 

genes de Leishmania envolvidos com a visceralização de 

amostras isoladas no Rio Grande do Norte. 

 
2.2.6 Identificar flebotomíneos coletados em áreas do Alto Oeste 

Potiguar, identificar infecção por Leishmania e os prinicipais 

animais utilizados como fonte de repasto sanguíneo. 
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3. METODOLOGIA  

3.1 Caracterização da área de estudo e origem dos isolados  
O estado do Rio Grande do Norte (RN) é formado por uma população 

estimada de 3.374.000 habitantes, dispersos em uma área total de 52.811,047 

Km2, cuja capital é Natal. A maior parte dos casos de LV ocorre na região 

litoral oriental do Estado (XIMENES et al., 2007). No entanto, nos últimos 

anos, tem sido crescente o número de casos de leishmaniose na região Oeste 

do RN. No ano de 2010, o RN notificou 67 novos casos de LV (SINAN/SVS., 

2013), perfazendo uma taxa de incidência de 2,67 casos por 100.000 

habitantes (DATASUS, 2014). 

 Todos os isolados de Leishmania utilizados nesse estudo foram obtidos 

no Estado do Rio Grande do Norte, de áreas da Grande Natal e do interior do 

Estado (Figura 5). Os isolados de lesões cutâneas foram obtidos na região do 

Alto Oeste, do município de São Miguel, área endêmica para leishmaniose 

tegumentar e leishmaniose visceral, onde os primeiros casos autóctones foram 

relatados em 1987 (OLIVEIRA et al., 2004a), já os isolados de pacientes 

sintomáticos, assintomáticos e cães foram oriundos da área da Grande Natal e 

de outros municípios endêmicos para leishmaniose visceral no RN. 

 Os flebotomíneos utilizados nesse estudo foram coletados, no Alto 

Oeste Potiguar utilizando armadilhas luminosas do tipo CDC, nos municípios 

de São Miguel e Venha Ver. 
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Figura 5: Mapa das regiões estudadas (OLIVEIRA et al., 2004a). 

 

O presente estudo foi dividido em 3 sub-estudos (Figuras 06 e 07). 

 

3.2 Sub-estudo 1: Características genotípicas de isolados de Leishmania, 
utilizando como marcadores moleculares hsp70 e ITS1 de isolados 
provenientes de humanos e cães.  

Para análise da variabilidade genética de Leishmania utilizando hsp70 e 

ITS1, foram recrutados 98 isolados de humanos e cães que foram 

classificados nos quatro grupos abaixo: 
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a. Indivíduos sintomáticos para leishmaniose visceral (n=12), de áreas da 

Grande Natal, DNA extraído de promastigotas de Leishmania isoladas a 

partir de biopsias de medula óssea, sigla: S; 

b. Indivíduos saudáveis, assintomáticos para leishmaniose visceral (n=29), 

triados em banco de sangue do Rio Grande do Norte, siglas: 

• AS_c (n=14) (DNA extraído de promastigotas de Leishmania 

isoladas de cultura a partir da camada leucocitária de sangue); 

• AS_s (n=15) (DNA extraído de amastigotas de Leishmania 

isoladas de sangue periférico). 

c. Biópsias de lesão de pele de indivíduos provenientes do município de 

São Miguel (n=19), DNA extraído de promastigotas de Leishmania 

isoladas a partir de cultura das lesões de pele, sigla: CH; 

d. Cães com leishmaniose visceral (n=38), arrolados pelo Centro de 

Controle de Zoonoses/ Natal/RN, DNA extraído de promastigotas de 

Leishmania isoladas a partir de cultura de fragmentos de baço de cães 

com LV, sigla: Dog;  

As amostras que foram utilizadas para sequenciamento completo do 

genoma também foram inclusas nesse sub-estudo, servindo de controle de 

qualidade na montagem das sequências por apresentarem uma cobertura 

maior das janelas de leitura.  

3.2.1. Isolamento e cultura de Leishmania 
Os isolados oriundos de lesões de pele, da camada leucocitária e dos 

fragmentos de baço, foram cultivados em meio NNN (McNeal, Novy, Nicolle) e 

Schneider, suplementados com soro fetal bovino 20%, inativado a 56 °C. O 

crescimento dos parasitas foi acompanhado semanalmente e ao atingir a fase 

estacionária, os isolados foram separados para caracterização. 
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3.2.2. Tipagem dos isolados por isoenzimas 
Todos os isolados foram enviados para o laboratório de referência em 

tipagem de Leishmania por isoenzimas, coordenado pela Dra. Elisa Cupolillo, 

na FIOCRUZ, Rio de Janeiro. 

3.2.3. Extração de DNA  
O DNA de Leishmania foi extraído a partir de cultura das formas 

promastigotas do parasita, isolados de lesões de pele, camada leucocitária e 

fragmentos de baço de acordo com o protocolo estabelecido por Medina-

Acosta et al., 1993 (MEDINA-ACOSTA; CROSS, 1993). Após a extração o 

DNA foi quantificado por espectrofotometria (Nanodrop 2000) a 260 nm. As 

amostras foram utilizadas na concentração de 20 ng/ul para as reações em 

cadeia da polimerase, para amplificação do gene hsp70 e da região ITS1.  

Os DNAs das formas amastigotas do parasita foram isolados de sangue 

periférico de pacientes assintomáticos, extraído de acordo com o protocolo 

estabelecido por Bellus et al., 1995 (BELLUS et al., 1995), após a extração o 

DNA foi quantificado por espectrofotometria (Nanodrop 2000) a 260 nm. As 

amostras foram utilizadas na concentração de 20 ng/ul para as reações em 

cadeia da polimerase, para amplificação do gene hsp70 e da região ITS1.  

3.2.4. PCR para hsp70 e ITS1 e sequenciamento 
Para amplificação do gene hsp70, a PCR foi feita num volume final de 

50µl de solução, contendo 5 µl de tampão 10x com 15 mM de MgCl2; 5% de

DMSO; 200 µM de cada dNTP; 20 pmol de cada primer (Fw 5’- 

GACGGTGCCTGCCTACTTCAA-3’; Rev 5’- CCGCCCATGCTCTGGTACATC-

3’); 2,5 U de Taq polimerase e 2,0 µl do DNA de interesse. As condições de 

ciclagem foram: uma desnaturação inicial a 94°C por 5 minutos, seguida de 35 

ciclos de 94°C por 30 segundos, 1 minuto a 61°C e 72°C por 3 minutos; e a 

extensão final a 72°C por 10 minutos (GARCIA et al., 2004). O tamanho do 

fragmento amplificado foi de aproximadamente 1.300 pares de base. 

Para amplificação da região ITS1, seguimos o protocolo estabelecido por 

Kuhls et al., 2003 e adaptado em nosso laboratório. A reação foi feita para um 

volume final de 25 µl; sendo 5µl de amostra de DNA (20ng/µl); 2,5µl de tampão 

NEB (10x); 1,0µl de dNTP’s (10 µM); 0,5 µl de primers a 10µM/µL (Fw5’-



51 
 

CTGGATCATTTTCCGATG-3’ e Rev 5’- TGATACCACTTATCGCACTT-3); 0,05 

µl de Taq polimerase (5 U/µl) e 15,45 µl de água miliQ. As condições de 

ciclagem foram: uma desnaturação inicial de 2 minutos a 95°C, seguido de 33 

ciclos a 95°C por 20 segundos, 53°C por 30 segundos, 72°C por 1 minuto e a 

extensão final a 72°C por 06 minutos (KUHLS et al., 2005; SCHÖNIAN et al., 

2003). O tamanho do fragmento amplificado foi de aproximadamente 300 – 350 

pares de base. 

Os produtos da amplificação foram visualizados por eletroforese em gel 

de agarose 1,5%, corados com brometo de etídio e visualizados em luz UV.  

 

3.2.5. Sequenciamento das amostras 

Os produtos de PCR para amplificação do gene hsp70 e região ITS1 

foram purificadas e sequenciadas pela Macrogen Inc. (Seoul, South Korea). 

 

3.2.6. Análises das sequências de DNA 

As sequências de DNA foram analisadas e as janelas de leitura foram 

montadas utilizando o pacote Phred/Phrap (EWING; GREEN, 1998; EWING et 

al., 1998) considerando o valor do phred > 20, e em seguida foram editadas 

usando o programa Consed (GORDON; ABAJIAN; GREEN, 1998). 

As sequências montadas foram armazenadas em formato FASTA 

(LIPMAN; PEARSON, 1985) e procedeu-se com o alinhamento usando o 

programa MAFFT (KATOH; ASIMENOS; TOH, 2009) nos parâmetros padrões, 

a partir do alinhamento foi calculado o melhor modelo de substituição de 

nucleotídeos no programa MEGA 6 (TAMURA et al., 2013), obtendo-se como 

resultados os modelos T92 e JC69 para hsp70 e ITS1, respectivamente. Após 

a escolha dos modelos, os dendogramas foram construídos aplicando o 

método neighbor joining com 500 bootstraps (TAMURA et al., 2013), seguido 

das inferências sobre as relações entre as variantes de Leishmania. 
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Figura 06: Delineamento experimental do sub-estudo 1.  

 

3.3 Sub-estudo 2: Análise do genoma completo de Leishmania, 
considerando a diversidade genotípica, a temporalidade dos casos, 
distribuição espacial e os sinais clínicos. 

Para o sequenciamento completo do genoma de Leishmania foram 

recrutadas 20 amostras de humanos e caninos, classificadas nos quatro 

grupos abaixo: 

a. Amostras de biópsias de medula óssea de humanos com LV 

obtidos na década de 1990 (n=5), sigla: VLH90s 

b. Amostras de biópsias de medula óssea e sangue periférico de 

humanos com LV isoladas entre os anos de 2010 – 2013 (n=5), 

sigla: VLH 
c. Amostras de fragmentos de baço de cães com LV isoladas entre 

os anos de 2010 – 2012 (n=5), sigla: VLD 
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d. Amostras de pele e sangue periférico de indivíduos 

assintomáticos isolados entre os anos de 2009 – 2012 (n=5), 

sigla: AsyH. 

 

3.3.1. Isolamento e cultura de Leishmania 
As amostras utilizadas nesse estudo isoladas na década de 90 (n=05) 

fazem parte do banco de amostras biológicas do Laboratório de Imunogenética, 

IMT-RN e estavam congeladas em -80°C. Essas amostras foram 

descongeladas e juntamente com as recentemente isoladas foram cultivadas 

em meio NNN e Schneider, suplementadas com soro fetal bovino 20%, 

inativado a 56 °C. O crescimento dos parasitas foi acompanhado 

semanalmente e ao atingir a fase estacionária, os isolados foram separados 

para caracterização. 

 

3.3.2. Clonagem e purificação de DNA de Leishmania 

Promastigotas de Leishmania oriundas de cultura na fase log, foram 

diluídas em quadruplicatas em uma curva padrão. O ponto inicial da curva foi 

na concentração de 2x106 promastigotas/ml, seguido de uma diluição seriada. A 

cultura foi mantida em incubadora de CO2 a 26ºC, os poços foram examinados 

para avaliação de crescimento da cultura por duas semanas. Os espécimes 

obtidos na diluição final foram plaqueados em ágar-sangue e incubados a 26ºC 

até identificação de uma única colônia. Essa colônia foi inoculada em meio HO-

MEM e o crescimento dos parasitas foi observado para extração de DNA.  

A cultura foi centrifugada, o precipitado obtido foi lavado com PBS (2x). 

Os parasitas foram incubados em PBS com proteinase K por 30 minutos, sob 

agitação, subsequentemente foi adicionado RNAse A (100 µg/ml) e incubado a 

65ºC por 10 minutos. Para precipitação de proteínas foi adicionado 7,5M de 

acetato de amônio e o DNA foi purificado pelo kit da Qiagen, DNeasy Blood, 

Qiagen, EUA).  
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3.3.3. Sequenciamento dos isolados 
As amostras de DNA genômico dos 20 isolados de Leishmania foram 

sequenciadas utilizando a plataforma Illumina HiSEQ 2000, no Núcleo DNA da 

Universidade de Iowa (Iowa City, IA, USA). Foram utilizadas sequências de 

barcoding para minimizar as variações específicas da corrida. 

 

3.3.4. Análise das sequências  
Aproximadamente 60 milhões de reads foram geradas para cada 

genoma, com uma média de 101 pares de base após a retirada das bases de 

baixa qualidade. A qualidade das sequências de bases foi avaliada usando o 

Fastx-tool kit (http://hannonlab.cshl.edu/fastx_toolkit/) e NGS QC Toolkit 

(PATEL; JAIN, 2012). 

As sequências de bases obtidas foram mapeadas utilizando como 

genoma de referência L. infantum JPCM5, isolado a partir de cão oriundo de 

Madrid, Espanha (ID do genoma: 249) (PEACOCK et al., 2007; ROGERS et al., 

2011). Esse isolado de referência foi tipado pelo padrão de isoenzimas e 

classificado como sendo pertencente ao zimodemo 1 (MON-1) (DENISE et al., 

2006). As sequências obtidas foram mapeadas usando o programa Bowtie2 

(LANGMEAD; SALZBERG, 2012), uma média de 95% das sequências foram 

mapeadas. Foram identificados 36 contigs, cada contig representando um 

cromossomo. Para as leituras que não foram mapeadas, foi realizada uma 

montagem de novo utilizando o pacote Velvet (ZERBINO; BIRNEY, 2008), de 

maneira que fosse permitido a montagem do DNA do cinetoplasto, utilizando o 

kDNA de L. tarantolae como referência (SIMPSON et al., 1987); NC_000894.1). 

Após o mapeamento, foram gerados arquivos BAM (Sequence Alignment/Map 

binary file) e as sequências duplicadas foram marcadas e retiradas usando o 

Picard (http://picard.sourceforge.net).  

As inserções e deleções foram realinhadas e os scores de qualidade das 

bases foram recalibrados. A remoção de duplicatas foi feita usando o GATK 

(MCKENNA et al., 2010), seguindo as instruções dos desenvolvedores do 

pacote (DEPRISTO et al., 2011; VAN DER AUWERA et al., 2013). 
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As informações dos SNPs válidos foram utilizadas na PCA (do inglês, 

Principal Component Analysis), utilizando o pacote SNPRelate parte integrante 

do pacote estatístico R (www.R-project.org) (ZHENG et al., 2012) e os SNPs 

foram visualizados pelo Geneious 7.1 (Biomatters; www.geneious.com) e IGV 

(do inglês, Integrative Genome Viewer) (THORVALDSDÓTTIR; ROBINSON; 

MESIROV, 2013). 

A cobertura das reads e os valores de ploidia dos cromossomos foram 

estimados de acordo com a metodologia descrita por Downing (DOWNING et 

al., 2011a) e Zhang (ZHANG et al., 2014a). A média e mediana dos valores de 

cobertura foram calculados usando SAMtools (LI, 2011) e o script em 

linguagem Perl find_copy_number.pl (ZHANG et al., 2014b); bifxscripts: Seattle 

BioMed Bioinformatics Core), excluindo as regiões de alta cobertura dentro dos 

cromossomos.  

As variações do número de cópias (do inglês, Copy Number Variation – 

CNVs) e as suas respectivas significâncias estatísticas foram determinadas 

usando a ferramenta CNVnator (ABYZOV et al., 2011). O heatmap e o 

agrupamento dos isolados, baseado na ploidia dos cromossomos foram 

construídos utilizando os pacotes em R, RColorBrewer e o gplot. 

As anotações do genoma foram transferidas para seus respectivos 

cromossomos e visualizadas utilizando o programa Geneious. As sequências 

consenso de todos os cromossomos (com mínimo de 75% das reads com a 

mesma base) foram alinhadas usando Mauve (DARLING et al., 2004). As 

árvores filogenéticas foram calculadas de acordo com cálculos de máxima 

verossimilhança e modelos JTT (Jones-Taylor-Thorton), usando PHYML 

(GUINDON et al., 2010) e FastTree (PRICE; DEHAL; ARKIN, 2010). 
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Figura 07: Delineamento experimental do sub-estudo 2. 

 

 

3.4 Sub-estudo 3: Análise dos flebotomíneos coletados em municípios 
do Alto Oeste, identificação da infecção por Leishmania e dos 
prinicipais animais utilizados como fonte de hematofagia. 

Os insetos foram capturados utilizando capturadores manuais e 

armadilhas luminosas do tipo CDC (Control Disease Center), instaladas em 

áreas extra e peridomiciliares de residências nos municípios de São Miguel e 

Venha Ver, entre as 17h30min e 18h00 e retiradas às 06h00 do dia seguinte.

3.4.1. Triagem, identificação e conservação dos flebotomíneos. 

Os insetos foram acondicionados em sacos plásticos para manutenção 

da umidade e posteriormente foram transportados para o laboratório de 

Entomologia do Departamento de Microbiologia e Parasitologia no Centro de 

Biociências da UFRN. No laboratório, os insetos foram triados, e as fêmeas de 

flebotomíneos foram separadas e mantidas a -20ºC para análises posteriores. 

3.4.2. Extração de DNA dos flebotomíneos. 

Os insetos foram macerados, individualmente, em tampão de lise por 3 

minutos e foi adicionado 20µl de proteinase K [1 mg/ml] e mantido em banho-

maria a 56ºC sob agitação, overnight. Após esse procedimento o protocolo foi 
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seguido de acordo com o kit QIAamp DNA Micro da Qiagen. Após a extração o 

DNA foi quantificado por espectrofotometria (Nanodrop 2000) a 260 nm. As 

amostras foram utilizadas na concentração de 20 ng/ul para as reações em 

cadeia da polimerase. 

3.4.3. Identificação de Lutzomyia longipalpis por PCR. 
Para amplificação do gene GAPDH de Lutzomyia longipalpis, a reação 

foi feita para um volume final de 25 µl; sendo 5µl de amostra de DNA (20ng/µl); 

2,5µl de tampão NEB (10x); 1,0µl de dNTP’s (10 µM); 0,5 µl de primers 

(10µM/µL) (Fw5’-TCGACAAGGCATCGGCTCAC-3’ e Rev 5’- 

CGCGTCCAGATTCACACCAAC -3); 0,05 µl de Taq polimerase (5 U/µl) e 

15,45 µl de água miliQ. As condições de ciclagem foram: uma desnaturação 

inicial de 2 minutos a 94°C, seguido de 40 ciclos a 94°C por 30 segundos, 58°C 

por 30 segundos, 68°C por 2 minutos e a extensão final a 68°C por 05 minutos. 

O tamanho do fragmento amplificado foi de aproximadamente 104 pares de 

base. 

Os produtos da amplificação foram visualizados por eletroforese em gel 

de agarose 1,5%, corados com brometo de etídio e visualizados em luz UV.  

3.4.4. Identificação da infecção de flebotomíneos por 
Leishmania. 

Para identificação da infecção foi realizada uma PCR para amplificação 

do kDNA dos minicírculos de Leishmania. A reação foi feita para um volume 

final de 25 µl; sendo 5µl de amostra de DNA (20ng/µl); 2,5µl de tampão NEB 

(10x); 1,0µl de dNTP’s (10 µM); 0,5 µl de primers a 10µM/µL (Fw5’- 
CTTTTCTGGTCCTCCGGGTAGG-3’ e Rev 5’- 

CCACCCGGCCCTATTTTACACCAA -3); 0,05 µl de Taq polimerase (5 U/µl) e 

15,45 µl de água miliQ. As condições de ciclagem foram: uma desnaturação 

inicial de 2 minutos a 94°C, seguido de 40 ciclos a 94°C por 30 segundos, 58°C 

por 30 segundos, 68°C por 2 minutos e a extensão final a 68°C por 05 minutos. 

O tamanho do fragmento amplificado foi de aproximadamente 140 pares de 

base. 

Os produtos da amplificação foram visualizados por eletroforese em gel 

de agarose 1,5%, corados brometo de etídio e visualizados em luz UV.  



58 
 

3.4.5. Identificação do repasto sanguíneo em flebotomíneos. 
A identificação da fonte de repasto sanguíneo em flebotomíneos foi feita 

por PCR a partir da amplificação do gene do citocromo b de humanos, cães e 

galinhas, que são as principais fontes de repasto que habitam o peridomicílio. 

As informações sobre os primers seguem na tabela abaixo (Tabela 01). 

 

Tabela 1: Sequência de primers para gene do citocromo b. 

Primer  Sequência Tamanho do produto  
Homo sapiens FW ATACGCAAAATTAACCCCCTAATAA   
Homo sapiens RV ATGTTTCAGGCTTCTGAGTAGAGAA 335 
Canis familiaris FW CTAACATCTCTGCTTGATGGAACTT   
Canis familiaris RV TGCGAATAATAGTACAATTCCAATG 293 
Gallus gallus FW AATTAACAACTCCCTAATCGACCTC   
Gallus gallus RV TGTGAAGGAAGATACAGATGAAGAA 254 
 

A PCR para amplificação do citocromo b foi feita em um volume final de 

25 µl; sendo 5µl de amostra de DNA (20ng/µl); 2,5µl de tampão NEB (10x); 

1,0µl de dNTP’s (10 µM); 0,5 µl de primers a 10µM/µL; 0,05 µl de Taq 

polimerase (5 U/µl) e 15,45 µl de água miliQ. As condições de ciclagem foram: 

uma desnaturação inicial de 2 minutos a 94°C, seguido de 40 ciclos a 

94°C por 30 segundos, 58°C por 30 segundos, 68°C por 2 minutos e a 

extensão final a 68°C por 05 minutos. O tamanho do fragmento amplificado 

variou de acordo com a espécie. 

Os produtos da amplificação foram visualizados por eletroforese em gel 

de agarose 1,5%, corados com brometo de etídio e visualizados em luz UV.  
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4. RESULTADOS 

4.1. Características genotípicas de Leishmania isoladas de humanos 
e cães. 
 

Um total de 98 amostras de DNA foi genotipado utilizando os marcadores 

moleculares para hsp70 e ITS1. As amostras foram obtidas a partir de lesões 

de pele de humanos (n=19) residentes no município de São Miguel; de 

indivíduos sintomáticos para LV (n=12) oriundos de áreas da Grande Natal; 38 

isolados de cães da Grande Natal; e 29 isolados de indivíduos infectados por 

Leishmania evoluindo de forma assintomática, sendo 15 dessas amostras 

obtidas diretamente do sangue periférico (forma amastigota), enquanto 14 

foram obtidas após isolamento em cultura (forma promastigota) (Tabela 02). 

Das 29 amostras de indivíduos assintomáticos, apenas 4 indivíduos 

apresentaram amostras pareadas entre amastigotas e promastigotas de um 

mesmo voluntário.  

 
Tabela 2: Características gerais dos isolados amplificados para hsp70 e ITS1 de Leishmania.  

Amostras 
Número 

de 
amostras 

Ano de 
Isolamento Fenótipo Origem Órgão/Obtenção Forma do 

parasita Localidade 

Lesões de pele  19 2009 LC Humano Pele/ 
Cultura Promastigota São Miguel 

Sintomáticos  12 2010-2012 LV Humano Medula óssea/ 
Cultura Promastigota Natal 

Assintomáticos 15 2011 Ass Humano Sangue periférico/ 
DNA Amastigota Diversos  

Assintomáticos  14 2011 Ass Humano 
Sangue periférico/ 
Cultura da camada 

leucocitária  
Promastigota Diversos  

Cães 38 2010 LV Canino 
Fragmentos de 

baço/ 
Cultura de baço 

Promastigota Natal 
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M   1    2    3    4    5      

1300 pb 

4.1.1. Tipagem por eletroforese de isoenzimas 
 As 98 amostras foram tipadas por isoenzimas em ensaios com a enzima 

G6PDH (glicose-6-fosfato desidrogenase). Todas as amostras de lesão 

cutânea foram classificadas como Leishmania braziliensis e todas as amostras 

referentes a humanos, sintomáticos e assintomáticos, e cães foram 

classificadas como Leishmania infantum. 

4.1.2. Análises dos produtos de PCR para o gene hsp70 e 
região ITS1 

Os marcadores moleculares hsp70 (Figura 08) e ITS1 (Figura 09) se 

mostraram específicos para amplificação do DNA de Leishmania, como 

mostram as visualizações dos géis de agarose abaixo. 

 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

Figura 08: Gel de eletroforese em agarose 1,5% da PCR Leishmania-hsp70. 
M: marcador de peso molecular de 200 pb; 1: Branco; 2: controle positivo para hsp70 de 
Leishmania 3 – 4: amostras positivas isoladas de humanos; 5: amostra positiva isolada 
de cão. 
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  M   1    2    3    4    5   6    7    8   M 

350 pb 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 09: Gel de eletroforese em agarose 1,5% da PCR Leishmania-ITS1. 
M: marcador de peso molecular de 100 pb; 1: Branco; 2: controle positivo para ITS1 de 
Leishmania; 3 – 5: amostras positivas isoladas de humanos; 6 – 8: amostras positivas 
isoladas de cães. 
 
 
As análises das sequências dos 98 isolados para o gene hsp70 e para a 

região ITS1 definiram claramente a presença de 2 grupos, um grupo de L. 

infantum e um de L. braziliensis. Todas as lesões de pele humana provenientes 

do Alto Oeste foram identificadas como L. braziliensis juntamente com um cão 

(Dog_110) isolado na Grande Natal. Todos os isolados de humanos sejam eles 

sintomáticos e assintomáticos, e cães (com exceção do Dog_110) da Grande 

Natal foram identificados como L. infantum.  

As principais diferenças encontradas entre os isolados classificados como 

L. infantum e L. braziliensis foram interespecíficas. As amostras classificadas 

como L. braziliensis apresentaram 58 bases nucleotídicas diferentes de L. 

infantum. Não houve diferenças intraespecíficas entre as sequências de L. 

infantum isoladas de humanos, sintomáticos e assintomáticos, e cães que 

pudessem ser associadas com a sintomatologia. O grupo de lesões cutâneas e 

o cão (Dog_110), todos infectados com L. braziliensis, apresentou apenas uma 

variação nucleotídica (G/A) na posição 1157 entre 3 isolados, de forma geral as 

amostras não apresentaram variações intraespecíficas entre as sequências. 

O sequenciamento do gene hsp70 dos 116 isolados de humanos com LV 

(sintomáticos, assintomáticos), lesões cutâneas e cães resultou em um 

alinhamento de 1201 pb. Esse alinhamento mostrou que o número de sítios 

conservados foi aproximadamente 15 vezes maior que o número de sítios 

variáveis, e a taxa de transição foi aproximadamente 6 vezes maior que a taxa 
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de transversão, além disso uma baixa divergência média entre as sequências 

também foi observado demonstrando alta similaridade entre as sequências dos 

isolados (Tabela 03). Com relação à variabilidade das amostras, os sítios 

variáveis podem se apresentar sob duas formas, os sítios informativos a 

parcimônia que apresentam algumas variáveis entre as amostras e, os sítios 

autoapomórficos que são caracteres novos adquiridos ou modificados entre as 

amostras. Quando analisamos as sequências de hsp70 de todas as amostras 

usadas no estudo, observamos que dentre os sítios variáveis, o número dos 

sítios informativos a parcimônia foram bem mais frequentes que o número de 

sítios autoapomórficos. 

 

Tabela 3: Características gerais do alinhamento de nucleotídeos do gene hsp70 em todos os 

isolados de Leishmania. 

Características do Alinhamento 
Comprimento do alinhamento 1201 pb 

Divergência média das sequências (TamNei, 93) 0,015 
Nº de sítios conservados 1127 

Nº de sítios variáveis 74 
Nº de sítios informativos a parcimônia 63 

Nº de sítios autoapomórficos 11 
Transições (s) 56 

Transversões (v) 9 
Taxa de Transição/Transversão 9 

 

Quando traduzimos a sequência de nucleotídeos referente ao gene 

hsp70, obtivemos uma sequência de 400 aminoácidos. Semelhante ao 

encontrado para o gene, o número de sítios conservados é 10x maior que o 

número de sítios variáveis (Tabela 04) e essas variações são encontradas em 

principalmente no que distingue L. infantum de L. braziliensis, abrangendo 

todos os isolados de lesões de pele, nos isolados 71, 110 e 127 de cães e em 

3 isolados de humanos sintomáticos (SM 1362, 1532 e 1551). 
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Tabela 4: Características gerais do alinhamento de aminoácidos correspondente ao gene 

hsp70 em todos os isolados de Leishmania. 

Características do Alinhamento 
Comprimento do alinhamento 400 

Nº de sítios conservados 364 
Nº de sítios variáveis  36 

Nº de sítios informativos a parcimônia 29 
Nº de sítios autoapomórficos  7 

 

O sequenciamento de hsp70 as amostras de humanos (sintomáticos e 

assintomáticos) e cães mostrou que todos esses isolados eram de L. infantum 

e quando analisamos o sequenciamento para região ITS1 dessas amostras 

obtivemos um alinhamento de 325 pb também de L. infantum, semelhante ao 

encontrado para hsp70, o número de sítios

conservados foi aproximadamente 17 vezes maior que o número de sítios 

variáveis e a taxa de transição foi aproximadamente 13 vezes maior que as 

taxa de transversão, demonstrando alta similaridade entre as sequências, 

evidenciando que não há variação entre as cepas circulantes de Leishmania 

infantum entre humanos e cães que possa ser relacionado com a 

sintomatologia da doença (Tabela 05). 

 

Tabela 5: Características gerais do alinhamento de ITS1 em isolados de Leishmania infantum 

provenientes de humanos e cães. 

Características do Alinhamento 
Comprimento do alinhamento 325 

Divergência média das sequências (TamNei, 93) 0,003 
Nº de sítios conservados 303 

Nº de sítios variáveis  18 
Nº de sítios informativos a parcimônia 8 

Nº de sítios autoapomórficos  10 
Transições (s) 13 

Transversões (v) 1 
Taxa de Transição/Transversão 1 
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O sequenciamento da região ITS1 das lesões de pele identificadas como 

L. braziliensis, mostrou um alinhamento de 330 pb, com número de sítios 

conservados 38 vezes maior que o número de sítios variáveis e com taxa de 

transição 5 vezes maior que a taxa de transversão e uma divergência média 

entre as sequências correspondente a 0,004 (Tabela 06), demonstrando 

também que para L. braziliensis não há variabilidade nas sequências que 

possa ser associada com a sintomatologia da doença. 

Tabela 6: Características gerais do alinhamento de ITS1 em isolados de Leishmania 

braziliensis provenientes de humanos e cães. 

Características do Alinhamento 
Comprimento do alinhamento 330 

Divergência média das sequências (TamNei, 93) 0,004 
Nº de sítios conservados 302 

Nº de sítios variáveis  8 
Nº de sítios informativos a parcimônia 0 

Nº de sítios autoapomórficos  8 
Transições (s) 5 

Transversões (v) 1 
Taxa de Transição/Transversão 0 

 

De forma geral, a utilização dos marcadores hsp70 e ITS1 seguido de 

sequenciamento mostraram-se capazes de diferenciar as espécies de 

Leishmania circulantes entre humanos e cães, mas não identificou variabilidade 

genética associada com a sintomatologia, demonstrando que nossas espécies 

são bastante homogêneas e que existe certa clonalidade entre as cepas 

circulantes no Rio Grande do Norte, diferente do que é observado em outras 

áreas endêmicas do país e do mundo.  

Para os dois marcadores, hsp70 e ITS1, as amostras de indivíduos 

assintomáticas foram agrupadas em um único grupo de L. infantum. Quando 

analisamos somente as amostras pareadas de indivíduos assintomáticos, 

isoladas de sangue periférico e cultura, apresentando-se sob as formas 

amastigotas ou promastigotas, não encontramos diferenças/ variações entre as 

sequências, tanto para os fragmentos amplificados de hsp70 quanto de ITS1. 
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A figura 10 trata de uma sequência consenso das quatro amostras 

pareadas de promastigotas e amastigotas de L. infantum de indivíduos 

assintomáticos (Ass 03, 14, 115 e 118) amplificadas para o gene hsp70. O 

consenso das sequências começa a partir da posição 14, local onde todas as 

sequências possuem representação. As amostras não apresentaram variação 

em sua sequência de hsp70, sejam nas formas promastigotas ou amastigotas. 

Em todas as sequências analisadas não há mudança de base entre os 

alinhamentos, o consenso do alinhamento é de 100% em todas as posições, 

são perfeitamente idênticas, o que indica que possíveis artefatos causados 

pelo manuseio com a cultura de Leishmania não causaram alterações na 

linhagem (Figura 10).  

 

Figura 10: Sequência consenso de hsp70 entre as 4 amostras pareadas de amastigotas 

e promastigotas de L. infantum de indivíduos assintomáticos. 

 

4.2. Análise do genoma completo de Leishmania, considerando a 
diversidade genotípica, a temporalidade dos casos, distribuição 
espacial e os sinais clínicos. 

4.2.1. Diversidade genômica entre os isolados 

Os 20 isolados sequenciados, foram oriundos de humanos e cães de 

diversos municípios do Rio Grande do Norte. Os órgãos ou tecidos de 

isolamento variaram entre os grupos.  

Dos 20 isolados, 5 amostras foram oriundas de medula óssea de 

humanos com LV, isoladas no início da década de 1990 e provenientes de 

municípios da Grande Natal; 5 amostras de humanos com LV foram isolados 

entre os anos de 2012 – 2013, sendo duas dessas amostras (19 e 20VLH) 

provenientes de um mesmo paciente com LV do município de Sítio Novo, 

oriundas de sangue periférico e medula óssea; as outras 3 amostras (12, 13 e 
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14VLH) foram isoladas de medula óssea de pacientes dos municípios de 

Extremoz, Açu e Macaíba; 5 amostras foram isoladas de fragmentos de baços 

de cães com LV entre os anos de 2010 – 2012 oriundas do município de Natal; 

e os 5 isolados de indivíduos assintomáticos para LV, foram isolados de pele e 

sangue periférico de indivíduos residentes em municípios da Grande Natal 

(Tabela 07). 

 
Tabela 7: Características gerais dos isolados completamente sequenciados de L. infantum. 

Amostra Ano de 
Isolamento Fenótipo Origem Órgão/Tecido Localidade 

1VLH90s 1991 LV Humano Medula óssea Natal 
2VLH90s 1992 LV Humano Medula óssea Ielmo Marinho 
3VLH90s 1992 LV Humano Medula óssea Macaiba 
4VLH90s 1993 LV Humano Medula óssea Ceará Mirim 
5VLH90s 1993 LV Humano Medula óssea São José Mipibú 

12VLH 2012 LV Humano Medula óssea Extremoz 
13VLH 2012 LV Humano Medula óssea Açu 
14VLH 2012 LV Humano Medula óssea Macaiba 
19VLH 2013 LV Humano Sangue Periférico Sitio Novo 
20VLH 2013 LV Humano Medula óssea Sítio Novo 
7VLD 2010 LV Cão Baço Natal 

11VLD 2011 LV Cão Baço Natal 
15VLD 2012 LV Cão Baço Natal 
16VLD 2012 LV Cão Baço Natal 
17VLD 2012 LV Cão Baço Natal 
6AsyH 2009 Assintomático Humano Pele Macaiba 
8AsyH 2011 Assintomático Humano Sangue Periférico Natal 
9AsyH 2011 Assintomático Humano Sangue Periférico Touros 

10AsyH 2011 Assintomático Humano Sangue Periférico Extremoz 
18AsyH 2012 Assintomático Humano Sangue Periférico Natal 

 

Para cada isolado sequenciado, 95% das janelas de leitura foi mapeada 

com o genoma de referência JPCM5, cepa de L. infantum. Esse mapeamento 

mostrou uma alta identidade entre as sequências dos nossos isolados e 

também com o genoma de referência, JPCM5. A identidade foi acima de 99% e 

variou de 99,54 a 99,66%.  

Quando consideramos o alinhamento par-a-par de cada isolado nosso 

com o genoma de referência, foi observada uma média de 3.348 SNPs (do 
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inglês, single nucleotide polymorphism) em regiões codantes e não-codantes. 

As regiões codantes são regiões de DNA que codificam proteínas e as não-

codantes são as regiões que não codificam proteínas, mas que podem estar 

envolvidas na regulação gênica das regiões codantes. Dos 3.348 SNPs, 

aproximadamente 22,5% dos SNPs válidos foram em regiões codantes e 2.595 

foram em regiões não-codantes (Tabela 08). Os SNPs que causaram 

modificações não-sinônimas nos aminoácidos foram aproximadamente 1,5 

vezes mais comuns do que os que causaram modificações sinônimas (Tabela 

08).  

Quando realizamos o pareamento individual entre as nossas amostras, o 

percentual de identidade entre elas apresentam-se significativamente maiores 

do que quando comparadas ao genoma de referência, JPCM5, revelando mais 

uma vez, alta similaridade entre as amostras (Tabela 09). 

Adicionalmente, calculamos as distâncias entre os nossos isolados e o 

genoma de referência, pelo método Tamura-Nei. Os nossos isolados 

apresentaram uma distância de 2 a 4 vezes menor entre eles, do que quando 

comparados ao JPCM5, demonstrando claramente que nossas amostras estão 

mais relacionadas entre si do que com o genoma JPCM5, isolado de um cão 

na Espanha (Tabela 10). 
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Tabela 08: Caracterização dos isolados de L. infantum e comparação ao genoma de referência, JPCM5. 

Amostra Ano de 
isolamento Origem Fenótipo Localidade % 

Identidade 
Não-

codante Codante Sinônimos Não-
sinônimos 

Fração 
de SNPs 

em 
regiões 

CDS 
1VLH90s 1991 Humano LV Natal 99.64 2554 740 299 441 0.225 
2VLH90s 1992 Humano LV Ielmo Marinho 99.55 2654 781 298 483 0.227 
3VLH90s 1992 Humano LV Macaiba 99.62 2687 791 301 490 0.227 
4VLH90s 1993 Humano LV Ceará Mirim 99.65 2657 771 258 513 0.225 
5VLH90s 1993 Humano LV São José Mipibú 99.61 2818 794 292 502 0.22 
12VLH 2012 Humano LV Extremoz 99.62 2498 760 295 465 0.233 
13VLH 2012 Humano LV Açu 99.60 2519 715 255 460 0.221 
14VLH 2012 Humano LV Macaiba 99.61 2492 773 293 480 0.237 
19VLH 2013 Humano LV Sitio Novo 99.61 2542 645 236 409 0.202 
20VLH 2013 Humano LV Sítio Novo 99.59 2639 715 220 495 0.213 
7VLD 2010 Cão LV Natal 99.56 2606 727 290 437 0.218 

11VLD 2011 Cão LV Natal 99.54 2555 818 307 511 0.243 
15VLD 2012 Cão LV Natal 99.59 2598 808 296 510 0.237 
16VLD 2012 Cão LV Natal 99.62 2592 721 231 490 0.218 
17VLD 2012 Cão LV Natal 99.58 2628 781 297 484 0.229 
6AsyH 2009 Humano Assintomático Macaiba 99.58 2581 715 214 501 0.217 
8AsyH 2011 Humano Assintomático Natal 99.60 2675 750 279 471 0.219 
9AsyH 2011 Humano Assintomático Touros 99.61 2614 789 291 498 0.232 

10AsyH 2011 Humano Assintomático Extremoz 99.66 2497 744 288 456 0.230 
18AsyH 2012 Humano Assintomático Natal 99.63 2492 726 242 484 0.226 
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Tabela 09: Percentual de identidade entre JPCM5 e os 20 isolados brasileiros de L. infantum. 

L _inf a ntum _JP C M5 3 V L H 9 0 s 5 LV H 9 0 s 4 V L H 9 0 s 1 V L H 9 0 s 2 V L H 9 0 s 6 A s y H 1 8 A s y H 1 9 V L H 2 0 V L H 1 5 V L D 1 7 V L D 1 6 V L D 7 V L D 1 1 V L D 1 2 V L H 1 3 V L H 1 4 V L H 9 A s y H 1 0 A s y H 8 A s y H

L _in fa ntum _JP C M5 99.55 99.65 99.61 99.64 99.62 99.58 99.63 99.61 99.59 99.62 99.60 99.61 99.56 99.54 99.59 99.62 99.58 99.61 99.66 99.60
3 V L H 9 0 s 99.55 99.82 99.79 99.72 99.79 99.67 99.67 99.68 99.69 99.81 99.80 99.76 99.66 99.79 99.80 99.78 99.83 99.80 99.77 99.86
5 LV H 9 0 s 99.65 99.82 99.77 99.76 99.77 99.74 99.78 99.73 99.83 99.74 99.80 99.77 99.71 99.76 99.80 99.85 99.73 99.79 99.77 99.77
4 V L H 9 0 s 99.61 99.79 99.77 99.76 99.86 99.78 99.74 99.79 99.81 99.81 99.71 99.78 99.77 99.74 99.82 99.74 99.75 99.85 99.83 99.86
1 V L H 9 0 s 99.64 99.72 99.76 99.76 99.77 99.68 99.71 99.70 99.74 99.78 99.71 99.75 99.82 99.69 99.75 99.72 99.73 99.75 99.81 99.75
2 V L H 9 0 s 99.62 99.79 99.77 99.86 99.77 99.71 99.77 99.72 99.75 99.83 99.73 99.83 99.68 99.78 99.87 99.77 99.81 99.89 99.88 99.86

6 A s y H 99.58 99.67 99.74 99.78 99.68 99.71 99.77 99.84 99.79 99.76 99.78 99.68 99.77 99.71 99.68 99.75 99.69 99.71 99.73 99.76
1 8 A s y H 99.63 99.67 99.78 99.74 99.71 99.77 99.77 99.76 99.73 99.73 99.77 99.78 99.67 99.73 99.80 99.79 99.74 99.78 99.75 99.74
1 9 V L H 99.61 99.68 99.73 99.79 99.70 99.72 99.84 99.76 99.81 99.73 99.78 99.70 99.78 99.66 99.69 99.79 99.70 99.70 99.75 99.70
2 0 V L H 99.59 99.69 99.83 99.81 99.74 99.75 99.79 99.73 99.81 99.69 99.73 99.71 99.73 99.72 99.72 99.75 99.66 99.77 99.73 99.72
1 5 V L D 99.62 99.81 99.74 99.81 99.78 99.83 99.76 99.73 99.73 99.69 99.78 99.81 99.70 99.78 99.79 99.73 99.83 99.82 99.89 99.88
1 7 V L D 99.60 99.80 99.80 99.71 99.71 99.73 99.78 99.77 99.78 99.73 99.78 99.71 99.67 99.74 99.73 99.87 99.78 99.73 99.73 99.81
1 6 V L D 99.61 99.76 99.77 99.78 99.75 99.83 99.68 99.78 99.70 99.71 99.81 99.71 99.71 99.84 99.91 99.76 99.87 99.83 99.82 99.78
7 V L D 99.56 99.66 99.71 99.77 99.82 99.68 99.77 99.67 99.78 99.73 99.70 99.67 99.71 99.69 99.70 99.72 99.67 99.67 99.71 99.67

1 1 V L D 99.54 99.79 99.76 99.74 99.69 99.78 99.71 99.73 99.66 99.72 99.78 99.74 99.84 99.69 99.84 99.77 99.84 99.81 99.75 99.79
1 2 V L H 99.59 99.80 99.80 99.82 99.75 99.87 99.68 99.80 99.69 99.72 99.79 99.73 99.91 99.70 99.84 99.78 99.87 99.87 99.82 99.81
1 3 V L H 99.62 99.78 99.85 99.74 99.72 99.77 99.75 99.79 99.79 99.75 99.73 99.87 99.76 99.72 99.77 99.78 99.78 99.74 99.77 99.77
1 4 V L H 99.58 99.83 99.73 99.75 99.73 99.81 99.69 99.74 99.70 99.66 99.83 99.78 99.87 99.67 99.84 99.87 99.78 99.79 99.81 99.80
9 A s y H 99.61 99.80 99.79 99.85 99.75 99.89 99.71 99.78 99.70 99.77 99.82 99.73 99.83 99.67 99.81 99.87 99.74 99.79 99.83 99.85

1 0 A s y H 99.66 99.77 99.77 99.83 99.81 99.88 99.73 99.75 99.75 99.73 99.89 99.73 99.82 99.71 99.75 99.82 99.77 99.81 99.83 99.86
8 A s y H 99.60 99.86 99.77 99.86 99.75 99.86 99.76 99.74 99.70 99.72 99.88 99.81 99.78 99.67 99.79 99.81 99.77 99.80 99.85 99.86
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Tabela 10: Distâncias calculadas pelo método Tamura-Nei entre os nossos isolados e o genoma de referência de L. infantum, JPCM5. 
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 Para avaliar a proximidade filogenética entre os 20 isolados brasileiros de 

L. infantum, o dendograma de máxima verossimilhança foi construído sob o 

modelo de substituição de nucleotídeos (GTR), usando as sequências 

consenso do genoma inteiro. O genoma de referência, JPCM5, é claramente a 

raiz da árvore e, além disso, são observados dois clados divergentes (Figura 

11).  

O primeiro clado é todo composto por quatro amostras de indivíduos 

sintomáticos, dessas, três foram isoladas na década de 90, nos municípios de 

Natal (1VLH), Ielmo Marinho (2VLH) e Ceará-Mirim (4VLH) e a quarta amostra 

(13VLH) foi isolada em 2012, em área rural do município de Açu (Figura 11). 

Os isolados da década de 1990 (1, 2 e 4VLH) apresentam-se genotipicamente 

mais distantes das amostras circulantes entre humanos com LV, humanos 

assintomáticos e cães isolados recentemente em áreas da Grande Natal. A 

amostra 13VLH, isolada em 2012 de um paciente sintomático proveniente do 

município de Açu, apresenta-se mais distante genotipicamente quando 

comparada as demais amostras de humanos com LV, isoladas entre 2012 – 

2013 (Figura 11). 

O segundo clado agrupa todas as amostras de indivíduos sintomáticos, 

assintomáticos e cães. Este clado é claramente composto por dois grupos. O 

subgrupo menor é composto pelos isolados 19 e 20VLH, que são oriundos de 

sangue periférico e medula óssea, de um mesmo paciente sintomático para LV 

residente no município de Sítio Novo. O subgrupo maior inclui todas as 

amostras de cães isoladas do município de Natal; todas amostras de indivíduos 

assintomáticos oriundas de municípios da Grande Natal e do litoral norte da 

Capital; duas amostras de indivíduos sintomáticos isolados recentemente 

(12VLH e 14VLH) e duas amostras de indivíduos sintomáticos da década de 

1990 (3VLH–90s e 5VLH–90s). Além disso, em todos os subgrupos existe pelo 

menos um isolado de cão, o que pode indicar que existe um vasto conjunto de 

parasitas estritamente relacionados entre os hospedeiros vertebrados humanos 

e cães. Também vale ressaltar que os isolados deste subgrupo maior estão 

geograficamente relacionados, com amostras provenientes da zona norte e do 

litoral norte da capital, Natal. 
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Os dois isolados 3VLH-90s e 5VLH-90s agrupados nesse clado 

apresentam-se mais distantes genotipicamente das amostras coletadas na 

década de 1990, e estão mais próximas das amostras recentemente isoladas. 

Provavelmente, as amostras isoladas na década de 1990 são constituídas de 

múltiplos clones do parasita, talvez estejam relacionados com esta área 

endêmica, especificamente (Figura 11). Os ramos da árvore são suportados 

com altos valores PP (probabilidades posteriores). 

 

Figura 11: Dendograma de máxima verossimilhança criado a partir dos isolados brasileiros e o 

genoma de referência de L. infantum, JPCM5. 

 

Analisando a diversidade genotípica dos isolados de L. infantum, com 

base nos SNPs válidos identificados nos isolados brasileiros, as amostras 

foram submetidas a uma análise de componentes principais (PCA, do inglês 

principal componente analysis) (Figura 12). A PCA é uma análise multivariável

que converte um conjunto de observações variáveis possivelmente 

correlacionadas a um conjunto de valores de variáveis linearmente 

descorrelacionadas chamadas componentes principais, fazendo com que os 

dados se agrupem de acordo com os seus componentes principais. A análise 
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global confirmou que nossas amostras são relacionadas, uma vez que os dois 

componentes principais, representam aproximadamente 17% da variação 

observada. Além das sequências das nossas amostras apresentarem uma alta 

proximidade genotípica entre elas, com essa análise encontramos que as 

nossas amostras estão agrupadas por região e também período de isolamento 

(Figura 12). 

O cluster principal da PCA corresponde exatamente ao observado na 

análise filogenética, apresentado no dendograma de máxima verossimilhança 

(Figura 11), esse cluster é composto pela maioria das amostras de humanos 

sintomáticos, assintomáticos e cães, todas as amostras oriundas da zona norte 

da capital e do litoral norte do Estado. Além disso, as amostras 13 VLH, 19VLH 

e 20VLH, oriundas do interior do Estado dos municípios de Açu e Sítio Novo, 

respectivamente, também ficaram fora do grande grupo, mas se mostraram 

intimamente relacionadas, de acordo com o dendograma e a PCA (Figuras 11 

e 12). Os isolados 19VLH e 20VLH são provenientes de diferentes tecidos de 

um mesmo indivíduo sintomático para LV, estes isolados não se agruparam ao 

grande grupo o que pode indicar a heterogeneidade dos parasitas circulantes 

entre esse indivíduo e os demais. Semelhante ao observado no dendograma 

de máxima verossimilhança (Figura 11), as amostras 1VLH, 2VLH e 4VLH-90s 

de indivíduos sintomáticos da década 90 ficaram distantes das demais 

amostras, reforçando que esses isolados são mais divergentes dos demais 

(Figura 11 e 12). As amostras 3 e 5 VLH-90s mostraram-se mais próximas 

geneticamente das recentemente isoladas, tanto para humanos sintomáticos, 

assintomáticos e cães do que quando comparadas as isoladas na mesma 

década.  
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Figura 12: PCA, principal component analysis, dos genomas com base na variação de 

SNPs identificados entre os 20 isolados brasileiros de L. infantum. Em preto: amostras 

de medula óssea de humanos com LV obtidas na década de 1990, VLH90s; em 

vermelho: amostras de medula óssea e sangue periférico de humanos com LV isoladas 

entre os anos de 2010 – 2013, VLH; em verde: amostras de fragmentos de baço de cães 

com LV isoladas entre os anos de 2010 – 2012, VLD; em azul: amostras de pele e 

sangue periférico de indivíduos assintomáticos isoladas entre os anos de 2009 – 2012, 

AsyH. 

 

Para confirmar as informações da PCA, foi feito um dendograma de 

agrupamento hierárquico (HCA, do inglês hierarchical cluster analysis) baseado 

nos SNPs, agrupando as amostras com os SNPs mais semelhantes (Figura 

13). Os dendogramas de máxima verossimilhança e o agrupamento hierárquico 

apresentaram resultados altamente correlacionados.  

Nesse agrupamento também são observados dois grandes grupos. Os 

isolados 1VLH, 2 VLH e 4VLH-90s que se apresentaram discrepantes nas 

análises anteriores, também se apresentaram fora do grupo maior mostrando 

que são geneticamente mais diversos, semelhante ao observado na PCA 

(Figura12).  
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O grande grupo é formado por isolados de indivíduos assintomáticos, 

sintomáticos e cães, e esses estão mais relacionadas geograficamente. Nesse 

grande grupo estão inseridos os isolados 3VLH e 5VLH-90s, que já se 

mostraram distantes das demais amostras isoladas nessa mesma década. Em 

relação aos indivíduos assintomáticos, o dendograma de agrupamento 

hierárquico demonstra que todos esses isolados estão intimamente agrupados 

e relacionados com um isolado de cão (15VLD), baseado nisto, podemos inferir 

que os isolados de indivíduos assintomáticos e o cão 15VLD estão 

relacionados com um grupo multiclonal de parasitas dessa área endêmica.  

As amostras 19 e 20VLH, isoladas de diferentes tecidos de um mesmo 

indivíduo apresentaram-se mais próximas dos isolados 1 e 2VLH-90s e do 

isolado 13 VLH, do município de Açu, interior do Estado, semelhante ao 

encontrado no dendograma de máxima verossimilhança e a PCA (Figuras 11 e 

12).  

O isolado mais diverso e mais distante dos demais é o isolado 4VLH-90s, 

proveniente de Ceará-Mirim, semelhante ao encontrado nas figuras 12 e 13. De 

forma geral, vale salientar que apenas o genoma do parasita foi sequenciado, e 

que a sintomatologia do indivíduo também é influenciada por fatores genéticos 

do hospedeiro, ou pela combinação entre genética do parasita e resposta 

imune do hospedeiro. 
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Figura 13: Dendograma de agrupamento hierárquico dos 20 isolados brasileiros de L. infantum, 

baseado nos SNPs.  
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4.2.2. Ploidia dos cromossomos e variação do número de 
cópias gênicas dos isolados de Leishmania. 

A partir da cobertura das janelas de leitura dos isolados sequenciados de 

L. infantum, foi construído um heatmap e um agrupamento baseado na ploidia 

de seus cromossomos. Todos os isolados analisados apresentaram 36 

cromossomos e alguns cromossomos apresentaram diferentes valores de 

ploidia. A ploidia variou de 0,9 a 1,6; sendo considerados os valores de 0,9 a 

1,3; diplóides e de 1,4 a 1,6; triploides (Figura 14). 

Em todos os isolados, foi verificado no cromossomo 31 altos valores de 

ploidia e, na maioria deles apresentou-se como triploide. Entretanto, os 

cromossomos 7, 10, 17, 19, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 34 e 36 não apresentaram 

variação significativa nos seus valores de ploidia, apresentando-se diplóides. 

Nos demais cromossomos foram observados algumas diferenças marcantes, e 

apresentaram-se como diplóides ou triplóides (Figura 14). 

O agrupamento baseado na ploidia dos cromossomos, também mostrou 

semelhanças marcantes entre este dendograma e os previamente construídos. 

Foi observado dois grandes grupos, um com o isolado 4VLH-90s sendo 

claramente o nó da raiz, o mesmo observado no dendograma de máxima 

verossimilhança e no agrupamento hierárquico (HCA) (Figuras 11 e 13). No 

grande grupo, são observados dois subgrupos. O subgrupo maior é composto 

dos isolados de indivíduos assintomáticos, incluindo 2 isolados de cão (7 e 

15VLD), 3 indivíduos sintomáticos da década de 90 e 2 isolados de indivíduos 

sintomáticos. No subgrupo menor ficaram agrupados 3 isolados de cães (11, 

16 e 17 VLD), 2 isolados de indivíduos sintomáticos (14 e 19VLH) e 1 indivíduo 

com LV isolado na década de 90 (3VLH-90s). 

Os isolados do mesmo indivíduo sintomático de diferentes tecidos (19VLH 

e 20VLH) não foram agrupados, reforçando a heterogeneidade do parasita, 

agora com relação aos valores de ploidia dos cromossomos. Diferente do que 

foi encontrado nos grupamentos anteriores, o grande grupo de isolados 

relacionados geograficamente não foi reconstruído nessa análise, mostrando 

que os valores de ploidia podem não estar relacionados com a distribuição 

geográfica (Figura 14). 
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Figura 14: Agrupamento baseado na ploidia e no número de cópias cromossomiais dos 20 isolados de L. infantum.
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A qualidade da cobertura das janelas de leitura permitiu a análise do 

número de cópias de alguns genes, dentre eles foram analisados genes 

envolvidos na visceralização de Leishmania e um envolvido na resistência a um 

fármaco. Os genes escolhidos e envolvidos com a visceralização do parasita 

foram amastina, gp63 e A2 e, o gene SSG que está diretamente envolvido com 

a resistência ao antimonial tioglicolato de sódio. Quando comparamos o 

número de cópias desses genes com o genoma de referência JPCM5, os 

nossos isolados apresentaram valores de ploidia variando de 2,4 a 4,1 (Figura 

15).  

O agrupamento foi feito de acordo com a variação do número de cópias 

gênicas. O gene da amastina apresentou de 2,3 a 3,1 cópias gênicas entre 

todos os isolados sequenciados, para o gene gp63 a variação foi de 3,4 a 4,1; 

para o gene A2 foi de 2,7 a 3,1 e para o gene SSG foi de 2,4 a 2,8. Esse 

agrupamento apresentou dois grandes grupos, entretanto, quando 

consideramos o número de cópias de genes, os agrupamentos anteriores não 

foram refeitos. Não foram encontradas correlações entre a variação do número 

de cópias gênicas dos genes envolvidos com a visceralização e resistência a 

fármacos com os sinais clínicos da doença, sejam sob as formas sintomáticas 

e assintomáticas.   
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Figura 15: Agrupamento baseado no número de cópias dos genes para amastina, gp63, SSG e 

A2. 

4.3. Identificação da infecção por Leishmania e dos prinicipais 
animais utilizados como fonte de repasto em flebotomíneos. 
Das 140 fêmeas de flebotomíneos coletadas, 19 fêmeas estavam 

infectadas com o DNA de Leishmania infantum e 121 foram negativas. 

Das 19 fêmeas positivas para infecção por kDNA de L. infantum, 57,89% 

(n=11) foram identificadas como L. longipalpis, 8 (42,10%) estavam 

visivelmente ingurgitadas, dessas 6 fêmeas apresentaram repasto sanguíneo 

em humanos e 2 em galinhas (Tabela 11). Das 121 fêmeas negativas para 

infecção por  kDNA de L. infantum, 30,57% (n=37) foram positivas para o 

GAPDH de L. longipalpis, 44 (36,36%) estavam ingurgitadas, dessas 4 

apresentaram repasto sanguíneo em humanos, 2 em cães e 7 em galinhas 

(Tabela 11). 

De forma geral, 86,42% das fêmeas coletadas estavam livres de infecção 

por Leishmania, 34,28% eram da espécie L. longipalpis e 37,14% estavam 

alimentadas. As fêmeas ingurgitadas que não apresentaram amplificação para 

nenhum desses três animais podem ter realizado repasto em outra fonte de 

sangue. 
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Tabela 11: Flebotomíneos coletados nos municípios de São Miguel e Venha Ver.  

  Número 

GAPDH 
positivo  

L. 
longipalpis 

Ingurgitadas Cyt 
humano Cyt cão Cyt 

galinha 

kDNA positivo 19 (13,57%) 11 (57,89%) 8 (42,10%) 6 0 2 

kDNA negativo 121 (86,42%) 37 (30,57%) 44 (36,36%) 4 2 7 

Total  140 (100%) 48 (34,28%) 52 (37,14%) 10 2 9 
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5. DISCUSSÃO 

 
As leishmanioses são sérios problemas de saúde pública que apresentam 

um amplo espectro de sintomas em consequência da espécie do parasita, do 

vetor e resposta imune do hospedeiro. No Brasil, o padrão de distribuição das 

leishmanioses tem mudado substancialmente nos últimos 30 anos e mesmo 

com 90% dos indivíduos infectados não desenvolvendo a doença, muitos 

estudos têm sido conduzidos na tentativa de identificar patógenos e cepas 

circulantes que possam ser associados a sinais clínicos. No Rio Grande do 

Norte, o primeiro surto epidêmico foi no início da década de 90 e até hoje 

nenhum estudo foi conduzido no Estado na tentativa associar possíveis 

variações no conteúdo gênico de L. infantum e L. braziliensis com as formas 

clínicas da doença.  

Mesmo sendo bastante laboriosa, a tipagem de isoenzimas ainda é 

considerada padrão ouro para classificação dos isolados. Aliando praticidade e 

especificidade, marcadores moleculares como os genes gp63, algumas 

famílias das chaperonas (hsp20, hsp70 e hsp90), mini-círculos de kDNA e 

regiões internas de espaçadores ribossomais (ITSs) têm sido utilizados na 

identificação de amostras biológicas de Leishmania e tem auxiliado na 

inferência de relações filogenéticas. O gene hsp70 e a região ITS1 foram 

escolhidos nesse estudo por serem amplamente utilizados na identificação e 

distinção entre as espécies de Leishmania, além de auxiliar em estudos 

evolucionários e filogenéticos.  

Analisando sequências de hsp70 de Leishmania, Fraga e colaboradores 

observaram que as regiões codantes desses genes apresentam múltiplas 

cópias que parecem ser idênticas, sem variações no comprimento, além de ser 

um gene bastante conservado entre procariotos e eucariotos. Parece estar sob 

pressão seletiva estável, onde as substituições sinônimas (6,3%) prevalecem 

sobre as não-sinônimas (1,9%), não causando alterações no produto gênico 

final (FRAGA et al., 2010; MONTALVO et al., 2010; SCHÖNIAN; MAURICIO; 

CUPOLILLO, 2010).  

O estudo de Fraga confirma a identificação dos subgêneros, o 

suprapilário Leishmania Leishmania e, o hipopilário Leishmania Viannia. Das 
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98 amostras utilizadas em nosso estudo, a análise dos fragmentos 

sequenciados resultou em dois grandes grupos, onde há a clara distinção entre 

L. infantum e L. braziliensis, entretanto não foram encontradas diferenças no 

genótipo desses isolados que pudessem ser associadas com a forma 

sintomática ou assintomática de LC ou LV em humanos e cães.  

De forma geral, os nossos isolados de L. infantum e L. braziliensis 

oriundos de humanos, sintomáticos e assintomáticos, e cães apresentaram 

uma baixa divergência entre as suas sequências tanto para hsp70 quanto para 

ITS1, demonstrando que as cepas circulantes no RN são bastante similares. 

Os nossos achados corroboram Fraga e colaboradores, uma vez que o 

marcador hsp70 consegue distinguir espécies dos subgêneros Viannia e 

Leishmania (FRAGA et al., 2010; MONTALVO et al., 2010; SCHÖNIAN; 

MAURICIO; CUPOLILLO, 2010), entretanto, a análise filogenética não foi 

capaz de identificar uma relação direta entre o genótipo e as formas clínicas da 

doença e infecção. As mesmas amostras analisadas para a região de ITS1 

apresentaram um amplificado de aproximadamente 350 pb e as análises do 

sequenciamento desses fragmentos também resultou dois grandes grupos, um 

grupo de L. infantum com todas as amostras de indivíduos sintomáticos, 

assintomáticos e cães; e um outro grupo de L. braziliensis, com as amostras de 

lesões de pele.  

 As amostras de indivíduos assintomáticos provenientes de sangue 

periférico e cultura, também não apresentaram diferenças que implicassem na 

clonalidade entre o parasita circulante no sangue periférico e aquele que foi 

submetido à cultura. Em conjunto, os dois marcadores foram capazes de 

identificar as espécies de Leishmania circulantes, mas não foram encontradas 

variações no genótipo que pudessem ser relacionadas com o estado clínico 

dos indivíduos, os nossos resultados mostraram que as espécies de 

Leishmania circulantes no Estado estão muito próximas geneticamente, 

mantendo um padrão de clonalidade já descrito em alguns estudos. Entretanto, 

em Corte de Pedra/BA, Brasil, área endêmica para leishmaniose tegumentar, 

foram avaliados polimorfismos entre L. braziliensis e foi identificada uma 

população multiclonal desses parasitas, com subpopulações de conteúdo 

genético próximo que estavam associados a doença na forma cutânea, 
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disseminada e mucosa, entretanto, não foi observada reprodução sexuada 

entre os parasitas (QUEIROZ et al., 2012; SCHRIEFER et al., 2004).  

Semelhante ao encontrado nas amostras analisadas apenas para o gene 

hsp70 e ITS1, quando analisamos o genoma completo de 20 isolados 

brasileiros de Leishmania, as nossas amostras apresentaram uma alta 

similaridade entre elas e com o genoma de referência, JPCM5 (DENISE et al., 

2006). As análises de máxima verossimilhança, componentes principais e o 

agrupamento hierárquico mostraram que todas as nossas amostras encontram-

se intimamente relacionadas (Figuras 11,12 e 13).  

A comparação entre as amostras circulantes no início da epidemia na 

década de 1990 e as isoladas recentemente nos dá uma idéia de 

temporalidade, de quais variações esses genótipos poderiam tem sofrido 

nessas últimas décadas e de como essas variações poderiam influenciar na 

apresentação das formas clínicas da doença.  

De forma geral, as nossas amostras apresentaram poucas variações de 

SNPs quando comparadas a outros eucariotos e outras espécies de 

Leishmania (LAURENT et al., 2007). A maioria dos SNPs ocorreram em 

regiões não-codantes e as modificações não-sinônimas foram mais comuns 

que as sinônimas, esses dados foram semelhantes aos encontrados em 

isolados clínicos de L. donovani, oriundos do Nepal, quando avaliados para 

mecanismos de resistência a drogas (DOWNING et al., 2011a).  

Todas as amostras da década de 90 foram isoladas de medula óssea, 

três delas (1, 2 e 4VLH-90s) ficaram agrupadas em um clado separado das 

demais amostras, isso também foi observado quando realizamos a PCA e 

HCA. As amostras recentemente isoladas de humanos (sintomáticos e 

assintomáticos) e cães, quando analisadas pela PCA e HCA demonstraram 

que as amostras de regiões geográficas próximas apresentavam-se agrupadas,

resultado semelhante ao encontrado para espécies do complexo L. donovani 

oriundas da Europa, Índia e Sudão (LUKES et al., 2007).  

Um grande grupo foi construído com amostras isoladas recentemente de 

indivíduos sintomáticos, assintomáticos e cães, relacionados geograficamente, 

sendo elas oriundas de sangue periférico, baço ou medula óssea; 

demonstrando mais uma vez que o tecido ou órgão de isolamento do parasita, 

não foi determinante para o agrupamento dos isolados.  



85 
 

 Quando levamos em consideração apenas os SNPs válidos o 

agrupamento dessas amostras se repetiu tanto construção da PCA quanto no 

dendograma de agrupamento hierárquico, demonstrando que há relação de 

proximidade geográfica entre os genótipos de Leishmania isolados 

recentemente, em Natal e áreas da Grande Natal, tanto para humanos quanto 

caninos. Apenas as amostras 3VLH E 5VLH, da década de 90, permaneceram 

distantes das demais amostras dessa época. As amostras 19 e 20VLH, 

isoladas de diferentes tecidos de um mesmo indivíduo, apresentaram-se 

próximas e relacionadas, mas também se apresentaram fora do grande grupo.  

 Em todas as análises as amostras 1, 2 e 4VLH-90s mostraram-se 

geneticamente mais distantes que as demais, e mesmo que essas amostras 

sejam de regiões geográficas próximas, não encontramos evidências 

suficientes que confirmem essa relação entre nossos isolados, uma vez que 

analisamos uma pequena área geográfica e com um trânsito intenso de 

pessoas e animais em torno da Grande Natal. Embora a distribuição geográfica 

tenha um papel importante na diferenciação genotípica entre espécies 

(DOWNING et al., 2011b; LUKES et al., 2007), de forma geral, os nossos 

isolados apresentaram-se bastante relacionados entre si e não foram 

observadas diferenças no genótipo desses que pudessem ser relacionadas ao 

órgão de isolamento e a forma clínica da doença, uma vez que indivíduos 

sintomáticos e assintomáticos permaneceram agrupados em diversas análises. 

 Semelhante ao encontrado para os demais tripanossomatídeos, o 

genoma de Leishmania apresenta elevado grau de conservação de conteúdo 

gênico e sintenia (PEACOCK et al., 2007; ROGERS et al., 2011) mesmo entre 

espécies separadas entre 20-100 milhões de anos, como é o caso de L. 

infantum e L. tarantolae (RAYMOND et al., 2012). O espectro de manifestações 

clínicas não é apenas baseado na presença de genes ou mudanças 

específicas de nucleotídeos, algumas variações genômicas estruturais podem 

ter um papel importante na sintomatologia de Leishmania. As principais 

variações estruturais mais comuns em Leishmania são os cromossomos 

supranumerários que dão diversos valores de ploidia e a variação no número 

de cópias entre genes duplicados. A ploidia de Leishmania tem sido alvo de 

diversos estudos nos últimos 20 anos, variando de considerações entre 

diplóide e aneuplóide (STERKERS et al., 2012). A diploidia foi sugerida por um 
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padrão dissômico do cromossomo 2 (IOVANNISCI; BEVERLEY, 1989), 

entretanto alguns cromossomos tem apresentado padrão trissômico 

(SCHOLLER; REED; STUART, 1986; SUNKIN et al., 2000), alguns autores 

interpretam essa trissomia como uma derivação de uma dissomia inicial e 

subsequente seleção de um cromossomo supranumerário, no qual a 

manutenção de determinado gene é considerada essencial (CRUZ; TITUS; 

BEVERLEY, 1993; DUBESSAY et al., 2002a; MARTÍNEZ-CALVILLO; 

STUART; MYLER, 2005). De forma geral, análises completas do genoma de 

diversas espécies e linhagens de Leishmania têm revelado diferentes graus de 

aneuploidia em alguns cromossomos e variação no número de cópias de 

alguns genes (ROGERS et al., 2011). Todos os isolados brasileiros foram 

identificados como L. infantum e apresentaram 36 cromossomos, dado 

semelhante ao encontrado em isolados de L. donovani e L. major (WINCKER 

et al., 1996). Em todos os isolados apenas o cromossomo 31 apresentou-se 

supranumerário, com um padrão triplóide, tanto para as amostras de humanos 

sintomáticos, assintomáticos e cães. Rogers e colaboradores já haviam 

verificado em algumas linhagens de Leishmania, que o cromossomo 31 se 

apresentava tetrassômico, entretanto os outros cromossomos apresentam um 

padrão dissômico, como relatado anteriormente num estudo que relaciona a 

troca genética com a diversidade fenotípica, virulência, resistência a drogas e 

tropismo tecidual em linhagens de Leishmania (AKOPYANTS et al., 2009; 

ROGERS et al., 2011).  

Dos 36 cromossomos identificados nos nossos isolados, apenas 12 

apresentaram-se diplóides (7, 10, 17, 19, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 34 e 36) e 

desses, os cromossomos 10, 19, 21, 28, 30, 34 e 36 apresentaram-se

diplóides em linhagens de L. major (ROGERS et al., 2011). Os demais 24 

cromossomos apresentaram diferenças na ploidia entre todos os isolados, e 

essa instabilidade na ploidia também foi observada em linhagens de L. 

donovani (DOWNING et al., 2011b) além disso, alguns autores acreditam que 

algumas linhagens de Leishmania apresentam uma estrutura de mosaico 

aneuplóide (STERKERS et al., 2011, 2012). Os resultados de ploidia das 20 

amostras dos isolados brasileiros também foram agrupados e foram 

encontradas semelhanças entre os agrupamentos já previamente construídos. 

A amostra 4VLH-90s é claramente o nó da raiz e, se mostra mais distante 
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genotipicamente das demais amostras (Figura 14). As demais amostras foram 

agrupadas em um grande grupo, com isolados de humanos sintomáticos, 

assintomáticos e cães das mais diversas regiões geográficas. As amostras 

19VLH e 20VLH mesmo sendo isolados de sangue periférico e medula óssea 

de um mesmo indivíduo, não ficaram agrupadas, demonstrando a 

heterogeneidade na ploidia dos cromossomos desses isolados. 

 O aumento da ploidia de alguns cromossomos consequentemente, 

aumenta o número de cópias gênicas, causam alterações na sua expressão e 

isso pode ser em resposta a condição ambiental dentro de células dos 

hospedeiros vertebrados ou no trato digestivo dos insetos (AKOPYANTS et al., 

2009; INBAR et al., 2013). A base genética para o tropismo do parasita pode 

ser em consequência dessas alterações na expressão gênica (ROGERS et al., 

2011). Todos os nossos isolados oriundos de indivíduos com LV sintomática e 

assintomática, e cães foram classificados como L. infantum. A ploidia dos 

genes A2, gp63, amastina e SSG variaram de 2,4 a 4,1 entre todos os 20 

isolados. O número de cópias para o gene da amastina variou de 2,3 a 3,1; o 

gene gp63 variou de 3,4 a 4,1; o A2 variou de 2,7 a 3,1 e o gene SSG de 2,4 a 

2,8. Em todas as amostras os genes envolvidos com a visceralização 

apresentaram um maior número de cópias, quando comparado ao genoma de 

referência, JPCM5, que apresentou plodia de 1,0, entretanto não foi observado 

diferença significativa na expressão desses genes entre os indivíduos 

sintomáticos e assintomáticos. O gene A2 está presente em espécies de 

Leishmania que causam a doença visceral, incluindo L. donovani e L. infantum 

e encontra-se super-expresso nas formas amastigotas dessas espécies, além 

disso, A2 parece ser um pseudogene em espécies que causam a doença 

cutânea, dentre elas L. tropica e L. major (CHAREST; MATLASHEWSKI, 1994; 

GHEDIN et al., 1997). Estudos também mostraram que o gene A2 de L. 

donovani quando transfectado para L. major, aumenta a virulência e o tropismo 

por órgãos viscerais e apresenta uma diminuição da virulência na pele 

(GHEDIN et al., 1997; ZHANG; MATLASHEWSKI, 1997, 2001, 2004). O gene 

da amastina codifica uma glicoproteína transmembrana presente na superfície 

celular do parasita a qual permite a interação parasito-hospedeiro, diversos 

membros da família desse gene estão distribuídos entre tripanossomatídeos e 

as espécies de Leishmania exibem vários padrões de expressão desse gene 
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(ROCHETTE et al., 2005). Em T. cruzi a expressão de amastina foi associada 

com a infectividade do parasita com as células hospedeiras (CRUZ et al., 

2012), a expressão de amastina foi detectada principalmente em amastigotas 

de diversas linhagens de L. donovani isoladas de pacientes com LV e PKDL 

(ROCHETTE et al., 2008). Análises de microarranjos de DNA também tem 

mostrado que a amastina está relacionada com a sobrevivência intracelular do 

parasita, sob alterações de pH no interior do fagolisossomo (AZIZI et al., 2009; 

ROCHETTE et al., 2005; SALOTRA et al., 2006).  

O gene gp63 também é um dos responsáveis pelos fatores de virulência 

em Leishmania, sendo sua distribuição similar em L. major, L. infantum e L. 

tarantolae, esse gene codifica uma proteína de superfície com uma ampla 

gama de especificidade para substrato e pH, essa proteína é expressa nas 

formas promastigotas e amastigotas (AZIZI et al., 2009). O papel da gp63 na 

patogênese é bastante estudado, embora o seu papel na patogênese da 

doença não seja bem elucidado, estudos feitos com deleção do gene gp63 em 

L. major reduziram a patogenicidade de Leishmania e diminuíram a formação 

de lesões em BALB/C, quando comparados aos tipos selvagens (JOSHI et al., 

2002). Em um experimento semelhante realizado in vitro, Chen e 

colaboradores demonstraram que a baixa expressão de gp63 em L. braziliensis 

também comprometeu a internalização desses parasitas por macrófagos 

(CHEN et al., 2000). 

Os antimoniais são a primeira linha de tratamento pra LV, entretanto 

populações da Índia e Nepal tem desenvolvido resistência ao antimonial e sua 

utilização tem sido substituída pela miltefosina (VANAERSCHOT et al., 2011). 

O exato mecanismo de resistência ainda não é bem definido, mas acredita-se 

ser multifatorial (ASHUTOSH; SUNDAR; GOYAL, 2007; RIJAL et al., 2007), 

SSG é conhecido por reforçar os mecanismos de morte de macrófagos, 

contribuindo para a eliminação dos parasitas intracelulares (BASU et al., 2006). 

Os nossos isolados apresentaram uma variação do número de cópias de 2,4 a 

2,8; independente de serem oriundos de humanos com doença ou infecção em 

cães. O padrão do número de cópias de SSG foi semelhante em todos os 

nossos isolados, reforçando mais uma vez a alta similaridade entre as cepas 

circulantes de Leishmania no RN. 
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Os municípios de São Miguel e Venha Ver, no Alto Oeste do Estado, são 

áreas endêmicas para leishmaniose tegumentar e cutânea, as principais 

espécies de flebotomíneos encontradas nessa região são L. intermedia e L. 

migonei, dos flebotomíneos coletados nessa área, aproximadamente 14% 

estava infectado, a maioria foi identificada como L. longipalpis e havia realizado 

repasto sanguíneo em humanos. Dos insetos que estavam livres de infecção, 

foi identificado repasto sanguíneo em humanos, cães e galinhas, 

demonstrando o comportamento eclético dessas espécies e que o ciclo de 

transmissão de Leishmania pode ocorrer dentro das residências e nas 

proximidades do domicílio (OLIVEIRA et al., 2004b; XIMENES et al., 2000) 
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6. CONCLUSÕES  

 
1. Não foram observadas diferenças genotípicas entre os espécimes 

de Leishmania de humanos com leishmaniose visceral sintomática e 

assintomática;  

2. Não foram observadas diferenças genotípicas entre os espécimes 

de Leishmania isoladas de humanos e cães; 

3. Não foram observadas diferenças no conteúdo gênico de formas 

promastigotas e amastigotas de Leishmania na infecção 

assintomática; 

4. O sequenciamento genômico dos 20 isolados de Leishmania, 

oriundos do Estado do Rio Grande do Norte, revelou uma forte 

similaridade entre as cepas; 

5. As amostras isoladas na década de 1990 apresentaram uma maior 

diversidade genotípica quando comparadas as amostras 

recentemente isoladas; 

6. Todos os isolados de Leishmania apresentaram 36 cromossomos 

com ploidia variável entre os isolados; 

7. Não foi encontrada relação entre as variações no número de cópias 

gênicas de amastina, gp63, A2 e SSG, com as formas clínicas. 

8.  34,28% dos flebotomíneos coletados no Alto Oeste são L. 

longipalpis. 

9.  As principais fontes de repasto sanguíneo no Alto Oeste foram 

humanos, cães e galinha. 
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