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RESUMO 

Introdução: Os cães são considerados os principais reservatórios domésticos de 
Leishmania infantum no Brasil e apresentam um amplo espectro de manifestações 
clínicas, variando de perda de peso, anemia grave, hepatoesplenomegalia e lesões 
dérmicas disseminadas. O objetivo deste estudo foi avaliar o perfil de expressão 
gênica em células do baço e do sangue periférico de cães naturalmente infectados 
por L. infantum e investigar as alterações histopatológicas no baço, fígado, intestino e 
pele, visando identificar possíveis vias imunorreguladoras envolvidas na patogênese 
da LVC. Metodologia: Vinte e um cães oriundos do Centro de Controle de Zoonoses 
de Natal-RN foram estudados e um subgrupo destes animais (n=8) foi utilizado para 
estudos de expressão gênica global. A carga de Leishmania nos diversos tecidos, foi 
estimada por qPCR e cultura para Leishmania foi realizada.  O RNA total do baço e 
do sangue periférico foi extraído e as bibliotecas de cDNA foram obtidas e 
sequenciadas em plataforma Illumina. As sequências obtidas foram filtradas e 
alinhadas contra o genoma de Canis familiaris pelo software Bowtie. A expressão 
gênica diferencial foi analisada usando o protocolo do Cufflinks, a anotação funcional 
e as características moleculares dos genes foram obtidas no banco de dados Gene 
Ontology e KEGG através do pacote STRINGdb. Fragmentos de fígado, duodeno, 
pele e baço foram coletados, processados e corados com hematoxilina/eosina e 
imunofluorescência para análises histopatológicas. Resultados: As cargas 
parasitárias estimadas para baço e fígado apresentam correlação, porém não há 
correlação entre a carga parasitária destes tecidos com aquela presente no sangue. 
Aproximadamente 756 genes se mostraram super expressos no baço de animais 
sintomáticos, como CTLA4, CCL2 e IL27; além destes, cerca de 1.190 genes 
apresentaram expressão reprimida neste mesmo grupo, como BMP6, C1QB e C1QC. 
As vias de ativação de células NK, receptores dos tipos Toll-like e NOD-like expressas 
no baço de animais sintomáticos estavam com expressão elevada, enquanto as vias 
de síntese de âncoras de GPI e ativação do imunoproteossoma estavam reprimidas. 
A progressão da LVC resulta  em desorganização da citoarquitetura do baço, com 
perda parcial da delimitação entre polpa branca e vermelha. É observado infiltrado 
inflamatório no fígado, duodeno e pele. Validando o achado do transcriptoma, foi 
observada por imunofluorescência a presença de CTLA4, CCR7 e NLRP3 no baço de 
animais sintomáticos. Conclusões: A desregulação de mecanismos tipicamente 
associados à imunidade inata pode estar diretamente envolvida na patogenia da LVC. 
Além disso, uma alta eficiência no processamento e apresentação de antígenos 
parecem ser responsáveis, pela resistência ao desenvolvimento dos sinais clínicos e 
integridade tissular durante a infecção por L. infantum em cães.  

Palavras-chave: Histopatologia, Leishmaniose Visceral Canina, Transcriptoma, 
inflamassoma. 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

Background: Dog is the main domestic reservoir of Leishmania infantum in Brazil. 

Those animals present a wide spectrum of clinical manifestations, varying from weight 

loss, anemia to hepatosplenomegaly and skin lesions. The goal of this study was to 

evaluate the gene expression profile in the spleen and peripheral blood cells from 

naturally Leishmania-infected dogs and to study the histology of the spleen, liver, gut 

and skin, in order to determine possible molecular pathways and histopathological 

process underlying the mechanisms related to disease progression and resistance. 

Methodology: 21 dogs was studied and a sub group (n=8) was selected for 

transcriptomic studies. In addition, spleen, liver, gut and blood parasitism were 

estimated by qPCR and parasite was isolated from the spleen by culture. Total RNA 

was extracted and cDNA libraries were constructed and sequenced in an Illumina 

platform. The reads obtained were filtered and aligned against Canis familiaris genome 

using Bowtie. Differential gene expression was analyzed using the Cufflinks workflow, 

functional annotation and molecular features for each gene was obtained from Gene 

Ontology and KEGG database using STRINGdb. A fragment of liver, gut, skin and 

another spleen fragment were collected, processed and stained by HE and 

immunofluorescence for histopathological analysis. Results: Parasite load estimated 

in the spleen and liver were strongly associated, however no correlation was observed 

between them and circulating parasite estimation. Approximately, 756 genes were 

upregulated in the spleens of symptomatic dogs, as CTLA4, CCL2 and IL27, 

furthermore, about 1,190 genes were downregulated in the same group of animals, as 

BMP6, C1QB and C1QC. We found that NK cells activation, toll-like and NOD-like 

receptors pathways are highly expressed in the spleen of symptomatic dogs, while 

GPI-anchors synthesis and immunoproteasome activation related genes are 

downregulated in these animals. Additionally, we observed that in symptomatic 

animals, the cytoarchitecture of spleen is altered, with partial loss of the delimitation 

between white and red pulp. Furthermore, an intense inflammatory infiltrate in the liver, 

gut and skin of these animals. Confirming the RNA-Seq findings, we observed by 

immunofluorescence CTLA4, CCR7 and NLRP3 are overexpressed the spleen of 

symptomatic dogs. Conclusions: These findings suggest that misregulation of  innate 

immunity is involved in CVL and an efficient antigen presentation maybe decisive for 

resistance to clinical signs development and tissue integrity during L. infantum infection 

in dogs. 

Keywords: Canine Visceral Leishmaniasis, Histopathology, Transcriptome.
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1. INTRODUÇÃO 
 

As leishmanioses são um grupo de doenças causadas por espécies do gênero 

Leishmania e são endêmicas em cerca de 90 países. Apresentam um amplo espectro 

de manifestações clínicas, que variam de lesões cutâneas, muitas vezes auto-

curativas; a lesões mucosas, desfigurantes, até a doença visceral. Essa última pode 

ser fatal em 5 a 10% dos casos, mesmo quando tratadas (DESJEUX, 1999). A 

apresentação clínica das leishmanioses depende, na maioria das vezes, da espécie 

de Leishmania infectante e do hospedeiro. No sudeste da Ásia (India, Bangladesh) e 

na África (Sudão) a leishmaniose visceral (LV) é considerada uma antroponose sendo 

causada por Leishmania donovani. Epidemias com milhares de pessoas afetadas 

foram registradas no Sudão (LÓPEZ-PEREA et al., 2014), após o início da guerra civil, 

e na Índia (KHAN et al., 2014). L. donovani é transmitida pela picada de fêmeas de 

mosquitos do gênero Phlebotomus. Em regiões da América Latina, Europa e Norte da 

África, a Leishmania infantum é o principal agente etiológico da LV, sendo transmitida 

pela picada de fêmeas de mosquitos do gênero Lutzomyia nas Américas, enquanto 

na região do Mediterrâneo, o vetor pertence ao subgênero Larroussius (ALVAR; 

YACTAYO; BERN, 2006; MELLO et al., 2014; VON ZUBEN et al., 2014). 

Nas Américas e na Europa, os principais reservatórios de L. infantum são as 

raposas (Lycalopex vetulus), em ambiente silvestre, e os cães (Canis lupus familiaris) 

em áreas urbanas e periurbanas. O papel da espécie humana como reservatório não 

está integralmente compreendido.  A leishmaniose visceral canina (LVC) continua 

sendo um problema de saúde pública em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil 

(NASCIMENTO et al., 2008) e parece ser um risco para aumento da infecção em 

humanos. 

Estudos realizados no Nordeste do Brasil mostraram que a maioria das 

pessoas infectadas por L. infantum não apresenta manifestação clínica de 

leishmaniose visceral, evoluindo de forma assintomática (D’OLIVEIRA JÚNIOR et al., 

1997). O desenvolvimento de manifestações clínicas durante a infecção por L. 

infantum deve-se, em parte, ao tipo da resposta imune elicitada, a qual é determinada 

de forma multifatorial. Essa resposta pode ser do tipo Th1, a qual limita a multiplicação 

do parasito no interior das células hospedeiras, minimizando os danos moleculares, 

imunológicos e teciduais causados pela resposta ao parasito e sua replicação 
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intracelular. Outro tipo de resposta imune celular pode ser Th2, que além do padrão 

de citocina anti-inflamatória, também influencia a produção de subclasse de 

anticorpos. Os anticorpos parecem ser não protetores, como também parecem estar 

envolvidos na patogênese (CHOWDHURY et al., 2015). A variabilidade genética do 

próprio parasito também parece influenciar em parte o desenvolvimento de LV. 

Isolados de uma mesma espécie de Leishmania podem causar danos diferentes em 

seu hospedeiro devido a moléculas patogênicas diferentes expressas de acordo com 

seu repertório genético (TOMÁS-PÉREZ et al., 2015). 

A infecção por L. infantum em cães pode evoluir com quadro clínico semelhante 

aquele observado para humanos, tornando a leishmaniose visceral canina (LVC) um 

modelo de estudo atrativo, não apenas pela compreensão dos mecanismos da doença 

nestes animais, mas como um bom modelo para estudos da patogenia da LV humana 

(WERNECK et al., 2007). Adicionalmente, há uma parcela de cães infectados atuando 

como possíveis reservatórios de parasitos, sem que se tenha um controle 

epidemiológico seguro e eficiente sobre a transmissibilidade da Leishmania 

(BARROUIN-MELO et al., 2006), portanto, o estudo da LVC e medidas eficazes de 

controle pode impactar na redução da LV humana. 

Neste trabalho nós avaliamos as alterações histopatológicas observadas em 

diferentes órgãos de cães naturalmente infectados por L. infantum, com graus de 

parasitismo e manifestações clínicas distintos. O objetivo principal do presente estudo 

foi investigar o dano tecidual e sua relação com o grau de parasitismo observado em 

cada órgão. Além disso, analisamos o perfil de expressão gênica presente no baço e 

no sangue periférico de um subgrupo destes animais a fim de obtermos informações 

quanto às vias de expressão gênica que poderiam estar associadas a patogênese da 

LVC ou a resistência a desenvolver LVC sintomática. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar as modificações histopatológicas e o perfil de expressão gênica global em cães 

naturalmente infectados por L. infantum. 

 

2.2 Objetivos específicos 

2.2.1. Caracterizar as alterações histopatológicas induzidas pela infecção e 

correlacionar com o grau do parasitismo. 

2.2.2.  Analisar o perfil da expressão gênica no baço e células do sangue periférico de 

cães infectados por L. infantum. 

2.2.3.  Determinar as redes de interação gênica envolvidas na patogênese ou 

resistência ao desenvolvimento da leishmaniose visceral. 

2.2.4.  Validar os dados de expressão gênica avaliando a presença de produtos de 

genes diferencialmente expressos em compartimentos tissulares distintos.  
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Epidemiologia da leishmaniose visceral canina 

Os cães são considerados importantes reservatórios da Leishmania infantum, 

que é o agente etiológico da LV em vastas áreas do planeta abrangendo diversos 

países, como China (LUN et al., 2015), bacia do Mediterrâneo (MATTIN et al., 2014), 

além do continente americano (SILVA; MADEIRA; FIGUEIREDO, 2015). Acredita-se 

que o ciclo doméstico da doença seja mantido por cães, enquanto o ciclo peri 

domiciliar deve ser mantido por cães errantes ou que vivam nos arredores dos 

domicílios (TENÓRIO et al., 2011). O parasito é transmitido de um cão infectado para 

outro animal não infectado através da picada de mosquitos do gênero Phlebotomus 

no Velho Mundo, enquanto no continente americano já está bem estabelecido que 

insetos do gênero Lutzomyia são os responsáveis pela transmissão de L. infantum. 

Recentemente, epidemias de leishmaniose visceral canina foram registradas nos 

Estados Unidos, resultante da transmissão direta do parasito entre cães por 

transmissão vertical (BOGGIATTO et al., 2011) e ainda através de transfusões 

sanguíneas (CRAWFORD et al., 2013).  

A prevalência da infecção por Leishmania em cães é similar entre os países 

que compõem a bacia do Mediterrâneo. No entanto, há variação entre regiões 

específicas, o que pode estar relacionado com aspectos ecológicos peculiares de 

cada lugar, por exemplo: no sul da Itália, na Apulia, a soroprevalência gira em torno 

de 25% (PARADIES et al., 2006), enquanto mais ao norte, na região da Toscana, a 

soroprevalência é aproximadamente 15% (CAPELLI et al., 2004). Em outros países 

do Mediterrâneo como França foi observada soroprevalência de 17% entre cães na 

região da Provença (MARTY et al., 2007). Em Madrid e arredores, na Espanha, foi 

observada taxa de soroprevalência em torno de 3% entre os cães (ARCE et al., 2013) 

enquanto na região da Catalunha, às margens do Mediterrâneo, encontrou-se a 

prevalência de 17% (BALLART et al., 2013), por sua vez, na região metropolitana de 

Lisboa, Portugal foram observados dados de prevalência entre 9-10% (SANTOS-

GOMES et al., 2003).  

Na América Latina há uma grande variação na prevalência de L. infantum em 

cães, como na Ilha Margarita, pertencente a Venezuela, em torno de 33% (ZERPA et 

al., 2002), na Bahia, região de Jacobina 36% (ASHFORD et al., 1998), Parnamirim, 

estado do Rio Grande do Norte, de 33% (LIMA et al., 2012) e Jaciara, estado do Mato 



 
20 

 

Grosso do Sul, de 54% (LOPES et al., 2014). No entanto, tem sido visto que os dados 

de soroprevalência podem subestimar o número de cães infectados, uma vez que 

existem fatores que influenciam a taxa de infecção, incluindo variação temporal nos 

níveis de anticorpos anti-Leishmania. Adicionamente, os estudos de soroprevalência 

nas áreas endêmicas são esporádicos e o período de incubação, da infecção inicial 

por Leishmania até a manifestação da doença, em cães e em humanos ser distinto. 

Um estudo realizado na França baseado na detecção de DNA de L. infantum por 

qPCR no sangue de cães soronegativos, mostrou positividade de 80% entre estes 

animais (AOUN et al., 2009). A utilização de testes de triagem mais sensíveis que os 

sorológicos, como os ensaios moleculares, podem auxiliar em novas estratégias de 

controle.  

As implicações epidemiológicas desta alta porcentagem de cães infectados em 

áreas endêmicas ainda não são completamente compreendidas, em termos de 

infectividade para insetos vetores. No entanto, dois estudos mostraram claramente 

que 60% dos cães positivos por qPCR e sem sinais clínicos de LVC se mostraram 

infectivos para Phlebotomus perniciosus (MIRÓ et al., 2011), vetor do parasito na 

região do Mediterrâneo, outro estudo mostrou que 54% dos cães foram infectivos para 

L. longipalpis, importante vetor de L. infantum na América do Sul (TRAVI et al., 2001). 

Estes mesmos estudos mostraram que cães soropositivos com evidentes sinais 

clínicos da doença apresentaram taxas de infectividade ainda maiores para insetos 

vetores (70%).  

Alguns trabalhos têm sido desenvolvidos com o objetivo de associar fatores 

biológicos, ambientais e sociais com o risco de desenvolvimento de LV por cães. Um 

desses trabalhos mostrou que em áreas endêmicas, o gênero do cão não parece ser 

um fator importante (BOURDEAU et al., 2014). Porém, a idade do animal pode ser um 

bom indicador do seu potencial como reservatório de Leishmania. Foi visto que a 

prevalência da infecção aumenta até que os animais atinjam 3 anos de idade, após 

essa fase observa-se um importante declínio até os 7-8 anos, quando se observa novo 

pico de prevalência entre os animais de áreas endêmicas (BOURDEAU et al., 2014).  

Estudos mostram que todas as raças de cães são igualmente vulneráveis a 

infecção por L. infantum e que o risco está muito mais na atividade que este cão 

desempenha, o que pode colocá-lo em maior ou menor exposição à picada do vetor 

(BELO et al., 2013). Cães rurais e de caça estão muito mais expostos aos vetores do 

que animais que vivem dentro de domicílios nas grandes cidades. Assim, a 
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epidemiologia da LVC passa por fatores, ambientais, sociais e biológicos que agregam 

complexidade extra na compreensão dos mecanismos envolvidos no controle da 

doença e na prevenção de novos casos em cães e humanos principalmente nas 

regiões mais pobres do planeta.  

 

3.2 Leishmaniose visceral canina no Brasil  

 

Hoje no Brasil a LVC é considerada uma zoonose endêmica em 26 estados, 

apresentando maiores taxas de incidência na região Nordeste do país (BRASIL, 

2003). O Programa Nacional para o controle das leishmanioses baseado na Portaria 

Interministerial 1.426/2008, reforçou como uma de suas estratégias de controle, que 

animais com sorologia positiva para Leishmania não devem ser tratados, mas 

eutanasiados a fim de remover de áreas endêmicas estes importantes reservatórios 

de parasitos (BRASIL, 2003). No passado como parte deste mesmo programa, foi 

largamente utilizado o teste sorológico por ELISA como forma de fazer uma varredura 

por casos de LVC em áreas endêmicas e o teste de imunofluorescência era usado de 

maneira confirmatória para os animais que se mostrassem positivos por ELISA 

(BRASIL, 2003). No entanto, a partir de 2011 quando foi desenvolvido um amplo 

estudo envolvendo vários centros de pesquisa, onde foi testado um imunoensaio 

cromatográfico rápido baseado numa plataforma dual path (DPP), este teste passou 

a ser utilizado como forma de varredura para LVC, caso apresente positividade a 

infecção deverá ser agora confirmada por ELISA (FRAGA et al., 2014).   

Nos últimos 30 anos tem se observado no Brasil que a leishmaniose tem sofrido 

um processo de urbanização. Fenômeno causado entre outros fatores pelo êxodo 

rural, quando pessoas em busca de melhores condições socioeconômicas deixaram 

sua região de origem, principalmente áreas rurais do interior do Nordeste, que são 

endêmicas para leishmanioses, migrando para as capitais dos estados (OLIVEIRA; 

MORAIS; MACHADO-COELHO, 2008). Estes migrantes passaram então a viver nos 

arredores das cidades, em regiões com existência de flebotomíneos transmissores de 

Leishmania spp. Essas regiões foram desmatadas para dar lugar a domicílios, assim 

gerando condições favoráveis de proliferação dos vetores transmissores do parasito 

dando início a uma nova etapa do perfil epidemiológico da doença no Brasil. As 

décadas de 1980 e 1990 testemunharam recorrentes surtos de leishmaniose visceral 

em humanos em diversas cidades do Nordeste brasileiro, como: Teresina (COSTA; 
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PEREIRA; ARAÚJO, 1990), Natal (JERONIMO et al., 1994) e São Luís 

(NASCIMENTO et al., 1996). 

 

3.3 Patogenia da leishmaniose visceral canina 

 

O ciclo de vida e transmissão da Leishmania passa por um inseto vetor e 

envolve um hospedeiro intermediário mamífero.  A fêmea hematófaga do vetor faz seu 

repasto sanguíneo em um mamífero eventualmente infectado, e ingere células 

sanguíneas contendo o parasito em sua forma arredondada, denominada amastigota 

(MURRAY et al., 2005). No tubo digestivo do inseto essas células rompem-se 

liberando o parasita que então se diferencia em sua forma alongada denominada 

promastigota, a qual migra para as glândulas salivares do vetor (Figura 1). Em um 

novo repasto, a fêmea infectada regurgita o parasito em sua forma promastigota 

juntamente com sua saliva na derme do hospedeiro, com infecção de células do 

sistema fagocítico mononuclear. Quando no interior das células do hospedeiro, ocorre 

novamente a diferenciação para a sua forma arredondada denominada amastigota, 

fechando assim o ciclo (MURRAY et al., 2005). 

 

Figura 1. Ciclo de vida de L. infantum, alternando entre o hospedeiro invertebrado – inseto flebotomíneo 

– e hospedeiro vertebrado, um mamífero, geralmente o cão ou o homem. Adaptado de: 

http://dc130.4shared.com/doc/41dJURr6/preview.html Acessado em: 06/02/2016.  
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O estabelecimento da infecção tem início quando os mecanismos da resposta 

imune inata são evadidos pelo parasito. Esse sucesso na infecção se dá por algumas 

rotas já caracterizadas como o remodelamento do compartimento fagossomal, onde 

o parasito reside e se multiplica, mas também pela inativação ou bloqueio de vias de 

sinalização intracelular que ativam mecanismos da resposta imune adaptativa 

(SACKS; SHER, 2002). Uma das frentes de defesa apresentada pelo hospedeiro 

contra a infecção por L. infantum é a imunidade adaptativa, através da ativação de 

macrófagos por IFN-γ secretado por células T, sendo bem estabelecido que o balanço 

entre os dois tipos de resposta imune celular Th1 e Th2 é um fator crucial para a 

evolução e estabelecimento da LVC (DE ALMEIDA LEAL et al., 2014).  

Uma resposta imune protetora durante a infecção por L. infantum está 

associada à ação das citocinas pró-inflamatórias TNF-α, IL-2 e IFN-γ, as quais são 

secretadas por células T ativadas e estimulam a atividade leishmanicida de 

macrófagos através da produção de óxido nítrico e outros mecanismos como morte 

celular programada (DE ALMEIDA LEAL et al., 2014). Um estudo demonstrou que o 

número de células apoptóticas no infiltrado inflamatório é diretamente relacionado com 

a carga parasitária do animal, bem como com a severidade dos sinais clínicos da LVC 

(VERÇOSA et al., 2012). Os macrófagos infectados por L. infantum podem também 

ser destruídos por células T CD8 citotóxicas, por um processo mediado pelo sistema 

de histocompatibilidade principal canino (DLA, Dog Leucocyte Antigen), porém já foi 

demonstrado experimentalmente que este processo mediado por células T CD8 pode 

estar suprimido em animais com doença e alta carga parasitária (PINELLI et al., 1994).  

A grande maioria dos animais infectados por L. infantum, porém sem qualquer 

sinal clínico de LVC apresentam uma resposta imune celular efetiva, o que pode ser 

verificado pela reação dérmica observada quando antígeno de Leishmania é injetado 

na pele (teste de Montenegro) (MAIA; CAMPINO, 2008). Conforme a evolução da 

infecção assintomática para doença ativa, essa resposta imune celular vai sendo 

progressivamente perdida em associação com a redução da atividade leishmanicida 

de macrófagos e neutrófilos. Esses eventos contribuem para que o animal saia de seu 

estado de infecção assintomática com reduzido parasitismo para um estado de 

doença ativa onde a multiplicação de parasitos parece ocorrer indiscriminadamente 

(MAIA; CAMPINO, 2008). O longo período de incubação da doença observado pelo 

intervalo entre a picada do inseto vetor e o desenvolvimento de sinais clínicos pelo 

hospedeiro, que pode variar de 3 meses a 7 anos, pode em parte explicar a 
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complexidade dos fatores que levam um animal de uma forma resistente ao 

estabelecimento de doença com o surgimento dos sintomas clássicos, como: 

onicogrifose, alopecia, conjuntivite, lesões dérmicas ulcerativas, caquexia, edema, 

hepatoesplenomegalia e dificuldades locomotoras.  

A susceptibilidade ou resistência de cães a desenvolver LVC, entre outros 

fatores, pode também ser atribuída a questões inerentes ao hospedeiro, como já foi 

demonstrado que polimorfismos e mutações no gene SLC11c1 (membro da família de 

genes de carreadores de solutos), anteriormente denominado NRAMP1. Polimorfismo 

em SLC11c1 pode deixar o animal portador de um dado polimorfismo ou mutação 

mais susceptível ao desenvolvimento da doença (ALTET et al., 2002; SANCHEZ-

ROBERT et al., 2008). Esse conjunto de achados sinalizam que o desenvolvimento 

de uma resposta imune celular não é o único fator responsável pela resistência do 

hospedeiro à LVC, mas há contribuição de fatores genéticos, ambientais e ecológicos 

diretamente envolvidos nessa dinâmica, além de fatores inerentes ao parasito.  

Cães que desenvolvem leishmaniose visceral apresentam uma drástica 

redução na multiplicação e ativação de linfócitos T, células efetoras da imunidade nos 

órgãos linfoides, em contrapartida observa-se um aumento considerável na ativação 

e proliferação de linfócitos B, plasmócitos e histiócitos (MIRÓ et al., 2008). A 

proliferação e ativação exacerbada destas células pode explicar a típica 

hiperglobulinemia observada em animais com LVC, no entanto, a elevada circulação 

de globulinas não desempenha um papel protetor, uma vez que o parasito em questão 

se encontra abrigado em células do sistema retículo-endotelial. Ao contrário, a 

hiperglobulinemia se mostra prejudicial para o controle da doença, já que pode ocorrer 

a produção de auto-anticorpos ou a formação exacerbada de imuno-complexos, os 

quais podem se depositar indiscriminadamente em variados tecidos e órgãos, gerando 

situações de glomerulonefrite, vasculite, uveíte, miosite e poliartrite. A observação de 

dois ou mais destes sinais clínicos são utilizados para para caracterizar o 

estadiamento do animal com LVC (LOPEZ et al., 1996).  

A clássica linfadenomegalia e esplenomegalia observada na LVC pode ser 

atribuída a uma hiperplasia dos órgãos linfoides (GIUNCHETTI et al., 2008). No 

entanto, estes sinais podem aparecer reduzidos ou os órgãos podem até mesmo 

apresentar tamanho reduzido em animais com estágios avançados da doença, 

principalmente em cães com falência renal (ZARAGOZA et al., 2003). O aumento que 

é geralmente observado no baço se deve à proliferação e infiltração de células do 
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sistema imune associada a hiperplasia de células que compõem a polpa branca e 

polpa vermelha do órgão, o que acarreta também alterações na estrutura 

microvascular esplênica (BARROUIN-MELO et al., 2006). Essas alterações na 

estrutura do baço levam a uma ineficiência na depuração de microrganismos e uma 

depleção na resposta imune celular, o que pode explicar, pelo menos parcialmente a 

elevada carga parasitária esplênica geralmente encontrada em animais com LVC.  

As variações no perfil de resposta imune celular e humoral em resposta à 

infecção por L. infantum podem explicar, pelo menos em parte, o variado espectro de 

sinais clínicos observados na LVC, partindo de uma dermatite leve com uma resposta 

celular ainda ativa até nefropatia severa culminando com falência renal crônica e 

caquexia proeminente (COSTA et al., 2003). Apesar dos importantes progressos 

obtidos até o momento sobre a compreensão dos mecanismos genéticos e 

imunológicos que permeiam a transição de um animal do estado de resistência até o 

desenvolvimento da LVC, ainda não está claro o papel que fatores como idade, sexo, 

estado nutricional, imunossupressão, co-infecções, carga parasitária, virulência do 

parasito e modo de transmissão, podem influenciar na polarização das manifestações 

clínicas da LVC.  

Além destes fatores, existem outros complicadores para a compreensão da 

imunopatogênese da LVC, nas regiões tropicais do planeta onde a doença é 

altamente endêmica existem outras doenças transmitidas por vetores que podem se 

associar a LVC e agravar um quadro imunopatológico já instável. Vários estudos já 

demonstraram que cães com LVC apresentam diversas infecções secundárias, as 

principais: erliquiose (MEKUZAS et al., 2009), anaplasmose granulocítica, 

rickettisiose, bartonelose, babesiose, além da presença de ectoparasitos (ROURA et 

al., 2005).  

 

3.4 Histopatologia da leishmaniose visceral canina 

 

3.4.1 Baço 

 

O baço é um órgão central para o desenvolvimento da imunidade inata e 

adaptativa, sendo classicamente dividido em duas regiões bem distintas: a polpa 

vermelha e a polpa branca, as quais são separadas por uma interface chamada zona 

marginal (ERKOCAK, 1958).  O baço apresenta circulação aberta, o sangue aferente 
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flui através dos espaços sinusoidais até o seio venoso da polpa vermelha e então é 

coletado pela veia esplênica eferente, voltando para a circulação. A polpa vermelha 

do baço tem função majoritária de filtração do sangue e reciclagem de íons férricos 

de hemácias envelhecidas. A organização estrutural e sua composição multicelular 

permitem o monitoramento de todo o sangue que circula pela polpa vermelha e zona 

marginal. Diversas populações celulares do baço podem não somente eliminar 

antígenos circulantes do sangue como também iniciar uma resposta imune inata e 

adaptativa contra patógenos.  

A polpa branca apresenta características comuns de tecidos linfóides 

secundários, contendo zonas de células T e de células B, estas últimas são também 

chamadas de nódulos linfáticos. Na polpa branca ocorre a elaboração da resposta 

imune antígeno-específica capaz de proteger o organismo de infecções de origem 

bacteriana, viral, fúngica ou por protozoários. Adicionalmente, na polpa branca do 

baço ocorre a regulação de respostas que podem ser deletérias para o hospedeiro 

através de mecanismos da auto-imunidade (MEBIUS; KRAAL, 2005).  

No entanto, um estudo recente demonstrou que esta organização clássica do 

baço pode ser grandemente alterada durante a infecção por L. infantum. Cavalcanti e 

colaboradores mostraram que elevado grau de parasitismo esplênico pode levar a 

alterações macroscópicas, resultando em fibrose disseminada. Além disso, foi 

observada uma ruptura do padrão de organização tecidual entre polpa vermelha e 

polpa branca separadas por uma zona marginal. Eles viram que em animais com 

elevado parasitismo a polpa branca composta por zonas de linfócitos T e B perdem 

sua organização e estas células se apresentam dispersas ao longo do órgão sem a 

formação de grandes aglomerados (CAVALCANTI et al., 2015). Assim, a resposta 

imune celular que poderia resolver a infecção fica comprometida permitindo a 

multiplicação de parasitos e perpetuação da doença no hospedeiro.  

 

3.4.2 Fígado 

 

Todas as funções fisiológicas do fígado, como depuração de patógenos e 

antígenos do sangue, síntese protéica e metabolismo intermediário, requerem que 

mecanismos da resposta imune sejam finamente e localmente regulados. No fígado, 

microrganismos patogênicos devem ser eliminados, enquanto auto antígenos devem 

ser tolerado. Achados experimentais mostram que a resposta imune desencadeada 
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no fígado é muito mais de tolerância à auto antígenos e antígenos de simbiontes, do 

que de indução de mecanismos pró-inflamatórios. A circulação sanguínea no fígado 

se mostra complexa, porém elucidada, sendo conhecido que o sangue oriundo do 

trato gastrointestinal trazendo antígenos da microbiota chega pela veia porta-hepática, 

enquanto o sangue vindo da circulação sistêmica chega pela artéria hepática, o 

sangue vindo das duas origens é então drenado pelos sinusoides, assim o fígado é 

um órgão exposto a mistura de sangue venoso portal e sangue arterial 

(GORCZYNSKI, 1992). 

Os hepatócitos são os principais tipos de células encontradas no fígado, mas 

além destes, existem outras células como: células endoteliais sinusoidais, células de 

Kupffer, células epiteliais biliares, células dendríticas e linfócitos. As células 

endoteliais sinusoidais formam a parede do sinusóide, enquanto as células de Kupffer 

e os linfócitos são encontrados no lúmen do sinusóide aderidos ao endotélio. As 

células envolvidas na resposta imune podem ser localizadas estrategicamente na 

região periportal facilitando assim a fagocitose e eliminação de antígenos presentes 

na circulação portal (ENZAN et al., 1997). A função hepática pode estar severamente 

comprometida e aumento o risco de morte (TONIN et al., 2015).  Ainda não é 

totalmente conhecida a patogenia da LVC sobre o fígado, mas sabe-se que elevado 

grau de parasitismo hepático pode desencadear uma resposta inflamatória 

desregulada neste órgão, trazendo complicações para a função hepática, o que pode 

em grande parte contribuir para o aparecimento de sinais clínicos da LVC.  

 

3.4.3 Intestino delgado 

 

Alterações no trato gastrointestinal já foram observadas em cães naturalmente 

infectados por L. infantum (PINTO et al., 2011) e em animais submetidos a infecção 

experimental por este parasito (GONZÁLEZ et al., 1990). A principal alteração 

observada no intestino destes animais é um proeminente infiltrado inflamatório na 

região de mucosa e submucosa, principalmente na lâmina própria, uma estrutura 

formada por tecido conjuntivo que dá suporte às células do epitélio intestinal. No 

entanto, este infiltrado inflamatório tem sido mais claramente observado em regiões 

mais distais do intestino delgado, como íleo e no intestino grosso, onde são 

observados os maiores índices de parasitismo. No entanto, até o momento pouco se 

sabe sobre o efeito que infecção por L. infantum pode apresentar sobre a mucosa 
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intestinal, do ponto de vista morfofuncional e imunológico.  

Atualmente poucos estudos têm descrito a associação entre a progressão da 

LVC a partir de uma infecção assintomática com a imunidade mediada pelas células 

presentes no trato gastrointestinal, região do corpo que concentra boa parte dos 

linfócitos, os quais acredita-se estar envolvidos na regulação da imunidade em nível 

local, mas também de forma sistêmica. Os principais componentes do sistema imune 

do trato gastrointestinal são linfócitos T e B, macrófagos e células dendríticas, células 

que se concentram na região de tecido conjuntivo chamada de lâmina própria 

(MAKITA et al., 2004) e que podem estar diretamente associados a patogenia da LVC, 

apesar da carência de dados na literatura.  

 

3.4.4 Pele  

 

 A pele é responsável por cobrir toda a superfície do corpo de mamíferos, sendo 

constituída por uma porção de tecido epitelial chamada epiderme, suportada por uma 

porção de tecido conjuntivo, chamada derme. Dependendo da espessura da 

epiderme, a pele pode ser classificada como pele delgada ou pele espessa. Em cães 

com LVC a importância de se estudar os aspectos histopatológicos da pele está no 

fato desta ser a porta de entrada para L. infantum na infecção natural. Já têm sido 

descritas na literatura alterações no perfil de expressão de citocinas e quimiocinas por 

células do sistema imune que podem ser encontradas na pele, principalmente em 

regiões da derme, porém ainda existe uma importante lacuna em nosso conhecimento 

sobre o papel desta imunidade do epitélio no curso da infecção assintomática para a 

doença ativa (ABRANCHES et al., 1991).  

 Alguns estudos também demonstraram que a pele pode servir como um 

importante reservatório de parasitos em animais com infecção assintomática e doença 

ativa, conferindo um importante papel para os cães na epidemiologia da transmissão 

da Leishmania em áreas endêmicas urbanas e periurbanas, hipótese que pode ser 

reforçada pela alta carga parasitária observada na epiderme de alguns destes animais 

(GIUNCHETTI et al., 2006). Também foi demonstrado que animais com doença ativa 

apresentam um intenso e difuso infiltrado inflamatório na derme e uma elevada carga 

parasitária comparada com animais assintomáticos (MENEZES-SOUZA et al., 2011). 

Ainda não está claro na literatura o papel epidemiológico de cães assintomáticos, uma 

vez que muitos dos dados disponíveis sobre a infectividade para insetos vetores e a 
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carga parasitária dérmica são ainda conflitantes e imprecisos.  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Considerações éticas 

 

O protocolo utilizado para o uso de cães nesta pesquisa foi submetido a 

avaliação pela Comissão Ética no Uso de Animais da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte e aprovado sob o número 062/2014, seguindo as diretrizes vigentes 

no Brasil relacionadas a pesquisa com animais mamíferos. 

 

4.2 Avaliação dos cães  

 

Para a realização deste trabalho, 21 cães foram estudados. Os animais eram 

provenientes do Centro de Controle de Zoonoses de Natal-RN, no âmbito do controle 

de leishmaniose visceral, seguindo-se as diretrizes da Portaria Interministerial 

1.426/2008 dos Ministérios da Saúde e da Agricultura do Brasil, os animais positivos 

para leishmaniose visceral pelo teste de imunofluorescência indireta com títulos > 1:40 

devem ser eutanasiados. Uma amostra de sangue periférico (4 ml) foi coletada em 

tubo sem anticoagulante para obtenção de soro, a fim de realização de diagnóstico 

sorológico por ELISA, outra amostra de sangue periférico (4 ml) foi coletada em tubo 

com anticoagulante EDTA, a fim de extração de DNA para diagnóstico molecular por 

qPCR e RNA para realização de transcriptoma. 

 Os animais foram também avaliados clinicamente. Os animais foram 

considerados assintomáticos quando a sorologia era positiva para L. infantum, porém 

sem evidências de manifestação clínica da doença (n=4). Animais que apresentaram 

um ou dois sinais, foram agrupados como oligossintomáticos, enquanto os animais 

que apresentaram mais de 3 sinais clínicos da LVC (n=16), foram considerados 

sintomáticos (MANCIANTI et al., 1988). Um dos animais apresentou todos os critérios 

para diagnóstico negativo, sendo assim tomado para controle nas análises 

histopatológicas (Figura 2).  
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Figura 2. Fluxograma de desenho experimental desenvolvido para este estudo.  Um total de 21 cães 

com diagnóstico positivo para LVC foram eutanasiados e tiveram fragmentos de baço, fígado e intestino 

delgado coletados para quantificação de DNA de L. infantum, análise histopatológica e 

imunofluorescência. Fragmentos de pele delgada também foram coletados e utilizados para análise 

histopatológica. Um subgrupo de 8 animais teve outro fragmento de baço coletado, além de uma 

amostra de sangue, para análise do perfil de expressão gênica por RNA-Seq. 

 

Para a obtenção das amostras biológicas, os animais foram contidos, sedados 

e anestesiados de acordo com o seguinte protocolo de fármacos: cloridrato de xilazina 

(1 mg/kg) e cloridrato de quetamina (10 mg/kg) via intramuscular. Uma vez 

anestesiado, foi aplicada uma injeção intravenosa de cloreto de potássio (KCl) a 20%. 

O animal foi deitado em decúbito dorsal tendo seu abdome higienizado com etanol 

70% e polivinilpirrolidona (PVPI), sendo em seguida realizada uma incisão na linha 

alba. Foram coletados fragmentos de aproximadamente 2 cm3 do baço, do fígado e 

do duodeno de cada animal, além disso um fragmento de pele da orelha foi também 

coletado com o auxílio de um punch de 2 cm de diâmetro.  

Fragmentos de baço, fígado, intestino delgado e pele delgada foram 

acondicionados em fixador formalina 30% tamponada com PBS, para posterior análise 

histopatológica. Outra parte dos fragmentos de baço, fígado e duodeno foram 

acondicionados em solução de RNAlater® para posterior extração de RNA do baço 

para análise de transcriptoma do baço e extração de DNA do baço, fígado e duodeno. 

Um terceiro fragmento de baço foi coletado e acondicionado em solução salina 0,9% 

acrescido de antibióticos penicilina e estreptomicina 1% e antifúngico fluorocitosina (1 

µg/mL, Gibco, Grand Island, NY, EUA) para cultura de Leishmania.   
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Figura 3. Macroscopia de cães avaliados no presente estudo. A) Animal sintomático apresentando 

alopecia, onicogrifose e lesões dérmicas ulcerativas. B) Lesão dérmica acompanhada de alopecia 

característica de LCV. C) Baço de animal assintomático com tamanho e coloração padrão. D) Baço de 

animal sintomático apresentando granulomas aparentes e sinais de fibrose.  

 

4.3 Processamento de amostras de sangue periférico 

 

As amostras de sangue periférico obtidas em tubo sem anticoagulante foram 

centrifugadas a 2.550xg por 10 minutos, o soro foi aliquotado e armazenado a -20 °C 

para posterior teste sorológico por ELISA. O sangue coletado com anticoagulante 

EDTA foi aliquotado parte para protocolo de extração de DNA e parte para extração 

de RNA. 

 

4.4 Avaliação de anticorpos anti-Leishmania 

 

Os ensaios sorológicos para avaliação da presença de anticorpo seguiram 

protocolos já previamente publicados (Braz et al, 2002) com modificações. Em 

resumo, foram adicionados 500 ng de antígenos solúveis de um lisado de 

promastigotas de Leishmania (soluble Leishmania antigens-SLA) às microplacas 

(Linbro, Hampton Research, Aliso Viejo, CA, EUA).  Incubou-se a placa durante a noite 
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a 4 °C. Descartou-se o excesso de antígenos, fazendo o bloqueio dos poços com 

solução tampão PBS-BSA 1% (Albumina bovina sérica, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, 

EUA), seguido de incubação durante 1 hora a temperatura ambiente. Desprezou-se o 

excesso de solução de bloqueio e lavou-se os poços da placa 4 vezes com solução 

tampão PBS1x-Tween 0,25%. Adicionou-se em triplicata as amostras de soro dos 

animais na diluição de 1:500 (100 µL), com período de incubação por 1 hora a 

temperatura ambiente. Descartou-se o excesso de soro e lavou-se os poços 4 vezes 

com solução tampão PBS1x-Tween 0,25%. Adicionou-se em cada poço o anticorpo 

secundário anti-IgG canino (Bethyl Laboratories, Montgomery, TX, EUA) na 

concentração de 1:500 (100 µL), com incubação por 1 hora à temperatura ambiente. 

Desprezou-se o excesso de anticorpo secundário não ligado e lavou-se os poços da 

placa 4 vezes com solução tampão PBS1x-Tween 0,25%. Adicionou-se em cada poço 

100 µL de solução reveladora, composta por solução tampão de citrato-fosfato, 

peróxido de hidrogênio (1 mM) (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) e ABTS (2 mM) 

(Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA), com incubação por 30 minutos, a temperatura 

ambiente, e ao abrigo da luz. A reação foi parada adicionando-se em cada poço 100 

µL de solução de SDS 5%. Procedeu-se com a leitura da absorbância em cada poço 

a 405 nm, para isso utilizou-se o leitor de placas ASYS Expert Plus (Biochrom, 

Hollister, MA, EUA). 

 

4.5 Extração e purificação de RNA de esplenócitos e células brancas do sangue 

 

Para obtenção do RNA de esplenócitos, um fragmento de baço foi macerado 

em superfície estéril em solução salina, 100 µL do homogenato foi adicionado em 900 

µL de Trizol®. Para obtenção do RNA de linfócitos do sangue periférico, adicionou-se 

em 4 mL de sangue periférico, 16 mL de tampão de lise de células 

vermelhas [(NH4)2CO3 100 mM; NH4Cl 10 mM], e incoubou-se a 4 °C por 30 minutos. 

Centrifugou-se a mistura por 15 minutos a 3.500xg a 4 °C e desprezou-se o 

sobrenadante. O precipitado de células brancas foi diluído em 1 mL do reagente 

Trizol®. A partir desta etapa o processamento para extração de RNA de esplenócitos 

e linfócitos circulantes seguem com o mesmo protocolo. Adicionou-se 200 µL de 

clorofórmio (Merck, Darmstadt, Alemanha), agitou-se repetidamente por inversão e 

incubou-se por 3 minutos a temperatura ambiente. Centrifugou-se a 12.000 xg por 15 

minutos a 4 °C. Após a centrifugação, formaram-se 3 fases. A fase superior (aquosa) 
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contendo o RNA foi transferida para um tubo limpo e adicionou-se 500 µL de 

isopropanol (Merck, Darmstadt, Alemanha) para precipitar o RNA. As amostras foram 

incubadas com isopropanol durante 10 minutos a temperatura ambiente e então 

centrifugou-se a 12.000 x g por 10 minutos a 4 °C. O sobrenadante foi descartado e 

ao precipitado foi adicionado 1 mL de etanol 75% (Merck, Darmstadt, Alemanha). A 

amostra foi agitada vigorosamente por vórtex e então centrifugada a 7.500 x g por 5 

minutos a 4 °C. Com auxílio de pipeta retirou-se o sobrenadante de etanol 75% e 

deixou-se o precipitado secando por 10 minutos. O precipitado de RNA foi diluído em 

40 µL de água livre de nucleases (Ambion, Grand Island, NY, EUA). O RNA foi 

quantificado por espectrofotometria através do aparelho NanoDrop® (Thermo 

Scientific, Austin, TX, EUA) utilizando o seguinte parâmetro: [RNA] ng/µL = 

Absorbância260 x 40. 

O RNA total (2 µg) foi transferido para um tubo limpo num volume de 10 µL, 

onde adicionou-se 1 unidade da enzima DNase (Ambion, Grand Island, NY, EUA) (1 

µL), 1,5 µL de solução tampão da enzima Dnase e 1 unidade do inibidor de RNase (1 

µL) (Ambion, Grand Island, NY, EUA), completou-se o volume para 10 µL com água 

livre de nuclease. Os tubos foram incubados a 37 °C por 60 minutos para potencializar 

a atividade da enzima. Após esta incubação, adicionou-se em cada tubo 1,5 µL de 

EDTA 6 mM, então incubou-se as amostras a 75 °C por 10 minutos para a inativação 

da DNase.  

Para verificar a integridade das amostras de RNA, estas foram submetidas a 

eletroforese capilar. 200 ng de RNA total foi preparado de acordo com as 

recomendações do fabricante (Agilent RNA 6000 Nano Kit, Agilent, Santa Clara, CA, 

EUA) e submetidos a eletroforese. O perfil de corrida das subunidades 18S e 40S de 

RNA ribossomal contra um padrão de moléculas de RNA com tamanhos conhecidos 

foi utilizado para inferir a integridade das amostras gerando um número de integridade 

de RNA (RIN). Para avaliar a pureza da amostra de RNA e excluir a possibilidade de 

contaminação por DNA genômico, a quantidade de DNA foi presente foi estimada por 

fluorimetria com sistema Qubit® 3.0 de acordo com as instruções do fabricante 

(Thermo Scientific, Waltham, MA, EUA).   

 

4.6 Sequenciamento e montagem dos transcritos por RNA-Seq 

 

Após a extração de RNA, a montagem das bibliotecas do tipo Paired End foi 
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realizada em um centro de análises genômicas (DNA Core Facility, University of Iowa, 

EUA). O RNA extraído foi utilizado como substrato para construção das bibliotecas de 

cDNA em duplicatas. Foi obtida uma biblioteca para cada uma das amostras de 

sangue e baço extraídas dos 8 animais com diferentes graus de parasitismo esplênico. 

Cada amostra extraída de RNA foi considerada uma unidade experimental. O 

sequenciamento foi feito pela plataforma Illumina HiSeq 2000. O desenho 

experimental desenvolvido levou em consideração o pareamento entre amostras de 

baço e sangue periférico de animais infectados por L. infantum, porém com diferentes 

graus de parasitismo x 2 repetições de cada unidade experimental. 

 

4.7 Mapeamento de reads e expressão diferencial de genes 

 

O processamento, a montagem e análise dos dados de transcriptoma foram 

realizados em um servidor computacional Linux/UNIX contendo capacidade total de 

72 núcleos de processamento, 128 Gb de memória RAM, alocado no Instituto de 

Medicina Tropical do Rio Grande do Norte (IMT-RN). Os dados brutos no formato fastq 

(contendo informações de sequência e qualidade) foram avaliados com base em 

valores de Phred pelo programa FastQC. O genoma de referência Canis lupus 

familiaris (GCF_000002285.3) foi obtido do Genbank, National Center for 

Biotechnology Information (NCBI, NIH, EUA) e indexado e alinhado usando o 

programa Bowtie 1.1.1. O mapeamento foi realizado com a ferramenta TopHat 2.0.13. 

Foram descartados da análise as leituras com bases de Phred >= 30. O pacote de 

programas Cufflinks 2.2.1 foi utilizado para a montagem do transcriptoma, 

comparações entre amostras e obtenção da expressão diferencial global dos 

transcritos e genes. Os arquivos de saída da ferramenta Cuffdiff, do Cufflinks, foram 

analisados e expressos de forma gráfica por meio da utilização do pacote 

CummeRbund 2.7.2, do ambiente de linguagem estatística computacional, R 

(http://www.r-project.org). 

 

 

4.8 Análise de enriquecimento e desenho das redes de interação 

 

As análises de enriquecimento foram feitas com o pacote STRINGdb do R. 

Foram obtidos dados de enriquecimento para termos de GO e KEGG levando-se em 

http://www.r-project.org/
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consideração o fdr, valor de corte para p ajustado ≤ 0,05. A abordagem de redes de 

interação (Interatoma) foi utilizada para analisar eventos de co-expressão. As redes 

foram obtidas com base no banco de dados STRING versão 10 (www.string-db.org) 

utilizando como base as informações para Canis familiares e construidas pelo pacote 

RedeR (SZKLARCZYK et al., 2016). 

 

4.9 Extração de DNA de baço, fígado e duodeno 

 

As amostras de baço, fígado e intestino delgado armazenados em Trizol® 

foram descongeladas para proceder com a extração de DNA. Para a realização deste 

procedimento, removeu-se por completo a fase intermediária formada durante a 

primeira centrifugação para a extração do RNA. À fase inferior restante adicionou-se 

300 µL de etanol 100% e misturou-se repetidas vezes por inversão.  A seguir as 

amostras foram incubadas a temperatura ambiente por 3 minutos. Centrifugou-se 

2.000xg por 5 minutos a 4 °C. Descartou-se o sobrenadante e lavou-se o pellet com 

1 mL de solução de citrato de sódio 0,1 M em etanol 10%. Incubou-se por 30 minutos 

a temperatura ambiente e precipitou-se o DNA a 2000xg por 5 minutos a 4 °C. O 

procedimento de lavagem foi repetido duas vezes. O pellet de DNA foi resuspenso em 

1 mL de etanol 75%, incubado por 20 minutos a temperatura ambiente e precipitado 

a 2.000xg por 5 minutos a 4 °C. Removeu-se o etanol com auxílio de pipeta e deixou-

se evaporar por 30 minutos. O DNA foi dissolvido em 200 µL de hidróxido de sódio 

(NaOH) 8 mM e o pH ajustado para 7 com 40 µL de solução tampão Tris-EDTA (TE). 

O DNA foi quantificado por espectrofotometria através do aparelho NanoDrop® 

(Thermo Scientific, Austin, TX, EUA) utilizando o seguinte parâmetro: [DNA] ng/µL = 

Absorbância x 50. 

 

4.10 Determinação da carga parasitária do baço, fígado e intestino delgado 

 

Com o objetivo de estimar a carga de L. infantum no baço, fígado e intestino 

delgado e parasitemia dos animais recrutados para o estudo, procedeu-se com PCR 

em tempo real utilizando-se primers específicos para K-DNA7 de L. infantum a partir 

de amostras de DNA extraídas dos referidos compartimentos.  Para a amplificação do 

K-DNA utilizaram-se os seguintes primers e sonda TaqMan®: direto – 5’CTT TTC 

TGG TCC GGG TAG G 3’; reverso – 5’ CCA CCC GGC CCT ATT TTA CAC CAA 3’ e 
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sonda TaqMan® - 5’/56 FAM/ TTT TCG CAG AAC GCC CCT ACC CGC 3’ (Integrated 

DNA Technologies, Coralville, IA, EUA). A PCR foi realizada com um volume final de 

10 µL, contendo 375 nM de cada primer e 250 nM da sonda TaqMan®. Adicionou-se 

5 µL de TaqMan universal master mix 20x por reação (Applied Biosystems, Foster 

City, CA, EUA) e 80 ng de DNA molde. A ciclagem térmica utilizada na reação foi uma 

desnaturação inicial de 95 °C por 10 minutos, seguido por 40 ciclos de desnaturação 

a 95 °C por 15 segundos e anelamento/extensão a 65 °C por 1 minuto. O equipamento 

7500 Real Time PCR System® foi utilizado e os resultados foram analisados através 

do software 7500 v.2.0.1.  Uma curva padrão contendo quantidades de k-DNA obtidas 

a partir de uma quantidade conhecida de formas promastigotas de L. infantum. O 

primeiro ponto da curva equivale a DNA obtido de 1.000.000 de formas promastigotas, 

a partir deste ponto fez-se uma diluição seriada de 1:10, onde o último ponto da curva 

correspondia ao k-DNA obtido a de 0,01 parasita. A média da eficiência das curvas-

padrão foi de 97,42 tendo um R médio de 0,982. O Ct obtido das amostras de 

quantidades desconhecidas foi adicionado numa equação que continha os pontos de 

reta, informando as quantidades antes desconhecidas de k-DNA de L. infantum 

presente em cada amostra (WHEIRATER, 2011). 

 

4.11 Processamento e coloração de tecidos para histopatologia 

 

Após a avaliação macroscópica, fragmentos de fígado, baço, intestino 

delgado e pele delgada foram fixados por 24h em solução de formalina tamponada 

10% para a análise histopatológica. Após a fixação, o material foi desidratado em uma 

série alcoólica crescente (álcool 70%, álcool 80%, álcool 90%, álcool absoluto I, álcool 

absoluto II, álcool absoluto III, uma hora em cada reagente) diafanizado em xilol (xilol 

P.A. I, xilol P.A. II, xilol P.A. III, uma hora em cada reagente), impregnado (parafina I, 

parafina II, parafina III, uma hora em cada reagente à 60 °C) e emblocado em parafina 

fundida. O fragmento foi submetido a microtomia por rotação obtendo-se cortes de 

4µm de espessura e corado por Hematoxilina e Eosina (HE).  

O exame histopatológico foi realizado por patologista que desconhecia o perfil 

clínico e parasitológico dos animais. Foi estabelecido de acordo com cada órgão 

parâmetros e escores para o grau de intensidade. Após a análise, deu-se a obtenção 

das imagens através de um Sistema de Captura de Imagens Microscópica Nikon.  
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4.12 Microscopia de fluorescência 

 

Para análise dos tecidos por microscopia de fluorescência, os tecidos contidos 

nos blocos de parafina foram cortados em micrótomo com a espessura de 5 µm e 

colocados em lâminas de vidro silanizadas. Para a remoção de resquícios de parafina 

originária do processamento histológico, as lâminas foram incubadas em estufa a 70 

°C durante 40 minutos. A recuperação antigênica foi realizada em sistema de banho-

maria Dako em pH alto a 65 °C por 20 minutos e a seguir acondicionadas em solução 

tampão PBS. Para marcação com anticorpo primário removeu-se o excesso de 

tampão PBS em que a lâmina estava imersa e fez-se um círculo com caneta 

contornando todo o fragmento de tecido a ser marcado. As lâminas foram então 

incubadas em solução tampão PBS à temperatura ambiente por 10 minutos sob baixa 

agitação para lavagem, este procedimento foi repetido 3 vezes. O excesso de tampão 

PBS foi removido e procedeu-se com a etapa de bloqueio de epítopos inespecíficos 

adicionando-se 200 µL de solução de bloqueio (PBS 1x, 5% NGS [Normal Goat 

Serum]) sobre o fragmento de tecido. As lâminas com a solução de bloqueio foram 

incubadas por 30 minutos a temperatura ambiente. Após este tempo o excesso de 

solução foi removido e adicionou-se 200 µL de solução com anticorpos primários (PBS 

1x, 5% NGS) de acordo com a Tabela 1 em suas respectivas diluições e incubou-se 

a 4 °C por 18 horas ou overnight. Em seguida o excesso de solução com anticorpos 

primários foi removido e as lâminas foram então incubadas em solução tampão PBS 

a temperatura ambiente por 10 minutos sob baixa agitação para lavagem, por 3 vezes. 

Adicionou-se 200 µL de solução contendo anticorpos secundários marcados com 

fluoróforos (PBS 1x, 5% NGS) de acordo com a Tabela 1 em suas respectivas 

diluições e incubou-se por 2 horas à temperatura ambiente no escuro. Após este 

tempo, o excesso de solução com anticorpos secundários foi removido e as lâminas 

foram então incubadas em solução tampão PBS a temperatura ambiente por 10 

minutos sob baixa agitação para lavagem e este procedimento foi repetido 3 vezes. 

Adicionou-se 200 µL do marcador nuclear fluorescente DAPI (4’6 – Diamidino – 2 – 

Fenilindol) na diluição 1:1000 em solução tampão PBS 1x e incubou-se as lâminas 

por 5 minutos a temperatura ambiente em ausência de luz. O excesso de DAPI foi 

totalmente removido e o corte agora marcado com fluoróforos foi então coberto com 

uma lamínula, a qual foi fixada com meio de montagem TissueTek®. Foi permitida a 

secagem do meio de montagem por 30 minutos ao abrigo da luz, sendo então imagens 
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analisada em microscópio de fluorescência. As imagens foram adquiridas em 

microscópio de fluorescência ZEISS e analisadas pelo software ImageJ, distribuição 

Fiji. 

 

 

Tabela 1. Lista de anticorpos usados e suas respectivas diluições para análise de tecidos por 

microscopia de fluorescência.  

Anticorpos Primários Anticorpos Secundários 

CTLA4 Goat IgG (1:200) Rabit Anti-Goat IgG-AF488 (1:5.000) 

SKALP Rabit IgG (1:200) Goat Anti-Rabit IgG-AF546 (1:1000) 

C1q Mouse IgG2b (1:200) Goat Anti-mouse IgG2b-AF488 (1:1000) 

CEBP Rabit IgG (1:250) Goat Anti-Rabit IgG-AF546 (1:1000) 

CCR7 Goat IgG (1:250) Rabit Anti-Goat IgG-AF488 (1:5.000) 

NLRP3 Rabit IgG (1:250) Goat Anti-Rabit IgG-AF546 (1:1000) 

IL1B Goat IgG (1:500) Rabit Anti-Goat IgG-AF488 (1:5.000) 

 

 

 

4.13 Análise estatística 

 

Para avaliar a normalidade dos dados obtidos, foi usado o teste de Kolmogorov-

Smirnov. As diferenças entre as médias dos grupos foram avaliadas pelos testes de 

análise de variância (ANOVA) seguido do pós-teste de Tukey ou Kruskal-Wallis 

seguido do pós-teste de Dunns. Ao se analisar dados de amostras pareadas, aplicou-

se o teste T-pareado em caso de amostras com distribuição normal ou o teste de 

Mann-Whitney, quando os dados apresentaram distribuição assimétrica. O teste de 

correlação de Pearson foi usado para determinar associação entre os dados. Em 

todos os testes foi considerado o grau de significância de 5% (p<0,05). 
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5. RESULTADOS 

5.1 Caracterização dos cães naturalmente infectados por L. infantum 

 

Cães naturalmente infectados por L. infantum foram eutanasiados no Centro 

de Controle de Zoonoses de Natal-RN (n=21), e fragmentos de baço, fígado, intestino 

delgado, pele delgada, além de sangue periférico foram coletados. A eutanásia faz 

parte do protocolo do Ministério da Saúde do Brasil visando o controle da leishmaniose 

visceral humana.  

A partir do baço foi obtido um homogenato utilizado para cultura de Leishmania 

e no soro foi avaliada a presença de anticorpos anti-Leishmania. De cada animal foram 

extraídas amostras de DNA do sangue periférico, baço, fígado e duodeno para a 

detecção de k-DNA de L. infantum por qPCR. Animais cuja cultura de baço foi negativa 

também apresentaram baixos níveis de DNA de L. infantum por qPCR por sua vez 

animais que se mostraram positivos na cultura apresentaram variáveis quantidades 

de DNA de L. infantum por qPCR (p=0,033), assim a presença do parasito foi 

confirmada por duas técnicas diferentes (Figura 4A).  

Foi avaliada a correlação entre a quantidade de parasito no baço com àquela 

presente no fígado, tendo sido estimada por qPCR (p<0,0001; r=0,914).  Esses órgãos 

santuários estão acometidos por níveis correspondentes de parasitismo (Figura 4B). 

No entanto, não foi observada correlação entre a quantidade de L. infantum presente 

no sangue periférico, com aquele presente no fígado (p=0,34; r=0,225) ou no baço 

(p=0,253; p=0,261) (Figuras 4 C e D).   
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Figura 4. Estimativa da carga parasitária de cães naturalmente infectados por Leishmania infantum. A) 

Comparativo entre a quantidade de parasitos presente no baço de animais em relação ao resultado da 

cultura. B) Correlação entre as quantidades de parasitos presentes no baço e no fígado. C) Correlação 

das quantidades de parasitos no fígado e sangue periférico. D) Correlação entre as quantidades de 

parasitos no baço e no sangue periférico dos animais. Teste de correlação de Pearson foi utilizado, 

com significância em 5% (p<0,05).  

 

Para análise do transcriptoma de células do baço e do sangue periférico, foram 

selecionados 8 animais baseado na qualidade da amostra de RNA com RIN >7, na 

quantidade de parasito presente no baço e pelos sinais clínicos de LVC como 

observados de acordo com a Tabela 2. 
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Tabela 2. Caracterização dos animais utilizados para estudo de transcriptoma. Os animais foram separados baseado no resultado sorológico, na cultura de 

homogenato do baço e na estimativa de DNA de L. infantum no baço por qPCR. * Positivo; ** Negativo; a Valor de cut-off para SLA: 0,260.  

 

Cão Sexo Amostra 

RNA-Seq 

Origem 

Células 

Sorologia  

anti-SLA (OD)a 

Resultado 

ELISA 

Cultura Leishmania/mg de baço ou mL de 

sangue 

Forma clínica 

1 M 1 Sangue 0,352 Pos* Pos 59528 Sintomático 

2 M 2 Sangue 0.253 Neg** Neg 0 Assintomático 

3 F 3 Baço 0,095 Neg Neg 0 Controle 

4 M 4 Baço  

2,144 

 Pos 5440 Sintomático 

4 5 Sangue Pos Pos 19543 

5 M 6 Baço  

1,747 

 Pos 58729 Sintomático 

5 7 Sangue Pos Pos 5628 

6 M 8 Baço  

0,108 

 Neg 10,6 Assintomático 

6 9 Sangue Neg Neg 138 

7 F 10 Sangue 0,864 Pos Neg 543 Sintomático 

8 F 11 Baço  

0,684 

 Pos 548 Assintomático 

8 12 Sangue Pos Pos 925 
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5.2 Avaliação do perfil de expressão gênica no baço e sangue periférico 

 

O sequenciamento das bibliotecas de cDNA originárias do baço e do sangue 

periférico dos cães infectados por L. infantum, gerou em média 13.800.683 transcritos 

para cada amostra, dos quais cerca de 87,5% foram satisfatoriamente alinhados ao 

genoma de C. familiaris (Tabela 3). A medida de expressão gênica usada em análises 

de RNA-Seq consiste em Fragmentos por Kilobase de Transcritos por milhão de reads 

mapeadas (FPKM) que é uma normalização para que fatores externos à regulação da 

expressão gênica não tragam influências na contagem de reads mapeadas por gene. 

Comparando o perfil de expressão gênica no baço de animais sintomáticos e 

assintomáticos observamos uma alta correlação entre os genes que são expressos, 

mostrando uma baixa dispersão (Figura 5A). Ao comparar o Log de FPKM de 

amostras oriundas de células brancas do sangue periférico de cães assintomáticos e 

sintomáticos (Figura 5B), observa-se uma alta dispersão dos dados. Os resultados 

das comparações individuais confirmam esta observação, exceto para as 

comparações feitas com a amostra 7, que apresentou cultura para Leishmania 

negativa. Contudo, a junção das amostras de animais com a mesma forma clínica 

como unidades, parece ter balizado as diferenças individuais que poderiam adicionar 

viés à análise de expressão global. 
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Tabela 3. Contagem de transcritos a partir de cada amostra de acordo com seu compartimento de origem e a forma clínica do animal.

Fenótipo/Tecido # Transcritos brutos # Transcritos mapeados Transcritos 

mapeados (%) 

Alinhamentos 

Múltiplos (%) Direita Esquerda Direita Esquerda 

Sintomático/Sangue 12.694.071 12.493.828 11.226.053 11.060.811 89 7,1 

Assintomático/Sangue 12.784.873 12.642.392 10.440.119 10.423.511 82,6 9,6 

Assintomático/Baço 11.949.743 11.751.954 9.929.716 9.745.771 83,3 8,8 

Sintomático/Baço 16.514.398 16.425.664 14.771.637 14.588.518 89,9 8 

Sintomático/Sangue 11.918.455 11.808.685 9.756.112 9.759.711 82,8 8,1 

Sintomático/Baço 16.775.433 16.651.258 15.100.983 14.933.844 90,4 6,4 

Sintomático/Sangue 12.113.076 11.915.618 10.556.728 10.444.658 87,9 13,1 

Assintomático/Baço 13.137.256 13.113.070 11.577.541 11.528.333 88,6 17,9 

Assintomático/Sangue 13.889.351 13.597.966 12.179.686 11.928.850 88.3 20,5 

Sintomático/Sangue 14.556.246 14.449.175 12.321.311 12.445.410 86 6,4 

Assintomático/Baço 10.218.046 9.945.333 8.989.613 8.809.776 88,8 13,3 

Assintomático/Sangue 19.057.249 18.873.352 17.101.855 16.857.197 90,1 5 
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Figura 5. Scatter plot mostrando a distribuição do Log de FPKM genes expressos no baço e sangue 

periférico de animais assintomáticos e sintomáticos. A) Correlação entre o log de FPKM de genes 

expressos no baço de animais com assintomáticos e sintomáticos (r=0,97). B) Correlação entre o log 

de FPKM dos genes expressos no sangue periférico de animais assintomáticos e sintomáticos (r=0,79). 

A linha tracejada representa a distribuição esperada se o valor de r for=1, na linha azul e mostrada a 

distribuição real dos dados. Foi utilizado o teste de correlação de Pearson.  

 

 

          Para avaliação do grau de compartimentalização do perfil de expressão gênica 

entre as células circulantes no sangue periférico e as células situadas no baço, 

comparamos o Log de FPKM das amostras pareadas baço-sangue dos mesmos 

animais, fossem eles assintomáticos ou sintomáticos para LVC (Tabela 2). Observa-

se um alto grau de concordância na distribuição dos genes entre essas amostras 

(observando-se a linha tracejada e a linha azul), podemos inferir que as alterações no 

perfil global de expressão gênica são dependentes do grau de parasitismo esplênico 

(Figura 6). Ainda, tais resultados confirmam que o animal 7, cuja cultura para 

Leishmania foi negativa, apresenta perfil alterado e ainda parece não demonstrar 

alinhamento com as contagens de expressão observadas para o baço. 
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Figura 6. Scatter plot mostrando a distribuição dos transcritos em unidade de log FPKM para genes 

expressos no baço e células brancas de sangue periférico. A) Correlação entre amostras 8 e 9, 

comparando a distribuição da expressão gênica entre baço e sangue de animal assintomático (r= 0.97). 

B) Correlação entre amostras 4 e 5, comparando a distribuição da expressão gênica entre baço e 

sangue de animal com doença ativa (r=0,78). C) Correlação entre amostras 11 e 12, comparando a 

distribuição da expressão gênica entre baço e sangue de animal assintomático (r=0,88). D) Correlação 

entre amostras 6 e 7, comparando a distribuição da expressão gênica entre baço e sangue de animal 

com doença ativa (r=0.42). A linha tracejada mostra a distribuição esperada para r=1, a linha azul 

mostra a divergência entre os dados. Os coeficientes de correlação foram calculados com base em 

Pearson. 

 

Para a caracterização do perfil de expressão gênica no baço e sangue 

periférico dos animais infectados e com LVC foram utilizados como normalizador as 

amostras oriundas de animais com infecção assintomática. A amostra originária de 

animal com parâmetros clínicos e sorológicos negativos não foi considerada nessa 

análise. O padrão de distribuição de expressão gênica foi avaliado entre as amostras 

de baço sendo obtido uma clara separação entre a entre os transcritos vindos de baço 

de animais sintomáticos daqueles vindos de animais com assintomáticos. A Figura 7 

demonstra a organização dos dados descritos acima, podendo-se observar a 

agrupamento das amostras com base na carga parasitaria em ambos os tecidos 

estudados.  
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Figura 7. Distribuição de reads obtidas do transcriptoma de células esplênicas de sangue periférico de 

cães com infecção assintomática por L. infantum e leishmaniose visceral. A) Dendrograma 

evidenciando o agrupamento de amostras originárias de baço de animais com condições clínicas 

semelhantes. B) Dendrograma mostrando distribuição de reads obtidas a partir do transcriptoma de 

células de sangue periférico de cães. 

 

A comparação do perfil de expressão gênica no baço de animais sintomáticos 

em relação aos assintomáticos mostrou 756 genes super expressos e 940 genes 

reprimidos. Por sua vez, no sangue periférico dos animais sintomáticos foram 

observados 827 genes super expressos e 1.190 genes reprimidos. A lista contendo 

os 20 genes mais expressos no baço e sangue periférico dos animais é mostrada na 

Tabela 4 e os 20 genes menos expressos no sangue periférico é mostrado na Tabela 

5.  Dentre os genes encontrados super expressos no baço de cães com LV, podemos 

destacar SLC22A23, um carreador transmembrana de íons orgânicos, VSIG4, gene 

que codifica uma proteína imunoregulatória envolvida na supressão da resposta de 

células T, o que pode significativamente contribuir para a imunopatogênese da 

leishmaniose visceral canina. Ainda destacamos os genes CEBP e FRAT1, um fator 

de transcrição envolvido na diferenciação e ativação de macrófagos e no processo de 

desenvolvimento de tumores e formação de linfomas, respectivamente. Os 20 genes 

com maiores índices de expressão no baço de animais sintomáticos são mostrados 

na Tabela 4.  

Ao analisarmos o perfil de genes super expressos no baço e no sangue 

periférico de animais sintomáticos, foram observados no baço 1882 genes 

diferencialmente expressos dos quais 309 (16,4%) também foram vistos super 

expressos no sangue periférico destes mesmos animais. Também foi feita a 

comparação entre os genes com expressão reprimida no baço e no sangue periférico, 
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nós observamos que no baço 2.034 genes estavam nessa condição e no sangue 

periférico 1.052 genes. Dentre esses genes foram observados 408 em comum entre 

o baço e o sangue dos mesmos animais. Assim, vemos que 20,5% dos genes 

reprimidos no baço também o estão no sangue e 38,7% dos genes que estão 

reprimidos no sangue também estão reprimidos no baço (Figura 8). 

Dentre os 100 genes com expressão suprimida nos animais sintomáticos, 

destacamos SLPI, um inibidor de serino-protease secretada com atividade anti-

microbiana, CCL4, uma importante quimiocina atraente de linfócitos T citotóxicos CD8, 

F3, que codifica um importante fator que inicia a cascata de coagulação e o gene 

PLAU, responsável pela expressão da proteína ativadora de plasminogênio, podendo 

juntos serem responsáveis pelo caráter hemorrágico da LVC. IDO1, que codifica a 

enzima indoleamina 2,3 dioxigenase expressa em macrófagos e células dendríticas, 

podendo modular a ativação de células T pela catabolização de triptofano, a ausência 

desta enzima no baço de animais sintomáticos pode explicar em parte a inatividade 

do sistema imune.  
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Tabela 4. Lista de genes upregulated no baço e sangue periférico de animais sintomáticos. FDR: False Discovery rate. 

Baço Sangue periférico 

Gene Log Fold Change p Valor FDR Gene Log Fold Change p Valor FDR 

F3 8.08667 0.0194 0.0373834 C1QB 9.38689 0.0001 0.000963706 

SLPI 7.62039 0.00005 0.00019169 COL12A1 8.52149 0.0099 0.0370035 

PTGS2 7.53008 0.00005 0.00019169 CD5L 8.22363 0.00005 0.000527603 

CXCL10 6.9036 0.0256 0.047361 C1QA 8.04495 0.00005 0.000527603 

PLAU 6.82642 0.00005 0.00019169 PDGFRA 7.88665 0.00105 0.00670531 

PGF 6.72857 0.02195 0.041603 RBMS3 7.8747 0.0002 0.0109765 

TNFSF15 6.47073 0.00005 0.00019169 PDGFRB 7.74191 0.00905 0.0345671 

IL1B 6.18163 0.00005 0.00019169 ASPN 7.54181 0.0036 0.0171252 

EDN1 6.16951 0.00005 0.00019169 AFAP1L2 7.25894 0.00685 0.0279372 

LRGUK 6.16346 0.00835 0.0180194 COCH 7.04006 0.0001 0.000963706 

PLK2 6.16155 0.00005 0.00019169 BMP6 6.98431 0.0142 0.0485704 

GADD45B 5.87938 0.00005 0.00019169 NOS3 6.84893 0.00475 0.0211981 

RGS1 5.74714 0.00005 0.00019169 MYO7A 6.78096 0.00095 0.00620472 

CH25H 5.69608 0.01125 0.0232569 IGJ 6.75376 0.0002 0.0109765 

CD69 5.48188 0.00005 0.00019169 SDC1 6.62753 0.00005 0.000527603 

TAGAP 5.41857 0.00005 0.00019169 DYSF 6.46435 0.00005 0.000527603 

IDO1 5.14501 0.00005 0.00019169 FXYD6 6.3965 0.00005 0.000527603 

RALGAPA1 5.1262 0.0211 0.0401815 TNXB 6.39197 0.0035 0.0167652 

SKIL 5.08613 0.00005 0.00019169 PKD1L1 6.37735 0,00005 0.000527603 

TNIK 5.01528 0.00005 0.00019169 ARHGAP32 6.37293 0,00005 0.000527603 

 

 



 
50 

 

Tabela 5. Lista de genes com expressão reprimida no baço e sangue periférico de animais sintomáticos. FDR: False Discovery rate 

Baço Sangue periférico 

Gene Log Fold Change p Valor FDR Gene Log Fold Change p Valor FDR 

SLC22A23 -7.25235 0.00005 0.00019169 FPR2 -8.23822 0.0016 0.00923737 

SOX6 -6.24005 0.00435 0.010281 SERPINB2 -8.04926 0.0001 0.000963706 

PKHD1L1 -5.86527 0.00005 0.00019169 MMP9 -7.42902 0.00005 0.000527603 

MBOAT2 -5.80411 0.00005 0.00019169 PGLYRP1 -7.27059 0.00345 0.0166181 

PYROXD1 -5.52333 0.00005 0.00019169 VCAN -7.15174 0.00005 0.000527603 

CD36 -5.32064 0.00005 0.00019169 CD300E -7.12122 0.00005 0.000527603 

ARMC12 -5.11415 0.00005 0.00019169 CA4 -7.10998 0.00005 0.000527603 

NOSTRIN -5.06842 0.00425 0.0100787 S100A9 -7.06967 0.00005 0.000527603 

CDC42EP2 -4.95432 0.0001 0.000364367 LTB4R2 -7.06606 0.0005 0.00369266 

RAB3IL1 -4.94827 0.00005 0.00019169 FSTL3 -6.98849 0.0008 0.00543094 

FGF10 -4.90548 0.00005 0.00019169 SLC16A3 -6.82766 0.00005 0.000527603 

LRG1 -4.85317 0.00005 0.00019169 RHBDL3 -6.81166 0.00005 0.000527603 

RHAG -4.84404 0.00005 0.00019169 MMP8 -6.76606 0.00005 0.000527603 

PLSCR4 -4.80863 0.00005 0.00019169 SERPINA1 -6.71529 0.00005 0.000527603 

FBP1 -4.78562 0.00005 0.00019169 ST6GALNAC2 -6.68258 0.00005 0.000527603 

CCR2 -4.77574 0.00005 0.00019169 FAM92B -6.66216 0.00075 0.00515499 

MERTK -4.73569 0.00005 0.00019169 FN1 -6.65788 0.00005 0.000527603 

FUT7 -4.68822 0.0005 0.00154488 CDA -6.60738 0.00005 0.000527603 

GM2A -4.58794 0.00005 0.00019169 S100P -6.60232 0.00005 0.000527603 

ENG -4.52387 0.00175 0.00465783 IL5RA -6.58635 0.0012 0.00742911 
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Figura 8. Diagrama de Venn comparando o número de genes diferencialmente expressos em células 

do baço e sangue periférico de cães sintomáticos A) Genes super expressos que apresentaram valor 

FC positivo. B) Genes com expressão reprimida que apresentaram valor de FC negativo. 

 

Animais assintomáticos apresentam genes com perfil de contrário ao que foi 

observado nos animais sintomáticos, destacamos os genes SLC39A14, um carreador 

transmembrana dos íons zinco e ferro, porém com preferência ao zinco, importante 

co-fator enzimático. PI3, codifica um peptídeo antimicrobiano capaz de ligar-se a 

elastase impedindo a ligação de patógenos no tecido conjuntivo do hospedeiro. Esses 

dois genes aparecem entre os 100 mais expressos nos animais assintomáticos, porém 

nos animais com doença ativa, estes mesmo genes aparecem entre os 100 menos 

expressos. Estes achados nos dão indícios de que mecanismos relacionados a co-

fatores enzimáticos iônicos e ligação do patógeno a matriz extracelular podem ser 

fatores de grande importância para o estabelecimento da LV em cães.  

Semelhante aos achados no perfil de expressão no baço mostrados acima, no 

sangue periférico também foi possível observar um claro agrupamento entre as reads 

originárias de amostras de animais com infecção assintomática entre si, bem como 

das amostras vindas de animais sintomáticos, reforçando uma similaridade entre as 

amostras originárias de animais com condições clínicas semelhantes, apesar da 

variação biológica existente entre os indivíduos. Também observamos que a 

expressão gênica no sangue periférico de animais assintomáticos se apresentou com 

maior quantidade de genes super expressos quando comparamos com o perfil de 

expressão de animais sintomáticos (Figura 9). Esse achado reforça a hipótese de que 

a LVC é uma doença que resulta em supressão de diversos mecanismos de ativação 

da expressão gênica, inclusive ligados a imunidade.  
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Dentre os genes vistos como super expressos no sangue periférico de animais 

assintomáticos e reprimido nos animais sintomáticos, destacamos FPR2, um receptor 

acoplado à proteína G e que pertence à família de receptores do peptídeo formil. FPR2 

é um gene encontrado altamente expresso em leucócitos de mamíferos 

principalmente em situações de resposta inflamatória ativa, como é o caso de animais 

com infecção assintomática por L. infantum.  Foi observado em animais 

assintomáticos que o gene TREM1 também se mostra super expresso, a expressão 

deste gene também é observada em células de origem mielóides de mamíferos e 

codifica um receptor da superfamília das imunoglobulinas estando diretamente 

envolvida na ativação de neutrófilos e na produção e liberação de citocinas e 

quimiocinas pró-inflamatórias por parte destas células.  A lista com os 20 genes mais 

expressos e os 20 genes menos expressos no sangue periférico dos animais 

sintomáticos está descrita respectivamente nas Tabelas 4 e 5. 

 

 

Figura 9. Heatmap do perfil de expressão gênica em baço (A) e sangue periférico (B) de cães 

sintomáticos. O padrão de variação de cores leva em consideração o valor de FC para cada gene. 

P<0,001. 

 

Uma análise de enriquecimento buscou pelos principais termos de GO 

associados aos genes diferencialmente expressos no baço e sangue periférico de 

animais sintomáticos (Figura 10). Por um lado, foi observado que no baço dos animais 

a maior parte dos genes diferencialmente expressos estão envolvidos em processos 

da resposta imune, regulação da sinalização celular e interação molecular entre vários 

componentes celulares, estes processos estão ocorrendo basicamente em elementos 

presentes no citoplasma das células esplênicas. Por outro lado, uma análise de 

enriquecimento em para os genes diferencialmente expressos em células do sangue 
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periférico dos mesmos animais, nós observamos uma marcante presença de termos 

de GO associados a processos metabólicos e ligação a moléculas extracelulares, 

estes processos ocorrem majoritariamente na membrana plasmática das células 

sanguíneas.  

 

Figura 10. Análise de enriquecimento para termos de GO. A) Análise de enriquecimento para os termos 

de GO em genes diferencialmente expressos no baço de animais sintomáticos. B) Análise de 

enriquecimento para termos de GO no sangue periférico de animais sintomáticos. Em cada 

compartimento analisado os termos de GO são respectivamente mostrados em sua subdivisão clássica: 

Processo biológico, Função molecular e Componente celular. 

 

 

 

5.3 Redes de interação biológica envolvidas na patogenia e na resistência à 

leishmaniose visceral canina no baço 

 

A lista de genes com expressão diferenciada no baço e sangue periférico dos 

animais infectados por L. infantum foi usada como ponto de partida para a busca por 

redes de interação biológica que poderiam estar direta ou indiretamente envolvidas 
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na patogenia da leishmaniose visceral ou na resistência ao desenvolvimento de sinais 

clínicos. Para isso, a listagem de genes associado a seus termos de GO foram 

submetidas e comparadas com o banco de dados KEGG (Figura 11), mostrando 

diversas redes que estão em alguns casos sendo ativadas e em outros casos 

suprimidas no baço e no sangue periférico de animais sintomáticos. 

 

Figura 11. Redes de interação biológica significativamente expressas no baço (A) e no sangue 

periférico (B) de cães sintomáticos para leishmaniose visceral.  

 

5.3.1 Leishmaniose visceral 

 

A primeira via avaliada neste trabalho foi aquela já descrita para alterações no 

perfil de expressão gênica durante a leishmaniose visceral como descrita em 

humanos. Essa via é atualmente composta por 63 genes, dos quais em nosso estudo, 

40 (~63%) estavam com sua expressão alterada para mais ou para menos. É possível 

notar um conjunto de genes que estão super expressos em animais sintomáticos, 

porém reprimidos em animais assintomáticos. Nesse conjunto de genes destacamos 

TNF, IL1A, IL1B, IL4 e IL10, genes bem caracterizados como envolvidos na resposta 

inflamatória característica da leishmaniose visceral. No entanto, alguns genes não 

diretamente relacionados com a resposta imunológica aparecem com expressão 

elevada em animais sintomáticos e reduzida em animais assintomáticos, como ITGB1, 

que codifica uma integrina de membrana e está associada a abertura de poros na 
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membrana plasmática. Outros dois genes observados em animais sintomáticos, mas 

não em assintomáticos foi JUN e FOS que estão diretamente associados à ativação 

de apoptose, porém seus mecanismos de ação ainda não foram totalmente 

elucidados. Por fim, o gene PTGS2 ou ciclooxigenase-2 envolvido na via de produção 

de prostaglandinas aparece altamente expresso em animais com doença ativa e 

suprimido em animais assintomáticos.  

Observamos também uma quantidade menor de genes que estão sendo 

expressos em animais assintomáticos e reprimidos em animais doentes, porém estes 

genes podem trazer importantes informações sobre a resistência a doença 

demonstrada por uma parcela de animais infectados. Entre esses genes, pudemos 

observar TLR2 e TLR4 que codificam importantes receptores presentes na membrana 

de células de resposta imune (Receptores Toll-like), os quais reconhecem padrões 

antigênicos associado à patógenos e CYBA, gene que codifica a subunidade A do 

citocromo B, responsável pela produção espécies reativas de oxigênio. Desta 

maneira, indicativos de que características da imunidade inata podem estar atuando 

diretamente em mecanismos de resistência à leishmaniose visceral (Figura 12).  

Explorando mais detalhadamente esta rede de interação descrita para a 

leishmaniose visceral é possível observar uma vasta relação entre seus componentes 

dando a ideia de que todos os genes que a compõem estão de certa forma interagindo 

direta ou indiretamente, esta abordagem de interação gênica é útil no sentido de 

mostrar que durante processos biológicos, sejam estes patológicos ou fisiológicos a 

resposta montada pelo organismo por meio da alteração da expressão gênica é 

complexa e multifatorial (Figura 12).  
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Figura 12. Rede de interação biológica mostrando as possíveis relações envolvidas na patogenia da 

leishmaniose visceral canina no baço de cães sintomáticos.Verde: gene reprimido; Vermelho: gene 

super expresso; Amarelo: expressão não diferiu entre os grupos; Azul: expressão não disponível.  

 

5.3.2 Receptores Toll-like 

 

Uma segunda rede de interação biológica analisada neste estudo foi aquela 

que envolve a atividade de receptores Toll-like. Estes são receptores presentes na 

membrana plasmática de células do sistema imune, principalmente células fagocíticas 

como macrófagos e células dendríticas, são de grande importância pois reconhecem 

padrões moleculares relacionados a patógenos (PAMPs) e levam a ativação de 

mecanismos da imunidade inata. Esta rede é composta atualmente por 86 genes, 

dentre os quais 60 (~70%) foram vistos com expressão alterada em nosso estudo. 

Neste estudo nós observamos que genes como TLR2, TOLLIP e MYD88 

apresentaram nível de expressão significativamente maior em animais 

assintomáticos, os quais estão relacionados com a ativação dos mecanismos 

mediados pelos receptores Toll-like. Observamos também que genes envolvidos na 

apoptose como CASP8 ou FADD e na ativação da inflamação como CCL3, CCL4 e 

IL6, mas que fazem parte também da rede de interações dos Toll-like, estão 
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suprimidos no baço de animais assintomáticos. Assim, vemos que o reconhecimento 

de padrões moleculares de patógenos e sua eliminação sem a elicitação de uma 

resposta inflamatória aguda pode ser um mecanismo importante para a resistência ao 

desenvolvimento de sinais clínicos da leishmaniose em cães (Figura 13).  
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Figura 13. Rede de interação gênica mostrando as possíveis relações envolvidas na via de sinalização de receptores Toll-like no baço de animais 

sintomáticos.Verde: gene reprimido; Vermelho: gene super expresso; Amarelo: expressão não diferiu entre os grupos; Azul: expressão não disponível. 
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5.3.3 Ativação de células NK 

 

A rede de interações para a ativação de células NK também foi avaliada neste 

estudo, estas são células diretamente envolvidas na imunidade inata apresentando 

ação citotóxica. A rede de ativação das células NK é hoje composta por 87 genes, dos 

quais 62 (~71%) destes genes foram detectados com expressão alterada em nossa 

análise de transcrição. O gene SH2D1B foi encontrado expresso no baço de animais 

assintomáticos, este gene codifica uma proteína capaz de inibir a ativação de células 

B, T e NK. Também observamos que em animais sintomáticos genes como SOS1, 

NFAT, CSF2 e RAF1, que estão diretamente associados com vias que ativam células 

da resposta imune, se encontram com expressão relativamente elevada. Assim, a 

ativação de células NK no baço parece ser um fator decisivo para imunopatogênese 

da leishmaniose visceral (Figura 14). 

 

  

Figura 14. Rede de interação gênica mostrando as relações envolvidas na via de ativação de células 

Natural Killers (NK) no baço de animais sintomáticos. Verde: gene reprimido; Vermelho: gene super 

expresso; Amarelo: expressão não diferiu entre os grupos; Azul: expressão não disponível.   
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5.3.4 Receptores NOD-like 

 

Receptores do tipo NOD-like (NLR) pertencem a um grupo de proteínas 

intracelulares que desempenham um papel crítico na regulação da resposta imune 

inata. Atuam como receptor intracelular para moléculas oriundas de microrganismos 

patogênicos que têm padrões similares (PAMPS) ou para sinais intracelulares de 

estresse (DAMPS), como espécies reativas de nitrogênio e oxigênio e proteínas 

envolvidas em vias apoptóticas, como resultado os NLRs levam a ativação do 

complexo proteolítico inflamossoma, responsável pela produção de IL-1β a partir de 

seu precursor inativo pró-IL-1β. A via descrita para a ativação de NLRs é composta 

atualmente por 48 genes, em nosso estudo vimos que 35 (~73%) destes genes 

apresentam níveis de expressão alterados. Notavelmente, neste estudo nós 

observamos que cães sintomáticos expressam significativamente mais genes da via 

dos NLRs do que animais assintomáticos. Entre os genes com expressão elevada nos 

cães sintomáticos e reduzida no assintomático estão: NLRP3, NOD2, TNFAIP3 e 

IL1B. Estes achados mais uma vez sugerem que o desenvolvimento de sinais clínicos 

da leishmaniose visceral em cães está na dependência de ativação de mecanismos 

relacionados à imunidade inata (Figura 15).  
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Figura 15. Rede de interação gênica mostrando as relações envolvidas na via de ativação de receptores do tipo NOD-like no baço de animais sintomáticos. 

Verde: gene reprimido; Vermelho: gene super expresso; Amarelo: expressão não diferiu entre os grupos; Azul: expressão não disponível. 
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5.3.5 Âncoras de GPI 

 

A molécula glicosilfosfatidilinositol (GPI) consiste em um glicolipídio que pode 

ser ligado a região C-terminal de certas proteínas durante o processamento pós-

traducional. Proteínas contendo âncoras de GPI são geralmente endereçadas para a 

membrana plasmática onde podem desempenhar uma variedade de funções, entre 

elas a de receptor de sinais extracelulares. A via de biossíntese de âncoras de GPI é 

composta atualmente por 24 genes, dos quais 15 (~62%) foram vistos com perfil de 

expressão alterada neste estudo. É possível observar que animais sintomáticos 

apresentam níveis reduzidos de expressão de genes desta rede em relação aos 

assintomáticos, genes como PIGU, PIGP, PIGM, PIGH, PIGN e PIGC. Assim, 

inferimos que a síntese de proteínas com âncora de GPI pode ser um fator importante 

no controle da infecção por L. infantum em cães, uma vez que estas proteínas estão 

diretamente envolvidas na apresentação de antígenos por macrófagos e células 

dendríticas para linfócitos T, com esta apresentação antigênica otimizada a 

multiplicação de parasitos e a imunopatogênese clássica da leishmaniose visceral 

canina poderiam ser até certo ponto controlada (Figura 16).  
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Figura 16. Rede de interação biológica mostrando as relações envolvidas na via de síntese de âncoras 

de GPI no baço de animais sintomáticos. Verde: gene reprimido; Vermelho: gene super expresso; 

Amarelo: expressão não diferiu entre os grupos; Azul: expressão não disponível. 
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5.3.6 Ativação de imunoproteassoma 

 

O proteassoma consiste num conjunto de proteínas não-lisossomais que estão 

diretamente envolvidas na degradação de outras proteínas que foram marcadas com 

ubiquitina para a destruição. O imunoproteassoma consiste numa maquinaria de 

degradação proteica especializada no processamento de antígenos peptídicos no 

citoplasma de células apresentadoras de antígenos como macrófagos e células 

dendríticas para que ligado a moléculas de MHC estes antígenos sejam apresentados 

a células T. A rede de interação atribuída a ativação do imunoproteassoma é 

atualmente composta por 43 genes, dos quais 23 (~54%) tiveram seu perfil de 

expressão alterados conforme observado neste estudo. Em nossos achados 

observamos que a rede de interação de ativação do imunoproteassoma está 

parcialmente suprimida no baço de animais sintomáticos em relação aos 

assintomáticos. Desta maneira, entendemos que uma efetiva via de processamento 

antigênico em associação à elevada síntese de âncoras de GPI, como visto no item 

anterior, podem atuar em conjunto para o controle da infecção por L. infantum (Figura 

17).  
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Figura 17. Rede de interação biológica mostrando as relações envolvidas na via de síntese e ativação 

do proteassoma no baço de animais sintomáticos. Verde: gene reprimido; Vermelho: gene super 

expresso; Amarelo: expressão não diferiu entre os grupos; Azul: expressão não disponível. 
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             Além das redes descritas acima, outras foram ainda observadas no 

transcriptoma do baço de animais infectados por L. infantum e estão listadas na tabela 

abaixo (Tabela 6). Todas estas redes de interação gênica apresentaram significância 

para o valor de p, além do valor de p corrigido, False Discovery Rate (FDR). Estes 

achados trazem novas informações sobre mecanismos moleculares e metabólicos 

que podem estar envolvidos na patogenia da LVC, os quais ainda não tinham sido 

antes associados com a doença, como: exportação de proteínas, via de sinalização 

de ErbB e metabolismo de riboflavina.  

 

Tabela 6. Redes de interação gênica observada no transcriptoma de baço de cães infectados por L. 

infantum. 

 

 

 

5.4 Redes de interação gênica associadas a patogenia e resistência à leishmaniose 

visceral canina no sangue periférico 

 

Levando em consideração os genes diferencialmente expressos em células 

brancas do sangue periférico de animais assintomáticos e sintomáticos, foi realizada 

a busca por redes de interação entre genes expressos e/ou reprimidos no banco de 
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dados KEGG. À semelhança do achado no baço, importantes redes de interação 

foram observadas nas células do sangue periférico mostrando novas relações entre 

elementos previamente não relacionados com LVC.  

 

5.4.1 Leishmaniose visceral 

 

Assim como analisado nas células do baço, também procedemos com a análise 

da rede de interação gênica descrita para leishmaniose visceral, com os dados de 

expressão gênica obtidos a partir de células do sangue periférico, onde vimos que 

44% dos genes desta rede estavam diferencialmente expressos nestes animais. Ao 

contrário do que foi observado no baço, foi visto que nas células do sangue os genes 

desta rede parecem estar mais expressos nos animais assintomáticos, esses achados 

sugerem que durante a infecção assintomática as células imunes do sangue 

desempenham um papel fundamental na resistência ao desenvolvimento de sintomas 

(Figura 18).  

 

Figura 18. Heatmap ilustrativo da rede de interação gênica descrita para Leishmaniose Visceral em 

células do sangue periférico de cães infectados por L. infantum. 



 
68 

 

5.4.2 Receptores Toll-like 

 

A rede de interação entre genes envolvidos na síntese e ativação de receptores 

Toll-like, foi avaliada nas células do sangue periférico de animais naturalmente 

infectados por L. infantum, 43% dos genes desta rede foram encontrados 

diferencialmente expressos neste estudo. De uma forma geral, os animais 

assintomáticos tiveram um nível de expressão maior para genes desta rede 

comparado aos animais sintomáticos (Figura 19).  

 

Figura 19. Heatmap ilustrativo da rede interações gênicas de receptores Toll-like em células de sangue 

periférico de cães naturalmente infectados por L. infantum. 

 

5.4.3 Ativação de células NK 
 

A rede de interação de genes envolvidos na ativação de células NK foi também 

avaliada em células do sangue periférico. Observamos que no sangue de animais 

assintomáticos, os genes envolvidos na ativação de células NK estão mais expressos 

do que no sangue de animais sintomáticos. Esta rede é formada por 86 genes, dos 
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quais 41,3% se apresentaram diferencialmente expresso neste estudo (Figura 20).  

 

Figura 20. Heatmap ilustrativo da rede de interação gênica envolvida na ativação e citotoxidade de 

células NK no sangue periférico de animais naturalmente infectados por L. infantum. 

 

5.4.4 Âncoras de GPI 

 

Ao contrário do que foi observado no baço dos animais, não notamos no sangue 

periférico que a via de síntese de âncoras de GPI esteja sendo mais ativada em 

animais com um fenótipo específico, mas é possível que o sangue periférico seja 

composto por células com diferente grau de maturação (Figura 21).   
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Figura 21. Heatmap ilustrativo da rede interações gênicas envolvidas na síntese de âncoras de GPI no 

sangue periférico de cães naturalmente infectados por L. infantum. 

5.4.5 Via de RIG1 
 

A via de sinalização de RIG1 está envolvido no reconhecimento de RNA de 

microrganismos patogênicos, sendo um importante mecanismo envolvido na ativação 

da imunidade inata. Estes receptores de ácidos nucléicos citoplasmáticos podem levar 

à ativação do complexo multi-enzimático do inflamossoma estimulando a produção de 

IL-1β e IL-18 que são críticos para a ação dos mecanismos pró-inflamatórios 

observados durante infecções. A via de ativação de RIG1 é mostrada na literatura 

como sendo composta por 55 genes, dentre esses genes 16 (29%) se apresentaram 

diferencialmente expressos neste estudo. Observamos que em animais 

assintomáticos os seguintes genes estão super expressos, enquanto nos sintomáticos 

se encontram reprimidos: RELA, que codifica uma proteína regulatória da via de 

sinalização NF-κB e ATG5, que codifica uma proteína bloqueadora da ativação de 

IFNs do tipo 1. Por outro lado, observamos que no sangue periférico de animais 

sintomáticos outros genes da rede de RIG1 se encontram aumentados tendo padrão 

oposto em animais assintomáticos, por exemplo: CXCL10, uma importante quimiocina 

envolvida na atração de neutrófilos para sítios onde esteja ocorrendo uma resposta 

inflamatória, ISG15 e TRIM25, genes que codificam proteínas capazes de se ligar a 
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ácidos nucléicos presentes no citoplasma da célula hospedeira, além de TRAFF2 que 

leva à síntese de uma proteína diretamente envolvida na via de sinalização de TNF. 

Assim, uma rede de interação entre genes envolvidos na ligação de ácidos nucléicos 

de microrganismos circulantes, pode estar diretamente envolvida no 

desencadeamento de mecanismos associados à patogenia da LVC (Figura 22).  

 

 

Figura 22. Heatmap mostrando a rede de interação gênica envolvida na detecção de ácidos nucléicos 

no citoplasma de células de mamíferos RIG1. Comparamos esta rede no sangue periférico de animais 

com infecção assintomática por L. infantum contra aqueles com doença ativa.  

 

5.4.6 Via de sinalização mTOR 
 

mTOR é um tipo de quinase atípica apresentando os aminoácidos 

serina/treonina em seu sítio ativo, esta via de sinalização é composta além da mTOR, 

pelas proteínas RAPTOR, GβL e DEPTOR que atuam em conjunto para a ativação do 

fator de transcrição Akt, o qual leva a uma alteração da expressão de genes 

envolvidos na regulação do metabolismo de açúcares e lipídios da célula (DOWLING 

et al., 2010). Atualmente a literatura aponta que existe uma rede interação para a via 

de mTOR composta por 59 genes, neste estudo foi identificado 20 (~34%) genes desta 

rede com expressão alterada em animais infectados por L. infantum. Constatamos 

que a maioria destes genes diferencialmente expressos estão nos animais com 
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assintomáticos, nos dando uma forte indicação de que a perda do controle do 

metabolismo basal da célula hospedeira está relacionado com a progressão da 

infecção assintomática para a doença ativa com suas variadas manifestações (Figura 

23). 

 

Figura 23. Rede de interação da via de sinalização de mTOR no sangue periférico de cães infectados 

por L. infantum. Comparação entre animais com infecção assintomática contra animais com doença 

ativa. 

Além das redes de interação descritas acima, no sangue periférico de animais 

infectados por L. infantum, foram detectadas outras redes envolvidas nos mais 

variados processos biológicos com altos valores de significância pela análise 

estatística. Esses resultados trazem novas ideias sobre possíveis mecanismos de 

regulação da expressão gênica envolvidos na progressão da LVC usando o sangue 

periférico como uma referência para os mecanismos que estejam ocorrendo em outros 

orgãos afetados pelo parasito (Tabela 7).   
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Tabela 7. Redes de interações gênicas ativas em sangue periférico de cães infectados por L. infantum 

em suas diferentes manifestações clínicas.  

 

 

 

Dentre as redes de interação gênica descritas para as células do sangue 

periférico dos animais, queremos ainda destacar a rede para Doenças Inflamatórias 

Intestinais, onde foi observado que 18 (31%) dos genes desta rede estavam 

diferencialmente expressos nos animais aqui avaliados. Este achado lança novas 

perspectivas sobre uma área de estudo da LVC que tem avançado rapidamente nos 

últimos anos sobre os efeitos da infecção por L. infantum no trato gastrointestinal. 

Aqui, obtemos as primeiras evidências sólidas de que na LVC o intestino também 

sofre efeitos ainda que indiretos da infecção, uma vez que não foi detectado 

parasitismo no duodeno por qPCR, mas observa-se um quadro inflamatório neste 

órgão por análise de redes de interação gênica e por achados histopatológicos, como 

descrito mais adiante neste trabalho. 
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5.4.7 Interação entre genes diferencialmente expressos 

 

Além das redes de interação gênica descritas na literatura, nós utilizamos os 

genes encontrados como diferencialmente expressos em nossas amostras de baço e 

sangue periférico de animais assintomáticos e sintomáticos para construir uma rede 

de interação entre estes. Neste tipo de análise, genes que interagem com uma grande 

quantidade de outros genes são chamados de hubs, uma vez que podem influenciar 

direta ou indiretamente outras vias, bem como sofrer influência para sua expressão, 

de outras redes de interação gênica. Ao analisar a rede de interações gênicas entre 

os 50 genes mais diferencialmente expressos no baço de animais sintomáticos, 

identificamos importantes genes que podem ser considerados hubs e estão com sua 

expressão reprimida, como FTL3, um receptor de citocinas pro-inflamatórias, CASP3, 

BLK e CARD11, ambos envolvidos em processos de apoptose (Figura 24).  

No baço de animais sintomáticos foi observada que MYD88 atua como um 

importante hub. Esse gene sofre influência de diversos outros, principalmente aqueles 

codificadores de receptores de superfície como CD8A e CD180. Portanto, MYD88 

pode ser considerado como uma importante molécula para a ativação e regulação da 

resposta imune. Observa-se que os genes vistos como hubs no baço de animais 

infectados por L. infantum não são grandemente alterados pela presença de 

manifestações clínicas, mas sua relação com outros genes que parece mudar.  

Ao analisar a rede de interação entre os 50 genes mais diferencialmente expressos 

pelas células brancas do sangue periférico de animais com doença ativa, observamos 

uma clara inversão aos achados do baço. Genes que haviam sido vistos como hubs 

no baço, continuam nesta mesma posição no sangue, porém com níveis de expressão 

invertidos, como visto para MYD88, NLRP3 e LYL1 que aparecem reprimidos no 

sangue periférico. Por outro lado, chama atenção a inversão vista para genes hubs 

associado a mecanismos de apoptose como CASP3, CARD11 e BLK, os quais 

aparecem super expressos no sangue, dando fortes indícios de que a LVC é uma 

doença que cursa com a destruição de células circulantes do hospedeiro, mas não 

células residentes do baço.  
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Figura 24. Rede de interações entre genes diferencialmente expressos no baço de sintomáticos. Círculos verdes: genes com expressão reprimida; círculos 

vermelhos: genes com expressão aumentada. 
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Figura 25. Rede de interações entre genes diferencialmente expressos no sangue periférico sintomáticos. Círculos verdes: genes com expressão reprimida; 

círculos vermelhos: genes com expressão aumentada; cinza: genes que não variaram sua expressão, embora interagindo com outros genes
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5.5 Caracterização histopatológica do baço, fígado, intestino delgado e pele 

delgada associado à carga parasitária e sinais clínicos 
 

5.5.1. Baço 

O baço é um órgão central na resposta imunológica sendo responsável pelo 

processo de hemocaterese e apresentação de antígenos que estejam em circulação, 

assim é considerado um órgão de grande importância na resposta à infecção por 

Leishmania como pode influenciar na apresentação de alguns sinais característicos 

da LV. Foi realizada a coleta e fixação de um fragmento de baço de cães naturalmente 

infectados por L. infantum, obtivemos cortes de 5 µm de espessura e então 

procedemos com coloração por hematoxilina e eosina para análise histopatológica. 

Desses mesmos fragmentos de tecido foi realizada qPCR para estimar a carga 

parasitária presente no órgão.  

É possível observar alterações histopatológicas no baço de acordo com o grau 

de parasitismo e a manifestação de sinais clínicos (Figura 26). Os principais processos 

patológicos observados no baço dos animais foram: congestão sinusoidal, 

desenvolvimento de centros germinativos, e nódulos linfóides. Em tecidos originários 

de animais assintomáticos foram vistos nódulos linfóides característicos de uma 

resposta inflamatória ativa, porém ao observar o baço de animais sintomáticos, não 

observamos a formação de nódulos linfóides característicos nem a disposição em anel 

dos grupos de linfócitos, o que pode caracterizar uma desorganização estrutural da 

polpa branca, fenômeno recentemente descrito na literatura para animais com elevada 

taxa de parasitismo. Também observamos no baço de animais sintomáticos o 

alargamento da cápsula do órgão comparado aos animais assintomáticos, este pode 

ser um indicativo de fibrose esplênica um sinal de dano tecidual consequente de uma 

intensa resposta inflamatória.  
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Figura 26. Fotomicrografia do baço de cães infectados por L. infantum evidenciando a organização 

estrutural do órgão. A) Fragmento de baço de animal assintomático com nódulo linfático e centro 

germinativo evidente (cabeça de setas). Observa-se também um aumento da espessura da cápsula 

esplênica em animais assintomáticos (seta) Aumento de 10x. B) Centro germinativo com anel de 

linfócitos (cabeça de seta) circundando arteríola central, onde chegam antígenos para serem 

apresentados. Aumento de 100x. C) Fragmento de baço oriundo de animal com sintomático. Neste 

caso observa-se ruptura do padrão morfológico de formação de centros germinativos e um aumento de 

fibrose, evidenciado pelas largas faixas de colágeno observada (seta). Aumento de 10x. D) Aumento 

maior de fragmento de baço de animal com doença ativa e alto parasitismo, evidenciando importante 

infiltrado inflamatório e pontos hemorrágicos, porém não há organização de centros germinativos. 

Aumento de 100x. Coloração por Hematoxilina e Eosina.  

 

 

5.5.2. Fígado 

Dentre os órgãos considerados como santuário para a multiplicação de L. 

infantum em seu hospedeiro, o fígado é o que pode ter sua função mais drasticamente 

alterada durante a LVC. Neste estudo, obtivemos cortes de 5 µm de fragmentos de 

fígado e realizamos a coloração por hematoxilina e eosina. Além disso, foi realizada 
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extração de DNA total a partir de fragmento do tecido com objetivo de estimar a carga 

parasitária por qPCR. Os principais processos histopatológicos observados no fígado 

são: congestão e linfocitose sinusoidal, aglomerado de macrófagos, além de 

linfocitose e plasmocitose portal.  

Em animais assintomáticos, a principal característica histopatológica 

observada foi a congestão sinusoidal, dando um indicativo de que mesmo em animais 

com baixo parasitismo e nenhum sinal clínico da leishmaniose visceral, ocorrem 

alterações perceptíveis no funcionamento do órgão. Em contrapartida, no fígado de 

animais sintomáticos foram observados sinais clássicos de resposta inflamatória como 

linfocitose e plasmocitose na região do espaço porta, aglomerado de linfócitos e 

plasmócitos, além de aglomerado de linfócitos nos sinusóides (Figura 27). Um achado 

que chama atenção é a exacerbada estase biliar observada nos animais com elevada 

carga parasitária, sendo um indicativo de comprometimento da função hepática em 

estágios avançados da leishmaniose visceral canina.  

Nas figuras 27 A e B, observamos que uma intensa linfocitose sinusoidal e 

portal no cão sintomático, quando comparadas com as Figuras 27 C e D que 

representam o fígado de cão assintomático.  Os animais assintomáticos apresentam 

linfocitose sinusoidal menos intensa, mas com alta congestão sinusoidal.  Em muitos 

animais avaliados foi possível constatar a ocorrência de hepatite linfocítica 

independente do fenótipo. 
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Figura 27. A e B: Fotomicrografia de fígado de cão sintomático, observa-se intenso infiltrado 

inflamatório com hemosiderose pronunciada entre os cordões hepáticos. Aumento de 40x e 100x 

respectivamente. C e D: Fígado de cão assintomático, é possível observar um discreto infiltrado 

inflamatório, porém com alguns pontos hemorrágicos. Aumento de 40x e 100x respectivamente. 

Coloração Hematoxilina e Eosina.  

 

5.5.3. Intestino delgado 
 

O trato gastrointestinal é uma importante porta de entrada para microrganismos 

patogênicos em diversas espécies, entre elas o cão. Infecções diversas podem alterar 

a mucosa intestinal, com modificações da microbiota e crescimento de espécies 

patogênicas, como também translocação bacteriana. A LVC pode causar importantes 

alterações na morfologia duodenal. É visto que animais assintomáticos apresentam 

boa integridade da mucosa intestinal, bem como a organização das vilosidades da 

mucosa está visivelmente mantida (Figura 28A). Ao observar o duodeno de animais 

sintomáticos é possível evidenciar uma desorganização estrutural das vilosidades e 

da mucosa absortiva (Figura 28B). Assim, podemos inferir que animais com doença 

ativa e elevado parasitismo esplênico podem estar com sua absorção de nutrientes 

comprometida. Esta deficiência na absorção de nutrientes da dieta pode estar 
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associada ao quadro clínico observado durante a doença, de caquexia, anemia e 

perda de peso acentuada.  

Ao observar as vilosidades intestinais em maior aumento, ainda é possível 

notar um importante infiltrado inflamatório com predominância de plasmócitos. Vale 

ressaltar que não foi observada presença de L. infantum no duodeno dos animais pela 

análise histopatológica, também não foi detectado DNA do parasito por qPCR neste 

órgão (Figura 29 A e B). Desta forma, uma desorganização estrutural do duodeno em 

associação a um infiltrado inflamatório na lâmina própria do intestino pode estar 

desencadeando uma doença inflamatória intestinal nestes animais. Este achado 

adiciona um grau maior de complexidade aos mecanismos envolvidos na patogenia 

da LVC.  

 

Figura 28. Fotomicrografia ilustrativa de secção do duodeno de cães infectados por L. infantum. A, B 

e C) Animal assintomático com estrutura de microvilosidades duodenais bem preservadas com 

aumento progressivo. D, E e F) Animal sintomático apresenta uma considerável desorganização na 

estrutura das microvilosidades intestinais com aumento progressivo. Coloração por Hematoxilina e 

Eosina. 
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Figura 29. Fotomicrografia de secção de microvilosidade intestinal de cão com LVC. A) Acentuado 

infiltrado inflamatório pode ser observado na região da lâmina própria, tecido conjuntivo que dá suporte 

ao epitélio absortivo do duodeno. Aumento 20x. B) Concentração de células inflamatórias no tecido 

conjuntivo das vilosidades intestinais com predominância de plasmócitos. Aumento do 100x; Coloração 

por Hematoxilina e Eosina. 

 

5.5.4. Pele  

 

A pele em mamíferos é responsável por revestir todo o corpo servindo como 

uma primeira barreira de proteção contra microrganismos. A principal forma de 

infecção no ciclo natural da leishmaniose é através da picada do vetor. Neste trabalho 

foram obtidos fragmentos de pele de orelha de cães com infecção assintomática e 

com doença ativa, estes fragmentos foram fixados em formalina, processados e 

obtidos cortes de 5 µm de espessura, os quais foram corados por hematoxilina e 

eosina. Nos animais com infecção assintomática foi possível observar a região da 

epiderme íntegra, poucos linfócitos puderam ser observados na derme (Figura 30 A). 

Ao observar a pele oriunda de animais sintomáticos, foi evidente um pronunciado 

infiltrado inflamatório na derme, com aumento da espessura dessa região comparado 

aos assintomáticos, um indício de edema, característica clássica da resposta 

inflamatória envolvida na patogenia da LVC (Figura 30 B).  
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Figura 30. Fotomicrografia de secção de pele delgada de orelha de cães infectados por L. infantum. A) 

Fragmento de pele delgada oriunda de animal assintomático, estando visível a epiderme, a derme e 

parte da cartilagem da orelha. B) Fragmento de pele delgada originária de orelha de cão sintomático, 

observa-se intenso infiltrado inflamatório na derme sendo indicativo de uma proeminente resposta 

imune ocorrendo na pele durante a doença ativa. Aumento de 20x. Coloração por Hematoxilina e 

Eosina. 

 

5.6 Imunofluorescência tissular de marcadores imunológicos  

 

Com objetivo de confirmar in situ os achados referentes ao perfil transcricional 

determinado por RNA-Seq, um fragmento de baço oriundo dos mesmos animais que 

tiveram RNA sequenciado e também de outros animais com manifestações clínicas 

semelhantes foi submetido ao protocolo para marcação e análise por microscopia de 

fluorescência. A fim de validar estes resultados e extrapolar nossos achados no baço 

para outros tecidos afetados durante a infecção por L. infantum também realizamos a 

marcação em fragmentos de fígado e duodeno destes mesmo animais. Neste 

experimento nosso objetivo foi muito mais de determinar a presença/ausência dos 

marcadores CTLA4, SKALP, CEBP, C1q, CCR7 e NLRP3 nestes tecidos, do que obter 

uma quantificação de cada um. Assim, é possível fortalecer o dado de perfil de 

expressão gênica confirmando por outra técnica o nosso achado e expandir nossa 

compreensão sobre os mecanismos imunológicos ativos em diversos órgãos durante 

a infecção por L. infantum.  
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5.6.1 Baço 

 

O baço é tido como um órgão central para a elaboração da resposta imune 

inata e adaptativa e já é bem descrito na literatura seu papel durante LVC. No entanto, 

neste trabalho observamos por RNA-Seq que este órgão desempenha também um 

papel fundamental durante a infecção por L. infantum através da regulação de 

mecanismos da imunidade inata levando a resistência do hospedeiro ao surgimento 

de sinais clínicos da LVC. Foi visto na análise de expressão gênica que CTLA4, um 

gene que codifica uma molécula co-estimulatória se encontra super expresso no baço 

de animais sintomáticos, mas reprimido em animais assintomáticos. Também foi visto 

que o gene SKALP, que codifica uma proteína inibidora de elastase se encontra 

expresso no baço de animais assintomáticos e reprimido em animais com doença 

ativa, podendo estar diretamente associado ao dano tecidual observado no baço de 

animais sintomáticos. Confirmando esses achados, nós observamos por microscopia 

de fluorescência que o baço de animais sintomáticos apresenta mais marcação para 

CTLA4 comparado aos assintomáticos, o contrário foi observado para SKALP como 

visto na figura abaixo representativa para cada grupo de animais (Figura 31). 

  Neste trabalho também avaliamos a expressão tissular de CEBP, um fator 

transcricional envolvido na ativação de linfócitos e C1q, uma molécula que faz parte 

da cadeia de ativação do sistema complemento, os genes que codificam estas 

proteínas não foram diferencialmente expressos no baço dos animais sintomáticos. 

No entanto, CEBP apresentou maior intensidade de fluorescência no baço de animais 

assintomáticos comparado aos sintomáticos. A intensidade de fluorescência para C1q 

não apresentou diferença significativa entre os animais com as diferentes formas 

clínicas confirmando os achados da análise de transcriptoma (Figura 32). 
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Figura 31. Fotomicrografia da arteríola central do baço de animal assintomático e sintomático. A e B) 

Comprimento de onda do vermelho marcado para SKALP (TRITC, 546 nm). C e D) Comprimento de 

onda do verde marcado para CTLA4 (FITC, 488 nm). E e F) Comprimento de onda do azul marcando 

o DNA contido no núcleo das células (DAPI, 460 nm). G e H) Sobreposição entre os 3 canais de 

fluorescência. I) Contagem de FPKM para os respectivos genes e J) Quantidade de pixels como um 

indicativo da intensidade de fluorescência detectada em cada canal. Aumento de 200x. *p<0,05; Médias 

das intensidade de pixels foram comparadas pelo test-T. 
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Figura 32. Fotomicrografia de nódulo linfático do baço de animal assintomático e sintomático. A e B) 

Comprimento de onda do vermelho marcado para CEBP (TRITC, 546 nm). C e D) Comprimento de 

onda do verde marcado para C1q (FITC, 488 nm). E e F) Comprimento de onda do azul marcando o 

DNA contido no núcleo das células (DAPI, 460 nm). G e H) Sobreposição entre os 3 canais de 

fluorescência. I) Contagem de FPKM para os respectivos genes e J) Quantidade de pixels como um 

indicativo da intensidade de fluorescência detectada em cada canal. Aumento de 200x. *p<0,05; Média 

das intensidades de pixels foram comparadas pelo test-T. 

 

 

Numa última etapa de validação dos experimentos de transcriptoma, nós 

realizamos no baço a marcação de CCR7, um importante receptor de quimiocina que 

atua na atração de células da imunidade inata para locais onde esteja ocorrendo uma 

resposta inflamatória, além disso executamos a marcação de NLRP3, uma molécula 

componente do complexo de proteases do inflamossoma, os genes referentes a 

ambas moléculas foram vistos diferencialmente expressos no baço de cães 

sintomáticos. Ao comparar as médias da intensidade de fluorescência nos tecidos, foi 

observado que tanto CCR7 quanto NLRP3 estavam mais expressos no baço de 

animais sintomáticos do que em animais assintomáticos. Desta forma, é possível 

validar os achados do estudo de transcriptoma utilizando outra técnica, o que fortalece 

as conclusões obtidas neste trabalho baseado no perfil de expressão gênica.  
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Figura 33. Fotomicrografia de nódulo linfático do baço de animal assintomático e sintomático. A e B) 

Comprimento de onda do vermelho marcado para CCR7 (TRITC, 546 nm). C e D) Comprimento de 

onda do verde marcado para NLRP3 (FITC, 488 nm). E e F) Comprimento de onda do azul marcando 

o DNA contido no núcleo das células (DAPI, 460 nm). G e H) Sobreposição entre os 3 canais de 

fluorescência. I) Contagem de FPKM para os respectivos genes e J) Quantidade de pixels como um 

indicativo da intensidade de fluorescência detectada em cada canal. Aumento de 200x. *p<0,05; Média 

das intensidade de pixels foram comparadas pelo test-T. 

 

5.6.2 Fígado 
 

O Fígado é considerado um órgão santuário para a multiplicação de L. infantum 

durante a infecção assintomática e também durante a CVL. Neste estudo, foi visto que 

a carga parasitária hepática apresenta correlação positiva com o carga parasitária 

esplênica e que em animais sintomáticos, um importante infiltrado inflamatório pode 

ser observado no fígado.  No entanto, para ampliar esta caracterização do tecido 

hepático durante a CVL e para extrapolar os resultados que foram observados no 

baço, um fragmento de fígado de animais infectados por L. infantum com diferentes 

manifestações clínicas foi preparado e submetido ao protocolo para marcação e 

análise por microscopia de fluorescência. No fígado de animais assintomáticos 

observou-se uma discreta marcação para SKALP e CTLA4. 

Por sua vez, no fígado de animais sintomáticos, onde previamente havia sido 

observado infiltrado inflamatório, por microscopia de fluorescência foi possível 
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detectar a presença de células marcadas para CTLA4, molécula co-estimulatória 

fundamental para ativação de linfócitos. Semelhante ao que observamos no baço de 

animais sintomáticos, a presença de CTLA4 no fígado de animais apresentando este 

fenótipo reforça a hipótese de que esta molécula desempenha um importante papel 

na patogênese da LVC e que sua ausência em animais assintomáticos esteja 

relacionada à resistência ao surgimento dos sinais clínicos clássicos da doença 

(Figura 34A). Outros dois marcadores da resposta imune foram também avaliados no 

fígado dos animais, nós observamos que no fígado de cães assintomáticos não houve 

qualquer deposição de C1q, molécula do sistema complemento, também não foi 

detectado sinal de fluorescência referentes ao canal de CEBP, fator transcricional 

envolvido na ativação de linfócitos. Porém, no fígado de animais sintomáticos foi 

possível detectar a presença de CEBP e deposição de C1q (Figura 34B). Este achado 

traz uma importante informação no sentido de que a semelhança do baço, 

mecanismos da resposta imune inata e adaptativa podem estar atuando em conjunto 

no fígado para o desenvolvimento dos sinais clínicos da LVC e que além do papel 

metabólico clássico descrito para o fígado, este órgão pode também estar 

desempenhando importante papel na elaboração da resposta imune a L. infantum e 

contribuindo para a patogênese da doença. 

 Finalmente, nós avaliamos a presença do receptor de quimiocina CCR7 no 

fígado destes animais, não foi observada diferença significativa na intensidade 

fluorescência referente a este marcador, ao contrário do observado no baço. Ao 

analisarmos a marcação para NLRP3 observamos que no fígado de animais 

assintomáticos houve menor marcação para esta molécula comparativamente aos 

animais sintomáticos, conforme também observado no baço (Figura 34C).     
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Figura 34. Fotomicrografia representativa do espaço-porta hepático de cão assintomático e sintomático. A) Marcação de fluorescência para referente a SKALP 

(TRITC, 546 nm) e CTLA4 (FITC, 488 nm); B) Marcação referente a CEBP (TRITC, 546 nm) e C1q (488 nm). C) Marcação referente a CCR7 (TRITC, 546 nm) 

e NLRP3 (FITC, 488 nm). Comprimento de onda do azul evidencia o DNA contido no núcleo das células (DAPI, 460 nm). A sobreposição entre os 3 canais de 

fluorescência é mostrado para todos os cortes. Aumento de 200x. 
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5.6.3 Intestino delgado 

 

 Até o momento pouco se sabe sobre os efeitos da infecção por L. infantum no 

trato gastrointestinal de cães, neste trabalho mostramos alterações histopatológicas 

no sentido de modificações nas vilosidades e um importante infiltrado inflamatório em 

nível de duodeno em animais sintomáticos (Figura 30). Os mesmos marcadores de 

resposta imunológica avaliados por microscopia de fluorescência no baço e no fígado 

dos animais, foram também avaliados no duodeno. Observamos que no duodeno de 

animais assintomáticos a proteína SKALP estava ausente, mas foi observada a 

presença de CTLA4, por uma moderada marcação, dando um indício da presença de 

linfócitos ativos em co-estimulação nas criptas intestinais (Figura 36A).  

Ao observamos pelas lâminas coradas com H&E o duodeno de animais 

sintomáticos, é possível observar um importante infiltrado inflamatório neste órgão 

(Figura 29), colocando o intestino como um local para o desenvolvimento de uma 

resposta inflamatória. Para ampliar nossa compreensão das características desta 

resposta inflamatória no intestino nós também procedemos com a marcação 

fluorescente do duodeno de cães sintomáticos e vimos a presença de CTLA4 não 

apenas na borda das vilosidades como nos animais assintomáticos, mas também em 

seu interior, região conhecida como lâmina própria (Figura 35A). Novamente, baixo 

sinal para a proteína SKALP foi detectado, podemos inferir que esta proteína não é 

expressa em níveis consideráveis no duodeno de cães. Neste estudo também foi 

avaliada a presença no duodeno dos marcadores C1q, molécula parte do sistema 

complemento e CEBP, fator transcricional envolvido na ativação de linfócitos. Foi 

observado no intestino de assintomáticos uma pequena deposição de C1q, porém a 

marcação para CEBP foi mais intensa nesses animais. Por outro lado, ao 

observarmos os animais sintomáticos, foi vista uma maior presença de C1q 

depositado no intestino e uma maior dispersão da expressão do fator transcricional 

CEBP. Assim, parece que a ativação de linfócitos no duodeno via CEBP se dá em 

menor intensidade na infecção por L. infantum, mas a deposição de C1q pode estar 

diretamente associada à patogênese do trato gastrointestinal observada neste estudo. 

Por último, foi realizada a marcação para análise da expressão do receptor de 

quimiocina CCR7 no duodeno dos animais, foi observada a presença 

significativamente maior desta proteína no intestino de animais sintomáticos 

comparado aos assintomáticos. Este achado é semelhante ao que observamos para 
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a molécula NLRP3 do complexo do inflamossoma, onde a semelhança do que foi 

observado no baço e no fígado, animais sintomáticos também tem expressão 

aumentada no duodeno (Figura 35C). 
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Figura 35. Fotomicrografia representativa de microvilosidade intestinal de cão assintomático e sintomático. A) Marcação de fluorescência para referente a 

SKALP (TRITC, 546 nm) e CTLA4 (FITC, 488 nm); B) Marcação referente a CEBP (TRITC, 546 nm) e C1q (488 nm). C) Marcação referente a CCR7 (TRITC, 

546 nm) e NLRP3 (FITC, 488 nm). Comprimento de onda do azul evidencia o DNA contido no núcleo das células (DAPI, 460 nm). A sobreposição entre os 3 

canais de fluorescência é mostrado para todos os cortes. Aumento de 200x
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6. DISCUSSÃO 
 

A leishmaniose visceral em humanos e em cães permanece como um problema 

de saúde pública de grande complexidade em diversas regiões do planeta. Entre os 

fatores relacionados ao aumento do número de casos da LV no mundo estão questões 

ambientais, sociais e econômicas, o que tem causado uma significativa mudança no 

perfil epidemiológico da doença. Como para humanos, a LVC deixou de ser uma 

zoonose predominantemente rural para se tornar uma doença urbana (OLIVEIRA; 

MORAIS; MACHADO-COELHO, 2008). Este fato permite a manutenção de cães 

infectados por L. infantum no ambiente peridomiciliar trazendo novos desafios para o 

controle da doença em cães e aumentando a probabilidade de infecção em humanos 

que vivem próximos a estes animais, os quais são agora considerados reservatórios 

urbanos do parasito.  

No Brasil, este quadro se repete, tendo sido observado surtos sucessivos de 

leishmaniose visceral em diversas regiões do país ao longo das décadas de 1980 e 

1990, sempre os casos humanos associados a altos índices de soroprevalência em 

cães nestas regiões (COSTA; PEREIRA; ARAÚJO, 1990; JERONIMO et al., 1994; 

NASCIMENTO et al., 1996). No entanto, uma grande quantidade de animais com 

infecção assintomática pode ser encontrada nestes locais servindo como 

reservatórios do parasito, uma vez que são alvos de fêmeas de flebotomíneos para 

seu repasto sanguíneo. Uma parcela destes animais pode continuar por muito tempo 

controlando sua carga parasitária e apesar da infecção, não apresentar qualquer sinal 

clínico de doença. Outros animais podem depois de certo tempo perder esse controle 

e desenvolver importantes sinais clínicos, como hepatoesplenomegalia, onicogrifose, 

caquexia, conjuntivite, anemia crônica, linfadenopatia e dificuldades de locomoção 

(LOPEZ et al., 1996). Porém, ainda não estão esclarecidos os mecanismos 

imunológicos e moleculares que estão envolvidos na progressão da LVC de uma 

infecção assintomática para uma doença degradante para o animal.  

A definição de infecção assintomática ainda é tema de amplo debate na 

literatura. Mancianti e colaboradores propuseram em 1988 que animais infectados por 

L. infantum poderiam ser subdivididos em 3 grupos, baseado nos sinais clínicos. 

Animais com sorologia positiva, isto é, com presença de anticorpos anti-Leishmania, 

mas que não apresentem qualquer sinal de doença seriam chamados de 
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assintomáticos; outro grupo de animais, que apresentasse de um a três sinais clínicos, 

em associação a sorologia positiva, seriam chamados de oligossintomáticos. Por fim, 

aqueles animais com sorologia positiva e mais de três sinais clínicos seriam 

considerados polissintomáticos (MANCIANTI et al., 1988). Desta forma, seria possível 

um estadiamento entre os animais infectados permitindo uma melhor caracterização 

dos mecanismos envolvidos em cada estágio do processo da LVC do ponto vista de 

resposta imunológica, importância epidemiológica dos assintomáticos e estratégias de 

controle da doença. Neste estudo adotamos esta classificação clínica para os animais, 

uma vez que entendemos a importância da avaliação do estado clínico do animal para 

uma análise do perfil de expressão gênica, a qual permita a compreensão dos 

mecanismos moleculares que podem levar o animal de uma infecção assintomática 

para a doença ativa. 

Um estudo publicado por Laurenti e colaboradores usando a classificação de 

Mancianti, mostrou a importância de cães assintomáticos, sendo 98% destes animais 

capazes de infectar flebotomíneos (LAURENTI et al., 2013), assim demonstrando o 

importante papel que estes animais assintomáticos podem ser reservatórios de 

Leishmania. No entanto, uma crítica a esta classificação clínica dos animais foi 

levantada por Dantas-Torres e Otranto. Esses autores argumentam que a 

classificação de animais como assintomático baseado apenas no exame clínico pode 

mascarar animais que apresentam disfunções imunológicas e bioquímicas, como 

inversão da relação albumina/globulina e marcadores enzimáticos de origem hepática. 

Assim, para que um animal seja classificado como assintomático, além do exame 

clínico e do teste sorológico, deve-se examinar provas bioquímicas a fim de trazer 

maior segurança para o manejo destes animais do ponto de vista de controle 

(DANTAS-TORRES; OTRANTO, 2014). Apesar da importância da crítica, esta não 

invalida as conclusões de trabalhos que usam a classificação original de Mancianti, 

pois no contexto da pesquisa básica a classificação de assintomático satisfaz as 

condições para compreensão dos mecanismos da infecção por L infantum.  

Neste estudo, nós estimamos por qPCR a carga parasitária no baço, fígado, 

intestino delgado e sangue periférico de animais infectados por L. infantum. 

Observamos que a quantidade de parasito presente no baço acompanha de perto a 

quantidade presente no fígado, dando um indicativo de que estes órgãos são 

importantes santuários para o parasito no corpo do hospedeiro. No entanto, não foi 

detectado por qPCR DNA de L. infantum no duodeno de nenhum dos animais 
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avaliados independente da forma clínica e do grau de parasitismo de seus outros 

órgãos. Este achado corrobora os dados de Pinto e colaboradores, onde foi observado 

que independente da forma clínica de LVC exibida pelos animais, não se detectou 

parasito no intestino delgado, apenas em porções posteriores do intestino grosso, a 

citar: cécum e cólon (PINTO et al., 2011). No entanto, em humanos co-infectados por 

L. infantum e HIV foi observada a presença de parasitos em todas as porções do 

intestino. 

Não foi observada correlação entre a carga de L. infantum detectada no 

sangue, com aquele presente no fígado ou baço. Características peculiares do sangue 

fazem com que a parasitemia oscile ao longo do tempo e que os microrganismos não 

tenham uma distribuição homogênea em todo o sangue circulante, à semelhança do 

que ocorre com Schistosoma mansoni (POLMAN et al., 1998) e Trypanosoma brucei 

(NGOTHO et al., 2011).  

O advento de novas tecnologias de sequenciamento de DNA proporcionou um 

importante incremento no estudo de fatores genéticos e moleculares nos mais 

variados processos biológicos. O estudo de doenças infecciosas tem se beneficiado 

do uso destas tecnologias através de análises de sequenciamento de genomas dos 

mais variados patógenos humanos (DOWNING et al., 2011; AW et al., 2014; WALKER 

et al., 2015) e de animais (BORUCKI et al., 2013; KADEN et al., 2014), permitindo a 

busca e o desenvolvimento de novas drogas com alta especificidade e seletividade. 

Mais ainda, o desenvolvimento das técnicas de sequenciamento de RNA (RNA-Seq), 

permitiu o estudo do perfil de expressão gênica global em praticamente qualquer 

tecido de qualquer origem, de qualquer espécie (GONELLA-DIAZA et al., 2015; 

PÉREZ-PORTELA; TURON; RIESGO, 2015). Este tipo de estudo traz um vasto leque 

de resultados, somando novas ideias aos mecanismos biológicos envolvidos nos mais 

variados processos relacionado a saúde-doença, interação parasito-hospedeiro ou 

mesmo processos metabólicos.  

Desde o início da aplicação das técnicas de RNA-Seq para a análise de 

transcriptomas, que o estudo das leishmanioses tem sido grandemente beneficiado, 

a literatura traz importantes registros de análise de expressão gênica nos mais 

variados contextos da doença, desde o sequenciamento de RNAs expressos em 

lesões cutâneas causadas por L. braziliensis (MARETTI-MIRA et al., 2012) até o 

estudo das alterações do perfil de expressão gênica durante a diferenciação de L. 

major (DILLON et al., 2015). No entanto, não há disponível na literatura qualquer 
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estudo analisando o perfil de expressão gênica durante a LVC, o que torna este estudo 

pioneiro no sentido trazer novas abordagens para a compreensão dos mecanismos 

patológicos envolvidos na progressão da infecção assintomática por L. infantum até a 

doença ativa.  

Estudos genéticos em cães têm se tornado comuns desde a publicação do 

sequenciamento de seu genoma completo (OSTRANDER; WAYNE, 2005), estas 

informações genéticas sobre a espécie abriu caminho para estudos inovadores sobre 

as origens das mais diversas raças de cães domésticos, susceptibilidade e resistência 

a doenças entre as raças, além de permitir o melhoramento genético das raças 

existentes (ARENDT et al., 2015; RICKETTS et al., 2015). Mas a anotação do genoma 

canino foi apenas parcialmente concluído, existindo ainda importantes lacunas que 

precisam ser fechadas, para isso, diversos estudos têm sido desenvolvidos em 

paralelo a fim de identificar novos genes com suas proteínas hipotéticas e novas 

regiões regulatórias do genoma que podem ter função primordial em processos 

biológicos e patológicos, mas ainda desconhecidos (DERRIEN et al., 2012). 

Por sua vez, análises do perfil de expressão gênica em cães são estudos mais 

escassos na literatura. Foram publicados recentemente dois estudos de análise de 

expressão gênica por RNA-Seq em cães avaliando aspectos neurológicos em 

resposta a estresse e descrição de alterações gênicas no hipotálamo (ROY et al., 

2013; LUO et al., 2015), no entanto nenhum aspecto de respostas imunológica ou 

interação parasito-hospedeiro foi contemplado em algum desses estudos. Mas um 

estudo realizado por Nishimura e colaboradores, mostrou as alterações no perfil de 

expressão gênica no cérebro de ratos experimentalmente infectado por Neospora 

caninum, um protozoário capaz de causar sérios danos cerebrais em cães, além de 

aborto espontâneo em fêmeas grávidas (NISHIMURA et al., 2015). Apesar do rato ter 

sido utilizado como modelo experimental, o autor usa seus resultados para concluir 

que alterações no perfil de expressão gênica observados em seu estudo associados 

a fatores ativos da resposta imunológica estejam contribuindo para a patogênese da 

infecção por N. caninum em cães.  

Comparamos o perfil de expressão gênica no baço e sangue periférico de cães 

com diferentes graus de parasitismo e manifestações clínicas da LVC. Ao 

compararmos os dados de expressão gênica no baço, observamos que o padrão de 

expressão não foi muito diferente entre as amostras, além disso parece haver uma 

grande quantidade de genes com baixos níveis de expressão mostrando-se 
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localizados no gráfico, entre 0 e 1. Mesmo levando em consideração as diferentes 

manifestações clínicas, apenas poucos genes apresentaram elevados níveis de 

expressão no baço. Porém, ao observarmos a distribuição dos genes expressos no 

sangue periférico destes mesmos animais vemos uma grande dispersão 

independente de manifestação clínica e grau de parasitismo, podemos inferir que 

durante a infecção por L. infantum, o baço como um órgão santuário do parasito sofre 

alterações pontuais no seu perfil de expressão gênica. Enquanto isso, as células 

brancas do sangue periférico destes mesmos animais têm seu perfil de expressão 

muito mais modificado, o que pode ser em parte explicado pela natureza circulante do 

sangue que entra em contato com diversos órgãos e tecidos do animal, fazendo-se 

necessária a elaboração de uma modulação imunológica e metabólica durante o 

processo infeccioso.  

A ausência de dados de transcriptoma canino na literatura não nos permite a 

comparação de nosso achado com dados de natureza semelhante. No entanto, um 

estudo realizado por Guerra e colaboradores mostrou uma diferença importante na 

resposta imune elaborada no baço comparado com a imunidade observada em 

células do sangue periférico. Guerra observou uma grande diminuição na contagem 

de linfócitos T CD5+ no baço de animais com doença ativa e elevado parasitismo, 

porém esta redução não foi seguida no sangue periférico, no entanto observou-se no 

sangue destes animais uma significativa redução na contagem de células CD14+, o 

que não foi visto no baço (GUERRA et al., 2009). Estes achados, nos mostram que o 

perfil de resposta encontrado no sangue periférico não necessariamente reflete o que 

está acontecendo nos órgãos internos durante a infecção, podendo ser uma 

explicação para os diferentes perfis de expressão gênica que observamos entres os 

dois diferentes tecidos estudados neste trabalho.  

Os dados relativos à análise do transcriptoma no baço de animais infectados 

por L. infantum, mostram que a doença ativa exerce um papel repressor sobre a 

expressão gênica global, uma vez que o baço dos animais mostrou em média 3.313 

genes reprimidos, dentre estes genes 1.465 se mostraram reprimidos independente 

da forma clínica ou do grau de parasitismo do animal, sendo a maioria destes genes 

diretamente envolvidos em processos metabólicos basais que estão 

significativamente reduzidos em resposta infecção. Além destes genes reprimidos que 

são compartilhados entre os dois grupos de animais analisados, aqueles com doença 

ativa e elevado parasitismo apresentaram outros 1.384 genes reprimidos, em sua 
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maioria esses genes estão envolvidos em mecanismos relacionados a resposta imune 

celular e processos metabólicos específicos. Sendo quase três vezes maior este 

número de genes reprimidos quando comparado aos animais com infecção 

assintomática, que além dos 1.465 genes comuns apresentaram apenas 464 outros 

genes reprimidos, os quais estão basicamente relacionados a mecanismos da 

imunidade humoral.  

A literatura sempre apontou a leishmaniose visceral como uma doença 

supressora da resposta imune (MATTNER et al., 2004), com anergia a antígenos de 

Leishmania (ESCH et al., 2013) e inibição de expansão clonal em linfócitos T foram 

classicamente descritos (KEDZIERSKA et al., 2012). No entanto, neste trabalho 

podemos postular que a leishmaniose visceral em cães se comporta como uma 

doença supressora não apenas de mecanismos da resposta imunológica, mas da 

expressão gênica global em nível de baço. Assim, fica evidente que a progressão da 

infecção assintomática por L. infantum até LVC ativa passa por um processo de 

repressão da expressão gênica nos mais variados contextos biológicos de imunidade, 

metabolismo e homeostasia celular.  

Através da análise de agrupamento hierárquico entre as amostras, foi possível 

observar que de acordo com o grau de parasitismo e as manifestações clínicas dos 

animais, os dados referentes ao nível de expressão de cada gene podem ser 

agrupados satisfatoriamente. Dendrogramas são representações gráficas para estes 

agrupamentos, que utilizam linhas em forma de U para conectar pontos numa árvore 

hierárquica. As amostras oriundas de baço apresentaram um agrupamento esperado 

entre aquelas vindas de animais com infecção assintomática e baixo parasitismo, em 

outro ponto foi visto o agrupamento das amostras vindas de animais com doença ativa 

e elevado parasitismo, isolada ficou a amostra vinda do animal considerado controle.  

As amostras oriundas de sangue periférico apresentaram um padrão de 

agrupamento não homogêneo, onde a amostra de animal controle ficou agrupada 

junto a de animais com doença ativa, mas quando foram agrupadas amostras vindas 

de animais assintomáticos e sintomáticos estes dois grupos se organizaram cada um 

num espaço diferente dentro de dendrograma. Assim, para fins de análise do perfil de 

expressão gênica de células do sangue periférico o grupo de animais assintomáticos 

foi tomado como referência para as comparações com o grupo de animais com a 

doença ativa. A importância de um bom agrupamento hierárquico entre as amostras 

permite uma análise fidedigna dos dados de um RNA-Seq (TANG et al., 2015). Assim, 
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acreditamos na robustez dos dados obtidos neste trabalho, uma vez que as análises 

estão baseadas em amostras com agrupamento hierárquico satisfatório e 

estatisticamente validado.  

Os achados referentes aos genes diferencialmente expressos nos diferentes 

contextos de grau de parasitismo e manifestações clínicas vistas nos animais 

recrutados para este estudo serviu como base para a avaliação de redes de interação 

gênica que esteja envolvida em mecanismos patológicos da LVC, todas estas redes 

estão descritas e depositadas na base de dados KEEG. No baço dos animais cerca 

de 200 redes de interação gênica foram detectadas com significância estatística, 

porém para fins didáticos foram mostradas neste trabalho apenas as mais importantes 

do ponto de vista estatístico e biológico. Chama a atenção a rede descrita como 

Leishmaniose Visceral, como era de se esperar a maior parte dos genes que integram 

esta rede, foram encontrados diferencialmente expressos em nosso estudo (63%). 

Basicamente nós detectamos que genes envolvidos na resposta inflamatória 

característica da LVC e relacionado a mecanismos de apoptose estavam 

superexpressos no baço de animais com doença ativa, como demonstrado na 

literatura (CAVALCANTI et al., 2015). Porém, também observamos que genes 

envolvidos na produção de prostaglandinas e tromboxanos estavam sendo altamente 

expressos no baço destes animais, mas vimos que em animais assintomáticos 

estavam reprimidos.  

Um estudo publicado por Saha e colaboradores mostrou que em esplenócitos 

de ratos experimentalmente infectados por L. donovani a suplementação com 

prostaglandina E2 levou ao aumento da produção de citocinas regulatórias e 

imunossupressoras, como IL-10 e TGF-β, respectivamente. No entanto, esta 

alteração da resposta imune em decorrência da presença de prostaglandina E2, não 

levou a redução da patogenia da doença, pelo contrário, observou-se um aumento na 

sobrevida e replicação do parasito no interior das células hospedeiras (SAHA et al., 

2014). Assim, o achado obtido por Saha e colaboradores fortalecem nosso dado de 

expressão gênica, onde pela primeira vez propomos que a produção de 

prostaglandinas no baço de cães pode ter um papel crucial na progressão da LVC.  

Ao observarmos genes expressos na via de leishmaniose visceral no baço de 

animais com infecção assintomática, foi visto que genes de receptores Toll-like (TLR2 

e TLR4) estavam superexpressos nesse grupo e reprimidos em animais com doença 

ativa. Um estudo desenvolvido por Amorim mostrou que monócitos de cães 
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resistentes à infecção por L. infantum apresentaram maior expressão de TLR2 em sua 

superfície por citometria de fluxo (AMORIM et al., 2011). Estes são indícios que 

associados aos nossos achados de expressão gênica no baço, levam a compreensão 

de que mecanismos classicamente descritos como atuantes na imunidade inata 

podem estar diretamente associados com a resistência de cães ao desenvolvimento 

de sinais clínicos da LVC.   

 Também analisamos a rede de interação gênica envolvida na ativação de 

células NK. Estas são células citotóxicas diretamente envolvidas na imunidade inata 

e responsáveis pela destruição de células que expressam em sua superfície 

marcadores de infecção viral, bacteriana, transformações malignas ou de resposta a 

estresse (YOKOYAMA, 2008). Além de seu potencial citotóxicos, as células NK foram 

identificadas como uma importante fonte de citocinas pró-inflamatórias como TNF-α e 

IFN-γ, as quais contribuem para o desenvolvimento de uma resposta imune celular de 

perfil Th1, além de ativar macrófagos para suas atividades microbicidas pela ativação 

da enzima óxido nítrico sintase induzível (iNOS) (STETSON et al., 2003). Porém, foi 

demonstrado que em processos infecciosos sistêmicos, as células NK podem secretar 

IL-10 e atuar como um modulador negativo da resposta imune, uma vez que esta 

citocina tem um papel inibitório sobre os mecanismos da imunidade celular (PERONA-

WRIGHT et al., 2009).  

Neste estudo, nós observamos que a via de ativação de células NK está 

reprimida nos animais com infecção assintomática e baixo parasitismo, porém em 

animais com doença ativa, observou-se um importante aumento na expressão de 

genes envolvidos na ativação destas células. Existem na literatura poucos relatos 

sobre o papel das células NK na patogenia da LVC, diante destes achados nós 

propomos que as células NK desempenham um importante papel na imunopatologia 

da doença em cães, podendo ser uma das principais fontes de IL-10 observadas 

durante a doença nestes animais (DO NASCIMENTO et al., 2013).   

Neste estudo também observamos que a via de ativação de receptores NOD-

like estava suprimida em animais com infecção assintomática, porém a maior parte 

dos genes estavam sendo expressos no baço de animais com doença ativa. 

Moléculas do tipo NOD-like são uma classe de receptores citoplasmáticos capazes de 

reconhecer padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs) e padrões 

moleculares associados a dano (DAMPs). Baseado nas características de sua região 

N-terminal, estes receptores podem ser divididos em 4 subclasses, mas podem 
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também ser classificados funcionalmente, como: envolvidos na montagem do 

inflamossoma, transdução de sinais, ativadores da transcrição e autofagia (MOTTA et 

al., 2015). Além do papel fundamental no reconhecimento de moléculas de perigo, os 

receptores NOD-like podem ser um fator chave para a regulação da apoptose 

(KUFER; SANSONETTI, 2011).  

Nosso achado de que animais sintomáticos apresentam a via de ativação de 

receptores NOD-like super expressa, pode ser corroborado pelo estudo de 

Zamochnikova e colaboradores. Esses autores observaram que células desafiadas 

por LPS ou L. major apresentam um aumento significativo na expressão de NLRP12, 

proteína que inibe a produção de quimiocinas atraentes de neutrófilos, bem como 

apresenta papel inibidor sobre as vias de sinalização NF-κB e ERK, as quais atuam 

na ativação de redes de genes da imunidade celular (ZAMOSHNIKOVA et al., 2016).   

Foi observado que a rede de interação gênica da via de síntese de âncoras de 

GPI (Glicosilfosfatidilinositol) apresentou-se significativamente expressa nos animais 

infectados por L. infantum. GPI consiste num complexo lipídico presente em todas as 

células eucarióticas e apresenta em comum a todas as células um núcleo 

pentassacarídeo (MCCONVILLE; FERGUSON, 1993). Notamos que no grupo de 

animais com infecção assintomática a maior parte dos genes que compõem a via 

estavam superexpressa, comparado aos animais com doença ativa. As âncoras de 

GPI são essenciais para a que proteínas de membrana sejam corretamente 

ancoradas, incluindo apresentação antigênica. Assim, vemos que a síntese de 

âncoras de GPI no baço parece ser um importante fator para o controle da infecção 

por L. infantum por parte do hospedeiro através da otimização dos mecanismos de 

apresentação antigênica.  

Imunoproteossomas são complexos multienzimáticos divididos geralmente em 

três subunidades: β5, β1 e β2, as quais comportam atividade de quimotripsina, 

caspase e tripsina, respectivamente. Já está claramente mostrado na literatura que 

um ambiente pró-inflamatório com citocinas como IFN-γ e TNF-α potencializa a 

ativação da proteólise de peptídeos presentes nas vesículas de células do sistema 

imune pelo proteossoma (AKI et al., 1994).  Neste trabalho foi mostrado que no baço 

de animais com infecção assintomática a rede de interação gênica para a ativação de 

imunoproteossoma apresentou maior parte dos genes super expressos. Este 

resultado nos dá um importante indício de que o processamento antigênico nas 

células do sistema imune do baço pode ser um fator crucial para o controle da infecção 



 
102 

 

por L. infantum em cães.  

A ativação da via de síntese de âncoras de GPI e da produção de 

imunoproteossoma no baço de animais assintomáticos mostra claramente que um 

processamento antigênico eficiente associado a síntese de moléculas ancoradoras de 

proteínas de membrana levam à uma apresentação antigênica capaz de recrutar e 

ativar linfócitos T de forma adequada a não permitir a evolução da LVC, embora ocorra 

a persistência parasitária. Postulamos que a apresentação antigênica eficiente como 

visto pela ativação das redes de síntese de âncoras de GPI e imunoproteossoma, 

pode estar diretamente relacionada à manutenção da infecção assintomática por L. 

infantum e a perda de eficiência dessa apresentação pode ser associada ao 

desenvolvimento de uma resposta imune humoral não protetora, que finalmente levará 

ao clássico quadro de LVC descrito neste trabalho.  

A análise das alterações histopatológicas observadas no baço dos animais 

mostrou claramente uma tendência que vem sendo apontada na literatura de que a 

clássica divisão morfofuncional do baço em polpa vermelha e polpa branca pode ser 

gradualmente perdida no estabelecimento da LVC de acordo com o grau de 

parasitismo esplênico. Cavalcante e colaboradores, mostraram recentemente que 

animais com elevado grau de parasitismo esplênico apresentaram uma visível 

desorganização da estrutura do baço e este fenômeno estava diretamente associado 

ao parasitismo neste órgão (CAVALCANTI et al., 2015). Desta forma, entendemos 

que a manutenção da morfologia do baço bem dividida entre polpa vermelha e polpa 

branca pode ser um fator essencial para que uma resposta imune protetora seja 

desenvolvida neste órgão permitindo ao hospedeiro controlar a infecção por L. 

infantum se mantendo como um portador assintomático.   

O fígado tem sido classicamente descrito como um órgão santuário para a 

multiplicação de L. infantum durante a LVC em cães. Neste estudo foi observado que 

animais com elevado parasitismo esplênico e hepático apresentam infiltrado 

inflamatório no fígado. Além da participação do fígado na eliminação do parasito pela 

resposta imunológica, este órgão também pode ter sua função metabólica 

drasticamente afetada durante a LVC, com reduzida atividade das enzimas hepáticas 

adenosina desaminase (ADA) e butirilcolinesterase (BChE) no soro de animais com 

LVC (TONIN et al., 2015). A redução da atividade destas enzimas durante a doença 

pode ser decorrente do dano hepático induzido pelo parasito e ou resposta imune. 

Assim, a doença apresenta um ciclo de desregulação na resposta imune do fígado 



 
103 

 

que acarreta disfunção hepática e aumenta a severidade dos sintomas observados.  

Desordens do trato gastrointestinal foram descritas para diversas parasitoses, 

mas no contexto da LVC poucos dados na literatura podem ser encontrados. Um 

estudo pioneiro desenvolvido por Pinto e colaboradores avaliou as características 

histopatológica das diversas porções do intestino de cães naturalmente infectados por 

L. infantum, incluindo intestino delgado duodeno (jejuno e íleo) e intestino grosso 

(ceco e cólon). Eles descreveram a presença de células plasmáticas, linfócitos e 

macrófagos de todas as porções do intestino dos animais, no entanto uma análise 

morfométrica detectou parasitos de forma significante apenas nas porções posteriores 

do intestino (PINTO et al., 2011).  

Aprofundando este tema Figueiredo e colaboradores avaliaram a presença de 

receptores TLR 2 e 9 na região do jejuno e do cólon de cães com LVC, novamente foi 

observado que porções intestino posterior apresenta significativamente mais parasitos 

que o intestino delgado, porém apresentou maior frequência de células imunes 

expressando os receptores TLR2 e TLR9 (FIGUEIREDO et al., 2013). Neste trabalho, 

não detectamos DNA de L. infantum no duodeno dos animais, porém foi possível 

identificar a presença de células inflamatórias nas vilosidades intestinais. Além disso, 

foi observada uma desorganização morfológica nas microvilosidades do duodeno de 

animais com elevado parasitismo esplênico e doença ativa. Épossível que estas 

alterações morfológicas estejam diretamente associadas aos sinais clínicos e 

metabólicos vistos na LVC, como anemia, caquexia e perda de peso pronunciada. É 

possível que a não detecção de DNA de L. infantum no intestino dos cães deva-se ao 

fato de ter sido coletada apenas porções do duodeno ou um sítio de não infecção. 

Estudo de análise de transcriptoma por microarranjo ou RNA-Seq exigem uma 

validação dos resultados por uma outra técnica, procedemos com o protocolo de 

marcação com anticorpos para análise por microscopia de fluorescência. Foram 

escolhidos alvos que se apresentaram nível de expressão elevada no baço de animais 

com doença ativa, como CTLA4, SKALP, CCR7 e NLRP3. Confirmando os achados 

da análise do transcriptoma foi vista a presença desses marcadores no baço de cães 

com doença ativa, mas em animais assintomáticos os sinais de fluorescência para 

cada canal de marcação avaliado foram praticamente ausentes.    

Com o objetivo de detectar a expressão dos marcadores vistos no baço dos 

animais pela análise do transcriptoma e confirmados por microscopia de 

fluorescência, também procedemos com a marcação de outros tecidos como o fígado 
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e o intestino. CTLA4 é uma molécula co-estimulatória presente na superfície de 

células T auxiliares, transmitido um sinal inibitório para células T efetoras (JUTEL; 

AKDIS, 2008). Um estudo recente desenvolvido por nosso grupo de pesquisa mostrou 

que pessoas com leishmaniose visceral apresentam altos níveis de expressão do 

gene CTLA4 em células brancas do sangue periférico (RODRIGUES-NETO et al., 

2017; submetido). Nós também observamos que no baço de animais com doença 

ativa CTLA4 também estava com sua expressão elevada. Também foi observada 

nesse estudo a presença de células positivas para CTLA4 no espaço-porta hepático 

e na lâmina própria das microvilosidades do duodeno de animais com doença ativa. 

Assim, parece que a co-estimulação mediada por CTLA4 desempenha um papel 

importante para as manifestações clínicas da leishmaniose visceral tanto em humanos 

quanto em cães.  

Juntos estes resultados mostram que a infecção por L. infantum em cães 

apresenta manifestações clínicas espectrais e que mecanismos da resposta 

imunológica inata associados a elementos da imunidade adquirida estão atuando para 

a manutenção da infecção em nível assintomático, porém a desregulação de algum 

destes elementos desencadeia alterações no perfil de resposta apresentado 

principalmente pelo baço. Esta resposta alterada leva ao desenvolvimento das 

características clássicas da imunopatologia da LVC tirando o animal do estágio de 

reservatório assintomático para portador de doença ativa.  

Este trabalho se mostra de grande relevância, uma vez que traz nova 

compreensão para os mecanismos imunológicos relacionados a transição entre os 

diferentes estados clínicos de cães infectados por L. infantum. É possível pensar em 

explorar os mecanismos associados a apresentação e processamento de antígenos 

para o controle dos sinais clínicos. Além disso, novas possibilidades de tratamento 

alternativo com o uso de imunobiológicos como antagonistas e/ou inibidores de 

citocinas pró-inflamatórias vistas neste estudo. Estas novas abordagens podem levar 

a tomada de medidas decisivas para o controle da LVC em regiões endêmicas levando 

ao controle da doença em cães e, como consequência, influenciar na taxa de infecção 

por Leishmania em humanos.  
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Figura 36. Esquema ilustrativo dos resultados obtidos. A) Lista apresentando os principais genes encontrados diferencialmente no baço e sangue periférico 

de animais com infecção sintomático por L. infantum em relação aos animais assintomáticos. B) Diagrama contendo os principais achados na validação do 

transcriptoma utilizando microscopia de fluorescência e o significado destes achados para a patogenia da LVC no baço.

A B 
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7.CONCLUSÕES  
 

1. Há correlação direta entre o grau de parasitismo por L. infantum no baço e 

no fígado, mas não entre o parasitismo destes órgãos e o presente no 

sangue circulante.  

 

2. Mecanismos de ativação de proteossomas e síntese de âncoras de GPI 

estão envolvidas na patogenia da leishmaniose visceral canina. 

 

3.  Há desorganização das polpas branca e vermelha do baço de cães com 

leishmaniose visceral.  

 

4. Na leishmaniose visceral canina ocorre perda parcial das microvilosidades 

do duodeno decorrente de infiltrado inflamatório.  

 

5. A expressão de CTLA4 está presente em linfócitos do baço, fígado e 

duodeno de animais com LVC.  

 

6. SKALP, um inibidor de elastase, tem expressão elevada no baço e fígado 

de cães assintomáticos.  
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