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RESUMO 

Santana, A. K. M. 2018. Aspectos moleculares e caracterização fenotípica de 
isolados dermotrópicos e viscerotrópicos de um novo grupo de 
tripanosomatídeos. 

Protozoários Tripanossomatídeos do gênero Leishmania são parasitos 
transmitidos por vetores que infectam hospedeiros vertebrados, causando um 
amplo espectro de doenças denominadas leishmanioses. A gravidade das formas 
clínicas depende, dentre outros fatores, da espécie, assim, a identificação correta 
se torna crítica para o diagnóstico, prognóstico e tratamento. As ferramentas 
bioquímicas e moleculares disponíveis para caracterizar espécies de Leishmania 
são, na maioria das vezes, eficientes. Embora essas metodologias sejam 
importantes para o diagnóstico e identificação de Leishmania, são insuficientes 
para identificação conclusiva. Após isolar 7 amostras clínicas de parasitos, sendo 
alguns deles de casos atípicos de leishmaniose cutânea/mucocutânea e visceral, 
o principal objetivo foi identificar a espécie de Leishmania envolvida. Através da 
análise estrutural do citoesqueleto, que envolve a presença de flagelo e 
cinetoplasto, por exemplo, foi observado que esses parasitos compartilham 
características morfológicas com outros Tripanossomatídeos, entretanto, não se 
pode afirmar qual a espécie em questão. Uma vez que os resultados da 
identificação por PCR e eletroforese de isoenzimas foram inconclusivos, foi 
realizado o sequenciamento total do genoma. O sequenciamento dos isolados 
clínicos dos pacientes diagnosticados com leishmanioses mostrou que se trata de 
uma nova espécie patogênica dentro do grupo dos Tripanossomatídeos. Ao 
comparar as sequências codificantes dos genes ortólogos de 36 
Tripanossomatídeos, foi observado que esses parasitos são intimamente 
relacionados com Crithidia fasciculata, parasito exclusivo de mosquitos, e 
considerado não patogênico para humanos. A caracterização fenotípica de 2 desses 
isolados clínicos, sendo um deles isolado da pele e outro da medula óssea do 
mesmo paciente mostrou que o isolado da pele não foi capaz de estabelecer doença 
no baço de camundongos BALB/c infectados. Por outro lado, ambos os isolados 
infectaram e induziram reação inflamatória no fígado dos animais após 4 e 6 
semanas de infecção. No entanto, apenas o isolado da pele foi capaz de sobreviver 
na derme dos camundongos, induzindo inflamação local com presença de parasitos 
na orelha e linfonodos. Além disso, a infecção com o isolado da medula óssea em 
macrófagos murinos exibiu um maior número de células infectadas e maior número 
de amastigotas dentro das células, comparada ao da pele. Adicionalmente, o isolado 
da medula óssea foi capaz de modular negativamente a produção de óxido nítrico 
em macrófagos murinos, corroborando com o aumento da infecção. Essas 
descobertas levantam preocupações sobre uma doença infecciosa emergente 
facilmente confundida com leishmaniose, abrindo caminhos para a pesquisa nos 
campos epidemiológicos, de vetores, reservatórios, distribuição e reavaliação de 
casos de leishmaniose. Devido a proximidade com os parasitos do gênero Crithidia 
e a localização geográfica de onde foram isolados, a nomenclatura de Cridia 
sergipensis foi proposta para agrupar essa nova espécie. O presente estudo 
contribui também para o conhecimento das diferenças fenotípicas associadas com 
as diversas patologias causadas pela infecção com Cridia.  

Palavras-chave: Leishmania, leishmanioses, leishmaniose-like, Crithidia, 
Tripanossomatídeos. 



 
 

ABSTRACT 

Santana, A. K. M. 2018. Molecular aspects and phenotypic characterization of 
dermotropic and viscerotropic isolates from a new group of tripanosomatidae.  

Trypanosomatid protozoa of Leishmania genus are vector-borne parasites that 
infect humans causing a wide range of diseases known as Leishmaniasis. Severity 
of clinical forms generally depends on infecting species, thus its correct 
identification becomes critical to diagnosis, prognosis and treatment. The current 
biochemical and molecular methods for typing strains of Leishmania species are 
mostly effective. Although these tools remain important in the diagnosis and 
identification of Leishmania, they are insufficient for definitive identification. After 
isolate 7 clinical parasites strains, some of them belonging to atypical cases of 
cutaneous/mucocutaneous and visceral Leishmaniasis, we aimed to identify the 
specie of Leishmania involved in these cases. By combining structural analysis of 
the body shape, such as presence of flagellum and kinetoplast, we saw that these 
parasites shared morphologic characteristics with others Tripanosomatidae, 
however, they were not conclusive for species identification. Since PCR and 
isozymes assays were unsuccessful to identify 6 out of 7 clinical isolates reported 
here, we proceeded to determine their genome sequence. Through whole-genome 
sequencing analysis of parasite strains, we showed that a new pathogenic 
Trypanosomatid was the etiological agent in clinical cases diagnosed as 
Leishmaniasis in Brazil. By comparing coding sequences of over orthologous genes 
within 36 Trypanosomatidae organisms, we found that this new parasite is closely 
related to Crithidia fasciculata, which parasites exclusively mosquitoes and is 
considered non-infective to humans. Phenotypic characterization of 2 of these 
isolates from the skin and bone marrow of the same patient showed that skin isolate 
was attenuated compared to the bone marrow isolate for survival in the spleen in 
BALB/c mice. However, both of them were able to infect and induce inflammation in 
the liver after 4 and 6 weeks post infection. Conversely, only skin isolate was able to 
survive in dermis, leading to ear swelling, accompanied of presence of parasites in 
the ear and lymph nodes. Besides that, bone marrow isolate infection in murine 
macrophages showed higher number of infected cells and also increased number of 
parasites within macrophages comparing to the skin isolate infection. Furthermore, 
bone marrow isolate negatively modulated the nitric oxide production in murine 
macrophages, corroborating with increased infection. Our findings raise concerns 
about an emerging infectious disease easily confused with Leishmaniasis, opening a 
research path towards epidemiological questions about identification of vectors, 
reservoirs, distribution and reassessment of Leishmaniasis cases in Brazil. Due to its 
proximity to the monoxenous Crithidia genus and the geographical location of 
atypical Leishmaniasis cases reported here, we proposed naming this new parasite 
species as Cridia sergipensis. Overall, this research provides a unique knowledge on 
phenotipic differences associated with diverse pathologies caused by Cridia infection. 

Keywords: Leishmania, Leishmaniasis, Leishmaniasis-like, Crithidia, 
Tripanosomatidae. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As Leishmanias são protozoários flagelados da Família Trypanosomatidae e 

Ordem Kinetoplastidae, transmitidos por um inseto flebotomínio a um hospedeiro 

mamífero, com mais de 20 espécies capazes de causar doença em seres humanos 

[1, 2]. As leishmanioses possuem uma ampla distribuição geográfica, ocorrendo em 

áreas tropicais e subtropicais e apresentando caráter endêmico em cerca de 88 

países. Estima-se que 2 milhões de novos casos sejam registrados por ano e mais 

de 350 milhões de pessoas no mundo se encontrem em áreas de risco para a 

infecção [2]. 

A doença pode assumir diferentes formas clínicas em humanos, sendo 

classificada, de uma forma geral, como: Leishmaniose tegumentar e leishmaniose 

visceral. A primeira pode ser subdividida em cutânea (LC), que se apresenta 

geralmente em forma de úlceras localizadas, podendo ter cura espontânea, ou 

progredir para a forma mucocutânea (LMC), resultando em extensa destruição na 

mucosa naso-buco-faríngea [3]. No Brasil, a leishmaniose é causada principalmente 

pelas espécies Leishmania (Viania) braziliensis, e Leishmania (Leishmania) 

amazonensis, enquanto que em países do Velho Mundo atuam as espécies 

Leishmania (L) major e Leishmania (L) tropica. A leishmaniose visceral (LV) tem 

como agente etiológico parasitas do complexo Leishmania donovani e, no Brasil, é 

representada pela espécie Leishmania (L) infantum [2]. Esta corresponde à forma 

mais grave da doença, caracterizada por hepatoesplenomegalia, febre, anemia, 

pancitopenia, além da presença de parasitos na medula óssea, fígado e baço, 

podendo levar ao óbito quando não tratada [4]. 

O diagnóstico das leishmanioses pode ser realizado através da combinação 

dos sintomas clínicos e dos seguintes achados laboratoriais: 1) demonstração dos 

parasitos no tecido, em cultura, ou inoculação experimental em animais; 2) detecção 

do DNA de Leishmania em tecido infectado pela técnica de PCR (do inglês 

Polymerase Chain Reaction); 3) testes sorológicos para detecção de anticorpos anti-
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Leishmania e 4) reação de Montenegro para os casos de LV e LC, respectivamente 

[5, 6]. 

A caracterização e identificação espécie-específica de isolados de 

Leishmania, assim como sua patologia são dependentes de diversos fatores como a 

localização geográfica do isolado, as manifestações clínicas, a especificidade que 

apresentam a seus vetores e hospedeiros, como também o comportamento dos 

isolados in vitro e em modelos experimentais. Embora estes parâmetros sejam 

relevantes para investigar a etiologia e para o diagnóstico das leishmanioses, são 

insuficientes para a identificação definitiva das espécies de Leishmania  [7]. Isto se 

deve ao fato de que promastigotas e amastigotas de diferentes espécies de 

Leishmania e outras espécies flageladas de Kinetoplastidae são morfologicamente 

muito semelhantes quando observados por microscopia de luz e eletrônica [8-10], o 

que resulta numa confusa variedade de categorias de parasitos e erros de 

identificação. Além disso, os testes considerados padrão ouro para identificação de 

Leishmania, como a eletroforese de isoenzimas são pouco sensíveis e não oferecem 

informações sobre a estrutura genética completa dos isolados [11]. 

Embora as manifestações clínicas estejam diretamente relacionadas a 

determinadas espécies de Leishmania, tem sido demonstrado que outros 

Tripanossomatídeos monoxênicos, parasitos naturais de mosquitos, podem 

eventualmente causar LV [7, 8, 12]. Esses casos esporádicos que têm ocorrido 

independentemente do status imunológico dos indivíduos [8], evidenciam a 

passagem destes parasitos não patogênicos em humanos, sendo capazes de se 

estabelecerem e causarem doença. 

 Além da ampla gama de manifestações clínicas inerentes as leishmanioses, 

os relatos de casos atípicos despertam a atenção para investigar mecanismos e 

fenômenos envolvidos na complexidade da doença, que depende de fatores 

inerentes aos hospedeiros e parasitos. Neste contexto, foram selecionados sete 

isolados clínicos obtidos de pacientes diagnosticados com diferentes formas clínicas 

de leishmanioses e caracterizados através de análises genotípicas e fenotípicas. 

Este trabalho demonstrou que tais isolados clínicos pertencem a uma nova espécie 

de parasitos dentro da ordem Trypanosomatida, fornecendo uma visão única sobre a 

etiologia e as bases genéticas da LV e LC. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Leishmania e Leishmanioses - Aspectos Gerais  

 As Leishmanias são protozoários da família Trypanosomatidae, ordem 

Kinetoplastida, possuem corpo geralmente alongado contendo um único flagelo e 

são transmitidas ao hospedeiro mamífero através da picada da fêmea de insetos 

flebotomínios. Estes parasitas são causadores das leishmanioses, um complexo de 

doenças de caráter zoonótico causadas por mais de 20 espécies do gênero 

Leishmania que acometem o homem e diversas espécies de animais domésticos e 

silvestres [1, 2]. 

 As leishmanioses apresentam caráter endêmico em cerca de 88 países e 

afetam  mais de 20 milhões de pessoas em todo mundo. São aproximadamente dois 

milhões de novos casos registrados por ano e mais de 350 milhões de pessoas no 

mundo que se encontram em áreas de risco para a infecção [2]. No Brasil, segundo 

Costa (2005), as leishmanioses são consideradas como endemias de interesse 

prioritário [13]. Conforme dados do Portal da Saúde [14] estima-se que no período 

entre 2006 e 2010 ocorreram em torno de 150 mil casos destas doenças em todo o 

território brasileiro. 

A depender das características apresentadas pelas diferentes espécies de 

parasita e da resposta imunológica do hospedeiro, as leishmanioses podem 

apresentar diferentes formas clínicas no hospedeiro vertebrado, podendo ser 

agrupadas em dois tipos: Leishmaniose tegumentar (LT) e leishmaniose visceral 

(LV). A primeira é classificada de acordo com suas características clínicas em: 

leishmaniose cutânea (LC), apresentando uma intensa reação inflamatória e o 

eventual desenvolvimento de uma lesão local com característica ulcerosa e bordas 

elevadas; esta pode evoluir para a leishmaniose mucocutânea (LMC), com 

destruição na mucosa naso-buco-faríngea; e leishmaniose cutâneo-difusa (LCD), 

apresentando lesões de natureza nodular ou papular e não ulcerosas [3, 15]. A LT 

está distribuída em países como o Irã, Arábia Saudita, Síria, Afeganistão, Brasil e 

Peru, e tem como principais agentes etiológicos no novo mundo as espécies L. 

(Leishmania) amazonensis, L. (Viannia) guyanensis e L. (Viannia) brasiliensis, 

enquanto no velho mundo estão presentes as espécies L.(Leishmania) major e L. 
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(Leishmania) tropica [16, 17].  No Brasil, a incidência de LT tem aumentado nos 

últimos 20 anos em quase todos os estados, com uma média anual registrada em 

torno de 30 mil novos casos [18]. A LT constitui um problema de Saúde Pública, 

sobretudo devido à possibilidade de evoluir para formas clínicas graves, com lesões 

desfigurantes extensas, incapacitando o indivíduo [16]. 

A LV é considerada a forma mais grave da doença e, se não diagnosticada e 

tratada precocemente, pode levar ao óbito [4], sendo a maioria dos casos de 

leishmaniose visceral ocorrentes na Índia, Sudão, Nepal, Bangladesh, Etiópia e 

Brasil [1]. No Velho Mundo, tem-se como agente etiológico as espécies L. donovani 

e L. infantum, enquanto no Novo Mundo a L. chagasi [19, 20]. Devido à semelhança 

morfológica e genética da L. infantum e L. chagasi e por possuírem tropismo pelas 

células do sistema reticulo endotelial, principalmente de órgãos viscerais como baço 

e fígado, alguns estudos sugerem que se tratam da mesma espécie, sendo o nome 

L. infantum empregado como sinônimo de L. chagasi [20, 21]. Os principais sinais e 

sintomas da forma clássica da LV causada por essas espécies incluem aumento 

expressivo de baço e fígado (hepatoesplenomegalia), anemia, fadiga, palidez, 

anorexia, linfoadenopatia, úlceras mucosas, perda de peso, hemorragia digestiva, 

caquexia e febre de longa duração [22, 23]. 

A LV é amplamente distribuída no Brasil, está presente em 21 Unidades 

Federadas e em torno de 1.600 municípios de todas as regiões do país [24]. No 

período de 2001 a 2010, foram registrados no país 33.315 casos de leishmaniose 

visceral (LV), com média anual de 3.332 casos novos. Embora o número de casos 

tenha aumentado no período de 2001 a 2003, a partir de 2004 houve uma 

estabilização em torno de 3000 casos/ano. Embora a doença seja predominante na 

região nordeste do país, a proporção de casos na última década, revelou uma 

redução no percentual de casos nesta região, passando de 73,5% do total de 

confirmados em 2001 para 47,1% em 2010 [25]. 

No estado de Sergipe, casos de leishmaniose visceral vêm sendo registrados 

desde 1934. A incidência média dobrou da década de 80 para 90, passando de 3,37 

para 7,60, sendo a região leste do estado a mais afetada [26]. Segundo o 

DATASUS, neste estado, de 2001 a 2012, foram relatados e confirmados 593 casos 

de LV e 266 de LTA distribuídos nas grandes cidades, a exemplo de Aracaju, 
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Estância e Nossa Senhora do Socorro. A figura 1 mostra a evolução da distribuição 

da LV no estado na última década. 

Figura 1: Distribuição da Leishmaniose visceral no estado de Sergipe. Fonte: 

Sistema de Informação de agravos de notificação de Sergipe, imagem cedida por Marco 

Aurélio de Oliveira Goes. 

A LV é mais frequente em crianças menores de 10 anos, sendo que quase 

metade dos casos registrados ocorre em menores de 5 anos, acometendo em maior 

quantidade o sexo masculino. Os possíveis fatores envolvidos na maior 

susceptibilidade de crianças à doença são a imaturidade do sistema imunológico, 

juntamente com o quadro clínico de desnutrição. Além disso, há uma maior 

exposição das crianças ao vetor no peridomicílio em relação às outras faixas etárias 

[24]. 

Embora a LV seja de caráter rural, a doença se encontra em expansão e 

urbanização em vários municípios, de todas as regiões do Brasil [24]. São muitas as 

causas responsáveis pela manutenção e disseminação da LV, dentre elas estão o 

desmatamento nas áreas rurais, com a invasão do mosquito nas regiões 

peridomiciliares; juntamente com a expansão dos centros urbanos; a presença do 

cão susceptível à infecção pela L. chagasi, além da migração de populações não 

imunizadas para as regiões endêmicas e de fatores socioeconômicos envolvidos 

[28, 29]. 

2.2 Ciclo Biológico 

Leishmania spp. é um organismo unicelular e seu ciclo é heteróxeno, 

parasitando tanto hospedeiros mamíferos quanto invertebrados. Durante o repasto 

sanguíneo de fêmeas de flebotomíneos infectadas, a forma infectante do parasito, 

os promastigotas metacíclicos, são inoculados no hospedeiro vertebrado via 

probóscide, infectando células do sistema fagocítico mononuclear. Uma vez nos 
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fagolissomos dos macrófagos, os promastigotas se transformam em amastigotas e 

se reproduzem por divisão binária. Com isso, o número de amastigotas dentro dos 

macrófagos aumenta e a célula eventualmente sofre lise, liberando as formas 

amastigotas para o meio extracelular, onde podem ser fagocitadas por outros 

macrófagos. O ciclo procede quando um flebotomíneo se alimenta do sangue de um 

hospedeiro infectado, ingerindo parasitas que irão se reproduzir no seu tubo 

digestivo, transformando-se novamente em promastigotas. Após o estágio de 

metaciclogênese, é alcançada a forma metacíclica infectante na glândula salivar do 

inseto. Desta forma, o ciclo é completado quando num próximo repasto sanguíneo 

do inseto, parasitas são novamente inoculados em algum hospedeiro vertebrado [30, 

31].  

2.3 Ferramentas moleculares para identificação de Tripanossomatídeos 

Na metade do século 20 ocorreu um crescente número de publicações 

mostrando novas espécies de Tripanossomatídeos de insetos, além do 

desenvolvimento de um sistema taxonômico [9]. Naquela época e, durante as 

próximas décadas, o principal método de investigação para identificação de 

Tripanossomatídeos foi à microscopia de campo claro. Esse período culminou em 

meados da década de 1960 com o sistema de taxonomia baseada na morfologia por 

Hoare e Wallace [32, 33], que redefiniram o gênero com base nos tipos morfológicos 

específicos e ciclos de vida dos parasitos. Historicamente, a caracterização e 

identificação de isolados de Leishmania e sua patologia clássica dependia de uma 

variedade de fatores como a localização geográfica, manifestações clínicas, 

especificidade que apresentam aos vetores e hospedeiros, comportamento das 

culturas in vitro e in vivo, além de ensaios imunológicos e sorológicos. Embora esse 

conjunto de parâmetros ainda permaneça importante no diagnóstico e identificação 

de Leishmania e leishmanioses, são, por si só, insuficientes para a identificação 

definitiva da espécie. Uma vez que as formas promastigotas e amastigotas de 

diferentes espécies de Kinetoplastida relacionados são muitas vezes 

morfologicamente indistinguíveis, observa-se uma grande variedade de categorias 

de Leishmanias e frequentes erros de identificação. Nos tópicos 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 e 

2.3.4 serão comentadas as principais abordagens utilizadas neste estudo para 

identificação de Tripanossomatídeos, com ênfase no gênero Leishmania. 
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2.3.1 Eletroforese de isoenzimas (Multilocus Enzyme Eletrophoresis – MLEE) 

A análise de isoenzimas ou MLEE é considerada o padrão-ouro para 

identificação, caracterização e diversidade genética de Leishmania, que detecta 

diferentes alelos de genes constitutivos por meio da mobilidade eletroforética distinta 

das enzimas que eles codificam [34-36]. Diferenças na mobilidade das bandas 

geralmente refletem as diferenças na carga (sequência de aminoácidos) de 

proteínas e assim, indiretamente, diferenças de nucleotídeos nos genes que as 

codificam. Na técnica de MLEE, de uma forma geral, assume-se que os isolados 

exibem a mesma mobilidade para uma determinada enzima contendo o mesmo alelo 

do gene subjacente, que pode ser visualizada em gel de amido ou acetato de 

celulose [37]. Essa abordagem é uma das ferramentas moleculares mais utilizadas 

para identificação e caracterização de zimodemas, que consistem em um grupo de 

parasitos apresentando os mesmos perfis para todos os sistemas enzimáticos 

estudados [34]. Uma das vantagens dessa técnica é o seu caráter codominante, 

onde é possível identificar facilmente perfis heterozigóticos e potenciais híbridos. 

Além do mais, se a proteína for altamente polimérica, pode-se distinguir entre um 

perfil heterozigótico e uma infecção mista, por exemplo. Entretanto, essa ferramenta 

possui algumas desvantagens como a necessidade do isolamento e cultivo do 

parasito para o uso de uma grande quantidade de proteína, sendo bastante 

dispendioso, custoso e tecnicamente exigente. Por último, tem um poder 

discriminatório relativamente pobre, uma vez que as substituições de nucleotídeos 

que não alteram a composição dos aminoácidos não são detectáveis, assim como 

as mudanças na composição dos aminoácidos que não modificam a mobilidade 

eletroforética [34, 37]. 

2.3.2 Eletroforese de campo pulsado (Pulse-Field Gel) 

 A eletroforese de campo pulsado tem sido utilizada para verificar variações no 

tamanho dos cromossomos de diversas espécies e consiste em utilizar um campo 

elétrico de orientação alternante para separar os fragmentos de DNA de acordo com 

o tamanho numa matriz de gel de agarose [38]. Essa técnica segue o princípio de 

que, durante uma eletroforese em campo contínuo, as moléculas de DNA com 

tamanhos entre 30-50 kb migram com a mesma mobilidade. No entanto, se o DNA é 

forçado a mudar de direção durante a eletroforese, diferentes tamanhos de 

fragmentos dentro dessas bandas difusas irão se separar umas das outras. A cada 
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reorientação do campo elétrico no gel, os fragmentos de DNA menores vão se 

mover em uma nova direção mais rapidamente em relação aos fragmentos maiores 

[37]. Essa abordagem tem sido largamente utilizada para caracterização genética de 

populações de Leishmania [39-44]. A variabilidade dos cariótipos entre as diferentes 

espécies mostrou ser resultado principalmente do rearranjo cromossomal, um evento 

que ocorre em uma taxa diferente da de mutações pontuais [45]. No gênero 

Leishmania, o cariótipo molecular apresenta uma extensiva plasticidade, assim 

como, certo grau de conservação [46]. Dois principais tipos de protocolos foram 

desenvolvidos para o estudo genético de polimorfismos em Leishmania: a análise do 

tamanho das bandas dos cromossomos coradas com brometo de etídio  [47-49] e a 

análise do tamanho de cromossomos seguida de hibridização com sondas 

específicas para genes como gp63, psa-2 e mini-éxon [43, 49-51]. O cariótipo 

molecular é ideal para estudar divergências evolucionárias recentes, incluindo 

diversificação eco-geográfica, por causa da rápida taxa de evolução que esses 

parasitos apresentam (resultando principalmente da adição ou deleção das regiões 

em tandem, que são sequências lineares repetidas, comuns no genoma de 

Leishmania). Apesar dessa taxa evolutiva rápida do cromossomo, diferenças 

significantes podem ser observadas entre as principais linhagens, provavelmente 

devido a rearranjos mais ou menos frequentes como a translocação, fissão ou fusão 

[52]. 

2.3.3 Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 

Dentre as ferramentas moleculares mais empregadas na identificação de 

gênero, espécie, diversidade genética e evolução de Leishmania está a Reação em 

Cadeia da Polimerase [37, 53]. Devido à alta sensibilidade, especificidade e rápida 

amplificação, essa técnica é ideal no caso de microrganismos que não podem ser 

cultivados in vitro ou que demandam um período longo de incubação [54, 55]. 

Adicionalmente, a PCR tem sido utilizada como uma estratégia complementar aos 

testes parasitológicos clássicos para diagnóstico das leishmanioses [37]. 

 As principais abordagens de PCR são a identificação de espécie com base no 

polimorfismo de fragmentos de restrição (PCR-RFLP) e o DNA polimórfico 

amplificado aleatoriamente (RADP). Estas se tratam de técnicas rápidas e simples 

aplicadas em biologia molecular e estudos epidemiológicos que trazem informação 
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sobre a natureza e diversidade genética de populações de parasitos em uma região 

geográfica específica [37].  

O PCR-RFLP é largamente utilizado e baseia-se na amplificação pela PCR de 

um fragmento específico de qualquer região do genoma e na digestão deste 

fragmento com diversas enzimas de restrição que clivam o DNA em sítios 

específicos conhecidos como sítios de restrição, gerando perfis que podem ser 

visualizados em géis [38]. Essa metodologia tem sido aplicada para vários genes 

dentro do gênero Leishmania como as sequências codificantes para gp63 [56, 57], 

amplificação da região do kDNA [58], gene da cisteína proteinase B [59] e 

sequências de mini-éxons [60]. Em 2006, foi demonstrado que esta técnica 

apresenta diversas vantagens em relação à eletroforese de isoenzimas como a 

capacidade de diferenciar parasitos de Leishmania de importância clínica usando 

apenas uma enzima (Rsal) e a alta sensibilidade quando utilizada diretamente em 

biópsias de indivíduos infectados. Além disso, devido a grande diversidade das 

enzimas utilizadas, pode ser também empregada para fins taxonômicos, ecológicos 

e epidemiológicos [61].  

Diferentemente do PCR-RFLP, não se faz necessário o conhecimento prévio 

da sequência de DNA que será amplificada para a RAPD, uma vez que apenas 

pequenos oligonucleotídeos de uma sequência aleatória são utilizados para 

amplificação. Nesse caso, na maioria das vezes, um determinado número de 

oligonucleotídeos é testado individualmente e aqueles que resultam em padrões de 

bandas reproduzíveis são usados para estudos genéticos [37]. Esta técnica é um 

método bastante eficiente para obter marcadores genéticos de diversos organismos, 

uma vez que é capaz de identificar polimorfismos detectados em fragmentos de 

DNA, amplificados por PCR, que estão presentes exclusivamente em uma amostra e 

ausente em outra [62-65]. RAPD é muito utilizada em estudos moleculares [66-69] e 

mostrou-se importante para diferenciação de espécies de Leishmania e algumas 

linhagens específicas [70, 71]. Embora seja rápida e simples, a maior desvantagem 

desta técnica é o alto risco de contaminação que apresenta, visto que esses 

oligonucleotídeos podem se ligar a qualquer sequência de DNA complementar. Além 

disso, as bandas que apresentam a mesma mobilidade eletroforética nem sempre 

são homólogas, o que faz com que muitas vezes essa técnica não seja reproduzível 

[37]. 
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2.3.4 Análise genômica 

 O sequenciamento genômico tem transformado o entendimento de como os 

Tripanossomatídeos evoluíram e proporcionou uma nova base para explicar a 

origem do parasitismo na ordem Kinetoplastida.  A tecnologia atualmente conhecida 

como ômica, de uma forma geral, tem sido aplicada para diversos fins e permite a 

identificação de fatores específicos relacionados à biologia parasitária, como a 

virulência e resistência as drogas, a patogênese da doença, revelando detalhes 

dessas interações complexas da tríade hospedeiro, parasito e vetor [72-74]. O 

conhecimento refinado dessa abordagem poderá promover o desenvolvimento de 

novas ferramentas necessárias para o controle das leishmanioses. A análise das 

sequências do genoma total de espécies do gênero Leishmania que causam tanto 

CL quanto LV é o primeiro passo para alcançar esses objetivos, obtendo uma base 

sólida para posteriores análises pós-genômicas [75].  

 Durante os anos 1993 e 1994, cientistas de todo o mundo iniciaram o projeto 

genoma de vários parasitos, estabelecendo as sequências e o mapeamento 

genômico [75]. Em 2005, foi publicada a primeira sequência genômica completa de 

L. major [76], seguida por L. infantum e L. braziliensis [77].  Cerca de dezenas de 

espécies de Leishmania e Trypanosoma foram submetidas à análise genômica e 

transcriptômica por sequenciamento de nova geração [75, 78, 79]. Apesar da imensa 

variabilidade na patogenicidade da doença e diferentes tropismos que estes 

parasitos apresentam, o genoma de todas as espécies de Leishmania estudadas é 

bastante similar, com um alto grau de conservação do conteúdo e arquitetura 

gênica, podendo variar no número de cromossomos, entre 34 e 36 [77, 80]. Em 

geral, o tamanho do genoma nos Tripanossomatídeos é variável: de 27 Mb em L. 

enriettii, 33 Mb em L. major e L. infantum [77, 80] ,  22 Mb em T. b. gambiense e de 

47.5 Mb em T. vivax [81-83]. As famílias de genes que compõem o genoma de 

Leishmania e Trypanosoma são funcionalmente diferenciadas para desempenhar 

diversos papéis em diferentes hospedeiros ao longo do ciclo de vida. Esses 

genomas são organizados em grandes conjuntos policistrônicos, com uma alta 

densidade gênica e ausência quase completa de íntrons [84]. Outra característica é 

que estão posicionados em regiões subteloméricas, com matriz de genes em 

tandem e outras zonas de contingência que promove uma flexibilidade regulatória e 

permite maior diversidade das sequências [79]. No entanto, a análise das regiões 
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gênicas codificantes permitiu a identificação de apenas um pequeno número de 

genes espécie-específicos, sendo a maioria deles relacionados a proteínas de 

função desconhecida [85].  

Apenas uma pequena parte desses genes está associada ao tropismo tecido 

específico. Uma característica observada entre as espécies é de que diversos genes 

específicos de L. infantum, por exemplo, aparecem como pseudogenes em outras 

espécies, como L. major, L. braziliensis, e L. mexicana [85], demonstrando a relação 

destes genes com a disseminação para órgãos viscerais [86].  

Dentre outros genes chaves para a visceralização das espécies do complexo 

donovani, estão os genes da família A2, descritos pela primeira vez em L. donovani, 

exclusivamente expressos no estágio de amastigota [87]. A função destes genes 

também foi descrita utilizando isolados mutantes de L. major expressando genes A2, 

onde animais infectados com esses mutantes apresentaram maior nível de infecção 

no baço [87]. Mais recentemente, uma análise comparativa de genomas e 

transcriptomas de dois isolados de L. donovani fenotipicamente diferentes (LC e LV), 

revelou um aumento no número de cópias dos genes A2 no isolados de LV, 

associado com o aumento da transcrição de mRNA e expressão proteica de genes 

A2, indicando o potencial desses genes na patogenicidade de diferentes isolados de 

Leishmania. [33]. Além da expressão diferencial de genes e produtos específicos 

para sobrevivência dos parasitos nos hospedeiros, a plasticidade do genoma e a 

variação no número de cromossomos (aneuploidia) são consideradas cruciais para o 

estabelecimento e tropismo de Leishmania nos diferentes tecidos, garantindo a 

sobrevivência e sucesso na infecção [88]. 

A genômica comparativa entre Tripanossomatídeos permite a comparação 

direta dos genomas de diferentes espécies, a análise de ganhos e perdas gênicas 

dentro da mesma família e é capaz de identificar genes e proteínas potencialmente 

envolvidos na virulência e adaptação ao hospedeiro vertebrado [89]. Essa 

abordagem genômica é ainda importante em regiões endêmicas para LV, como na 

Índia, onde o sequenciamento de nova geração é fundamental no desenvolvimento 

de diagnóstico, identificação de novos alvos farmacológicos e vacinas [11]. A análise 

do sequenciamento de isolados clínicos de L. donovani revelou ainda a co-infecção 
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com parasitos monoxênicos do gênero Leptomonas, que também tem implicação 

clínica importante no diagnóstico e tratamento da LV [11]. 

2.4 Tripanossomatídeos monoxênicos – Características gerais 

Os Tripanossomatídeos são um grupo de protozoários pertencentes à família 

Trypanosomatidae e a classe Kinetoplastea, caracterizados por uma mitocôndria 

altamente especializada e um genoma mitocondrial extranuclear contendo um 

grande número de cópias, o Cinetoplasto. Todos os Tripanossomatídeos descritos 

são exclusivamente parasitos e apresentam diferentes ciclos de vida, que podem 

envolver um hospedeiro (monoxênico) ou dois (dixênico). Estes parasitos podem ser 

encontrados principalmente no trato gastrointestinal de insetos, sendo que dos nove 

gêneros conhecidos, dois deles incluem espécies patogênicas para hospedeiros 

vertebrados (Leishmania e Trypanososma), enquanto algumas espécies de 

Phytomonas são exclusivamente patógenos de plantas [90].  

Mais de 100 espécies de Tripanossomatídeos monoxênicos têm sido 

descritas e são pertencentes aos gêneros Crithidia, Herpetomonas, Blastocrithidia e 

Leptomonas [90]. Embora tais espécies parasitem principalmente insetos da ordem 

Diptera e Hemiptera, existem relatos de infecção da ordem Hymenoptera, 

Lepidoptera, Orthoptera, Siphonaptera. As espécies de Tripanossomatídeos 

monoxênicos podem ser transmitidas de um inseto a outro através de alimento 

contaminado, coprofagia e/ou canibalismo [90]. Tais espécies são também 

conhecidas como “Tripanossomatídeos inferiores” pelo fato de que é provável que 

espécies dixênicas como Leishmania e Trypanososma tenham surgido de um 

ancestral comum monoxênico [91].  

Uma das vertentes que explicam a contribuição das forças evolutivas na 

adaptação ao hospedeiro vertebrado é de que a reprodução assexuada por divisão 

binária é mais frequente na população de patógenos do que a recombinação, 

proporcionando uma menor troca de material genético entre os parasitos [92]. 

Entretanto, a recombinação tem sido descrita em diversas espécies de 

Tripanossomatídeos, dentre elas L. major, L. donovani, L. guyanensis, L. infantum, 

T. cruzi, T. brucei e T. congolense [93-95]. Em Leishmania, foi demonstrado que a 

troca genética entre as espécies L. infantum e L. major no vetor Phlebotomus 

papatasi levou ao aumento do potencial de transmissão deste híbrido [96, 97]. No 
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entanto, em espécies monoxênicas a recombinação tem sido pouco investigada, 

sendo estudada somente em C. bombi e C. fasciculata [98-100]. Os resultados 

mostram que, enquanto a recombinação não ocorreu em C. fasciculata, algumas 

amostras de C. bombi foram capazes de realizar troca de material genético, com 

eventuais trocas em infecções mistas [101, 102]. 

Morfologicamente, as espécies monoxênicas são muito semelhantes às 

dixênicas e compartilham um mesmo estágio evolutivo, o de promastigota. Mais 

recentemente os gêneros Crithidia, Lotmaria, Leishmania e Leptomonas foram 

agrupados em uma nova subfamília denominada Leishmaniinae, na qual parasitos 

monoxênicos e dixênicos se encontram numa mesma posição filogenética [103]. No 

entanto, diferentemente dos dixênicos que desenvolveram a habilidade de 

sobreviver em macrófagos de hospedeiros vertebrados, espécies monoxênicas mais 

primitivas como a Leptomonas costoris são apenas capazes de se transformarem 

em amastigotas. Por outro lado, esses parasitos inferiores são de fácil cultivo, sendo 

capazes de crescer mesmo em meio pobre de nutrientes [104]. 

Embora a classificação monoxênica e dixênica implique nas diferenças 

evolutivas que estes parasitos apresentam, essa denominação não é definitiva, visto 

que alguns Tripanossomatídeos monoxênicos são capazes de suportar 

temperaturas mais elevadas e sobreviver no sangue de hospedeiros vertebrados 

[105-107]. Tem sido proposto que certas condições podem permitir com que 

espécies monoxênicas alterem seu ciclo de vida e se tornem dixênicas facultativas. 

Na ausência de um mecanismo imunológico eficiente pra eliminar o parasito, pode 

ocorrer o estabelecimento da infecção dessas espécies [108, 109].  

A genética populacional e especiação de Tripanossomatídeos monoxênicos 

têm sido pouco exploradas, com informações somente sobre as espécies dixênicas 

de interesse médico, tais como Trypanosoma e Leishmania. Além disso, a 

similaridade morfológica e reação cruzada com espécies de Leishmania faz com que 

os casos clínicos de infecção humana com esses parasitos monoxênicos muitas 

vezes sejam subestimados. 
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2.5 Infecção por Tripanossomatídeos monoxênicos 

A infecção por Tripanossomatídeos monoxênicos tem sido descrita 

principalmente em espécies de plantas como café e palma de coqueiro e tem 

chamado atenção pela grande importância econômica que os danos nestas 

plantações representam [90]. Adicionalmente a plantas, no início do século passado 

foi demonstrado experimentalmente que Tripanossomatídeos monoxênicos eram 

também capazes de infectar algumas espécies de pássaros e mamíferos [110-112]. 

Em 1957, a infecção por Crithidia isolada do hemíptero Urophthalmus davisi foi 

mostrada em modelo experimental de infecção com embriões de galinha, com 

intensa multiplicação de coanoamastigotas nas membranas embrionárias, embora 

sem patologia evidente [113]. Um dos pré-requisitos levados em consideração para 

tal infecção foi a adaptação prévia de Crithidia a temperaturas mais baixas, 

reduzindo a temperatura do hospedeiro de 37°C a 30°C. Uma vez que o parasito se 

estabelece no hospedeiro a 30°C, cerca de 2 dias após ele é capaz de se proliferar 

mesmo após o aumento da temperatura [90].  

A existência desses grupos de parasitos monoxênicos em humanos foi 

sugerida pela primeira vez por Laveran e Franchini [111] e descrita por McGhee e 

Reason em 1974 [90]. Neste caso, foi documentada uma infecção humana por 

Herpetomonas, um parasita simbionte exclusivo de Diptera, sem a necessária 

adaptação a altas temperaturas como realizado para Crithidia. Esses achados de 

que protozoários monoxênicos são capazes de parasitar humanos têm levado a uma 

reavaliação mais cuidadosa do papel desses Tripanossomatídeos inferiores como 

possíveis parasitos de vertebrados.  

Em parasitos mais complexos como Leishmania, o sucesso da infecção e 

desenvolvimento do parasito nas células do sistema fagocítico mononuclear dos 

hospedeiros vertebrados depende de interações específicas entre as glicoproteínas 

de superfície e receptores de galectina das células hospedeiras [114-116]. É muito 

provável que, em parasitos monoxênicos, o tipo e os mecanismos moleculares desta 

interação também sejam responsáveis por conferir a especificidade da relação 

parasito-hospedeiro. Os detalhes dessas interações variam entre as espécies, mas, 

quando presentes no hospedeiro, os Tripanossomatídeos são encontrados 

predominantemente no intestino médio de insetos, onde podem ser visualizados 

https://www.google.com.br/search?dcr=0&biw=1745&bih=841&q=hem%C3%ADptero+Urophthalmus+davisi&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi1uvvlgMnXAhVCI5AKHcpRBqwQBQgkKAA
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como uma camada de células revestindo a parede intestinal, aderidas por meio do 

flagelo [90, 117, 118].  

A habilidade desses parasitos infectar células de hospedeiros mamíferos foi 

elegantemente demonstrada em estudo publicado em 2004 [119]. Uma gama de 

moléculas está envolvida no processo de reconhecimento e sobrevivência 

intracelular de Tripanossomatídeos no hospedeiro vertebrado. Em Leishmania, a 

leishmanolisina ou glicoproteína de superfície de 63 kDa (gp63) é essencial para a 

degradação da matriz extracelular, resistência a lise do sistema complemento, na 

fagocitose e sobrevivência do parasito dentro dos fagolisossomos [120-123]. Assim, 

a neutralização da leishmanolisina reduz a capacidade do parasito em infectar a 

célula do hospedeiro [129]. Tem sido descrito que Tripanossomatídeos inferiores 

apresentam moléculas homólogas a esta [124-127], as quais desempenham papel 

importante no processo de adesão ao epitélio intestinal de insetos [125, 128].  

2.6 Casos clínicos de leishmaniose-like causados por espécies de 

Tripanossomatídeos monoxênicos 

 A LV causada por espécies do complexo donovani muitas vezes apresenta 

sintomas clínicos e prognósticos bastante similares à síndrome de esplenomegalia 

tropical associada a outras doenças parasitárias tropicais e subtropicais como a 

malária. Essa apresentação clínica é frequentemente diagnosticada erroneamente, 

podendo levar a consequências fatais. Além disso, o aumento no número de casos 

clínicos nos últimos anos que não respondem ao tratamento pode estar relacionado 

com tais manifestações, sendo preocupante, sobretudo, em países onde a doença é 

endêmica, como Índia e Sudão [3, 130]. 

 Os casos clínicos de leishmaniose causados por outros flagelados têm sido 

observados desde o século passado e o posterior isolamento dos parasitos para 

análises do perfil isoenzimático e dendogramas de cluster resultou na identificação 

de novas espécies e subespécies de Leishmania. Adicionalmente, isolados de 

Leishmania-like de pacientes, insetos e outros reservatórios também passaram a ser 

identificados mais recentemente. A análise de zimodemas de isolados de 

leishmaniose cutânea e visceral levou a identificação de 11 subpopulações de L. 

donovani e 6 subpopulações do complexo de espécies L. tropica endêmicas em 

diferentes regiões geográficas do Quênia [7].  
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A infecção humana por Tripanossomatídeos monoxênicos ou mesmo por 

parasitas não identificados pode estar relacionada com o status imunológico do 

indivíduo [131], uma vez que foram observadas lesões nodulares difusas em um 

paciente HIV positivo causadas por um Tripanossomatídeo não identificado. A 

melhor caracterização desse patógeno revelou ser um membro típico da família 

Tripanossomatidae que difere de todas as espécies de Leishmania do Novo e Velho 

Mundo, Trypanosoma e Sauroleishmania, sendo considerado, desta forma, como 

um Tripanossomatídeo inferior monoxênico [131]. 

O achado desses parasitos não identificados tem ocorrido também 

independentemente da condição imunológica dos indivíduos, como demonstrado 

nos casos de infecção por Tripanossomatídeos não identificados descritos nas 

Antilhas francesas [8, 132]. Em ambos os trabalhos, a doença clínica se apresentou 

com manifestações cutâneas muito similares as lesões ulcerosas das leishmanioses 

cutâneas localizadas. Desta forma, esses achados levaram a 3 principais hipóteses: 

1) a de que exista um novo grupo de Tripanossomatídeos dixênicos capaz de 

infectar humanos; 2) de que alguns indivíduos são mais susceptíveis a eventuais 

infecções por Tripanossomatídeos monoxênicos ou 3) os parasitos foram 

incorretamente relatados como Tripanossomatídeos inferiores. Para testar essas 

hipóteses, foram utilizadas as técnicas de análise de isoenzimas e a microscopia 

eletrônica, que demonstraram que este grupo não tem relação com outros parasitos 

Tripanossomatídeos monoxênicos, e, são bastante diferentes de qualquer outra 

espécie de Leishmania descrita [132]. 

Em regiões da índia, como Bihar, onde a leishmaniose é endêmica, o agente 

etiológico mais frequentemente relacionado à LV é a L. donovani, o que faz com 

que, na maioria dos casos, os parasitos não sejam genotipados para confirmação da 

espécie. Um estudo realizado em 2009 utilizou a eletroforese de enzimas multilocus 

para identificar isolados de L. donovani de Bangladesh, Bihar (India) e Nepal, e 

mostrou que estes diferentes isolados formaram uma população muito homogênea 

independente da região geográfica, manifestações clínicas e grau de 

susceptibilidade aos antimônios [133]. Desta forma, os autores sugeriram que uma 

população homogênea única de L. donovani esteja em circulação e que esta pode 

estar relacionada com a disseminação da LV nessa região.  
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Um outro estudo verificou a identidade de 120 isolados de casos clínicos de 

LV das regiões de Bihar e Uttar Pradesh na Índia por PCR-RFLP. Dentre estes, 9 

foram relatados como casos atípicos de LV, nos quais o sequenciamento da região 

18S dos isolados mostrou maior similaridade com espécies do gênero Leptomonas 

[12]. Um destes isolados foi utilizado em modelo experimental de infecção utilizando 

camundongos BALB/c, o qual foi isolado novamente in vivo e submetido à 

identificação por PCR da região ITS1 que revelou uma infecção mista de 

Leptomonas sp. e L. donovani. Tal presença de ambos os isolados pode também 

estar presente nos pacientes, e a persistência de Leptomonas nessas amostras 

pode estar relacionada ao quadro de imunossupressão associado com a LV [12].  

Além da diversidade de manifestações clínicas inerentes as leishmanioses, os 

relatos de casos atípicos despertam a atenção para investigar mecanismos e 

fenômenos envolvidos na complexidade da doença, que depende de fatores 

inerentes aos hospedeiros e parasitos. Nesse sentido, mais estudos são necessários 

para uma maior percepção desse fenômeno e conhecimento sobre a etiologia e as 

bases moleculares da LC e LV. 
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CAPÍTULO 2 

1. OBJETIVOS 

1.1 Geral  

 Avaliar os aspectos biológicos e moleculares de isolados clínicos de pacientes 

com quadro clínico de leishmaniose-like. 

1.2 Específicos 

1.2.1 Verificar diferenças estruturais e moleculares entre os isolados clínicos de 

pacientes com quadro clínico de leishmaniose-like e isolados de referência de 

Leishmania. 

1.2.2 Determinar as relações filogenéticas entre os isolados clínicos de pacientes 

com quadro clínico de leishmaniose-like e isolados de referência de Leishmania. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Desenho experimental dos objetivos 1 e 2 

1.2.1 Verificar diferenças estruturais e moleculares entre os isolados clínicos de 

pacientes com quadro clínico de leishmaniose-like e isolados de referência de 

Leishmania. 

1.2.2 Determinar as relações filogenéticas entre os isolados clínicos de pacientes 

com quadro clínico de leishmaniose-like e isolados de referência de Leishmania. 
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2.2 Obtenção dos isolados clínicos  

As formas promastigotas de 7 isolados clínicos foram utilizadas no presente 

estudo. Dentre elas, HU-UFS14, LVH21, LVH23 e LVH60 foram isoladas de 

aspirado de medula óssea de pacientes diagnosticados com LV no Hospital 

Universitário da Universidade Federal de Sergipe. As amostras LVH60a e LVH60 

foram isoladas do mesmo paciente, sendo a que a LVH60a foi isolada de lesões 

nodulares disseminadas na pele após 8 meses de tratamento, enquanto a LVH60 foi 

obtida da punção da medula óssea. O diagnóstico de LV foi confirmado através da 

observação microscópica de amastigotas em aspirados da medula óssea e cultura 

de promastigotas após o isolamento. Além disso, o teste sorológico rK39 positivo foi 

também utilizado como critério. Exceto para o isolado HU-UFS14 (identificado com 

L. infantum chagasi), o resultado da identificação de espécie dos parasitos por 

MLEE [34], realizado pelo laboratório da CLIOC (Coleção de Leishmania do Instituto 

Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro) foi inconclusivo para os demais isolados de LV. Os 

parasitos LTCP15171 e LTCP393, inicialmente identificados como L. (V) braziliensis 

foram isolados de lesões de pele de pacientes diagnosticados com LC em Corte de 

Pedra, Bahia, como descrito previamente [134, 135]. Todos os procedimentos foram 

realizados mediante a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital 

Universitário da Universidade Federal de Sergipe (CAAE 0151.0.107.000–07, CAAE 

04587312.2.0000.0058) e da Universidade Federal da Bahia (CAAE 5/2006). Os 
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participantes da pesquisa ou seus responsáveis legais assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido. 

2.3 Curva de crescimento e análise morfométrica 

Os isolados clínicos foram cultivados em estufa B.O.D. a 24±1ºC em meio 

Schneider’ Insect Media (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO) suplementado com 20% de 

soro bovino fetal inativado a 56°C, 5% de penicilina/estreptomicina e 2% de urina 

humana masculina.  Todos os isolados foram criopreservados em meio de 

congelamento contendo 10% de DMSO e 90% de soro bovino fetal. As culturas de 

promastigotas dos pacientes com LV foram estabelecidas utilizando um estoque 

criopreservado, enquanto que os parasitos LTCP15171 e LTCP393 foram 

recuperados a partir da infecção experimental com animais BALB/c, como descrito 

anteriormente [135]. Para a curva de crescimento, um inóculo inicial de 105 

promastigotas (L. braziliensis, MHOM/BR/1975/2903, L. (L.) chagasi 

(MHOM/BR/74/PP75), HU-UFS14, LVH21, LVH23, LVH60, LVH60a,  LTCP15171 e 

LTCP393) foi cultivado em meio Schneider completo, em garrafas de cultura celular 

e a taxa de crescimento foi avaliada através da contagem diária dos parasitos em 

câmera de Neubauer. Após 6 dias de cultura, os promastigotas foram submetidos a 

um esfregaço e corados com o kit de coloração panótico rápido (Laborclin) para 

análise em microscópio de campo claro, sendo as imagens capturadas na objetiva 

de imersão. As análises morfométricas foram realizadas através do programa 

CellProfiler [136] e Digimizer [137], para analisar as dimensões celulares e 

flagelares, respectivamente. Para essas análises, foram utilizadas como referência, 

os isolados para Leishmania MHOM/BR/74/PP75 (L. (L.) chagasi) e 

MHOM/BR/1975/M2903 (L. braziliensis). 

2.4 Análise do cariótipo molecular por eletroforese em campo pulsado  

A análise do perfil cromossomal dos isolados e seus clones foi realizada por 

eletroforese em campo pulsado, como descrito anteriormente [138]. Para isso, os 

promastigotas dos isolado clínicos (HU-UFS14, LVH21, LVH23, LVH60, LVH60a,  

LTCP15171 e LTCP393) e isolados de referência de Leishmania (L. braziliensis, 

MHOM/BR/1975/2903; L. major, cepa LV39, MRHO/Sv/59/P; L. amazonenesis, cepa 

PH8, IFLA/BR/1968/PH8 e MHOM/BR/1973/M2269; e L. donovani 

MHOM/ET/67/HU3 / LV9) foram imobilizados em pequenos moldes de agarose com 

baixo ponto de fusão a 2% e incubados com uma solução de lise contendo 0.5M 
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EDTA pH 9.0, 1% proteinase K por 48 horas a 45°C. Após isso, os moldes foram 

submetidos à eletroforese utilizando um aparelho de campo elétrico (CHEF DR II, 

BioRad, USA) a 14°C, a 4,5 V cm-1  por 48 horas com pulso alternado entre 50s-

120s. O marcador de peso molecular entre 50-1,000 kb (New England Biolabs) foi 

usado para a eletroforese. Os géis foram corados com brometo de etídeo 

(concentração final de 0.5 µg/mL) e as imagens capturadas com o sistema Image 

Quant LAS 4000. A seleção de clones de cada isolado foi obtida pelo plaqueamento 

das culturas em meio 199, suplementado com 10% de soro bovino fetal inativado a 

56°C, 1% de penicilina/estreptomicina e ágar nobre (todos da Sigma-Aldrich, St. 

Louis, MO). As placas foram mantidas por 24°C por 10-15 dias pra visualização das 

colônias de parasitos, como descrito anteriormente [138]. 

2.5 Detecção das sequências isolado-específicas em amostras de pacientes 

Para detectar as sequências dos isolados clínicos foram desenhados primers 

usando o programa primer3 (http://bioinfo.ut.ee/primer3/) para selecionar sequências 

únicas encontradas apenas nos isolados com base nas informações obtidas dos 

dados extraídos das CDS através das sequências não-homólogas entre as espécies 

de Leishmania e os isolados. As sequências utilizadas para os isolados 

LVH60/LVH60a foram, respectivamente: Forward - 5’-

AACGACAACAACGACAGCAG-3’; Reverse - 5’-TTTGGTTGTGTCGCCAATTA-3’; 

Foward – 5’-TCCTTCTTTACATGTCCGCC-3’, Reverse – 5’-

ATCGCGTCGAAGAGGAAGTA-3’. Para obtenção das amostras dos pacientes, 

foram utilizados baço, medula óssea, lisado celular de PBMC e material de pele 

parafinizado. O DNA genômico foi purificado utilizando o kit PureLink® Genomic 

DNA, seguindo as recomendações do fabricante. Os produtos do PCR foram 

visualizados através da eletroforese em gel de agarose 2% corado com 0.5 µg/mL 

de brometo de etídio, sendo as imagens capturadas utilizando o ChemiDoc MP 

Image System (Bio-Rad, USA).  

2.6 Extração de DNA e sequenciamento do genoma total 

Para a extração de DNA, promastigotas foram cultivados de 3 a 5 dias até 

atingir a concentração de 2x107 de parasitos/mL. As culturas foram lavadas em PBS 

1x, centrifugadas e os precipitados foram armazenados para extração de DNA 

genômico utilizando o kit through Wizard® Genomic DNA Purification Kit (Promega), 

seguindo as recomendações do fabricante. As amostras de DNA foram quantificadas 

http://bioinfo.ut.ee/primer3/
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usando o espectofotômetro NanoDrop™ ND-1000 (Thermo Scientific) e 

acondicionadas a -20°C até seu uso para sequenciamento e detecção de amplicon 

por PCR. O sequenciamento do genoma total foi realizado seguindo o protocolo da 

Illumina com 50 ng de DNA genômico das culturas de promastigotas, usando o 

Nextera® XT DNA Library Preparation Kit and HiSeq® Rapid SBS Kit v2 (500-cycle, 

2x250 bp paired-end reads) no sistema HiSeq® 2500 Rapid Run mode system, 

seguindo as recomendações dos fabricantes, no centro de genômica da ESALQ, na 

Universidade de São Paulo, Piracicaba. As livrarias de DNA foram sequenciadas em 

duplicata, em duas lanes da flow-cell. Uma média de 47,3 milhões de paired-end 

reads foram produzidas para cada isolado. Cerca de 20% de paired-end reads para 

cada amostra sequenciada foram descartadas durante o processo de filtração 

devido à baixa qualidade ou contaminação do primer. 

2.7 Análise de bioinformática 

O controle de qualidade dos dados da sequência bruta foi realizado com o 

FastQC (http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/). Para o corte de 

sequência dos adaptadores/primers e baixa qualidade das reads foi usado o Trim 

Galore versão 0.4.1 

(https://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/trim_galore/), rendendo de 76-

186 milhões de reads por parasito sequenciado. 

As sequências codificantes (CDS) de todas as ORFs (open reading frames) 

foram extraídas de sequências consenso de contig usando a ferramenta 

EMBOSS11. As CDS traduzidas foram validadas e ajustadas para iniciar as 

pesquisas no BLAST-P contra as sequências de proteínas dos bancos de dados 

NCBI RefSeq e RefSeq Protozoa and UniProtKB/Swiss-Prot. As sequências de 

proteínas anotadas do genoma de referência de Kinetoplastidae foram recuperadas 

do NCBI ou outros sites. Quando as sequências de proteínas foram indisponíveis 

para genomas publicamente disponíveis, as CDS foram extraídas como realizado 

para as sequências dos isolados clínicos. 

 A identificação dos genes ortólogos nos genomas de referência e as 

sequências das proteínas deduzidas dos isolados clínicos foram realizadas com o 

Reciprocal Smallest Distance Algorithm15 (RSD). A matriz de distância foi 

computada usando sequências de peptídeos ortólogos encontrados em todos os 

http://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/fastqc/
https://www.bioinformatics.babraham.ac.uk/projects/trim_galore/
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pares de organismos. Os dendogramas de clusters hierárquicos dos valores médios 

da matriz de distância dos ortólogos foram realizados com pvclust16 R package, 

utilizando-se do método de distância Euclidiano. 

Para a análise filogenética nos estudos de taxonomia molecular dos 7 

isolados clínicos, utilizou-se CDS traduzidas dos genes padrões de Leishmania 

(GAPDH, COX4 e CysS) através da comparação de seus respectivos genes 

ortólogos de organismos kinetoplastidae. As árvores filogenéticas foram construídas 

com o método Maximum Likelihood (ML) com Jones-Taylor-Thornton (JTT) matrix-

based substitution model e o programa 1,000 bootstrapping test using MEGA 6 

software. 

2.8 Disponibilidade dos dados 

As sequências e montagens geradas neste estudo foram registradas com  

GenBank/NCBI com o número de acesso no BioProject PRJNA398352.  

2.9 Análise estatística  

Para analisar os diferentes isolados de parasitos em múltiplos pontos da 

curva de crescimento, utilizou-se o método Two-way ANOVA. Para as análises 

morfométricas de comparação entre as amostras de Leishmania de referência e os 

isolados clínicos, utilizou-se o test t não pareado. Para análise estatística foi utilizado 

o software Graphpad Prism 5.0. Os dados foram considerados estatisticamente 

significativos quando P < 0.05. 

 

3. RESULTADOS  

 

3.1 Resultados dos objetivos 1.2.1e 1.2.2 

3.1.1 Artigo 1 

Casos de leishmaniose-like causados por novos Tripanossomatídeos no 

Brasil. 

Novel Trypanosomatid causes Leishmaniasis-like disease cases in Brazil. 

Dos 7 isolados clínicos utilizados neste estudo, 4 foram casos atípicos de LC 

(LTCP393) e LV (LVH60/LVH60a e LVH23), caracterizados pela gravidade, 

recidivismo e não responsividade ao tratamento (Tabela 1).  
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Tabela 1. Informações gerais sobre os isolados clínicos responsáveis pelos casos de 
leishmaniose. 

Diagnóstico de leishmaniose visceral 

 

Isolado 

Clínico  

 

Ano de 

isolamento 

 

Tecido 

 

Idade 

 

Gênero 

 

Tratamento  

 

Recidivismo 

Tempo 

De 

cura 

Teste 

sorológico 

(rK39) 

 

MLEE 

Ensaios 

experiemntais 

 

LVH21 

 

2010 

 

MO 

 

2 

 

F 

 

Antimonial 

 

Nenhum 

 

N/A 

 

Inconclusivo 

 

N/A 

 

N/A 

LVH23 2010 MO 24 M 
anfotericina 

B 

Lipossomal 

Sim Não 

curado 
Positivo Inconclusivo ON e Antimônio 

resistente [139]  

LVH60 2011 MO 64 M 
anfotericina 

B 

Lipossomal 

Sim, 3 
Caso 

fatal 

Positivo Inconclusivo N/A 

LVH60a 

(LPPD) 
2012 LP 65 M 

anfotericina 

B 

Lipossomal 

Sim, 3 
Caso 

fatal 

Positivo Inconclusivo N/A 

HU-UFS14 2009 MO 15 M 

Antimonial 

e 

anfotericina 

B 

Lipossomal  

N/A N/A Positivo L. infantum 

ON e Antimônio 

resistente [139]; 

modelo murino 

de 

infecção[140] 

Diagnóstico de leishmaniose cutânea/mucocutânea 

 

LTCP15171 

(CL) 

 

2006 

 

LP 

 

38 

 

M 

 

Antimonial 

 

None 

 

60 

anos 

 

N/A 

 

L. 

braziliensis 

 

ON e Antimônio 

resistente [134]; 

modelo murino 

de infecção 
[135] 

LTCP393 

(CL/MCL) 
2003 LP 26 M 

Antimonial, 

pentoxifilina 

e 

amfotericina 

B 

Lipossomal 

Sim, durante 

décadas 

22 

anos 
N/A L. 

braziliensis 

ON e Antimônio 

resistente [134]; 

modelo murino 

de infecção 
[135] 

 

LPPD: Lesões de pele papulares disseminadas; LC: Leishmaniose cutânea; LMC: Leishmaniose 
mucocutânea; MO: Medula óssea; LP: Lesão de pele; F: Feminino; M: Masculino; N/A: não disponível 
ou não aplicável; MLEE: multi-locus enzyme electrophoresis; ON: Óxido nítrico. 

 

Um dos pacientes foi a óbito devido à gravidade da doença (LVH60/LVH60a). 

Clinicamente, este apresentou um quadro clínico de LV, com hepatoesplenomegalia 
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característica e a presença de formas amastigotas do parasito dentro dos 

macrófagos no fígado (LVH60) (Figura 2). 

 

 

Figura 2: Caso fatal de leishmaniose visceral (isolados LVH60 e LVH60a). 
Lesões nodulares e papulares na pele após 8 meses de tratamento com anfotericina B 
lipossomal (A,C). Imagens representativas de amastigotas do novo grupo de 
Tripanossomatídeos em cortes de baço e fígado do paciente infectado (B, D), 
respectivamente. As lâminas foram coradas com hematoxilina-eosina e analisadas na 
objetiva de 100x em imersão. A barra da escala representa 50 µm. As setas indicam os 
amastigotas dentro dos macrófagos.  

 

O mesmo paciente apresentou manifestações cutâneas sob a forma de 

lesões papulares e nodulares na pele, contendo macrófagos maciçamente 

infectados por amastigotas (LVH60a) (Figura 2). O paciente do isolado LVH23 foi 

submetido à esplenectomia devido à refratariedade ao tratamento e persistência da 

doença, com parcial resposta ao tratamento com anfotericina B lipossomal. Além 

disso, o paciente LTCP393 foi diagnosticado com uma forma grave de LC/LMC, 

apresentando lesões recorrentes na pele e mucosa durante 22 anos (Tabela 1).   
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 Após identificar e isolar esses parasitos em cultura, nosso próximo passo foi a 

identificação e caracterização específica das amostras. Para isso, primers espécie-

específicos, desenhados a partir de regiões conservadas para cada espécie (L. 

infantum e L. braziliensis, L. major e L. amazonensis) foram testados por PCR e 

avaliados por gel agarose (dados não mostrados). Da mesma forma, a análise por 

eletroforese de isoenzimas, padrão-ouro na caracterização de espécies de 

Leishmania [34], foi inconclusiva (dados não mostrados).  

Com relação à análise das características biológicas dos promastigotas em 

cultura, a curva de crescimento mostrou-se mais acelerada para os isolados LVH21, 

LVH23, LVH60, LVH60a,  LTCP15171 e LTCP393 em relação aos de referência de 

L. braziliensis e L. chagasi  (M2903 e PP75) e o HU-UFS14, caracterizado como L. 

infantum (Figura 3).  

 

  

Figura 3: Curva de crescimento dos isolados (M2903, PP75, HU-UFS14, LVH21, 
LVH23, LVH60, LVH60a,  LTCP15171 e LTCP393). Os parasitos foram cultivados com 

um inóculo inicial de 1x105 parasitos/mL, em meio Schneider. Os isolados foram 
quantificados diariamente através da contagem em câmera de Neubauer por 10 dias. Os 
dados representam a média ± Desvio Padrão de curvas independentes. *P<0.001, two-way 
ANOVA. 
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Os parâmetros morfológicos foram posteriormente avaliados pela coloração 

dos parasitos em lâmina. Neste caso, observamos diferenças sutis, como o menor 

tamanho do flagelo nos isolados clínicos e citoesqueletos mais finos e alongados 

nos isolados de referência. Os isolados ainda diferiram com relação à posição do 

núcleo e cinetoplasto (Figura 4).   
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Figura 4: Imagens de promastigotas de Leishmania sp e isolados clínicos 
corados com Panótico rápido. Os isolados foram cultivados por 7 dias com uma 

concentração inicial de 1x105 parasitos /mL, em meio Schneider. As imagens foram 
capturadas na objetiva de 100x em imersão. Barra da escala = 20 μm. 

 

As diferenças estruturais observadas nos esfregaços foram ainda 

comparadas e validadas pela utilização de dois programas que avaliam 

quantitativamente imagens. Os resultados mostraram uma diferença 

estatisticamente significante no tamanho do flagelo entre as amostras. Neste caso, 

os isolados clínicos apresentaram flagelo mais curto em relação aos de referência 

(Figura 5). 
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Figura 5: Comprimento do flagelo dos promastigotas. O gráfico representa as 

medidas baseadas em 50 células de 5 imagens de lâminas capturadas de cada parasito e 
expressa como a média dos valores ± Desvio padrão. *P<0.001, comparando a amostra de 
referência para L. chagasi MHOM/BR/74/PP75 com os isolados clínicos. **P<0.001, 
comparando a amostra de referência para L. braziliensis MHOM/BR/75/M2903 com os 
isolados clínicos. ***P<0.001, comparando a amostra HU-UFS14 (L. infantum) com os 
isolados clínicos. Todos os valores de P se referem as comparações usando o teste t não-
pareado. 

 Por outro lado, as diferenças anteriormente observadas no citoesqueleto dos 

promastigotas não foram estatisticamente significantes com relação às unidades 

arbitrárias de comprimento e largura (Figura 6). 

   

Figura 6: Corpo celular dos promastigotas. O gráfico representa as medidas de 

comprimento (barra preta) e largura (barra cinza) baseadas na média de 10 imagens de 
lâminas capturadas no microscópio de cada parasito e expressa como valores médios ± 
Desvio padrão. 
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Uma vez que os Tripanossomatídeos compartilham muitas características em 

comum, as características morfológicas descritas até o momento não foram 

suficientes para determinar a espécie envolvida na infecção pelos isolados clínicos. 

Dessa maneira, a fim de detectar possíveis diferenças moleculares no perfil dos 

cariótipos moleculares, utilizamos posteriormente a técnica de eletroforese de 

campo pulsado. 

Primeiramente, verificamos a separação dos fragmentos de DNA dos isolados 

LVH60 e LVH60a provenientes das culturas comparados aos isolados de referência 

de L. donovani, L. amazonesis, L. braziliensis e L. major. Os resultaram mostraram 

que o cariótipo molecular dos isolados clínicos (LVH60 e LVH60a) foram idênticos 

entre si, porém, diferentes daqueles apresentados pelas amostras de referência 

(Figura 7). 

 

 
 

Figura 7: Análise da separação dos fragmentos de DNA dos isolados LV60 e 
LVH60a por eletroforese de campo pulsado.  Os isolados LVH60 (poço 2), LVH60a 

(poço 3), em comparação com 4 amostras de Leishmania de referência para L. donovani 
(poço 4), L. amazonensis (poço 5), L. braziliensis (poço 6) e L. major (poço 7) foram 
submetidos a eletroforese de campo pulsado. Os poços 1 e 8 correspondem ao peso 
molecular entre 50-1,000 kb (New England Biolabs). Os géis foram corados com brometo de 
etídeo. 
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 A utilização desta técnica, também descartou possíveis contaminações 

presentes nas amostras, uma vez que através do perfil de bandas cariótipo 

molecular é possível identificar a pureza das culturas. Sendo assim, além da cultura 

inicial dos isolados clínicos, foi também realizado o cariótipo molecular de clones 

obtidos a partir desta e comparados ao isolado HU-UFS14, identificado 

anteriormente como L. infantum. Da mesma forma, foi observado que os clones 

possuem um perfil idêntico entre si e em relação à cultura original, o que elimina a 

existência de contaminação, porém, diferente do cariótipo molecular da HU-UFS14 

(Figura 8). 

 

 

Figura 8: Análise da separação dos fragmentos de DNA dos isolados LVH60, 
LVH60a e HU-UFS14 por eletroforese de campo pulsado. Os isolados LVH60 (poço 

2), e seus clones (LVH60clones1-5; poços3-7), HU-UFS14 (poços 8 e 15), LVH60a (poço 
10), e seus clones (LVH60a clones1-5; poço 11-14) foram submetidos a eletroforese de 
campo pulsado. Os poços 1 e 9 correspondem ao peso molecular entre 50-1,000 kb (New 
England Biolabs). Os géis foram corados com brometo de etídeo. 

 

O mesmo procedimento foi realizado com os isolados clínicos de LV LVH21 e 

LVH23 (Figura 9), onde a cultura original e os clones demonstraram ser idênticos 

entre si, no entanto, diferentes da HU-UFS14 (L. infantum).  
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Figura 9: Análise da separação dos fragmentos de DNA dos isolados LVH21, 
LVH23 e HU-UFS14 por eletroforese de campo pulsado. O isolado LVH21 (poço 2), 

e seus clones (LVH21clones1-4; poços3-6), HU-UFS14 (Poços 7 e 14), LVH23 (Poços 9), e 
seus clones (LVH23 clones1-5; poços 10-13) foram submetidos a eletroforese de campo 
pulsado. Os poços 1 e 8 correspondem ao peso molecular entre 50-1,000 kb (New England 
Biolabs). Os géis foram corados com brometo de etídeo. 

 

 Em relação ao cariótipo molecular dos isolados cutâneos LTCP393 e 

LTCP15171, identificados previamente como L. braziliensis [135], os comparamos 

aos isolados de referência que causam manifestações cutâneas (L. braziliensis e L. 

amazonensis), além do isolado de referência de L. amazonensis PH8 (Figuras 10 e 

11). A cultura original e clones apresentaram um perfil diferente das amostras de 

referência de L. braziliensis e L. amazonensis, entretanto, similares ao do isolado 

PH8. Tais dados nos levantaram questionamentos a respeito da identidade do 

isolado PH8 e por esse motivo mais estudos estão sendo realizados para 

caracterizar essa amostra.   
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Figura 10: Análise da separação dos fragmentos de DNA dos isolados PH8 e 
LTCP393 por eletroforese de campo pulsado. O isolado PH8 (poço 2), e seus clones 

(PH8 clones1-3; poços 3-5), LTCP393 (poço 9), e seus clones (LTCP393 poços1-3; poços 
10-12), em comparação com 2 amostras de Leishmania de referência para L. amazonensis 
(poço 6) e L. braziliensis (poço 7) foram submetidos a eletroforese de campo pulsado.  Os 
poços 1 e 8 correspondem ao peso molecular entre 50-1,000 kb (New England Biolabs). Os 
géis foram corados com brometo de etídeo. 

 

 

Figura 11: Análise da separação dos fragmentos de DNA dos isolados PH8 e 
LTCP15171 por eletroforese de campo pulsado. O isolado PH8 (poço 2), e seus 

clones (PH8 clones1-3; poços 3-5), LTCP15171 (poços 9), e seus clones (LTCP15171 
clones1-3; poços 10-12), em comparação com 2 amostras de Leishmania de referência para  
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L. amazonensis (poço 6) e L. braziliensis (poço 7) foram submetidos a eletroforese de 
campo pulsado. Os poços 1 e 8 correspondem ao peso molecular entre 50-1,000 kb (New 
England Biolabs). Os géis foram corados com brometo de etídeo. 

 Embora os dados anteriores suportaram a hipótese de que os isolados 

clínicos e os de referência fossem diferentes, eles não nos ofereceram informações 

refinadas sobre a estrutura genética completa dos isolados. Logo, a conclusão de 

que os isolados clínicos poderiam ser uma nova espécie permaneceu inconclusiva. 

Nosso próximo passo foi a realização da análise do sequenciamento total do 

genoma dos isolados clínicos. Dos dados sequenciados, obtivemos pelo menos 40 

milhões de fragmentos (paired-end reads) de alta qualidade, de 250 nucleotídeos 

para cada parasito isolado (Anexo A, material suplementar, Tabela S1), o que 

resultou numa cobertura de sequenciamento de 655 vezes (mediana), considerando 

o conteúdo haploide de Leishmania de 32 Mb.  

A montagem de fragmentos mais curtos (reads) formou cerca de 4.500 

fragmentos maiores (scaffolds) para a maioria das livrarias de DNA com L50 ≅ 5.630 

bp, sendo que a LTCP393 e HU-UFS14 exibiram maior e menor número de 

scaffolds, respectivamente. Essas duas amostras também apresentaram maior 

(LTCP393, 73.7Mb)  e menor (HU-UFS14, 32.5Mb) tamanho do genoma. Sendo 

assim, o HU-UFS14 foi o único dos isolados clínicos que apresentou o tamanho do 

genoma haploide condizente com os das espécies de Leishmania descritas, 

enquanto os demais isolados (LVH60/LVH60a, LVH21, LVH23 and LTCP15171) 

exibiram um genoma de 54 Mb (Anexo A, material suplementar, Tabela S2).  

 Os scaffolds foram usados para extrair as sequências codificantes (CDS) para 

cada um dos isolados clínicos, sendo que mais de 9.000 CDSs foram deduzidas 

para cada um deles. Um número mínimo de 1.357 genes ortólogos foi encontrado 

entre os genomas de todos os 36 Tripanossomatídeos considerados para esta 

análise (Anexo A, material suplementar, Tabela S8), dentre os mais diferentes tipos 

(monoxênicos, dixênicos, de vida livre, endossimbiontes, dentro outros). 

Primeiramente, as análises de filogenia clássica utilizando as CDSs de genes 

extremamente conservados entre as espécies de Leishmania foram realizadas para 

verificar a posição taxonômica dos isolados clínicos. Dentre estes, selecionamos os 

genes que codificam o Gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase (GAPDH, Figura 12), o 

citocromo c oxidase ou complexo IV (COX4, Figura 13) e a cisteína-tRNA ligase 
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(CysS, Figura 14). Com esta análise, podemos observar que os isolados clínicos 

LVH21, LVH23, LVH60, LVH60a e LTCP15171 se agruparam de forma consistente, 

separadamente do cluster de Leishmania e no mesmo que o parasito monoxênico 

Crithidia fasciculata, nas 3 árvores filogenéticas. Apenas o isolado HU-UFS14 se 

agrupou dentro do cluster de Leishmania, no mesmo ramo das espécies 

viscerotrópicas L. infantum e L. donovani. Além disso, foi observada a apresentação 

dupla do isolado LTCP393 na mesma árvore filogenética, com sequências 

agrupadas tanto com os isolados clínicos quanto dentro da clade de espécies de 

Leishmania que causam LC/LMC (Figura 12, 13 e 14).  



47 
 

  

 



48 
 

Figura 12: Análise filogenética das sequências codificantes para o gene 
GAPDH dos isolados clínicos e 36 espécies de Tripanossomatídeos. A figura 

representa a árvore filogenética da proteína GAPDH. A análise envolveu 89 sequências de 
aminoácidos e um total de 353 posições no conjunto de dados final. Todas as posições com 
menos do que 50% de cobertura, contendo espaços ou dados faltantes foram eliminadas. A 
árvore foi construída usando o método Maximum Likelihood (ML) com sequências 
codificantes traduzidas in-house e/ou com as sequências das proteínas dos 
Tripanossomatídeos extraídas do NCBI (todos os números de acesso estão disponíveis no 
anexo A, Material suplementar, Tabela S8). Para melhor visualização, alguns ramos foram 
fundidos e receberam a denominação de "clade". Os triângulos azuis indicam os isolados 
clínicos da nova espécie, denominada Cridia sergipensis, os círculos vermelhos indicam o 
isolado clínico de Cridia spp, e, o losango preto indica o isolado de Leishmania infantum. 
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Figura 13: Análise filogenética das sequências codificantes para o gene COX4 
dos isolados clínicos e 36 espécies de Tripanossomatídeos. A figura representa a 

árvore filogenética da proteína COX4. A análise envolveu 53 sequências de aminoácidos e 
um total de 340 posições no conjunto de dados final. Todas as posições com menos do que 
50% de cobertura, contendo espaços ou dados faltantes foram eliminadas. A árvore foi 
construída usando o método Maximum Likelihood (ML) com sequências codificantes 
traduzidas in-house e/ou com as sequências das proteínas dos Tripanossomatídeos 
extraídas do NCBI (todos os números de acesso estão disponíveis no anexo A, material 
suplementar, Tabela S8). Para melhor visualização, alguns ramos foram fundidos e 
receberam a denominação de "clade". Os triângulos azuis indicam os isolados clínicos da 
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nova espécie, denominada Cridia sergipensis, os círculos vermelhos indicam o isolado 
clínico de Cridia spp, e, o losango preto indica o isolado de Leishmania infantum. 
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Figura 14: Análise filogenética das sequências codificantes para o gene CysS 
dos isolados clínicos e 36 espécies de Tripanossomatídeos. A figura representa a 

árvore filogenética da proteína CysS. A análise envolveu 46 sequências de aminoácidos e 
um total de 369 posições no conjunto de dados final. Todas as posições com menos do que 
50% de cobertura, contendo espaços ou dados faltantes foram eliminadas. A árvore foi 
construída usando o método Maximum Likelihood (ML) com sequências codificantes 
traduzidas in-house e/ou com as sequências das proteínas dos Tripanossomatídeos 
extraídas do NCBI (todos os números de acesso estão disponíveis no anexo A, material 
suplementar, Tabela S8). Para melhor visualização, alguns ramos foram fundidos e 
receberam a denominação de "clade". Os triângulos azuis indicam os isolados clínicos da 
nova espécie, denominada Cridia sergipensis, os círculos vermelhos indicam o isolado 
clínico de Cridia spp, e, o losango preto indica o isolado de Leishmania infantum. 
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Para obter uma visão geral da ilustração gráfica das relações filogenéticas 

entre as sequências dos isolados em estudo, foi calculada uma matriz de distância 

emparelhada baseada na distância média dos genes ortólogos encontrados 

utilizando o algorítimo reciprocal smallest distance (RSD) (Anexo A, material 

suplementar, Tabela S4 e S5) para construir um dendrograma usando o 

agrupamento hierárquico desses valores de distância média. Uma média de 6.093 

ortólogos foi encontrada para todos os pares considerados, com um mínimo de 

1.357 ortólogos no par de Perkinsela sp. vs L. peruviana. Corroborando com que foi 

visto nas análises de filogenia anteriores para os 3 genes avaliados, com exceção 

do isolado HU-UFS14, os demais isolados clínicos se agruparam numa clade distinta 

da de Leishmania (Figura 15), se encaixando em outro grupo da subfamília 

Leishmaniinae composto por parasitos monoxênicos dos gêneros: Leptomonas, 

Lotimaria e Crithidia, conhecidos por ser parasitos de insetos [141]. Esses resultados 

revelaram que os isolados LVH60, LVH60a, LVH21, LVH23 e LTCP15171 não são 

pertencentes ao gênero Leishmania como se acreditou inicialmente em razão das 

evidências clínicas. Estes parasitos formaram uma nova clade, que inclui C. 

fasciculata, um Tripanossomatídeo parasito exclusivo de mosquitos [141], mas 

excluindo 2 outras espécies de Crithidia e o gênero Lotmaria que parasita abelhas. 

Devido à posição próxima de espécie irmã com C. fasciculata, foi proposta a 

nomenclatura de Cridia como um novo gênero para agrupar esses novos 

Tripanossomatídeos e, pelo fato desses parasitos terem sido isolados pela primeira 

vez no estado de Sergipe, esta nova espécie foi denominada Cridia sergipensis. 

Embora o isolado LTCP393 tenha aparecido no cluster Leishmaniinae, este 

se encontra numa posição isolada e intermediária entre Leishmania e Cridia (Figura 

15), o que explica o duplo posicionamento observado nas filogenias dos genes de 

GAPDH, COX4 e CysS. Curiosamente, esse isolado apresentou características 

peculiares em relação à montagem do genoma, número de CDSs e tamanho do 

conjunto de genes ortólogos (Anexo A, material suplementar, Tabela S2 e S3). 
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Figura 15: Dendograma mostrando a relação genética entre todas as espécies 
utilizadas no presente estudo. O agrupamento hierárquico foi realizado com um grupo 

de aproximadamente 6,400 genes ortólogos nos 35 Tripanossomatídeos. Os asteriscos 
representam as probabilidades acima de 95% aproximadamente seguindo 10,000 
bootstraps usando o pacote pvclust R. O isolado HU-UFS14 está localizado no mesmo ramo 
dos isolados de L. infantum e L. donovani, enquanto os isolados LVH60, LVH60a, LVH21, 
LVH23 e LTCP15171 aparecem como uma espécie irmã da  Crithidia fasciculata. BODSAL: 
Bodo saltans; CRIACA: Crithidia acanthocephali; CRISFAS: Crithidia fasciculata; CRIBOM: 
Crithidia bombi; ENDMOT: Endotrypanum monterogeii; HERMUS: Herpetomonas 
muscarum; LEIAMA: Leishmania amazonensis; LEIBRA: Leishmania braziliensis; LEIDON: 
Leishmania donovani; LEIINF: Leishmania infantum; LEIMAJ: Leishmania major; LEIMEX: 
Leishmania mexicana; LEIPAN: Leishmania panamensis; LEIPER: Leishmania peruviana; 
LEIAET: Leishmania aethiopica; LEIENR: Leishmania enrietti; LEITRO: Leishmania tropica; 
LEIGER: Leishmania gerbilli; LEITUR: Leishmania turanica; LEPPYR: Leptomonas 
pyrrhocoris; LOTPAS: Lotmaria passim; PERSPE: Perkinsela spp., PHYSPE: Phytomonas 
spp., TRYBRU: Trypanosoma brucei, TRYCON: Trypanosoma congolense; TRYCRU: 
Trypanosoma cruzi; TRYEQU: Trypanosoma equiperdum; TRYGRA: Trypanosoma grayi; 
TRYRAN: Trypanosoma rangeli. 
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Uma vez que a infecção por parasitos dos gêneros Leishmania e Cridia, 

apresentam sintomatologia muito semelhante, com o sequenciamento do genoma 

podemos encontrar genes candidatos que identifiquem a presença do novo parasito 

do gênero Cridia. Desta forma, a detecção molecular através da PCR pela utilização 

de primers espécie-específicos passa a ser uma ferramenta útil para a identificação 

confiável dessa espécie de parasitos. Atualmente, os primers disponíveis são 

baseados em regiões de sequências conservadas, como o DNA ribossomal 18S 

(18S rDNA), a região do DNA espaçador transcrito interno (ITS1) ou do DNA do 

cinetoplasto [142]. Baseado em nossos dados, essa abordagem experimental pode 

levar a identificação cruzada entre as espécies. Assim, comparando todas as CDSs 

do genoma de Leishmania com as de Cridia, podemos desenhar dois pares de 

primers específicos para identificação mais fidedigna deste novo parasito. A partir 

dessa construção, detectamos Cridia diretamente a partir de amostras biológicas de 

pacientes, tais quais baço, PBMC, pele e aspirado de medula óssea (Figura 14). 

Embora o segundo primer utilizado tenha sido menos eficaz para as amostras de 

baço e pele, o primeiro apresentou grande sensibilidade para todas as amostras 

testadas (Figura 16). 

 

 

Figura 16: Gel de agarose para análise dos produtos de 167 e 207 pares de 

base de 2 genes candidatos para identificar 2 dos isolados de Cridia (LVH60 e 

LVH60a) em amostras de tecido do paciente. Da esquerda para direita as amostras 

representam: Linha 1: Marcador de 100pb, Linha 2: amostra de baço, Linha 3: Lisado celular 

de PBMC, Linha 4: Material de pele parafinado, Linha 5: Aspirado de medula óssea; todos 
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amplificados com o primer 1. Linha 6: amostra de baço, Linha 7: Lisado celular de PBMC, 

Linha 8: Material de pele parafinado, Linha 9: Aspirado de medula óssea, Linha 10: 

Marcador de 100pb; todos amplificados com o primer 2.   

 

4. DISCUSSÃO 

 O presente estudo avaliou os aspectos biológicos e moleculares dos isolados 

clínicos LVH60, LVH60a, LVH21, LVH23, LTCP15171, LTCP393 e HU-UFS14. 

Observamos que, embora muitas das características morfológicas tenham sido 

compartilhadas entre si (presença do flagelo e cinetoplasto), a análise molecular por 

sequenciamento do genoma nos sugeriu a existência de uma nova espécie e gênero 

dentro dos Tripanossomatídeos e da subfamília Leishmaniinae. Trata-se dos 

isolados LVH60, LVH60a, LVH21, LVH23 e LTCP15171. 

 Diante desses achados, foi proposta a nomenclatura Cridia para este novo 

gênero responsável por manifestações clínicas muito semelhantes às causadas pelo 

gênero Leishmania no estado de Sergipe. Embora a co-infecção por Leishmania e 

parasitos monoxênicos tenha sido anteriormente relatada com Leptomonas [143] e 

Herpetomonas [144], é importante considerar que essa hipótese foi descartada em 

nosso estudo, pelo ensaio da eletroforese em campo pulsado e sequenciamento, o 

qual gerou dados de apenas um genoma para cada amostra analisada. 

  O quadro clínico grave apresentado pelos pacientes infectados com Cridia foi 

acompanhado de refratariedade ao tratamento com antimonial e anfotericina B 

lipossomal, sendo que um deles foi a óbito em decorrência das complicações da 

doença. Além das manifestações semelhantes a LV, o paciente foi também 

acometido por lesões atípicas disseminadas na pele, diferentes das lesões 

ulceradas apresentadas na LC. Estes achados indicam a necessidade do 

desenvolvimento de novas estratégias para o controle e tratamento da doença.  

Além do fato da nova espécie apresentar uma posição filogenética de irmã 

com a C. fasciculata, um Tripanossomatídeo monoxênico levanta diversas questões 

relacionadas aos possíveis vetores transmissores, uma vez que a infecção de 

Phlebotomus longipalpis por Leptomonas em um foco de LV já foi relatada [145]. A 

relação importante entre a transmissão e o agente transmissor deve ser discutida, 

uma vez que doenças transmitidas por vetores dependem de interações complexas 
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entre o parasito, hospedeiro, vetor e reservatórios [146], que são 

epidemiologicamente importantes e devem ser levadas em consideração no 

desenvolvimento de estratégias de controle. 

De uma maneira interessante, o isolado LTCP393, obtido a partir de um caso 

clínico de LC/LMC e caracterizado pela persistência das lesões e refratariedade ao 

tratamento, pode representar um híbrido entre o gênero Leishmania e Cridia, o que o 

também sugere um vetor em comum entre essas espécies. Existe ainda 

possibilidade de que esse isolado seja outra espécie não identificada, mas 

relacionada com Cridia. Uma vez que a troca de material genético já foi descrita em 

outros estudos [96, 147] [148], o fato de LTCP393 ser uma nova espécie de 

Tripanossomatídeos não deve ser descartada. Outras peculiaridades observadas 

como a montagem do genoma, o número de CDSs e o tamanho do conjunto de 

genes ortólogos também fortalecem essa hipótese. 

Um estudo recente relatou o aparecimento de 51 casos de LC atípicos entre 

os anos de 2005 a 2012 na mesma região de isolamento de LTCP393 [149]. Através 

da investigação de um locus no cromossomo 28 (CHR28/425451), os autores 

sugeriram que as substituições de citosina e adenina nas posições 254 e 321 no 

CHR28/425451 da L. (V.) braziliensis estavam associadas com os casos atípicos 

[149]. Os autores adicionalmente demonstraram que ambos os casos típicos e 

atípicos apresentaram a mesma distribuição geográfica. Os dados de 

sequenciamento do genoma obtidos no presente estudo suportam a ideia de que o 

isolado LTCP393 pode pertencer a uma nova espécie de Tripanossomatídeos. Os 

dados de distribuição geográfica observados nesse estudo anterior, reforçam a idéia 

de que esses parasitos podem compartilhar o mesmo vetor. Novos estudos são 

necessários à cerca da distribuição de espécies de Cridia e permanece por ser 

investigado se esse novo parasito está presente apenas na região nordeste ou 

demais regiões do país. 

Além do isolado LTCP393, o LTCP15171 (ambos identificados anteriormente 

como L. braziliensis) foi também utilizado em modelo experimental de infecção de 

LC [135], demonstrando que esses parasitos intimamente relacionados com Crithidia 

fasciculata (monoxênico) são capazes de infectar com sucesso hospedeiros 

vertebrados. Esses dados sugerem que as infecções por parasitos do gênero Cridia 

podem não ocorrer ocasionalmente e podem não estar apenas relacionadas com o 
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status imunológico dos indivíduos. Assim, devido à adaptação aos dois hospedeiros, 

o gênero Cridia apresenta características dixênicas, sendo de extrema importância 

médica, devendo ser considerada na clínica, tendo em vista a ampla gama de 

manifestações que podem desencadear (LV-like e LC/LMC-like).  

 Este estudo demonstra como o conhecimento acerca da biologia e potencial 

patológico dos parasitos ainda é incompleto, tendo-se em vista a diversidade dos 

parasitos Tripanossomatídeos e a complexidade da interação com seus 

hospedeiros. Desta forma, as leishmanioses são mais complexas do que parecem, 

podendo envolver inclusive outras espécies além do gênero Leishmania, o que leva 

ao questionamentos sobre novas estratégias de tratamento e controle 

epidemiológico das espécies de Cridia. 

 

5. CONCLUSÃO 

 De acordo com as abordagens moleculares utilizadas foi possível identificar 

um novo gênero de parasitos dentro dos Tripanossomatídeos que compartilha 

características biológicas com parasitos do gênero Leishmania, sendo responsáveis 

por um amplo espectro de manifestações clínicas semelhantes às leishmanioses. 
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CAPÍTULO 3 

1. OBJETIVOS 

 

1.1 Geral  

 Caracterizar fenotipicamente a infecção por isolados clínicos dermotrópicos e 

viscerotrópicos de parasitos do gênero Cridia. 

 

1.2 Específicos 

1.2.1 Comparar a infecção e inflamação induzida por isolados dermotrópicos e 

viscerotrópicos de Cridia em modelo experimental murino. 

1.2.2 Avaliar a infectividade in vitro de isolados dermotrópicos e viscerotrópicos de 

parasitos do gênero Cridia. 

 

 

 

 

  



59 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Desenho experimental dos objetivos 1 e 2 

1.2.1 Comparar a infecção e inflamação induzida por isolados dermotrópicos e 

viscerotrópicos de Cridia em modelo experimental murino. 

1.2.2 Avaliar a infectividade in vitro de isolados dermotrópicos e viscerotrópicos de 

parasitos do gênero Cridia. 

 

 
 

2.2 Obtenção e seleção dos isolados clínicos  

Para o presente estudo foram selecionados 2 isolados clínicos (LVH60 e 

LVH60a) oriundos do mesmo paciente, atendido no Hospital Universitário Hospital 

Universitário da Universidade Federal de Sergipe. O LVH60a foi isolado a partir de 

lesões nodulares disseminadas na pele, enquanto o LVH60 foi obtido pela punção 

da medula óssea. O diagnóstico de LV foi confirmado através da observação 

microscópica de amastigotas em aspirados da medula óssea, cultura de 

promastigotas após o isolamento e teste sorológico positivo para rK39. Todos os 

procedimentos foram realizados mediante a aprovação do Comitê de Ética e 

Pesquisa do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (CAAE 

Obtenção dos isolados 
clínicos 

Infecção de 
camundongos BALB/c 

Carga parasitária no 
baço e fígado  

Histologia do fígado 

Carga parasitária na 
orelha e linfonodos 

Infecção in vitro em 
macrófagos 

Contagem dos 
amastigotas e dosagem 

de óxido nítrico 
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0151.0.107.000–07, CAAE 04587312.2.0000.0058). O termo de consentimento livre 

e esclarecido foi adicionalmente assinado pelo participante da pesquisa. 

2.3 Animais e infecção experimental  

Animais BALB/c entre 6 e 8 semanas foram utilizados nos experimentos de 

infecção e mantidos no biotério da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo, a uma temperatura controlada (entre 22-25°C), com 

água e ração ad libitum. Todos os experimentos foram realizados mediante 

aprovação do comité de ética no uso de animais da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto (CEUA - protocolo 046/2012).  Os isolados clínicos foram cultivados 

em estufa B.O.D. a 24±1ºC, em meio Schneider (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO) 

suplementado com 20% de soro bovino fetal inativado a 56°C, 5% de 

penicilina/estreptomicina e 2% de urina humana masculina. Os animais foram 

anestesiados com Ketamina/Xilazina (i.p. - 100mg/kg e 12,5mg/kg, respectivamente) 

e posteriormente infectados com 107 parasitos na fase estacionária de crescimento 

(i.v. em 100 µL). Após 4 e 6 semanas da infecção, os amastigotas foram isolados do 

baço e fígado e o número de parasitos foi determinado por diluição limitante [150, 

151],  e contagem do número de amastigotas em imprints de fígado corados com 

Giemsa. A contagem foi expressa como LDU (Leishman-Donovan Units):número de 

amastigotas por 1000 células nucleadas x o peso do fígado [33]. Para infecções 

cutâneas, os animais foram infectados pela via subcutânea (s.c.) com promastigotas 

na fase estacionária na orelha esquerda. A progressão da doença foi monitorada 

pela medição da lesão da orelha com o paquímetro semanalmente, e, a carga 

parasitária na orelha e linfonodos cervicais foi determinada por diluição limitante 

[150, 151]. 

2.4 Análise histopatológica 

Para análise histológica, foi coletado o fígado animais previamente 

eutanasiados, 4 e 6 semanas após a infecção. Os tecidos foram fixados em 

formalina, desidratados em etanol e embebidos em parafina. Cortes de 5 µm foram 

montados em lâminas pré-revestidas com poly-L-Lisina (Sigma-Aldrich). As análises 

histopatológicas foram realizadas através da coloração de hematoxilina-eosina.  
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2.5 Diferenciação dos macrófagos e infecção  

Macrófagos isolados a partir da medula óssea de camundongos BALB/c 

foram utilizados nos experimentos in vitro, como descrito anteriormente [152, 153]. 

Resumidamente, células provenientes de fêmures e tíbias foram lavados em PBS 1x 

e cultivadas por 7 dias em meio RPMI suplementado com 30% de sobrenadante da 

célula L929, 10% de soro bovino fetal (FBS; GIBCO BRL) e 1% de 

penicilina/streptomicina (Sigma-Aldrich Co, St. Louis, MO). Os macrófagos 

diferenciados foram pré-incubados 4 horas com 10 ng/mL de IFN-γ (rIFN-γ; 

Invitrogen) e/ou 100 ng/mL de LPS (Invitrogen). Posteriormente foram infectados 

numa proporção de 10:1 (parasitos:células). As culturas foram mantidas em estufa a 

5% CO2 e 37°C por 48 horas. Após esse período, foi realizado a coloração com 

panótico rápido (New Prov, Pinhais, Brazil) e a produção de óxido nítrico foi avaliada 

pela reação de Griess.  

2.6 Análise estatística  

As análises estatísticas foram realizadas usando o PRISM5 (GraphPad 

Software, La Jolla, CA). Os dados foram expressos como o valor da média ± SD. As 

diferenças foram testadas utilizando o teste t student ou o Mann-Whitney para 

amostras com distribuição não-paramétrica. Valores de P < 0.05 foram considerados 

estatisticamente significativos.  
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3. RESULTADOS 

 

3.1 Resultados dos objetivos 1 e 2 

Após confirmar que os isolados clínicos utilizados no presente estudo (LVH21, 

LVH23, LVH60, LVH60a, LTCP15171 e LTCP393) se tratavam de uma espécie nova 

dentro do grupo dos Tripanossomatídeos, nosso próximo passo foi avaliar a 

infectividade dos isolados em modelo de experimental murino.  

Para isso, selecionamos dois isolados (LVH60/LVH60a), oriundos do mesmo 

paciente. O LVH60 foi isolado da medula óssea e o LVH60a da pele do paciente. 

Ambos foram comparados quanto à capacidade de infectar órgãos viscerais (baço e 

fígado) quando injetados pela via intravenosa.  

Os resultados mostraram que após 4 semanas de infecção com o isolado da 

medula óssea houve um aumento do baço dos animais. O mesmo pode ser 

observado após a infecção com o isolado HU-UFS14 (L. infantum), utilizado como 

controle positivo da infecção visceral (Figura 17A). Não observamos diferença 

estatisticamente significativa quando analisamos o fígado desses animais (Figura 

17B). A análise da carga parasitária neste período revelou que a infecção com o 

isolado da medula óssea (não o da pele) foi detectável no baço (Figura 17C). No 

fígado, a infecção com ambos os isolados apresentaram níveis comparáveis (Figura 

D). 
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Figura 17: O isolado clínico da pele (LVH60a) e da medula óssea (LVH60) 
apresentam diferentes níveis de infecção no baço de animais BALB/c após 4 
semanas de infecção. Animais BALB/c (n = 5) foram infectados pela via intravenosa (i.v.) 

com 107 promastigotas do isolado da pele (LVH60a), da medula óssea (LVH60) e o HU-
UFS14, na fase estacionária, e 4 semanas após a infecção os animais foram sacrificados. 
Foram coletados o baço e fígado e examinado o peso dos órgãos (A e B). A carga 
parasitária no homogenato do baço e fígado foi determinada pela técnica de diluição 
limitante (C e D). O valores médios ± Desvio padrão foram mostrados nos gráficos. ND = 
Não detectado. 

 

 Nosso próximo passo foi a avaliar os mesmos parâmetros anteriores no pico 

da infecção, com 6 semanas de doença. Nesse período, a hepatoesplenomegalia 

está mais evidente em modelo de infecção de LV por L. infantum [154].  Observamos 

que a infecção com ambos os isolados induziu um aumento significante do baço e 

do fígado (Figura 18 A e B) dos animais. Entretanto, a infecção com o isolado da 

pele demonstrou níveis muito baixos de parasitos no baço (Figura 18C). No entanto, 

no fígado, esses parâmetros foram comparáveis (Figura 18D). Além do controle 

positivo com a HU-UFS14, também utilizamos um controle negativo com o isolado 

PH8, referência para L. amazonensis. 

C D 

A B 
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Figura 18: O isolado clínico da pele (LVH60a) e da medula óssea (LVH60) 
apresentam diferentes níveis de infecção no baço de animais BALB/c após 6 
semanas de infecção. Animais BALB/c (n = 5) foram infectados pela via intravenosa (i.v.) 

com 107 promastigotas do isolado da pele (LVH60a), da medula óssea (LVH60), HU-UFS14 
e PH8, na fase estacionária, e 6 semanas após a infecção os animais foram sacrificados. 
Foram coletados o baço e fígado e examinado o peso dos órgãos (A e B). A carga 
parasitária no homogenato do baço e fígado foi determinada pela técnica de diluição 
limitante (C e D). O valores médios ± Desvio padrão foram mostrados nos gráficos. ND = 
Não detectado. 

 

A carga parasitária no fígado foi acompanhada de um aumento da inflamação 

promovida pela infecção pelos isolados da pele e medula óssea (Figura 19). A 

histologia do fígado revelou que ambos os isolados induziram um infiltrado celular 

com a formação de granulomas maduros ao redor das células infectadas (Figura 

20), sendo o isolado da pele caracterizado pela presença de muitos granulomas 

vazios, sem a presença de parasitos (Figura 20). 
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Figura 19: A infecção com os isolados clínicos da pele (LVH60a) e medula 
óssea (LVH60) induziu a formação de granuloma hepático. Animais BALB/c (n = 5) 

foram infectados pela via intravenosa (i.v.) com 107 promastigotas do isolado da pele 
(LVH60a), da medula óssea (LVH60) e o HU-UFS14, na fase estacionária, e 6 semanas 
após a infecção os animais foram sacrificados. Foram coletados e processados os fígados 
para análise histológica. As imagens são representativas de secções do fígado coradas com 
Hematoxilina e eosina, e capturadas num aumento de 20 e 40 vezes.  
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Figura 20: Formação de granulomas maduros na infecção pelos isolados 
clínicos da pele (LVH60a) e medula óssea (LVH60). Animais BALB/c (n = 5) foram 

infectados pela via intravenosa (i.v.) com 107 promastigotas do isolado da pele (LVH60a), da 
medula óssea (LVH60) e o HU-UFS14, na fase estacionária, e 6 semanas após a infecção 
os animais foram sacrificados. Foram coletados e processados os fígados para análise 
histológica. As imagens são representativas de secções do fígado coradas com 
Hematoxilina e eosina, e capturadas num aumento de 40 e 100 vezes.  

 

 

Para avaliar a infectividade dos isolados em modelo de LC, os animais foram 

infectados com os isolados da pele e da medula óssea pela via subcutânea, 

utilizando como controle positivo a amostra de referência para L. major (LV29). Os 

resultados demonstraram que o isolado da pele foi capaz de induzir um aumento da 

espessura da orelha dos camundongos (Figura 21) e fomos capazes de detectar 

parasitos na orelha e linfonodos (Figura 22) desses animais. Não observamos 

qualquer sinal de infecção decorrente da utilização dos isolados da medula óssea 

(Figura 21).  
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Figura 21: Animais BALB/c inoculados com o isolado clínico da pele 
(LVH60a) apresentou maior lesão local. Animais BALB/c foram infectados com 106 de 

parasitos na fase estacionária, com os isolados clínicos da pele (LVH60a) (quadrados 
pretos), da medula óssea (LVH60) (triângulos pretos) e L. major (LV39) (círculos) na orelha 
esquerda. As lesões foram monitoradas semanalmente durante 8 semanas e medidas com 
um paquímetro. Os resultados foram expressos como a média ± Desvio padrão, e são 
representativos de 2-3 experimentos. As imagens das orelha lesionadas foram capturadas 
após 8 semanas de infecção. *P<0.05. 
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Figura 22: Animais BALB/c inoculados com o isolado clínico da pele (LVH60a) 
apresentaram maior carga parasitária. Carga parasitária estimada na orelha (A) e 

linfonodos (B) de animais BALB/c infectados com 106  de parasitos na fase estacionária, pela 
via subcutânea, com o isolado da pele (LVH60a) e medula óssea (LVH60), após 8 semanas 
de infecção. Os resultados foram expressos como a média ± Desvio padrão, e são 
representativos de 2-3 experimentos. ND = Não detectado. *P<0.05.  

 

Os macrófagos são as principais células responsáveis pelo controle dos 

parasitos na infecção por Leishmania e tendo-se em vista que o estabelecimento da 

doença pode estar diretamente relacionado com a falha dos macrófagos em 

controlar a infecção, avaliamos a atividade microbicida de macrófagos infectados 

com ambos os isolados.  

Nesse sentido, observamos um maior número de células infectadas com 

amastigotas quando utilizados os isolados da pele, tanto na presença quanto na 

ausência de IFN e LPS (Figura 23). Se tratando do isolado da medula óssea, 

notamos uma regulação negativa da produção de óxido nítrico pelos macrófagos, de 

acordo com o maior número de parasitos nas células (Figura 24). 
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Figura 23: Os isolados clínicos da pele (LVH60a) e da medula óssea (LVH60) 
são capazes de infectar macrófagos derivados de medula óssea de 
camundongos. Macrófagos derivados da medula óssea de camundongos BALB/c foram 

pré-ativados com IFN (10 ng/mL) e/ou LPS (100 ng/mL), seguidos da infecção pelos 
isolados clínicos da pele e medula óssea, numa proporção de 10:1 (parasitos células). Após 
48 horas, as células foram coradas com panótico rápido para avaliar a porcentagem de 
células infectadas e número de amastigotas dentro das células. *P<0.05 comparado às 
células na ausência do tratamento com rIFN-γ (10 ng/mL) e/ou LPS (100 ng/mL). 
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Figura 24: Produção de óxido nítrico por macrófagos infectados com isolados 
da pele (LVH60a) e da medula óssea (LVH60). Macrófagos derivados da medula 

óssea de camundongos foram cultivados conforme descrito anteriormente. Após 48 horas, 
os níveis de óxido nítrico foram medidos no sobrenadante através da reação de Griess. 
*P<0.05 comparado às células naive. 
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4. DISCUSSÃO 

 Diante da diversidade de manifestações clínicas causadas por espécies de 

Leishmania, permanece como grande desafio o melhor entedimento do porquê 

algumas espécies permanecem no local da infecção e causam manifestações 

cutâneas, enquanto outras são capazes de disseminar, atingir órgãos vitais e 

consequentemente causar infecções mais graves. No presente estudo, 

selecionamos 2 isolados da mesma espécie (Cridia) do mesmo paciente (medula 

óssea e pele). O paciente em questão apresentou quadro clínico muito semelhante 

ao de LV, concomitante à lesões de pele papulares disseminadas. Embora o isolado 

da pele tenha sido detectado em baixos níveis no baço de camundongos BALB/c 

infectados (Figuras 17C e 18C), o que indica visceralização através da corrente 

sanguínea, não observamos qualquer outro sinal de estabelecimento de doença por 

esse isolado. Mesmo que diversos fatores possam influenciar no resultado final da 

infecção, tais como o status imunológico, o background genético do hospedeiro [4, 

155, 156], e infecções como a causada pelo vírus HIV [4], o principal fator 

determinante do tropismo e da patologia causada pela infecção é a espécie [1, 19].  

Diversos estudos envolvendo o projeto genoma de Leishmania buscaram 

identificar diferenças genéticas entre as diferentes espécies de Leishmania [76, 77, 

157]. Embora existam alguns genes relacionados à visceralização [86], permanece 

por ser estabelecido quais são as diferenças genéticas responsáveis pelo tropismo 

distinto que esses parasitos apresentam nos tecidos e a patologia que os mesmos 

causam. O gene A2, por exemplo, é espécie-específico para espécies que causam 

doença visceral e foi isolado pela primeira vez em L. donovani, na qual sua 

expressão é aumentada nos estágios de amastigota [158]. Em espécies que causam 

doença cutânea, como L. major e L. tropica, esse gene aparece como um 

pseudogene e  muitos estudos têm demonstrado que ele é essencial para a 

visceralização de L. donovani em modelo experimental [33, 159-161]. Um estudo 

comparativo entre os genomas de L. infantum, L. braziliensis e L. major identificou 

mais de 8.000 genes, dos quais, 200 desses foram distribuídos diferencialmente 

entre essas espécies. Dentre esses, 5 foram genes presentes exclusivamente em L. 

major, 25 em L. infantum e 49 em L. brasiliensis [77]. Estes 25 genes específicos 

para L. infantum, incluindo o gene A2, foram genes ausentes ou pseudogenes 

presentes em L. braziliensis e L. major [77]. A função do produto desses genes L. 
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infantum-específicos pode ser assumida através da busca da similaridade das 

sequências, no entanto, muitos destes genes codificam proteínas hipotéticas com 

função desconhecida. Para melhor entender a relação desses genes espécie-

específicos com o aumento da sobrevivência em órgãos viscerais, um estudo clonou 

14 genes ortólogos específicos para L. infantum, e os expressou em L. major. 

Interessantemente, dois desses genes estiveram diretamente relacionados com a 

capacidade do parasita visceralizar, uma vez que a houve maior número de 

patógenos nos órgãos de animais BALB/c infectados [86]. Da mesma forma, L. 

donovani mutantes para um dos ortólogos (Ld2834) apresentou virulência reduzida 

em animais BALB/c e não foram capazes de sobreviver em culturas de amastigotas 

axênicas, o que demonstra que esse gene é crucial para sobreviver em 

temperaturas mais elevadas, tipicamente associadas a órgãos viscerais [86].  

No presente estudo demonstramos que embora a infecção pelo isolado da 

pele seja atenuada no baço, este continua capaz de causar doença cutânea tanto 

em modelo experimental como na clínica (Figuras 2, 21 e 22), sendo importante 

identificar algum ganho de função que possibilite este isolado de sobreviver na pele. 

Neste caso, faz-se necessário uma melhor compreensão das proteínas expressas 

(provavelmente muitas delas hipotéticas) especificamente neste isolado.  

Além do fenótipo observado pela infecção induzida pelos isolados, neste 

trabalho também foi avaliada a capacidade do hospedeiro em responder a infecção 

causada por esses parasitos através do infiltrado celular no fígado (Figura 19). Uma 

das principais características da LV é a formação de granulomas na tentativa de 

controlar a disseminação dos parasitos [162]. Estes podem ser classificados em: 

granuloma ausente, em desenvolvimento, maduro e vazio [163]. De uma maneira 

geral, a análise histopatológica demonstrou que ambos os isolados induziram a 

formação de granulomas hepáticos maduros, que estão diretamente relacionados 

com a contenção e eliminação dos parasitos (Figuras 19 e 20). De uma maneira 

interessante, foi também observada à formação de granulomas maduros vazios na 

infecção pelo isolado da pele (Figura 20) e essa reação inflamatória pode levar ao 

leve aumento do fígado desses animais infectados pelo isolado da pele comparados 

ao da medula (Figura 18B).  
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Em parasitos mais complexos como Leishmania, a infecção depende de 

interações complexas entre o parasito e as células hospedeiras, [114-116], onde 

uma gama de moléculas está envolvida no processo de reconhecimento e 

sobrevivência intracelular de patógenos nas células dos hospedeiros [119]. Uma vez 

fagocitados, ocorre a produção de moléculas microbicidas que vão agir diretamente 

contra o parasito [164]. Algumas espécies de são capazes de modular 

negativamente a produção de óxido nítrico (NO) para se replicar e sobreviver no 

interior dos fagolisossomos de macrófagos [165].  

Ao investigar a capacidade infectiva de ambos os isolados na infecção com 

macrófagos murinos diferenciados in vitro, foi observado que a infecção com o 

isolado da medula óssea apresentou maior número de células infectadas e maior 

número de amastigotas dentro das células em relação ao outro isolado (Figura 23). 

A produção de NO pelas células infectadas também foi avaliada e demonstrou que 

os isolados da medula óssea foram capazes de modular negativamente essa 

produção, o que está de acordo com o maior número de parasitos observados 

(Figura 24). Por outro lado, a infecção com o isolado da pele induziu maior produção 

de NO, responsável pelo controle da infecção (Figuras 23 e 24). A habilidade de 

modular a produção de NO foi comparada entre L. major e L. tropica, duas espécies 

que causam doença cutânea. A L. tropica é capaz de modular negativamente a 

produção de NO pelas células infectadas e assim tem sido associada com lesões 

crônicas [165]. 

Este estudo demonstra as diferentes habilidades de 2 isolados do gênero 

Cridia em causar doença, o que precisa ser estudado mais profundamente para 

melhor entender as bases moleculares da patogênese da LV e LC causadas por 

esses parasitos. Em particular, algumas deleções ou formação de pseudogene 

podem estar relacionadas com os diferentes tropismos apresentados. Desta forma, a 

análise de polimorfismos nas sequências de DNA e/ou a amplificação de alguns 

genes podem ser ferramentas úteis para avaliar essas diferenças fenotípicas 

observadas [33], contribuindo para um melhor entendimento dos fatores de 

virulência e identificação dos principais alvos responsáveis pela visceralização da 

infecção por esses parasitos. 
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5. CONCLUSÃO 

Os isolados clínicos de Cridia da pele e da medula óssea do mesmo paciente 

apresentam diferentes habilidades em causar doença em modelo experimental, 

exibindo diferentes tropismos, o que parece estar relacionado com fatores 

determinantes espécie-específicos, como a presença de genes responsáveis pela 

visceralização. O presente estudo contribui para o conhecimento das diferenças 

fenotípicas associadas com as diversas patologias causadas pela infecção com 

Cridia. 
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6. PERSPECTIVAS 

 Avaliar a resposta imune induzida em resposta à infecção por ambos os 

isolados; 

 Comparar o número de cópias de genes associados com a visceralização no 

genoma desses isolados; 

 Avaliar a presença de polimorfismos nas sequências de DNA de genes 

relacionados com a visceralização; 

 Avaliar o transcriptoma e proteoma de ambos os isolados. 
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