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A leishmaniose visceral (LV) tem grande impacto na saúde pública e cães são 

considerados os principais reservatórios domésticos do parasito. Estudos longitudinais em 

área endêmica tem demonstrado que a história natural da LV canina (LVC), 

pode manifestar-se num amplo espectro clínico, desde infecção assintomática até a forma 

sintomática. Nos últimos anos tem sido observado que cães assintomáticos e soronegativos 

podem apresentar-se PCR positivo e, estes animais são classificados como CA-I. 

Interessantemente estes cães apresentam um perfil de resposta imune diferenciado em 

comparação aos assintomáticos soropositivos (CA-II). Neste contexto, a busca de 

biomarcadores de progressão clínica é essencial para uma melhor compreensão dos 

mecanismos imunológicos associados a um perfil de resistência e/ou suscetibilidade na 

LVC. Neste trabalho, 159 cães de área endêmica, naturalmente infectados por L. infantum, 

foram distribuídos em quatro grupos de acordo com a forma clínica e os resultados do 

diagnóstico sorológico e molecular: (i) cães assintomáticos soronegativos/PCR+ 

para L. infantum (CA-I); (ii) cães assintomáticos soropositivos (CA-II); (iii) cães 

sintomáticos soropositivos (CS) e (iv) grupo controle (CN) cães sem sinais clínicos com 

resultados sorológicos e moleculares negativos. Além dos parâmetros hematológicos, uma 

análise detalhada da resposta celular, através da citometria de fluxo, no contexto ex vivo, 

foi realizada.  Linfócitos T (CD5
+
, CD4

+
 e CD8

+
), células B (CD21

+
) e monócitos (CD14

+
) 

circulantes foram os fenótipos celulares investigados. Adicionalmente, foram realizados 

estudos in vitro empregando-se biomarcadores de resistência e suscetibilidade para a LVC, 

relacionados à produção intracitoplasmática de IFN-

 e IL-4

+ 
por neutrófilos, eosinófilos 

e linfócitos T (CD4
+
 e CD8

+
). Nossos resultados confirmam que a progressão da doença 

induz anemia, caracterizada pela redução de hemácias, hemoglobina e hematócrito. Já na 

série branca, foi observado aumento na população de neutrófilos bastonetes e redução de 

eosinófilos, monócitos e linfócitos. A investigação da resposta imune, baseada no perfil 

imunofenotípico de células mononucleares do sangue periférico (CMSP), mostrou uma 

redução no número absoluto de linfócitos T CD5
+
, e suas subpopulações (CD4

+
 e CD8

+
), 

bem como uma queda no número dos linfócitos B CD21
+ 

e monócitos CD14
+
 nos animais 

soropositivos (CA-II e CS). Neutrófilos quando estimulados com antígeno solúvel de L. 

infantum (ASLi), aumentaram a síntese de IFN-γ
+
 nos grupos CA-II e CS e diminuíram a 

produção de IL-4
+ 

no grupo CA-I. Já nos grupos CA-II e CS, as subpopulações de 

linfócitos T (CD4
+ 

e CD8
+
), tanto na cultura controle quanto na estimulada com ASLi, 

também apresentaram uma maior síntese de IFN-γ
+
 e IL-4

+
. Estes resultados sugerem que 

os animais dos grupos CA-II e CS apresentam um perfil imunológico misto (Tipo 1 e 2). 

Por outro lado, os animais do grupo CA-I não diferem dos animais do grupo CN 

conferindo a este grupo um perfil de resistência, uma vez que não ocorre queda em 

nenhuma das populações avaliadas, bem como não há ativação do Tipo 2 com produção de 

IL-4
+
. Já os animais do grupo CA-II e principalmente do grupo CS apresentam uma 

imunossupressão, que acomete tanto o compartimento T como B, além de queda de 

monócitos circulantes, concomitante a presença de IFN-γ
+
 e IL-4

+
 produzidas por 

neutrófilos e linfócitos T tornando-os incapazes de controlar a replicação parasitária. 

 

Palavras chaves: Biomarcadores; Leishmaniose Visceral Canina; Resposta Imune.  
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Visceral leishmaniasis (VL) has great impact on public health and dogs are 

considered the main domestic reservoir of the parasite. Longitudinal studies in endemic 

areas have shown that the natural history of canine VL (CVL) can manifest itself in a wide 

clinical spectrum, from asymptomatic to symptomatic form. In recent years it has been 

observed that asymptomatic and seronegative dogs can present positive PCR, and these 

animals are classified as AD-I. Interestingly these dogs have a profile of differential 

immune response compared to asymptomatic seropositive dogs (AD-II). In this context the 

search for biomarkers of clinical progression is essential for better understanding of the 

immunological mechanisms associated with a profile of resistance and/or susceptibility in 

CVL. In this study, 159 animals from an endemic area naturally infected by L. infantum, 

were divided into four groups according to their clinical forms and the results of 

serological and molecular diagnosis: (i) asymptomatic dogs seronegative/PCR+ for L. 

infantum (AD-I), (ii) asymptomatic dogs seropositive (AD-II), (iii) symptomatic dogs 

seropositive (SD) and (iv) control group (CD) dogs without clinical results with serologic 

and molecular negative. In addition to the haematological parameters, a detailed analysis of 

the cellular response by flow cytometry, ex vivo context was performed. T cells (CD5
+
, 

CD4
+
 and CD8

+
), B cells (CD21

+
) and monocytes (CD14

+
) circulating cell phenotypes 

were investigated. Additionally, in vitro studies were conducted employing biomarkers of 

resistance and susceptibility to CVL, intracytoplasmic related to production of IFN-γ and 

IL-4 by neutrophils, eosinophils and T lymphocytes (CD4
+
 and CD8

+
). Our results confirm 

that the progression of the disease induces anemia, characterized by the reduction of red 

blood cells, hemoglobin and hematocrit. In the white blood cells, we observed an increase 

in the population of rod neutrophils and reduction of eosinophils, monocytes and 

lymphocytes. The investigation of immune response, based on the immunophenotypic 

profile of mononuclear cells from peripheral blood (PBMC) showed a reduction in the 

absolute number of T lymphocytes CD5
+
, and their subsets (CD4

+
 and CD8

+
) and one drop 

of B lymphocytes CD21
+
 and CD14

+ 
monocytes in positive animals (AD-II and SD). 

Neutrophils when stimulated with soluble antigen of L. infantum (SLA), increased 

synthesis of IFN-γ in AD-II and SD groups, and presents a decreased production of IL-4 in 

the AD-I group. In the AD-II and SD groups, subpopulations of T lymphocytes (CD4
+
 and 

CD8
+
) in control and culture stimulated in the with SLA also exhibited greater synthesis of 

IFN-γ
+
 and IL-4

+
. These results suggest that the animals of AD-II and SD groups exhibit a 

mixed immune profile (Type 1 and 2). In contrast, animals of AD-I group do not differ 

from the animals of CN group conferring this group a resistance profile, since no resistance 

fall occurs in any of the populations, and there is no activation of the Type 2 producing  

IL-4
+ 

cells. The animals of AD-II and SD group mainly exhibit a immunosuppression, 

which affects both the compartment T and B, besides the decrease of circulating 

monocytes with the concomitant presence of IFN-γ
+
 and IL-4

+
 produced by neutrophils 

and lymphocytes T making them unable to control parasite replication. 

 

 

 

Keywords: Canine visceral leishmaniasis; Biomarkers; Immune response.
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As leishmanioses são um grupo de doenças zoonóticas cujos agentes etiológicos 

são protozoários tripanosomatídeos do gênero Leishmania (Lainson & Shaw, 1987). Estas 

doenças são causadas por mais de 20 espécies de Leishmania sendo transmitida para o 

homem por aproximadamente 30 diferentes espécies de vetores. Considerando estes 

elementos associados a fatores como genética do parasito e do hospedeiro, estado 

nutricional e principalmente imunológico do hospedeiro, é observada uma grande 

diversidade clínica e a Organização Mundial de Saúde (OMS) divide as leishmanioses em 

quatro principais formas clínicas: leishmaniose cutânea (LC), cutânea mucosa (LCM), 

cutânea difusa (LCD) e a visceral (LV). A LC se caracteriza pela presença de formações 

ulcerativas na pele que variam em número, sendo usualmente autolimitantes. Quando o 

sistema imune não é capaz de combater efetivamente a doença pode ocorrer à 

disseminação destas lesões pelo corpo, causando a LCD, uma forma rara observada apenas 

no continente americano. A LCM é também conhecida como espúndia, por causar 

extensiva destruição da cavidade nasal-oral e faringiana com lesões desfigurantes. Já a LV 

é a forma clínica mais grave, caracterizada principalmente por mal-estar, anemia, caquexia, 

hipergamaglobulinemia, hepato-esplenomegalia e uma progressiva supressão da resposta 

imune celular que atinge os níveis de anergia (Palatnik-de-Souza & Day, 2011). Nem todas 

as pessoas infectadas apresentam a doença clínica evidente (Moreno et al., 2009; Dos 

Santos Marques et al., 2012) e alguns fatores associados com a letalidade da LV incluem 

fraqueza, co-infecção Leishmania - HIV, outras infecções associadas, hemorragias, 

icterícia e idade maior que 60 anos (Brasil, 2006; de Araújo et al., 2012; Freitas et al., 

2012). Desta forma, a leishmaniose representa um sério problema de saúde pública em 

vários países do mundo (WHO, 2010).  

A LV apresenta-se endêmica em 88 países e aproximadamente 90% dos casos 

notificados no mundo ocorrem em Bangladesh, Índia, Nepal, Etiópia, Brasil e Sudão, 

dentre vários outros, sendo o Brasil responsável por 90% dos registros que ocorrem no 

continente americano (Desjeux, 2004; WHO, 2010). Atualmente a LV está amplamente 

distribuída pelo Brasil, tendo sido notificada em 27 unidades da federação, atingindo todas 

as regiões geográficas (Brasil, 2006). No Brasil a LV tem como agente etiológico a 

Leishmania chagasi (sinonímia Leishmania infantum) e como vetor a espécie Lutzomyia 

longipalpis, pertencente à família Phlebotominae, conhecido popularmente como mosquito 

palha, tatuquiras, birigui, dentre outros (WHO, 2010).  
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Os cães (Canis familiaris) são os principais reservatórios do parasito no ambiente 

doméstico, seja rural ou urbano, pois apresentam elevado parasitismo cutâneo, além de alta 

prevalência neste ambiente, comportando-se como preferencial fonte de infecção para os 

vetores (Grimaldi et al., 2012). Além disso, tem sido observado que os casos de 

leishmaniose visceral canina (LVC) geralmente precedem os casos humanos (Fraga et al., 

2012; Grimaldi et al., 2012).  É importante ressaltar, que apesar da menor carga parasitária 

cutânea observada em animais assintomáticos, estes podem comportar-se como fontes de 

infecção para os flebotomíneos (Marzochi et al., 1985; Molina et al., 1994; da Costa-Val et 

al., 2007; Reis et al., 2010).  

As medidas para o controle da LV inicialmente estabelecidas por Deane (1956) e 

até hoje adotadas pelo Ministério da Saúde brasileiro, através do Programa de Vigilância e 

Controle da Leishmaniose Visceral (PVC-LV), preconiza o diagnóstico e tratamento 

precoce dos indivíduos infectados; controle vetorial, através de aspersões de inseticidas 

com efeito residual; eutanásia dos cães soropositivos, além de uma vigilância sanitária 

contínua e sistemática (Palatnik-de-Sousa et al., 2001; Ministério da Saúde, 2006). Uma 

das ações do PVC-LV que tem sido muito questionada é a eutanásia dos cães sororeativos, 

devido à demora entre o diagnóstico e a remoção, sua efetividade na redução dos casos 

humanos e caninos, e pela rápida reposição do cão por outro suscetível (Grimaldi et al., 

2012).  

Considerando às dificuldades no controle da LV o investimento em medidas 

preventivas é de fundamental importância. Nos últimos anos vários candidatos vacinais 

tem sido investigados, e no Brasil, duas vacinas caninas estão sendo comercializadas, a 

Leishmune


 (Fort Dodge Saúde Animal Ltda, Brasil) e a Leish-Tec


 (Hertape Calier 

Saúde Animal S/A, Brasil). Diversos grupos de pesquisa vem investindo esforços na busca 

de biomarcadores imunológicos (Pinelli et al., 1999a; Barbieri, 2006; Dantas-Torres, 

2007; Panaro et al., 2009; Paradies et al., 2010), entretanto os mecanismos envolvidos na 

resposta imune em cães infectados ainda são obscuros (Gradoni, 2001; Reis et al., 2010). 

Considerando estes e outros candidatos vacinais, a compreensão de biomarcadores de 

resistência e suscetibilidade é de grande importância para estudos de imunogenicidade 

vacinal. 

 A LVC em áreas endêmicas reproduz tanto as alterações imunológicas quanto as 

fisiopatológicas observadas na leishmaniose visceral humana (LVH) (Boggiatto et al., 

2010).  Os componentes da imunidade inata e adaptativa se envolvem em uma série de 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090023309003761#bib23
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090023309003761#bib3
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090023309003761#bib7
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090023309003761#bib7
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090023309003761#bib21
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interações que é extraordinariamente diversa e complexa (Reis et al., 2010).  A resposta 

imune inata apresenta um papel relevante na proteção contra o parasito, pois além de ligar 

a resposta imune adaptativa, já foi observado em animais infectados experimentalmente 

uma capacidade de controlar a infecção por Leishmania  sem desenvolver uma imunidade 

adaptativa específica (Moreno & Alvar, 2002). Já, o papel da imunidade celular na resposta 

imune sistêmica anti-Leishmania, está relacionado à resistência durante a LVC e é 

amplamente reconhecida em investigações seja no contexto ex vivo e in vitro (Alvar et al., 

2004).  

Neste sentindo, a progressão da LVC tem sido associada com diversos fatores 

como: aumento da carga parasitária, resposta imune humoral exacerbada e deficiência em 

montar uma resposta celular T específica, além de um perfil diferencial com relação à 

expressão de citocinas (Reis et al., 2010).  Diante disso, este trabalho buscou uma melhor 

compreensão dos eventos imunológicos associados à resistência e suscetibilidade da 

infecção por L. infantum, através da avaliação de células da imunidade inata e adaptativa 

em cães naturalmente infectados, provenientes de área endêmica e portadores de diferentes 

formas clínicas. 
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2.1 Aspectos Gerais da Leishmaniose Visceral 

 

A leishmaniose visceral (LV) faz parte de um complexo de doenças parasitárias 

pertencentes ao gênero Leishmania (Ross, 1903). São protozoários pleomórficos da família 

Trypanosomatidae, ordem Kinetoplastida, os quais vivem alternadamente entre 

hospedeiros invertebrados e vertebrados. Estes são parasitos intracelulares obrigatórios que 

se reproduzem por divisão binária, dentro de células do Sistema Monocítico Fagocitário 

(SMF) do hospedeiro vertebrado (forma amastigota) e no tubo digestório do hospedeiro 

invertebrado (forma promastigota) (Lainson & Shaw, 1979). 

Os hospedeiros invertebrados são insetos vetores, flebotomíneos da família 

Psychodidae, subfamília Phlebotominae, pertencentes aos gêneros Phlebotomus, no Velho 

Mundo e Lutzomyia, no Novo Mundo (Lainson & Shaw, 1987).  Ao realizar o repasto 

sanguíneo, as fêmeas de flebotomíneos que estão amplamente distribuídas na natureza, 

(Shaw, 2003) podem sugar formas amastigotas presentes nas células do SMF da derme do 

hospedeiro vertebrado. No interior do tubo digestório do vetor, após sucessivas divisões 

binárias, o parasito se transforma em promastigotas metacíclicas, que é a forma infectante 

(Bastien et al., 1992). O mesmo inseto, em um segundo repasto, poderá inocular formas 

infectantes em um novo hospedeiro vertebrado, no qual estas serão fagocitadas por células 

do SMF, se transformarão em amastigotas e se multiplicarão no interior dos vacúolos 

parasitóforos de órgãos linfoides.  

A LV é uma doença fatal, quando não tratada, causada por duas distintas espécies 

de protozoários pertencentes ao complexo Leishmania donovani: Leishmania (Leishmania) 

donovani e Leishmania (Leishmania) infantum (Lainson & Shaw, 1987; WHO, 2010; 

Leblois et al., 2011).  Na Índia e África Central o agente etiológico é a L. donovani. Já na 

América do Sul, no Oriente Médio, Ásia Central, China e no Mediterrâneo é a Leishmania 

infantum, no qual hoje é reconhecida como sinônimo de Leishmania chagasi, baseado em 

análises bioquímicas e moleculares (Mauricio et al., 1999; Dantas-Torres, 2006; Leblois et 

al., 2011). 

A espécie Lutzomyia longipalpis é o principal inseto vetor da LV no continente 

americano, sendo sem dúvida a espécie mais importante na epidemiologia desta doença no 

Brasil (Lainson & Rangel, 2005). Este vetor possui aproximadamente 2 a 3 mm de 

comprimento e está bem adaptado ao ambiente peridomiciliar e intradomiciliar e a alta 

temperatura e baixa umidade (Young & Arias, 1992; Moreno et al., 2005). Além disso, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304401706002834#bib28
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304401706002834#bib9
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possui hábitos alimentares noturno e durante o crepúsculo realiza o repasto sanguíneo em 

uma grande variedade de hospedeiros vertebrados, como aves, cavalos, outros animais 

silvestres e domésticos, como os cães (Deane & Deane, 1962; Grimaldi et al., 1989). 

Anteriormente acreditava-se que esta espécie era a única transmissora da LV (Lainson & 

Shaw, 1987), entretanto a espécie Lutzomyia cruzi também foi incriminada como vetor no 

estado do Mato Grosso do Sul (Galati et al., 1997; dos Santos et al.,1998). 

De acordo com a ausência ou presença dos reservatórios para as espécies de 

Leishmania do complexo Donovani dois tipos básicos de ciclos epidemiológicos são 

observados: antroponótico e zoonótico. Na Índia, destaca-se a ocorrência do ciclo 

antroponótico, no qual o homem é o único hospedeiro vertebrado da L. donovani. Assim, a 

infecção parece ocorrer num ciclo entre os seres humanos e o inseto vetor, sem a presença 

relevante de um animal como reservatório (Palatnik-de-Souza et al., 2001). No caso da L. 

infantum, a transmissão depende principalmente de um reservatório (cão, raposa e gambá) 

infectado (Lainson & Shaw 1987), e o homem representa uma fraca fonte de infecção para 

os flebotomíneos (Costa et al., 2000).  

No Brasil, até meados da década de 80, a LV ocorria principalmente em zonas 

rurais e em municípios menos desenvolvidos. Nas três últimas décadas, houve significativa 

modificação deste perfil epidemiológico a partir de sua expansão e urbanização, 

comprovada pela ocorrência de númerosos casos em cidades de médio e grande porte 

(Ministério da Saúde, 2006). Esta urbanização se deve em parte, a grande migração da 

população para as grandes cidades, criando assentamentos densamente povoados sem 

infraestrutura e saneamento básico (Arias, 1996; Desjeux, 2001; Werneck, 2008). Além 

disso, tem sido observada uma redução do espaço natural dessa zoonose, seguida de uma 

adaptação do ciclo aos ecossistemas urbanos.   

Romero & Boelaert (2010) relataram que na América Latina, diversas medidas 

devem ser realizadas a fim de esclarecer a dinâmica da transmissão da Leishmania em 

cães, humanos e populações de vetores. Dentre estas se destacam, a reestruturação da rede 

pública para o diagnóstico humano e canino; melhorar a atenção à saúde, com o tratamento 

precoce dos casos humanos e redução da letalidade; desenvolvimento de uma vacina 

canina e humana; mais recursos para avaliar o comportamento das populações de 

flebótomos sejam em áreas endêmicas e silenciosas; e fortalecer a vigilância 

epidemiológica melhorando a qualidade dos dados, evitando a subnotificação de casos 

humanos  e aprimorando o controle canino. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304401706002834#bib12
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304401706002834#bib20
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Outra prática de grande relevância no controle da doença, é a implementação de 

medidas de educação em saúde, em áreas endêmicas. Estas devem ser realizadas em 

conjunto por autoridades de saúde, que precisam ser devidamente treinadas, para informar 

a população sobre as principais formas para o controle da leishmaniose, incluindo medidas 

de proteção individual. Estas práticas devem ser permanentes e realizadas com associações 

de bairro e líderes comunitários. Visitas domiciliares, discussões em escolas públicas e 

privadas com o objetivo de educar a população sobre posse responsável, bem-estar animal 

e também aspectos relacionados à prevenção da LV e LVC são fundamentais (Ribeiro et 

al., 2013). Desta forma, o controle da LV tem se mostrado bastante desafiador, devido à 

falta de intervenções adequadas bem como a complexidade e diversidade de seus cenários 

de transmissão. 

 

2.2 Importância do Cão na Leishmaniose Visceral 

 

A participação dos cães no ciclo epidemiológico da LV começou a ser observada 

por Nicolle & Comte (1908), na Tunísia, após a detecção nestes animais do agente 

etiológico da LV. No Brasil, em 1936, Evandro Chagas descreveu o primeiro caso 

diagnosticado in vivo de LV, no qual demonstrou a existência da doença no homem e no 

cão e a infecção do flebótomo Lutzomyia longipalpis. Deste modo, classificou o parasito 

como Leishmania chagasi (Chagas, 1936; Chagas et al., 1938).  

Posteriormente, Deane & Deane (1954) descreveram a presença do parasito na pele 

de cães infectados, demonstrando que estes animais podem se comportar como fonte de 

infecção para o vetor flebotomíneo, favorecendo a transmissão da doença para o homem. 

Assim, após um amplo e pioneiro estudo, Deane (1956) e Deane (1962) incriminaram o 

cão como reservatório doméstico e a raposa (Dusicyon vetulus) como reservatório silvestre 

do parasito, contribuindo para o entendimento de fatores relacionados à epidemiologia da 

L. infantum.  

 Atualmente tem sido demonstrada a participação de diversos hospedeiros 

vertebrados para L. infantum, incluindo uma variedade de animais selvagens e domésticos, 

como roedores, marsupiais, primatas, edentados e carnívoros, além de outros animais 

sinantrópicos, que podem estar envolvidos com a transmissão da doença (Dantas-Torres et 

al., 2012).  Embora estes hospedeiros, tais como os felinos (da Silva et al., 2010) atuam 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003452880900054X#bib5
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como reservatórios domésticos para o parasito, a importância epidemiológica destes no 

ambiente urbano parece ser insignificante quando comparado a dos cães. 

Com a urbanização da doença, o cão doméstico tem sido identificado como o 

reservatório mais importante para LV (Santos et al., 2005; Harhay et al., 2011), uma vez 

que estes animais apresentam elevado parasitismo cutâneo e geralmente precedem o 

aparecimento dos casos humanos, o que favorece a manutenção do ciclo de transmissão 

(Marzochi et al., 1985; Madeira et al., 2004; Dantas-Torres & Brandão-Filho, 2006). A 

LVC apresenta um padrão emergente, com um aumento no número de cães soropositivos e 

expansão geográfica da doença para regiões não endêmicas (Harhay et al., 2011). Por esse 

motivo, o cão é responsável pela manutenção do parasito nos focos endêmicos, sendo 

ainda considerado um alvo para o PVC- LV no Brasil. 

Do ponto de vista epidemiológico, entre os anos de 2005-2010, foram eutanasiados 

na cidade de Belo Horizonte, 59.648 cães por estarem infectados por L. infantum (Harhay 

et al., 2011). Nas áreas endêmicas, geralmente há elevada prevalência de animais 

sororreativos assintomáticos, uma vez que não atraem a atenção dos proprietários e 

veterinários comportando-se como reservatórios silenciosos (Berrahal et al., 1996; Cabral 

et al., 1998; Solano-Gallego et al., 2000; Solano-Gallego et al., 2001; Dantas-Torres et al., 

2006). Esses animais assintomáticos podem evoluir para autocura ou para a forma clínica 

sintomática, ou podem ainda permanecerem infectados por anos e até por toda sua vida, 

sem manifestação clínica (Moreno & Alvar, 2002; Grimaldi et al., 2012). Considerando 

ainda cães soronegativos, mas positivo na PCR, o número de animais infectados podem ser 

ainda mais alarmante, mesmo que estes animais não se comportem como um reservatório 

no momento em que o diagnóstico molecular foi realizado, uma vez que muitos deles 

soroconvertem com o tempo e evoluem para doença ativa (Coura-Vital et al., 2011). 

A eutanásia dos cães soropositivos vem sendo preconizado no Brasil como uma das 

medidas do PVC-LV, entretanto esta é cada vez mais questionável, devido aos resultados 

controversos dos estudos que avaliam a eficiência de tal medida (Costa, 2011). Foi 

observado, que esta prática leva a diminuição da transmissão da LV na área de cobertura, 

com duração apenas em médio prazo, sendo que algum tempo após sua interrupção, a 

incidência e a prevalência da infecção voltam a atingir os antigos níveis (Moreno & Alvar, 

2002). Além disso, outro problema relacionado à baixa efetividade desta medida de 

controle é o longo intervalo de tempo, entre o diagnóstico e a remoção dos cães, a baixa 

sensibilidade dos testes de diagnóstico e a reposição do cão eutanasiado por outro 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002199750300063X#BIB4
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002199750300063X#BIB5
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002199750300063X#BIB5
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002199750300063X#BIB21
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002199750300063X#BIB22
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304401707003597#bib26
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304401707003597#bib26
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304401707003597#bib55
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suscetível, que pode tornar-se infectado em aproximadamente dois meses (Dye, 1996; 

Moreira et al., 2004; Dantas-Torres et al., 2012).  

Uma medida de controle que poderá ser promissora no controle da LVH e LVC é a 

vacinação dos animais, conforme proposto por Duthie et al. (2012). Nas últimas décadas, 

vários candidatos vacinais têm sido propostos (Gradoni, 2001; Fujiwara et al., 2005; 

Lemesre et al., 2007; Giunchetti et al., 2008). E no Brasil, duas vacinas (Leish-Tec
®
 e 

Leishmune
®
) têm sido comercializadas (Borja-Cabrera et al., 2008; Fernandes et al., 

2008), entretanto estas vacinas ainda não têm sido utilizadas como medidas de controle 

pelo Ministério da Saúde brasileiro. 

 

2.3 Aspectos Clínicos e Laboratoriais da LVC  

 

Os sinais clínicos da LVC podem variar consideravelmente entre os animais 

infectados. Estudos longitudinais, em cães de área endêmica tem demonstrado que a 

história natural da doença pode evoluir para diferentes formas clínicas. Geralmente a 

doença no cão é de evolução lenta, alguns cães infectados podem controlar a expansão do 

parasito e curar a infecção, enquanto em outros a infecção permanece assintomática por 

tempo indefinido, durante o qual é caracterizada pela ausência de sinais clínicos, entretanto 

esta pode evoluir para a forma sintomática e posteriormente a óbito. Nos cães em que não 

há controle da expansão do parasito, a doença progride e somente após dois a quatro meses 

de incubação os sinais da LVC se manifestam (Quinnell et al., 2001; Moreno & Alvar, 

2002).  

Tem sido observado que 50-60% dos cães infectados não apresentam nenhum sinal 

clínico da doença (Lanotte et al., 1979; Gradoni et al., 1980; Mancianti et al., 1986; 

Abranches et al., 1991; Brandonisio et al., 1992). Já os animais sintomáticos pode-se 

observar manifestações clínicas específicas, como lesões na pele, destacando-se: pelagem 

opaca, dermatite esfoliativa ou furfurácea, alopecia, ulcerações cutâneas, sobretudo nas 

orelhas, focinho e ponta da cauda, onicogrifose e hiperceratose nasal e digital (Ciaramella 

et al., 1997; Alvar et al., 2004; Reis et al., 2009).  

Um dos primeiros sinais clínicos típicos observados na LVC são a hipertrofia dos 

linfonodos poplíteos e a ocorrência de uma dermatite descamante periorbital e nasal, que se 

dissemina (Fernández-Cotrina et al., 2013). O pelo do animal torna-se opaco e inicia-se a 

alopecia, sendo acompanhada por onicogrifose, ceratoconjutivite e edema das patas. Pode 
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ainda ocorrer febre, coriza, apatia, diarreia, hemorragia intestinal e em casos mais graves, 

atrofia muscular com paresia das patas posteriores, anorexia, perda de peso, caquexia e 

morte (Mancianti et al.,1988; Reis et al., 2009). Vale destacar que estes sinais clínicos 

podem ser influenciados por diversos fatores, como o tipo de resposta imunológica 

apresentada por estes animais, o grau de infecção do cão, raça, estado nutricional e doenças 

concomitantes, que podem afetar o curso da infecção desses animais (Genaro, 1993; 

Vexenat et al., 1994; Acedo-Sanchez et al., 1996; Solano-Gallego et al., 2000; Moreno & 

Alvar, 2002; Dantas-Torres et al., 2012).  

De um modo geral as alterações laboratoriais da LVC são inespecíficas (Gradoni, 

2001), apesar de existirem várias alterações bioquímicas e hematológicas que ocorrem 

comumente em cães infectados. A LVC pode causar disfunção na produção de eritrócitos, 

granulócitos, monócitos, linfócitos e plaquetas. Nosso grupo de pesquisa vem buscando 

identificar diversos biomarcadores bioquímicos/hematológicos capazes de distinguir 

animais assintomáticos de sintomáticos, visando uma melhor compreensão dos 

mecanismos fisiopatológicos que conduzem a evolução da doença.  

 Os principais achados na LVC incluem anemia normocítica/normocrômica (Reis et 

al., 2006a; da Costa-Val et al., 2007; Freitas et al., 2012). A anemia é uma das mais 

frequentes alterações sanguíneas, acometendo 50-70% dos casos (Moreno et al., 1998; 

Amusategui et al., 2003).  A anemia, além da resposta imune do hospedeiro e da carga 

parasitária, leva o animal a um estado de apatia, fraqueza e emaciação (da Costa-Val et al., 

2007).  

Em um trabalho recentemente publicado pelo nosso grupo de pesquisa foi 

observada uma diminuição dos eritroblastos ortocromáticos (hipoplasia eritróide), além de 

uma hiperplasia mielóide (Tropia de Abreu et al., 2011). Alguns pesquisadores também 

evidenciaram uma diminuição na contagem de plaquetas (Amusategui et al., 2003; Alvar et 

al., 2004; Ciaramella et al., 2005; Baneth et al., 2008). Além disso, foi observado que 

conforme o agravamento do quadro clínico do animal ocorre uma redução da contagem de 

leucócitos, devido a uma queda de monócitos, eosinófilos e principalmente na população 

de linfócitos, sendo estes um dos resultados mais relevantes das alterações hematológicas 

(Reis et al., 2006b).   

Outro achado laboratorial é a hiperproteinemia devido a uma maior produção de 

anticorpos (Ferrer, 1992; koutinas et al., 1999; Reis et al., 2006a; Ikeda-Garcia et al., 

2007). É observada também uma inversão do quociente albuminas/globulinas de acordo 
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com a progressão clínica do animal (Reis et al., 2006a; Keenan et al., 1984). Outros 

pesquisadores observaram alterações nas enzimas hepáticas, aspartato aminotransferase e 

alanina aminotransferase, além dos níveis de uremia (Abranches et al., 1991; Abreu-Silva 

et al., 2008; Freitas et al., 2012).  

Com base nos sinais clínicos, os cães soropositivos para LVC são classificados em: 

cães assintomáticos (CA), com ausência de sinal clínico; oligossintomáticos (CO), que 

apresentam de um a três sinais clínicos, tais como ulcerações cutâneas, frequentemente 

observada na ponta das orelhas e nas áreas periorbital, perda de peso moderado 

e alopecia localizada; e sintomáticos (CS), aqueles que apresentam mais de três sinais 

clínicos (Mancianti et al., 1988; Reis et al., 2009). De acordo com Solano-Gallego et al. 

(2009), os cães com infecção subclínica, não apresentam anormalidades clinicopatológicas 

observados através de exames laboratoriais de rotina (hemograma, perfil bioquímico e 

urinálise).  

Pesquisadores do nosso grupo propuseram uma reclassificação do grupo 

assintomático, de acordo com os resultados sorológicos e moleculares (PCR), no qual cães 

sem sinais clínicos, soronegativos e PCR positivos para L. infantum foram classificados 

como cães assintomáticos I (CA-I); cães sem sinais clínicos com sorologia e PCR positivo 

para L. infantum, foram classificados como cães assintomáticos II (CA-II) (Coura-Vital et 

al., 2011). Vale resaltar que ainda não se sabe a real importância desses cães CA-I na 

epidemiologia da LV, sendo necessários estudos avaliando se esses cães representam fonte 

de infecção para o vetor (Solano-Gallego et al., 2009; Coura-Vital et al., 2011). 

  

2.4 Aspectos Imunológicos e Biomarcadores de Progressão Clínica da LVC 

 

A evolução clínica da leishmaniose é uma consequência de complexas interações 

entre o parasito, o vetor, a genética e o sistema imunológico do hospedeiro (Grimaldi & 

Tesh, 1993; Maia & Campino, 2011), sendo a progressão da infecção altamente depende 

da eficiência da resposta imune do hospedeiro (Alvar et al., 2004). Basicamente os animais 

suscetíveis, são caracterizados por uma resposta humoral exacerbada, imunossupressão 

celular e presença de sinais clínicos (Maia & Campino, 2011).  

De acordo com as características do parasito (virulência da cepa) e da resposta 

imune do hospedeiro, a LVC pode evoluir para auto cura ou permanecer latente, até 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034528805001748#bib14
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090023311001432#b0080
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090023311001432#b0140
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304401709003124#bib5


Leal, G. G. A.                                                                                      Revisão da Literatura 

13 
 

mesmo por vários anos ou ainda progredir para a forma crônica da doença (Genaro, 1993; 

Pinelli et al., 1999b; Moreno & Alvar, 2002).  

Estudos indicam, que a resolução bem sucedida de infecções por Leishmania  

dependem da capacidade do hospedeiro, em montar uma resposta de células T-dependente, 

com a ativação de macrófagos mediados por citocinas derivadas de células T (Liew et al., 

1982; Castas et al., 1983; Murray et al., 1988). Já cães que desenvolvem a doença 

progressiva revelaram supressão clara de imunidade mediada por células, principalmente 

linfócitos T (Pinelli et al., 1994).  

Há várias subpopulações de linfócitos T, dentre eles destacam-se os linfócitos T 

auxiliares CD4
+
 e os linfócitos T citotóxicos CD8

+
. A subpopulação de linfócito T CD4

+
 

pode ser dividida em duas respostas imunes celulares principais: uma resposta do Tipo 1 

associado com o controle de infecção e uma resposta Tipo 2 responsável pelo 

desenvolvimento da doença patente (Pinelli et al., 1994; Pinelli et al., 1999b; Ferrer, 

2002). 

 A resistência à infecção está associada a uma resposta do Tipo 1, com predomínio 

de interleucina (IL)-12, interferon (IFN)-γ, IL-2 e fator de necrose tumoral (TNF)-α, as 

quais aumentarão a eficiência de células fagocíticas e linfócitos citotóxicos, desencadeando 

uma resposta imune protetora (Pinelli et al., 1994;  Pinelli et al., 1995; Pinelli et al., 

1999b; Correa et al., 2007). A IL-12 é uma citocina produzida por células do SMF que 

geralmente precede e induz a produção de IFN-γ (Brunda, 1994), mas o papel de IL-12 na 

indução e manutenção da resposta imune do Tipo 1 tem sido pouco estudado na LVC 

(Barbieri, 2006).  

 O IFN-γ controla o crescimento da Leishmania sp. em macrófagos murinos e 

humanos, limitando assim a progressão da doença (Murray et al., 1992). Em cães com LV 

também tem sido observado que a expressão de IFN-γ está associada ao controle da 

infecção (Andrade et al., 1999; Carrilo et al., 2007). Porém, Lage et al. (2007) verificaram 

correlação positiva na LVC entre a carga parasitária esplênica e os níveis mRNA de IFN-γ 

desse tecido. Assim, o nível de IFN-γ, quando analisado isoladamente, não representa um 

bom indicador de resistência à infecção, conforme também já verificado por outros autores 

(Karp et al., 1993; Chamizo et al., 2005; Lage et al., 2007; Reis et al., 2010), 

 Outra importante citocina pro-inflamatória envolvida na resistência à infecção por 

Leishmania é o TNF-α. Esta citocina é produzida por macrófagos, células T e células NK e 

atua, juntamente com o IFN-γ, induzindo a produção de óxido nítrico e, consequentemente, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165242710002023#bib42
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165242710002023#bib43
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165242710002023#bib20
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165242710002023#bib20
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021997511000302#bib21
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021997511000302#bib20
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021997511000302#bib22
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021997511000302#bib22
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021997511000302#bib7
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a morte de amastigotas no interior de macrófagos (Liew, 1993). A expressão simultânea de 

transcritos de mRNA de IL-12p40, além de IL-2 e IFN-γ foi observada em cães 

experimentalmente infectados por L. infantum, indicando que estas citocinas retardam o 

estabelecimento da doença (Santos-Gomes et al., 2002). 

Já na resposta Tipo 2 observa-se predomínio das citocinas IL-4, IL-5 e IL-13. No 

cão, a resposta imunológica celular contra Leishmania ainda não é caracteristicamente bem 

definida, embora tem sido observado respostas imunes Tipo 1, em animais infectados 

capazes de superar a doença (Miranda et al., 2007). Além disso, em relação a esses padrões 

de resposta imune há bastante controvérsia quanto aos resultados encontrados sobre a 

produção de IL-10 e IFN- γ (Barbieri, 2006; Lage et al., 2007; Strauss-Ayali et al., 2007).  

A IL-10 é uma citocina que possui atividade regulatória e é produzida por células T 

e B, macrófagos, células dendríticas e epiteliais. Sua produção pode ser induzida como 

parte de um mecanismo homeostático, para evitar danos teciduais causados por inflamação 

excessiva (Moore et al., 2001; Mege, et al., 2006). Em humanos, a associação entre 

aumento dos níveis de IL-10 e a gravidade da LV é evidente (Nylén & Sacks, 2007). 

Provavelmente um dos efeitos mais danosos causados pela IL-10, consiste na inibição da 

responsividade de macrófagos a sinais de ativação (IFN-γ), com consequente inibição da 

produção de espécies reativas de oxigênio, culminando com a manutenção do parasitismo 

por espécies de Leishmania (Nylén & Sacks, 2007).  

A IL-4 é produzida principalmente por linfócitos T e tem ação moduladora do 

sistema imune em murinos, regulando a secreção ou inibindo os efeitos protetores de 

citocinas da resposta do Tipo 1 como IFN-γ e IL-12, sendo relacionada à morbidade neste 

modelo (Miralles et al., 1994). Da mesma forma que a IL-10, IL-4 parece estar relacionada 

à suscetibilidade na LVC. Chamizo et al. (2005), observaram redução nos níveis de IL-4 

em CMSP de cães assintomáticos experimentalmente infectados por L. infantum.  Quinnel 

et al. (2001), ao avaliar o perfil de citocinas em aspirado de medula óssea, observaram 

aumento nos níveis de IL-4 em cães sintomáticos.  

Além da avaliação dos níveis de citocinas, a imunofenotipagem celular também 

constitui um importante biomarcador, indicado para compor testes para se estudar a 

história natural da LVC (Reis et al., 2006b). Foi demonstrada, através da análise 

imunofenotípica de células do sangue periférico, uma imunossupressão tanto de linfócitos 

T como linfócitos B em cães sintomáticos, no qual a infecção por L. infantum é 
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acompanhada por baixos níveisde células T CD4
+
 e células B CD21

+
, respectivamente 

(Bourdoiseau et al., 1997).  

Em um estudo conduzido por Reis et al. (2006b), avaliando cães naturalmente 

infectados por L. infantum, foi observado que cães assintomáticos e oligossintomáticos 

apresentaram aumento de linfócitos T CD5
+
 em comparação ao grupo sintomático. Ao 

analisar subpopulações de células T, um perfil diferente foi observado para linfócitos T 

CD4
+
 e CD8

+
, sendo que as contagens de células T CD4

+
 foram mais elevadas  em cães 

assintomáticos do que em sintomáticos e células T CD8
+
 foram mais elevados em cães 

assintomáticos e oligossintomáticos. Já na análise de linfócitos B (CD21
+
) circulantes, 

mostrou uma redução significativa em cães oligossintomáticos e sintomáticos, enquanto 

que os monócitos (CD14
+
) revelaram baixos números absolutos em animais sintomáticos. 

Esta menor frequência de circulação de células B e monócitos são considerados 

importantes marcadores da LVC grave (Reis et al., 2009).  

Estes resultados mostram uma associação entre variações fenotípicas de leucócitos 

do sangue periférico em diferentes formas clínicas da LVC, tornando possível o 

estabelecimento de um prognóstico da infecção canina, através da imunofenotipagem de 

células sanguíneas por citometria de fluxo (Reis et al., 2009; Reis et al., 2010). De acordo 

com pesquisadores de nosso grupo de pesquisa os parâmetros imunológicos e 

parasitológicos devem ser observados em sua complexidade, pois são altamente 

dependentes do status clínico e da carga parasitária do hospedeiro (Reis et al., 2009). 

No âmbito da resposta imune humoral, possíveis marcadores de infecção tem sido 

amplamente investigados na LVC, sendo a sorologia um dos parâmetros frequentemente 

utilizados para este fim (Dye et al., 1993; Ashford et al., 1995; Reis et al., 2006c; dos-

Santos et al., 2008). E a LV é caracterizada por uma intensa estimulação policlonal de 

linfócitos B, que resulta em grande produção de anticorpos, o que facilita o diagnóstico 

sorológico (Quinnell et al., 2001; Rodríguez-Cortés et al., 2007).  

A LVC está associada com níveis elevados de IgG e tem sido descritas quatro 

subclasses (IgG1-IgG4) em cães (Mazza et al., 1993; Day, 2007), sendo que a resposta 

específica a infecção natural por  L. infantum  envolve anticorpos de todas as quatro 

subclasses de IgG (Quinnell et al., 2003). Contudo, a IgG1 e IgG2 tem sido empregadas, 

como indicadores mais adequados do status clínico na LVC do que IgG total. Foi 

demonstrado que cães infectados por L. infantum produziram tanto anticorpos IgG1 e IgG2 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003452880900054X#bib8
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003452880900054X#bib2
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003452880900054X#bib16
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003452880900054X#bib7
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003452880900054X#bib7
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(Deplazes et al., 1995; da Costa-Val et al., 2007; Freitas et al., 2012), sendo a IgG2 

associada com infecções assintomáticas e a IgG1 associadas com sintomáticos. 

Ao contrário destes achados, pesquisadores do nosso grupo verificaram, que os 

níveis de IgG1 sugerem uma associação com mecanismos imunoprotetores da infecção 

canina, uma vez que elas foram frequentemente elevados em cães assintomáticos, bem 

como em animais portadores de baixa densidade parasitária na medula óssea. Ainda foi 

mostrado, que a IgG2 parece ser mais associada com morbidade da LVC sendo 

positivamente correlacionada com o estado clínico mais grave e maior densidade 

parasitária (Reis et al., 2006c). Coura-Vital et al. (2011) ao avaliarem cães naturalmente 

infectados por L. infantum, observaram que animais com sorologia positiva, apresentaram 

níveis mais elevados de IgG e IgG2, mostrando a participação destas imunoglobulinas na 

gravidade da doença. 

Além da IgG, também é mostrado a participação de outras imunoglobulinas na 

LVC, como a IgM, IgA e IgE. Embora a IgM geralmente seja considerada um marcador 

imunológico para a fase aguda da doença parasitária, foi demonstrado que esta 

imunoglobulina também pode ser detectada durante a fase crônica da LVC (Reis et al., 

2006c; Rodríguez-Cortés et al., 2007). A IgA é do isotipo de anticorpo característico do 

sistema imune da mucosa, e a detecção desta imunoglobulina na LVC, pode refletir uma 

difusão de L. infantum a superfícies mucosas ou indicam que outros fatores tais como a 

estimulação antigênica prolongada, podem influenciar a produção deste isotipo (O’Neil et 

al., 1993). Reis et al. (2006c) sugerem que a reatividade de IgA é um marcador para a 

densidade parasitária no tecido na LVC. Já o aumento dos níveis de IgE, também tem sido 

associados com as formas graves da doença e elevadas densidades parasitárias no tecido, 

bem como um auxílio no perfil de resposta imune Tipo 2 (Reis et al., 2006c; Guerra et al., 

2009). Mas, Freitas et al. (2012), observaram que os níveis séricos de anticorpos IgE anti-

Leishmania  não apresentaram correlação com a progressão da doença.  

Contudo, a reatividade de IgG e IgA anti-Leishmania  foram os melhores 

marcadores para o parasitismo tecidual global, porém, foi observado realmente uma 

correlação positiva entre formas clínicas da LVC e densidade parasitária no tecido com os 

níveis de IgG, IgG2, IgA, IgM e IgE (Reis et al., 2006c).   Coura-vital et al. (2011), 

também observaram que conforme a progressão clínica  da doença, há maiores 

concentrações destas imunoglobulinas. Desta forma, a determinação do título de anticorpos 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090023311001432#b0135
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090023311001432#b0135
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090023311001432#bb0150
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165242707000414#bib23
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165242707000414#bib23
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090023311001432#b0135
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090023311001432#b0135
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090023311001432#b0065
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090023311001432#b0065


Leal, G. G. A.                                                                                      Revisão da Literatura 

17 
 

específicos anti-Leishmania é uma importante ferramenta, no acompanhamento da 

progressão da doença nos diferentes quadros clínicos da LVC. 

No presente estudo buscamos identificar biomarcadores de resistência e 

suscetibilidade à leishmaniose visceral, em animais naturalmente infectados por L. 

infantum provenientes de área endêmica. Para cumprir com este objetivo nosso trabalho 

avaliou biomarcadores hematológicos em cães assintomáticos soronegativo/PCR+ para L. 

infantum, em comparação a cães soropositivos das diversas formas clínicas (assintomáticos 

e sintomáticos) e a animais não infectados. Além disto, identificamos biomarcadores de 

resistência e suscetibilidade para a LVC, através da avaliação das populações de linfócitos 

T (CD5
+
), suas subpopulações (CD4

+
 e CD8

+
), linfócitos B (CD21

+
) e monócitos (CD14

+
) 

circulantes, em cães de diversas formas clínicas por citometria de fluxo. Por fim, à 

produção intracitoplasmática de IFN-
+
 e IL-4

+ 
por neutrófilos, eosinófilos e linfócitos T 

(CD4
+
 e CD8

+
) foram identificados em cães naturalmente infectados, apresentando 

diferentes formas clínicas. Desta forma, acreditamos que o presente estudo ampliará os 

conhecimentos, a respeito do perfil imunológico de cães naturalmente infectados, ajudando 

a melhor compreender os aspectos relacionados à resistência e suscetibilidade, o que 

possivelmente irá contribuir para os estudos de vacinas e imunoterapias aplicados a 

leishmaniose visceral canina. 
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A Leishmaniose Visceral (LV) é uma zoonose considerada, dentre as doenças 

negligenciáveis, a que se encontra em maior expansão, com grande impacto e prejuízo à 

saúde pública. Estudos demonstram que o cão apresenta grande importância como um 

reservatório doméstico, devido seu elevado parasitismo cutâneo e sua elevada prevalência 

nas áreas endêmicas. Além disso, geralmente os casos caninos antecedem o aparecimento 

de casos humanos. Por estes motivos, o Ministério da Saúde preconiza a eutanásia de cães 

soropositivos para Leishmania spp. Porém, esta prática é muito questionada, devido à 

acurácia dos testes de diagnóstico, pois parte destes animais pode evoluir para autocura e 

devido à rápida substituição destes cães por outros suscetíveis. Atualmente, o uso de 

técnicas moleculares tem demonstrado que as técnicas sorológicas subestimam as taxas de 

infecção por L. infantum. Neste contexto, um grande número de animais 

soronegativo/PCR+ tem sido encontrado nas áreas endêmicas. Estes animais apresentam 

um perfil de resposta celular diferenciado em relação às outras formas clínicas da LVC. Os 

animais soronegativo/PCR+ aparentemente possuem um perfil celular característico de 

resistência, entretanto pouco se sabe sobre estes animais. Diante disto, a investigação 

detalhada da resposta imune destes animais, pode contribuir na busca de biomarcadores de 

resistência e suscetibilidade. Neste contexto, a proposta desse trabalho visa à busca de 

biomarcadores, em cães naturalmente infectados por L. infantum portadores de diferentes 

formas clínicas, objetivando contribuir no entendimento do perfil de resposta celular. 
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4.1 Objetivo Geral 

 

Identificar biomarcadores de resistência e suscetibilidade à leishmaniose visceral canina 

em animais naturalmente infectados por L. infantum. 

  

4.1 Objetivos Específicos 

 

 Avaliar o perfil hematológicos em cães assintomáticos soronegativo/PCR+ para L. 

infantum em comparação a cães soropositivos portadores das diversas formas clínicas 

(assintomáticos e sintomáticos) e em animais não infectados; 

 

 Caracterizar biomarcadores, através da avaliação das populações de linfócitos T 

(CD5
+
), suas subpopulações (CD4

+
 e CD8

+
), linfócitos B (CD21

+
) e monócitos 

(CD14
+
) circulantes por citometria de fluxo em cães apresentando diferentes formas 

clínicas;  

 

 Identificar, através da citometria de fluxo, à produção intracitoplasmática de IFN-
+
 e 

IL-4
+ 

por neutrófilos, eosinófilos e linfócitos T (CD4
+
 e CD8

+
), em cães naturalmente 

infectados apresentando diferentes formas clínicas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Material e Métodos 
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5.1 Área de Estudo e Delineamento Experimental  

 

As amostras biológicas analisadas no presente trabalho foram coletadas na cidade 

de Belo Horizonte, Minas Gerais. Foram obtidas amostras em cães de duas áreas de 

abrangência da regional Noroeste de Belo Horizonte, área do Centro de Saúde Padre 

Eustáquio e área do Centro de Saúde Santos Anjos, além de cães do Centro de Controle de 

Zoonoses (CCZ) da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Este material biológico foi 

obtido durante o desenvolvimento da tese de doutorado de Wendel Coura Vital. Neste 

período foi realizado o diagnóstico sorológico e molecular dos animais que foram 

avaliados no presente trabalho.  

Após a avaliação clínica e obtenção dos resultados sorológicos e moleculares, um 

total de 159 cães sem raça definida de ambos os sexos, foram distribuídos em quatro 

grupos seguindo os critérios estabelecidos por Coura-Vital et al. (2011). Cães 

assintomáticos soronegativos, mas apresentando resultados moleculares positivos 

para L. infantum (Grupo CA-I); cães assintomáticos soropositivos para Leishmania (Grupo 

CA-II); e os cães soropositivos que apresentaram sinais clínicos sugestivos de LVC (Grupo 

CS).  Os cães sem sinais clínicos e com resultados sorológicos e moleculares negativos 

foram incluídos no grupo controle (CN). 

Para os ensaios de imunofenotipagem celular em leucócitos do sangue periférico, 

no contexto ex vivo, foram utilizadas amostras de 155 cães. Os animais foram alocados 

conforme os critérios descritos acima, em 44 cães no grupo CN, 53 cães no grupo CA-I, 20 

cães no grupo CA-II e 38 cães no grupo CS (Figura 1). Para os ensaios de 

imunofenotipagem celular e marcação de citocinas intracitoplasmáticas, no contexto in 

vitro, dos 159 cães foram utilizadas amostras de 124 animais, os quais foram distribuídos 

em: 28 cães no grupo CN, 34 cães no grupo CA-I, 20 cães no grupo CA-II e 42 cães no 

grupo CS. O delineamento experimental está representado na Figura 2.  
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CN (PCR-)

n = 44

CA-I (PCR+)

n = 53

CA-II

n = 20

CS

n = 38

ELISA positivo

n = 97

ELISA negativo

n = 58

Avaliação clínica e coleta de material biológico

[ Soro e sangue em EDTA]

(n=155)

Hemograma ex vivo

 

 

Figura 1: Estratégica experimental para ensaios de hemograma e imunofenotipagem celular em leucócitos 

do sangue periférico, no contexto ex vivo, demonstrando a formação dos grupos clínicos avaliados: cães 

controle (CN), cães assintomáticos I (CA-I), cães assintomáticos II (CA-II), cães sintomáticos (CS). 

 

CN (PCR-)

n = 28

CA-I (PCR+)

n = 34

CA-II

n = 20

CS

n = 42

ELISA positivo

n = 62

ELISA negativo

n = 62

Avaliação clínica e coleta de material biológico

[ Soro e sangue em heparina]

(n=124)

in vitro

 

Figura 2: Estratégica experimental para os ensaios de imunofenotipagem celular e marcação de citocinas 

intracitoplasmáticas, no contexto in vitro, demonstrando a formação dos grupos clínicos avaliados: cães 

controle (CN), cães assintomáticos I (CA-I), cães assintomáticos II (CA-II), cães sintomáticos (CS). 
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5.2 Aspectos Éticos 

 

 O projeto foi aprovado nos seguintes Comitês de Ética: Universidade Federal de 

Minas Gerais (Parecer 020/2007 - Anexo A), Universidade Federal de Ouro Preto (Parecer 

2007/83 - Anexo B) e Comitê de Ética da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (Parecer 

001/2008 - Anexo C). Os proprietários dos cães foram informados dos objetivos dos 

estudos e após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi realizada a 

coleta de material biológico (Apêndice A). 

 

5.3 Obtenção de Amostras de Sangue Periférico 

 

As amostras de sangue periférico foram coletadas utilizando agulhas de diâmetro 

25 mm x 8 mm e seringas descartáveis estéreis de 5 mL, através de punção da veia jugular 

ou braquio-radial. Em seguida, o sangue coletado foi transferido para um tubo contendo 

anticoagulante EDTA (na proporção de 1mg/mL), destinados à realização do leucograma, 

filme sanguíneo, PCR e da avaliação imunológica através da imunofenotipagem (ex vivo) 

por citometria de fluxo.  Para realização dos testes de avaliação da resposta imune após 

estimulação in vitro, 5 mL de sangue foram coletados em seringas descartáveis e 

transferidos para tubos estéreis contento heparina sódica. O sangue coletado em EDTA e 

heparina permaneceu em temperatura ambiente e o processamento ocorreu no mesmo dia 

da coleta. 

Aproximadamente 1 mL do sangue total, foi utilizado para confeccionar duas 

lâminas de papel filtro para sorologia (ELISA, Biomanguinhos, Fiocruz RJ) que foram 

empregadas pelo Laboratório de Zoonoses de Belo Horizonte (LZOON) e pelo Laboratório 

de Imunopatologia (LIMP) da Universidade Federal de Ouro Preto. Nos casos de sorologia 

positiva na reação de ELISA/LZOON, a técnica de imunofluorescência (RIFI) foi realizada 

pelo LZOON para confirmação do diagnóstico. Quando o animal apresentou resultados 

reativos em ambos os testes, o proprietário foi informado e teve o direito de realizar outro 

exame para contraprova. O animal que teve sua contraprova positiva foi então recolhido 

pela Gerência de Controle de Zoonoses Noroeste (GERCZO-NO), para realização da 

eutanásia no CCZ, conforme determinações do manual de controle da LV do Ministério da 

Saúde (Brasil 2006).  
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5.4 Avaliação Clínica 

 

Juntamente com a obtenção de amostras do sangue periférico, os animais passaram 

por uma avaliação clínica rigorosa, no qual foi baseada na presença ou ausência de sinais 

clínicos sugestivos da infecção por L. infantum, tais como: onicogrifose, atrofia muscular, 

lesões de pele, dermatite furfurácea, alopecia, ceratoconjuntivite, paralisia dos membros 

posteriores, emagrecimento, dentre outras (Mancianti et al., 1988; Reis et al., 2006a).  

 

5.5 Parâmetros Hematológicos 

 

A avaliação dos parâmetros hematológicos foi realizada utilizando o leitor 

hematológico veterinário 2800 Vet (Mindray
®

 China). A contagem diferencial de 

leucócitos foi realizada em filme sanguíneo, corado pelo corante panótico rápido (Instant-

Prov, Pinhais, PR, Brasil), e avaliado por microscopia óptica em objetiva de imersão, 

determinando-se o número percentual de neutrófilos, eosinófilos, linfócitos e monócitos. 

 

5.6 Imunofenotipagem por Citometria de Fluxo 

 

Os ensaios de imunofenotipagem, no contexto ex vivo, das células obtidas a partir 

do sangue periférico, foram realizados empregando anticorpos monoclonais específicos 

anti-receptores de células caninas (Tabela 1). Para aquisição, armazenamento dos dados 

referentes à resposta celular foi empregado o citômetro de fluxo FACSCalibur™ (Becton 

Dickinson, San Diego, EUA). 

Tabela 1: Painel de anticorpos utilizados na imunofenotipagem de leucócitos. 

*Anticorpos 

monoclonais 
Hospedeiro Clone Isotipo Fluorocromo 

Diluição 

final 

Célula 

alvo/atuação 

Anti-CD5 Rato YKIX322.3 IgG2a PE 1:400 Linfócitos T 

Anti-CD4 Rato 

  

YKIX302.9 

 

IgG2a PE 1:1000 LT auxiliares 

Anti-CD8 Rato YCATE55.9 IgG1 FITC 1:80 LT citotóxicos 

Anti-CD21 Camundongo IOB1a IgG1 PE 1:100 Linfócitos B 

Anti-CD14 Camundongo M5E2 IgG2a PE-Cy5 1:320 Monócitos 

 
Todos os anticorpos monoclonais foram produzidos pela SEROTEC Ltd (Oxford – Inglaterra). 
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5.6.1 Ensaio de Imunofenotipagem Celular em Leucócitos do Sangue Periférico no 

Contexto ex vivo Utilizando Tubos 

 

Para a imunofenotipagem celular empregou-se um processo simples de marcação 

primária, em cinco tubos de poliestireno de 5 mL (Falcon
®
 2054, Becton Dickinson, San 

Diego, EUA), utilizando-se anticorpos monoclonais em quantidades e diluições descritas 

na Tabela 1. Os tubos foram preparados antes dos experimentos de marcação celular e 

armazenados em freezer à -20ºC. Em tubos contendo 50 μL de FACS dil (controle da 

suspensão celular), 50 μL dos anticorpos anti-CD5-PE, anti-CD4-PE, anti-CD8-FITC, anti-

CD21-PE e de anti- CD14-PE-Cy5 foram adicionados 50 μL de sangue colhido em EDTA. 

As células foram, então, misturadas ao anticorpo com o auxílio de vórtex e incubadas por 

30 minutos ao abrigo da luz, em temperatura ambiente (TA). Para lise dos eritrócitos, 

foram adicionados 2 mL de solução de lise (Facs lysing solution - Becton Dickinson, San 

Jose, EUA) sob agitação no vórtex, incubando-se por 10 minutos a TA e ao abrigo da luz. 

Logo após esta etapa, foi adicionado 1 mL de PBS pH 7,2, sendo o material 

homogeneizado no vórtex e centrifugado a 450 x g por 10 minutos a TA. O sobrenadante 

foi desprezado de uma só vez, vertendo-se o tubo, e o sedimento ressuspendido 

manualmente, sendo adicionados 2 mL de PBS pH 7,2, seguindo-se homogeneização no 

vórtex e centrifugação a 450 x g por 10 minutos a TA. O sobrenadante foi desprezado 

como anteriormente e o sedimento ressuspendido em 200 μL de solução fixadora 

(MaxFacsFix), para então, realizar-se a leitura no citômetro de fluxo (FACSCalibur™ – 

Becton Dickinson, San Diego, EUA), com aquisição de 20.000 eventos/tubo. 

 

5.6.2 Estratégias para Análise Imunofenotípica Celular por Citometria de Fluxo no 

Contexto ex vivo 

 

Os dados obtidos através da imunofenotipagem dos leucócitos do sangue periférico 

dos cães foram analisados utilizando-se estratégias específicas, dependendo do fenótipo 

celular investigado. Assim, empregando-se os recursos de análise de dados disponíveis no 

software FlowJo
®
, foram adotadas diferentes formas para avaliação fenotípica de células 

envolvidas na resposta imune. 
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O primeiro passo para a análise dos dados obtidos de células de sangue periférico, 

ex vivo, consistiu na identificação das populações celulares de interesse (R1- linfócitos e 

R2- monócitos) (Figura 2A e 2F). Neste caso, os linfócitos passaram a ocupar uma região 

característica, após ajustes de ganhos de tamanho (determinado pela difração do raio laser 

– “Forward Scatter” – FSC) versus granulosidade ou complexidade interna (determinada 

pela reflexão do raio laser – “Side Scatter” – SSC) (Figura 2A). Após a seleção dos 

linfócitos, os mesmos foram analisados utilizando-se gráficos de distribuição pontual entre 

Fluorescência tipo 2 (FL2) versus Fluorescência tipo 1 (FL1), afim de determinar o 

percentual de linfócitos T CD5
+
, CD4

+
, CD8

+
 e linfócitos B CD21

+ 
(Figura 2 B, C, D, E).  

A população de monócitos foi analisada por ajustes de ganhos de granulosidade ou 

complexidade interna (determinada pela reflexão do raio laser – “Side Scatter” – SSC) 

versus Fluorescência tipo 3 (FL3) (Figura 2F). 
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R1

81,6 0

018,4

34,9 0,01

065,0

0,1 0,4

31,667,9

9,3 0,3

0,290,2

R2

 

Figura 3: Representação esquemática da sequência de eventos da análise de dados obtidos por citometria de 

fluxo do perfil celular de amostras de sangue periférico. (A) gráficos de distribuição pontual FSC X SSC são 

utilizados para seleção da população de linfócitos; (B), (C), (D) e (E) estão representados a seleção da 

população de linfócitos T CD5
+
, T CD4

+
, T CD8

+
 e

 
linfócitos B CD21

+
 respectivamente, em gráficos de 

distribuição pontual FL2 X FL1; (F) gráficos de distribuição pontual SSC X FL3 são utilizados para seleção 

da população de monócitos.  

 

 

 

 

 

A B 

C D 

E F 
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5.6.3 Obtenção do Antígeno para Ensaios de Imunofenotipagem in vitro 

 

Para os ensaios de imunofenotipagem in vitro, foi utilizado antígeno solúvel de 

promastigotas de L. infantum (MHOM/BR/1972/BH46), cultivados por sete dias no meio 

LIT. Os parasitos foram lavados por três vezes em solução tampão fosfato pH 7,2 por 

centrifugação em 600 x g por 10 minutos. Em seguida, os parasitos foram rompidos com 

três ciclos de um minuto a 40 Watts em ultra-som (Sonifier Cell Disruptor- Brason Sonic 

Power Co., EUA) no banho de gelo. Posteriormente, o material sonicado foi centrifugado a 

37.000 x g por uma hora e 30 minutos, a 4°C. O sobrenadante foi dialisado contra PBS pH 

7,2, durante 24 horas, a 4°C sob agitação. Por fim, o material remanescente na membrana 

de diálise foi filtrado em filtros estéreis descartáveis, de 0,22 μm (Millipore Co, 

Massachusetts, EUA) em condições estéreis e uma alíquota foi retirada para dosagem de 

proteína pelo método de Lowry, sendo ajustada a concentração para 1.000 μg/mL (Lowry 

et al., 1951). Amostras do antígeno foram aliquotadas e congeladas em freezer à -80°C até 

o momento do uso. 

 

5.6.4 Ensaio de Imunofenotipagem Celular e Marcação de Citocinas 

Intracitoplasmáticas no Contexto in vitro 

 

Nestes experimentos de imunofenotipagem celular e marcação de citocinas 

intracitoplasmáticas foi utilizado 3 mL de sangue, coletado em tubos estéreis contendo 

heparina sódica.  

Os anticorpos monoclonais utilizados nesta parte do trabalho estão descritos na 

Tabela 2. Os anticorpos anti-CD4 e anti-CD8 foram diluídos em solução de PBS-W   

(0,015 M de PBS 1X, 0,5% albumina sérica bovina - BSA e 0,1% de azida sódica); já os 

anticorpos anti-IFN-γ e anti-IL-4, em solução de PBS-P (PBS-W contendo 0,5% de 

saponina - Sigma), em diluições previamente estabelecidas na padronização do protocolo. 

Foram preparados inicialmente três tubos de polipropileno de 14 mL (Falcon
®
 2054, 

Becton Dickinson, San Diego, EUA) para cada animal analisado, a saber: tubo controle (1 

mL de RPMI e 1 mL de sangue total em heparina);  tubo estimulado com antígeno solúvel 

de L. infantum (ASLi) na concentração final de 25 µg/mL (250 μL de ASLi, 750 μL de 

RPMI e 1 mL de sangue total em heparina) e tubo contendo PMA (éster mirístico de 

forbol) como controle positivo da reação (inicialmente com 1 mL de RPMI e 1 mL de 
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sangue total em heparina). Os tubos foram incubados por 12 horas e mantidos a 37°C em 

estufa incubadora (Forma Scientific, EUA) com 5% de CO2. Após este período, os tubos 

PMA foram retirados e a eles adicionados 50 μL de PMA (25 ng/mL) e 2 μL de 

ionomicina (1 μg/mL). Posteriormente os outros tubos foram retirados da estufa e 

adicionados 20 μL de brefeldina A (BFA) (10 μg/mL), com posterior incubação por 4 

horas. Os tubos foram mantidos a 37°C em estufa incubadora com 5% de CO2. Utilizou-se 

a BFA para inibir a secreção da citocinas, mantendo-as no interior do complexo de Golgi. 

Ao término da incubação, as culturas foram tratadas com 200 μL de ácido etilenodiamino 

tetracético - EDTA (Sigma), concentração final de 2 mM, e incubadas por 10 minutos à 

TA. O EDTA bloqueia o processo de ativação posterior das células e garante a obtenção de 

resultados padronizados. Posteriormente ao tratamento com EDTA, as células foram 

lavadas com 6 mL de PBS-W e centrifugadas por 7 minutos a 400 x g, 18ºC. O 

sobrenadante foi coletado e armazenado a -80°C restando no tubo um volume final de 2 

mL (sobrenadante e pellet), sendo posteriormente homogeneizado em vórtex. Ao abrigo da 

luz, foi retirado 500 μL do pellet e transferido para outros tubos de poliestireno, contendo 

os anticorpos monoclonais anti-moléculas de superfície (CD4
+
 e CD8

+
). Os tubos foram 

homogeneizados e incubados por 30 minutos a TA e ao abrigo da luz. Em seguida foi 

adicionado aos tubos, 3 mL de solução de lise (Facs lysing solution - Becton Dickinson, 

San Jose, EUA) sob agitação em vórtex, e incubados por 10 minutos a TA e ao abrigo da 

luz e posteriormente os tubos foram centrifugados por 7 minutos a 400 x g à 18ºC. O 

sobrenadante foi então desprezado e o pellet homogeneizado em vórtex até a ressuspensão 

total das células. Foi adicionado, 500 μL de PBS-W em cada tubo e estes foram 

homogeneizados. Em seguida foi adicionado 3 mL de PBS-P, os tubos foram 

homogeneizados e incubados por 10 minutos à TA e ao abrigo da luz. Posteriormente, os 

tubos foram centrifugados por 7 minutos a 400 x g à 18ºC. O sobrenadante foi desprezado 

e o tubo homogeneizado até a ressuspensão total das células. Foi adicionado 2 mL de PBS-

W com posterior agitação em vórtex. Em seguida o tubo foi centrifugado por 7 minutos a 

400 x g, 18ºC. O sobrenadante foi desprezado e o pellet ressuspendido para 200 μL. Após a 

ressuspensão das células, procedeu-se à marcação das citocinas intracitoplasmáticas em 

placas de 96 poços e fundo em “U”.  

Para isso, alíquotas de 30 μL das suspensões celulares foram incubadas por 30 

minutos a TA e ao abrigo da luz na presença de 20 μL da suspensão de anticorpos anti-

citocinas conjugados com o fluorocromo PE (anti-IFN-γ e anti-IL-4, - Tabela 2). A placa 
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foi homogeneizada e incubada por 30 minutos a TA e ao abrigo da luz sendo, em seguida, 

adicionados 100 μL/poço de PBS-P e a placa centrifugada por 7 minutos a 400 x g, 18ºC. 

O sobrenadante foi desprezado e o pellet homogeneizado vagarosamente no vórtex. 

Posteriormente foi adicionado 200 μL/poço de PBS-W, centrifugado por 7 minutos a 400 x 

g, 18ºC, o sobrenadante desprezado e o pellet novamente homogeneizado. Em seguida foi 

adicionado 200 μL/poço de solução fixadora (MaxFacsFix) e este conteúdo transferido 

para microtubos de 500 μL. Os microtubos foram mantidos em geladeira até o momento da 

leitura no citômetro de fluxo (FACSCalibur™  – Becton Dickinson, San Jose, CA, EUA), 

avaliando-se pelo menos 30.000 eventos/tubo. 

 

Tabela 2: Painel de anticorpos monoclonais utilizados nos ensaios de imunofenotipagem 

celular e marcação de citocinas intracitoplasmáticas no contexto in vitro. 
Anticorpos 

monoclonais/ 

fluorocromo 

Hospedeiro / 

clone 

Diluição 

final 
Funções principais 

Anti-CD4 / 

FITC 

 

Rato / 

YKIX322.3 

 

1:400 

 

Co-receptor para moléculas do complexo de 

histocompatibilidade principal de classe (MHC) II. Expresso em 

subgrupos de timócitos, linfócitos T, monócitos e macrófagos. 

Anti-CD8 / 

FITC 

Rato / 

YKIX302.9 

1:1000 
Co-receptor para MHC de classe I. Expresso em subgrupos de 

timócitos e linfócitos T citotóxicos. 

Anti-IFN-γ/ 

R-PE 

Camundongo/ 

CC302 

1:80 

Ativação de macrófagos, aumento da expressão de moléculas 

MHC e dos componentes do processamento de antígenos, 

mudança de classe de Ig, induz diferenciação em células do 

Tipo 1, supressão de resposta Tipo 2. 

Anti-IL-4 / 

R-PE 

Camundongo/ 

CC303 

1:480 Ativação de células B, mudança para IgE, induz diferenciação 

em células do Tipo 2, supressão de resposta Tipo 1. 

 

5.6.5 Estratégias para Análise Imunofenotípica Celular e Marcação de Citocinas 

Intracitoplasmáticas por Citometria de Fluxo no Contexto in vitro 

 

A análise da frequência de linfócitos T CD4
+
 e T CD8

+
 produtores de IFN-γ

+
 e    

IL-4
+
, consistiu na seleção da população celular de interesse, baseada em aspectos 

morfométricos, em gráficos de distribuição pontual de SSC versus FL1 (Figura 3A). Após 

a seleção da população de interesse (R1), foram construídos gráficos de distribuição 

pontual de fluorescência CD4/FL1 ou CD8/FL1 versus IFN-γ/FL2 ou IL-4/FL2, para 

determinar o percentual de células IFN-γ
+
 e IL-4

+
 dentro das subpopulações de linfócitos T 

(CD4
+
 e CD8

+
) previamente selecionadas em R1 (Figura 3B). Para a análise das 
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frequências de neutrófilos produtores de IFN-γ
+
 e IL-4

+
, foi selecionada a população de 

interesse (R2) em gráficos de distribuição pontual de SSC versus CD4/FL1 (Figura 3C). 

Para avaliação da população de eosinófilos (R3), gráficos de distribuição pontual de FSC 

versus FL3 (Figura 3E) foram construídos. Após a seleção de R2 e R3, foram construídos 

gráficos de distribuição pontual de FSC versus IFN-γ/FL2 ou IL-4/FL2, para determinar o 

percentual de células IFN-γ
+
 e IL-4

+
 dentro da população de neutrófilos e eosinófilos 

previamente selecionadas (Figura 3D e 3F). Os resultados foram expressos na porcentagem 

de células (CD4
+
IFN-γ

+
; CD4

+
IL-4

+
; CD8

+
IFN-γ

+
; CD8

+
IL-4

+
; neutrófilos IFN-γ

+
; 

neutrófilos IL-4
+
; eosinófilos IFN-γ

+ 
e  eosinófilos IL-4

+
). 
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R3

R2

R1

 

  

Figura 4: Representação esquemática da sequência de eventos utilizados, para avaliar o percentual de células 

produtoras de citocinas IFN-γ
+
 e IL-4

+
, através da análise imunofenotípica celular e marcação de citocinas 

intracitoplasmáticas por citometria de fluxo, no contexto in vitro. (A) gráficos de distribuição pontual SSC X 

FL1 foram utilizados para seleção da população de linfócitos T (CD4
+
 ou CD8

+
); (B) células selecionadas na 

região R1, empregado para quantificar o percentual de linfócitos T CD4
+
 ou CD8

+
 produtores de IFN-γ

+
 ou 

IL-4
+
; (C) gráficos de distribuição pontual SSC X CD4/FL1 para a seleção da população de neutrófilos; (D) 

gráficos de distribuição pontual FL2 X FSC contendo as células selecionadas na região R2, empregado para 

quantificar o percentual de neutrófilos produtores de IFN-γ
+
 ou IL-4

+
; (E) gráficos de distribuição pontual 

SSC X FL3 para a seleção da população de eosinófilos; (F) gráficos de distribuição pontual FL2 X FSC 

contendo as células selecionadas na região R3, empregado para quantificar o percentual de eosinófilos 

produtores de IFN-γ
+
 ou IL-4

+
. 
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5.7 Análise Estatística 

 

Para a análise dos dados foi usado o software GraphPad Prism 5.0 (Prism Software, 

Irvine, CA, USA). Inicialmente foi realizado o teste de Kolmogorov-Smirnoff para avaliar 

a distribuição dos dados. Considerando que todos os dados foram não-paramétricos, foi 

utilizado o teste de Kruskal-Wallis para investigar diferenças entre os grupos, 

acompanhado do teste de Dunns’ para as comparações múltiplas. Foram consideradas 

significativas as diferenças com valores de p< 0,05. 
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6.1 Parâmetros Hematológicos  

 

Dentre as alterações hematológicas, foi observado uma redução significativa na 

contagem de hemácias dos cães dos grupos CA-II e CS quando comparados aos grupos CN 

e CA-I. Também foi observada uma diminuição na concentração de hemoglobina no grupo 

CA-II em relação aos grupos CN e CA-I e no grupo CS em relação aos grupos CN, CA-I e 

CA-II. Além disso, o grupo CS apresentou uma redução no hematócrito quando comparado 

aos grupos CN, CA-I e CA-II. Já na contagem de plaquetas houve uma redução no grupo 

CS quando comparado ao grupo CA-I (Tabela 3).  

Ao analisar a série branca do hemograma, foi observada uma diminuição na global 

de leucócitos no grupo CA-II quando comparado ao grupo CA-I. Já em relação aos 

neutrófilos bastonetes, foi observado um aumento destas células no grupo CA-II em 

comparação ao grupo CN e no grupo CS em relação ao CN e CA-I. Além disso, foi 

evidenciada uma redução dos números de eosinófilos, monócitos e linfócitos nos grupos 

CA-II e CS quando comparados aos grupos CN e CA-I (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Parâmetros hematológicos de cães não infectados e naturalmente infectados por 

Leishmania infantum  

Parâmetros hematológicos 
Grupos Clínicos 

CN CA-I CA-II CS 

Hemácias (106/mm3) 7,3 (6,8-8,2) 7,41 (6,6-7,9) 6,2 (5,3-6,5)
a,b

  4,6 (3,9-5,5)
a,b

  

Hemoglobina (g/dL) 15,0 (13,6-16,2) 15,6 (13,8-17,1) 13,0 (11,5-13,9)
a,b

  9,4 (7,5-11,5)
a,b,c

  

Hematócrito (%) 40,8 (37,0-45,0) 41,4 (39,0-46,3) 40,9 (34,5-44,9) 29,8 (24,6-34,1)
a,b,c

  

Plaquetas (103/mm3) 222,0 (159,0-321,0) 258,0 (171,0-342,0) 199 (148,0-240,0)
 

 202,5 (114,8-250,0)
b

  

Global de leucócitos (10³/mm³) 11,25 (9,0 -13,4) 11,1
 

(9,6-14,1) 8,4 (7,6-11,3)
b 

 10,8
 

(7,2-12,8)  

         Neutrófilos totais 5,2 (4,3-7,0)  5,8 (4,5-7,3)  5,4 (4,3-7,9)  7,0 (4,2-9,6)  

            Neutrófilos bastonetes 0,9 (0-2,0) 1,5 (1,0-2,5) 2,5 (1,8-4,0)
a

  2,6 (1,2-4,0)
a,b

  

            Neutrófilos segmentados 5,1 (4,1-6,8)  5,6 (4,4-7,0)  5,1 (4,0-7,5)  6,8 (4,0-9,1)  

         Eosinófilos 0,5 (0,4-0,7) 0,4 (0,3-0,7)  0,3 (0,2-0,5)
a,b

  0,3 (0,1-0,4)
 a,b

  

         Monócitos 0,5 (0,4-0,7) 0,5 (0,4-0,6) 0,3 (0,2-0,4)
a,b

  0,3 (0,2-0,4)
a,b

  

         Linfócitos 4,3 (3,6-5,5)  4,4 (3,6-5,5)  2,7 (2,4-3,7)
a,b

  2,5 (2,0-3,4)
a,b

  

*Os resultados são mostrados como os valores de mediana e entre parênteses o primeiro (Q1) e terceiro (Q3) quartil. 

*CN, cães controle; CA-I, cães assintomáticos I; CA-II, cães assintomáticos II; CS, cães sintomáticos. 

a Diferenças significativas em comparação ao CN. 

b Diferenças significativas em comparação ao CA-I. 

c Diferenças significativas em comparação ao CA-II. 
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6.2 Análise do Perfil Imunofenotípico de Linfócitos T (CD5
+
) e suas Subpopulações 

(CD4
+
 e CD8

+
) no Sangue Periférico  

 

A avaliação dos perfis imunofenotípicos de linfócitos T presentes no sangue 

periférico de cães naturalmente infectados por L. infantum foi realizada a partir da 

contagem absoluta (mm
3
) de linfócitos T totais (CD5

+
) e de suas subpopulações (CD4

+
 e 

CD8
+
) circulantes.  Os resultados mostraram que cães dos grupos CA-II e CS apresentaram 

uma diminuição significativa de linfócitos T (CD5
+
) e das subpopulações (CD4

+ 
e

 
CD8

+
) 

em comparação aos grupos CN e CA-I. Ao avaliar a razão CD4
+
/CD8

+
 observamos que 

nos grupos CA-I e CS houve um aumento desta razão em comparação aos grupos CN e 

CA-II (Figura 4). 
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Figura 5: Perfil imunofenotípico de linfócitos T do sangue periférico em cães naturalmente infectados por  

L. infantum categorizados por seu status clínico e resultados laboratoriais como: assintomático-I (CA-I), 

assintomático-II (CA-II) e sintomático (CS). Cães não infectados foram utilizados como controle (CN). Os 

resultados estão expressos em contagem absoluta de células e razão, sendo demonstrados em gráficos de 

dispersão. As diferenças significativas (p<0,05) estão indicadas pelas linhas conectoras em relação aos 

grupos CN, CA-II e CS. 
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CN CA-I CA-II CS CN CA-I CA-II CS 

6.3 Análise do Perfil Imunofenotípico dos Linfócitos B (CD21
+
) e Monócitos (CD14

+
) 

no Sangue Periférico  

 

A análise das características imunofenotípicas dos linfócitos B (CD21
+
) e 

monócitos (CD14
+
) circulantes no sangue periférico de cães naturalmente infectados por  

L. infantum foi realizada a partir da contagem absoluta (mm
3
) destas células e avaliadas 

por citometria de fluxo. Pode-se observar uma queda no número de linfócitos B (CD21
+
) 

circulantes nos grupos CA-II e CS, em comparação aos grupos CN e CA-I. Já na avaliação 

dos monócitos (CD14
+
) foi verificada uma redução significativa no grupo CA-II em 

relação ao grupo CA-I e no grupo CS em comparação ao CN e CA-I (Figura 5).   
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Figura 6: Perfil imunofenotípico dos linfócitos B e monócitos do sangue periférico em cães naturalmente 

infectados por L. infantum categorizados por seu status clínico e resultados laboratoriais como: 

assintomático-I (CA-I), assintomático-II (CA-II) e sintomático (CS). Cães não infectados foram utilizados 

como controle (CN). Os resultados estão expressos em contagem absoluta de células, sendo demonstrados em 

gráficos de dispersão. As diferenças significativas (p<0,05) estão indicadas pelas linhas conectoras em 

relação aos grupos CA-II e CS. 
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6.4 Síntese Intracitoplasmática de IFN-γ
+
 por Neutrófilos e Eosinófilos, antes e após 

Estimulação Antígeno-Específica in vitro 

 

A figura 6 mostra os resultados do percentual de neutrófilos e eosinófilos 

produtores de IFN-γ
+
 em cultura de curta duração (12 horas) de células do sangue 

periférico de cães naturalmente infectados por L. infantum, realizadas na ausência (RPMI) 

ou na presença de estímulo com antígeno específico (ASLi). 

Ao analisar os neutrófilos, na cultura controle não houve diferença significativa na 

produção de IFN-γ
+
 entre os grupos. Contudo, na cultura estimulada foi observado que 

animais dos grupos CA-II e CS apresentaram um aumento significativo na síntese de   

IFN-γ
+
 quando comparados aos grupos CN e CA-I. Ao avaliar o impacto da estimulação 

antígeno específica foi observado um aumento nos grupos CA-II e CS na cultura 

estimulada com ASLi quando comparado aos da cultura controle. Interessantemente, nas 

culturas estimuladas com ASLi também foi observada correlação positiva entre a produção 

de  IFN-
+
 e a progressão clínica

 
(p< 0.0001/r= 0,5895). 

Já em relação aos eosinófilos, na cultura controle, foi observado aumento 

significativo na produção de IFN-
+
 nos grupos CA-II e CS quando comparados aos grupos 

CN e CA-I. Na cultura estimulada não houve diferença significativa na produção desta 

citocina entre os grupos. E avaliando o impacto da estimulação antígeno específica 

também não foi observado diferença (p<0,05) nos grupos entre cultura estimulada com 

ASLi e cultura controle. 
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          Cultura Controle (RPMI)                    Cultura Estimulada (ASLi) 

 

                         Neutrófilos                                                  Neutrófilos  

                                                                               p < 0,0001                                                                                                                                                                                                          
                                                                            r = 0,5895                *          *                                                         
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Figura 7: Percentual de neutrófilos e eosinófilos produtores de IFN-
+ 

em culturas controle (RPMI) e 

estimulada (ASLi) de cães naturalmente infectados por L. infantum categorizados por seu status clínico e 

resultados laboratoriais como: assintomático-I (CA-I), assintomático-II (CA-II) e sintomático (CS). Cães não 

infectados foram utilizados como controles (CN). Os resultados estão expressos em porcentagem de células 

que sintetizam IFN-
+
. As diferenças significativas (p<0,05) estão indicadas pelas linhas conectoras em 

relação aos grupos CA-II e CS. (*) representa diferenças significativas entre cultura controle e estimulada em 

determinado grupo. No painel superior está representado às correlações de Pearson (r) em P<0,05, no qual 

demonstra uma correlação positiva entre a produção de IFN-
+
 por neutrófilos e a progressão clínica.  
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6.5 Síntese Intracitoplasmática de IL-4
+ 

por Neutrófilos e Eosinófilos, antes e após 

Estimulação Antígeno-Específica in vitro 

 

A figura 7 mostra os resultados do percentual de neutrófilos e eosinófilos 

produtores de IL-4
+
 em cultura de curta duração (12 horas) de células do sangue periférico 

de cães naturalmente infectados por L. infantum, realizadas na ausência (RPMI) ou na 

presença de estímulo com antígeno específico (ASLi). 

Ao avaliar a produção de IL-4
+
 por neutrófilos foi observado, na cultura controle, 

que não houve diferença significativa entre os grupos. Já na cultura estimulada, houve uma 

redução significativa no grupo CA-I em relação aos grupos CN, CA-II e CS. Ao analisar o 

impacto da estimulação antígeno específica foi observado um aumento (p<0,05) em todos 

os grupos na cultura estimulada com ASLi quando comparados aos da cultura controle. 

Por outro lado, quando analisada a produção IL-4
+
 por eosinófilos, foi observado 

um aumento significativo nos grupos CA-II e CS em relação aos grupos CN e CA-I, na 

cultura controle. Já na cultura estimulada não houve diferença significativa na produção 

desta citocina entre os grupos. Ao avaliar o impacto da estimulação antígeno específica foi 

observado um aumento significativo no grupo CA-I na cultura estimulada com ASLi 

quando comparada ao mesmo grupo na cultura controle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leal, G. G. A.                                                                                                         Resultados 

44 
 

CN CA-I CA-II CS CN CA-I CA-II CS 

 

 

 

 

          Cultura Controle (RPMI)                    Cultura Estimulada (ASLi) 

 

                         Neutrófilos                                                  Neutrófilos     

                                                                                              *           *          *     

0.0

7.5

15.0

0.0

7.5

15.0

 

                           Eosinófilos                                                  Eosinófilos 

                                                                                            * 

 

0.0

7.5

15.0

0.0

7.5

15.0

 

        

 

Figura 8: Percentual de neutrófilos e eosinófilos produtores de IL-4
+ 

em culturas controle (RPMI) e 

estimulada (ASLi) de cães naturalmente infectados por L. infantum categorizados por seu status clínico e 

resultados laboratoriais como: assintomático-I (CA-I), assintomático-II (CA-II) e sintomático (CS). Cães não 

infectados foram utilizados como controles (CN). Os resultados estão expressos em porcentagem de células 

que sintetizam IL-4
+
. As diferenças significativas (p<0,05) estão indicadas pelas linhas conectoras em relação 

aos grupos CN, CA-II e CS. (*) representa diferenças significativas entre cultura controle e estimulada em 

determinado grupo. 
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6.6 Razão da Síntese Intracitoplasmática das Citocinas IFN-
+
 e IL-4

+
 Produzidas por 

Neutrófilos e Eosinófilos  

 

Quando foi avaliada a razão da síntese intracitoplasmática de IFN-γ
+
 e IL-4

+
 por 

neutrófilos, na cultura controle, não foi observada diferença significativa entre os grupos. 

Já na cultura estimulada foi observado uma redução (p<0,05), nos grupos CA-II e CS 

quando comparados ao grupo CN. Ao avaliar o impacto da estimulação antígeno específico 

observou-se uma redução significativa nos grupos CA-I e CS na cultura estimulada com 

ASLi quando comparado aos mesmos grupos na cultura controle. Já na razão de 

eosinófilos IFN-γ
+
/IL-4

+
 não houve diferença significativa na cultura controle e na 

estimulada, bem como no impacto da estimulação antígeno específica (Figura 8).        
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Figura 9: Percentual da razão de citocinas IFN-γ
+
/IL-4

+ 
produzidas por neutrófilos e eosinófilos nas culturas 

controle (RPMI) e estimulada (ASLi) de cães naturalmente infectados por L. infantum categorizados por seu 

status clínico e resultados laboratoriais como: assintomático-I (CA-I), assintomático-II (CA-II) e sintomático 

(CS). Os cães não infectados foram utilizados como controles (CN). Os resultados estão expressos pela razão 

de citocinas IFN-γ
+
/IL-4

+ 
produzidas por neutrófilos e eosinófilos. As diferenças significativas (p<0,05) estão 

indicadas pelas linhas conectoras em relação aos grupos CA-II e CS. (*) representa diferenças significativas 

entre cultura controle e estimulada em determinado grupo. 
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6.7 Expressão de IFN-γ
+ 

Intracitoplasmático pelas Subpopulações de Linfócitos T 

(CD4
+ 

e CD8
+
) 

 

A figura 9 mostra os resultados do percentual de linfócitos T CD4
+
 e CD8

+
 

produtores de IFN-γ
+
 em cultura de curta duração (12 horas) de células do sangue 

periférico de cães naturalmente infectados por L. infantum, realizadas na ausência (RPMI) 

ou na presença de estímulo com antígeno específico (ASLi). 

A análise dos dados demonstrou que na cultura controle os animais do grupo CA-II 

apresentou um aumento significativo no percentual de linfócitos T CD4
+ 

produtores de 

IFN-γ
+
 quando comparado ao percentual dos grupos CN, CA-I e CS. No grupo CS houve 

um aumento no percentual de linfócitos T CD4
+ 

produtores de IFN-γ
+
 em relação ao grupo 

CN. Na cultura estimulada houve um aumento significativo no percentual de linfócitos      

T CD4
+ 

produtores de IFN-γ
+
 nos grupos CA-II e CS quando comparados aos grupos CN e 

CA-I. E ao avaliar o impacto da estimulação antígeno específica observou uma redução no 

percentual de linfócitos T CD4
+ 

produtores de IFN-γ
+
 nos grupos CA-I e CA-II na cultura 

estimulada com ASLi  quando comparados aos mesmos grupos na cultura controle. 

Também foi demonstrado na cultura controle e na estimulada com ASLi que os 

animais dos grupos CA-II e CS apresentaram um aumento significativo no percentual de 

linfócitos T CD8
+ 

produtores de IFN-γ
+
  quando comparados aos grupos CN e CA-I. E ao 

avaliar o impacto da estimulação antígeno específica observou um aumento no percentual 

de linfócitos T CD8
+ 

produtores de IFN-γ
+
 no grupo CA-I na cultura estimulada com ASLi  

quando comparado ao mesmo grupo na cultura controle. Interessantemente, nas culturas 

estimuladas com ASLi também foi observada correlação positiva entre a produção de  

IFN-
+
 e a progressão clínica

 
(p< 0.0001/r= 0,6229). 
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Figura 10: Percentual de linfócitos T CD4
+
 e CD8

+
 produtores de IFN-

+ 
em culturas controle (RPMI) e 

estimulada (ASLi) de cães naturalmente infectados por L. infantum categorizados por seu status clínico e 

resultados laboratoriais como: assintomático-I (CA-I), assintomático-II (CA-II) e sintomático (CS). Os cães 

não infectados foram utilizados como controles (CN). Os resultados estão expressos em porcentagem de 

células que sintetizam IFN-
+
. As diferenças significativas (p<0,05) estão indicadas pelas linhas conectoras 

em relação aos grupos CN, CA-I, CA-II e CS. (*) representa diferenças significativas entre cultura controle e 

estimulada em determinado grupo. No painel inferior está representado às correlações de Pearson (r) em 

P<0,05, no qual demonstra uma correlação positiva entre a produção de IFN-
+
 por linfócitos T CD8

+
  e a 

progressão clínica.  
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6.8 Expressão de IL-4
+ 

Intracitoplasmático pelas Subpopulações de Linfócitos T 

(CD4
+
 CD8

+
) 

 

A figura 10 mostra os resultados do percentual de linfócitos T CD4
+ 

e T CD8
+
 

produtores de IL-4
+
 em cultura de células do sangue periférico de cães naturalmente 

infectados por L. infantum, em cultura de curta duração (12 horas), realizadas na ausência 

(RPMI) ou na presença de estímulo com antígeno específico (ASLi). 

Ao avaliar o percentual de linfócitos T CD4
+ 

produtores de IL-4
+
, houve um 

aumento significativo na cultura controle no grupo CA-II em relação aos grupos CN e CA-

I. Na cultura estimulada houve um aumento significativo no percentual de linfócitos T 

CD4
+ 

produtores de IL-4
+ 

nos grupos CA-II e CS em relação ao grupo CN. Ao analisar o 

impacto da estimulação antígeno específica pôde-se observar uma redução significativa no 

percentual de linfócitos T CD4
+ 

produtores de IL-4
+ 

no grupo CA-II na cultura estimulada 

com ASLi quando comparado ao mesmo grupo na cultura controle. 

Quando avaliado o percentual de linfócitos T CD8
+ 

produtores de IL-4
+
, houve um 

aumento significativo tanto na cultura controle quanto na cultura estimulada nos grupos 

CA-II e CS em relação aos grupos CN e CA-I. Ao verificar o impacto da estimulação 

antígeno específica pôde-se observar um aumento significativo no percentual de linfócitos 

T CD8
+ 

produtores de IL-4
+ 

no grupo CA-I na cultura estimulada com ASLi quando 

comparado ao mesmo grupo na cultura controle. 
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Figura 11: Percentual de linfócitos T CD4
+
 e CD8

+
 produtores de IL-4

+ 
em culturas controle (RPMI) e 

estimulada (ASLi) de cães naturalmente infectados por L. infantum categorizados por seu status clínico e 

resultados laboratoriais como: assintomático-I (CA-I), assintomático-II (CA-II) e sintomático (CS). Cães não 

infectados foram utilizados como controles (CN). Os resultados estão expressos em porcentagem de células 

que sintetizam IL-4
+
. As diferenças significativas (p<0,05) estão indicadas pelas linhas conectoras em relação 

aos grupos CN, CA-I, CA-II e CS. (*) representa diferenças significativas entre cultura controle e estimulada 

em determinado grupo. 
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CN CA-I CA-II CS CN CA-I CA-II CS 

6.9 Razão do Percentual de Linfócitos T (CD4
+ 

e CD8
+
) Produtores de Citocinas   

IFN-
+
 e IL-4

+
 

 

Ao analisar a razão de linfócitos T CD4
+
 e CD8

+
 produtores de IFN-γ

+
 e IL-4

+
 não 

foram observados diferenças significativas tanto na cultura controle quanto na cultura 

estimulada. E não houve diferença significativa entre cultura estimulada com  ASLi e a 

cultura controle ao avaliar o impacto da estimulação antígeno específica (Figura 11). 
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Figura 12: Percentual da razão de citocinas IFN-γ
+
/IL-4

+ 
produzidas por linfócitos T CD4

+
 e CD8

+
 nas 

culturas controle (RPMI) e estimulada (ASLi) de cães naturalmente infectados por L. infantum categorizados 

por seu status clínico e resultados laboratoriais como: assintomático-I (CA-I), assintomático-II (CA-II) e 

sintomático (CS). Os cães não infectados foram utilizados como controles (CN). Os resultados estão 

expressos em razão de linfócitos T CD4
+
 e CD8

+
 produtores de IFN-γ

+
 e IL-4

+
.  
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7.1 Alterações dos Parâmetros Hematológicos e do Perfil Imunofenotípico no 

Contexto ex vivo 

 

A análise dos dados relativos aos parâmetros hematológicos e às alterações do 

perfil imunofenotípico, no contexto ex vivo nos permite inferir que a os animais dos grupos 

CA-II e CS comportaram-se de forma similar. Os principais achados nestes grupos foram à 

presença de anemia, redução de eosinófilos, monócitos e linfócitos. No âmbito da 

imunofenotipagem celular, estes grupos apresentaram uma redução de linfócitos T totais 

CD5
+
 e suas subpopulações os linfócitos T CD4

+
 e T CD8

+
, bem como uma queda nos 

linfócitos B CD21
+
 e monócitos CD14

+ 
(Figura 12). 

 

 

CN CA-I CA-II CS

Hemograma

Imunofenotipafem

ex vivo

 

Hemograma - Hemácia Eosinófilo Monócito Linfócito Plaquetas  

Imunofenotipagem no contexto ex-vivo: LT CD5+ LT CD4+  LT CD8+   LB CD21+  Monócito CD14+ 

 

Figura 13: Principais resultados hematológicos e de imunofenotipagem no contexto ex vivo, do sangue 

periférico dos cães naturalmente infectados por L. infantum categorizados por seu status clínico e resultados 

laboratoriais como: assintomático-I (CA-I), assintomático-II (CA-II) e sintomático (CS). Cães não infectados 

foram utilizados como controle (CN). ↓ representa redução das células.  
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7.2 Perfil de Síntese de Citocinas Intracitoplasmática em Neutrófilos, Eosinófilos e 

Linfócitos T CD4
+
 e T CD8

+
 in vitro 

 

A análise dos dados relativos às alterações no perfil de síntese de citocinas IFN-γ
+
 e 

IL-4
+
 intracitoplasmáticas em neutrófilos, eosinófilos e linfócitos T CD4

+
 e T CD8

+
, 

mostrou que os animais dos grupos CA-II e CS, também apresentam um uma resposta 

semelhante, com um perfil celular misto Tipo 1 e 2, com produção de ambas as citocinas. 

Ao avaliar a síntese de IFN-γ
+
 por neutrófilos, foi detectado um aumento significativo nos 

grupos CA-II e CS, na presença de estímulo específico (CE- cultura estimulada). Os 

eosinófilos apresentaram um aumento de IFN-γ
+
 nestes grupos, na cultura controle (CC). 

Já os linfócitos T CD4
+
 e T CD8

+
 demonstraram um aumento na produção IFN-γ

+
 nos 

grupos CA-II e CS, tanto na cultura controle, como na estimulada. 

Ao analisar síntese de IL-4
+ 

por neutrófilos, verificamos que o grupo CA-I 

apresentou uma redução na produção desta citocina na CE, quando comparada aos demais 

grupos. Já os eosinófilos apresentaram um aumento da síntese desta citocina na CC nos 

grupos CA-II e CS. Enquanto que os linfócitos T CD4
+
 e T CD8

+
 demonstrou um aumento 

na síntese de IL-4
+
 nos grupos CA-II e CS, tanto na cultura controle, como na estimulada 

(Figura 13). 
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Figura 14: Principais resultados do perfil de citocinas produzidas por células mononucleares do sangue 

periférico de cães naturalmente infectados por L. infantum categorizados por seu status clínico e resultados 

laboratoriais como: assintomático-I (CA-I), assintomático-II (CA-II) e sintomático (CS). Cães não infectados 

foram utilizados como controle (CN). Resultados expressos sob a forma de ↓↑ representam a redução e 

aumento na síntese das citocinas pelas células. CC= Cultura controle, CE = Cultura estimulada. 
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A leishmaniose visceral canina constitui um amplo espectro de alterações 

clinicopatológicas podendo-se observar desde uma infecção subclínica assintomática até 

uma doença grave, que geralmente culmina com a morte (Reis et al., 2006a). A resistência 

contra o parasito está associada com o desenvolvimento de uma imunidade mediada por 

células, enquanto que a suscetibilidade à infecção tem sido associada com a produção de 

altos níveis de anticorpos (Cabral et al., 1992; Pinelli et al., 1994).  No entanto, os 

mecanismos imunes e patológicos que controlam o equilíbrio entre resistência e 

suscetibilidade ainda são obscuros, e a sua caracterização pode ser a chave para o 

estabelecimento de biomarcadores de prognóstico e monitoramento em cães infectados, 

podendo auxiliar também na avaliação do sucesso terapêutico e imunoprofilático.  

No presente trabalho, usando cães naturalmente infectados por L. infantum, 

avaliamos como as alterações hematológicas, a resposta imune (linfócitos T CD5
+
, T 

CD4
+
, T CD8

+
, B CD21

+
 e monócitos CD14

+
) e a produção intracitoplasmática de 

citocinas (IFN-γ
+
 e IL-4

+
) estão relacionadas com a progressão da doença. Estas 

abordagens visam contribuir na identificação de biomarcadores de resistência e 

suscetibilidade e na compreensão da história natural da doença, focando nas formas 

assintomáticas da LVC (CA-I e CA-II). 

 Os estudos das alterações hematológicas em cães infectados por L. infantum são 

importantes na avaliação do estado clínico do animal, da patogênese da doença e de seu 

prognóstico (Ikeda et al., 2003; Reis et al., 2006a). Há relatos na literatura, abordando 

alterações dos parâmetros hematológicos, associados ao quadro clínico da LVC (Ikeda et 

al., 2003; Reis et al., 2006a). No presente estudo foi observado que a progressão da doença 

está associada com diversas alterações hematológicas, como redução significativa de 

hemácias, hemoglobina e hematócrito, caracterizando anemia severa, principalmente em 

cães sintomáticos. Alguns pesquisadores consideram a anemia como um achado pouco 

frequente (Moreno et al., 1998; Amusategui et al., 2003; Alvar et al., 2004). Nossos 

resultados corroboram com outros trabalhos, nos quais foram observados que a anemia é 

uma condição clínica frequente na LVC (Reis et al., 2006a; da Costa-Val et al., 2007; 

Freitas et al., 2012). 

A causa da anemia na LV é pouco conhecida, acredita-se que seja de origem 

multifatorial associada à perda sanguínea por epistaxe e ulcerações na pele, eritrólise, 

inflamação generalizada, insuficiência renal crônica (Slappendel & Greene, 1990; 

Koutinas et al.,1999). Além disso, é observada uma diminuição intensa da eritropoiese 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165242707000402#bib7
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165242707000402#bib24
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devido à hipoplasia ou aplasia medular (Koutinas et al., 1999; De Luna et al., 2000; 

Baneth et al., 2008; Tropia de Abreu et al., 2011). De Luna et al. (2000), estudando cães 

naturalmente infectados por L. infantum, observaram uma redução da fluidez da membrana 

dos eritrócitos, o que aumentaria sua rigidez e alteraria o mecanismo de citoaderência. Tais 

achados favoreceriam o sequestro esplênico das células, sua retirada da circulação, 

determinando, consequentemente, a anemia. Esta também é responsável por alguns dos 

sinais clínicos da LVC, como apatia, fraqueza e emaciação, embora o quadro clínico seja 

também a soma de distúrbios, causados pela presença das reações parasitárias e 

inflamatórias produzidas pela resposta imune (Feitosa et al., 2000; da Costa-Val et al., 

2007). Com base nestes achados, pode-se explicar que a anemia observada nos animais 

soropositivos é de caráter multifatorial, sendo regulada por imunomediadores, diminuição 

da produção de eritrócitos em nível medular e destruição de hemácias em nível esplênico. 

De um modo geral, a LVC assim como a LVH caracteriza-se por uma inabilidade 

significativa da imunidade celular em nível sistêmico e compartimentalizado. Cabe 

ressaltar que diversos autores consideram esta imunossupressão, o ponto chave para o 

desencadeamento das formas graves e fatais na LV. A imunossupressão na LVC é 

observada tanto no contexto ex vivo, com uma pancitopenia, como no contexto in vitro 

onde células mononucleares caninas, não respondem ao estímulo antígeno-específico do 

parasito, apresentando baixíssima atividade linfoproliferativa (Pinelli et al., 1994; Reis et 

al., 2010). Alguns autores acreditam que esta inabilidade de ativação celular, também 

ocorre in vivo, como mostram Cardoso et al. (2007) e Cabral et al. (1992), em suas 

avaliações pelo teste de intradermorreação, no qual cães assintomáticos apresentam maior 

capacidade responsiva do que cães sintomáticos. 

Considerando os parâmetros hematológicos da série branca, ao avaliar o 

leucograma, foi observada uma redução na global de leucócitos no grupo CA-II em 

comparação ao grupo CA-I. Esses achados geralmente estão associados à LVC 

sintomática, principalmente devido aos mecanismos imunopatológicos multifatoriais, que 

desencadeiam uma disfunção medular com mielopoiese diminuída, intenso parasitismo, 

além do recrutamento leucocitário e retenção destas células em vários órgãos (Alvar et al., 

2004; Tropia de Abreu et al., 2011). Desta forma é possível especular que após a 

soroconversão, os animais do grupo CA-II apresentam uma disfunção medular, refletindo 

em uma redução na contagem global de leucócitos. Esta hipótese poderá ser confirmada 

em breve por estudos que vem sendo realizado em nosso laboratório.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034528805001748#bib3
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Sabe-se que os neutrófilos desempenham um papel importante no controle do 

desenvolvimento inicial da infecção por Leishmania, destruindo as formas promastigotas 

através da ativação de mecanismos oxidativos (Peters & Sacks, 2009; Charmoy et al., 

2010; Trópia de Abreu et al., 2011). Quando avaliada a contagem diferencial de leucócitos 

dos cães deste estudo, foi observado um aumento de neutrófilos bastonetes nos grupos  

CA-II e CS. Este fenômeno pode estar relacionado com a proliferação de precursores 

celulares, no intuito de fornecer os elementos necessários, para atender a elevada demanda 

de células neutrofílicas, caracterizadas pelo desvio a esquerda no hemograma.   

Foi demonstrado que os cães do grupo CA-II apresentam uma resposta similar aos 

do grupo CS, no qual observa uma redução significativa na contagem diferencial de 

eosinófilos, monócitos e linfócitos quando comparados aos grupos CN e CA-I. 

Pesquisadores do nosso grupo, também evidenciaram esta redução em cães sintomáticos, 

no qual talvez esteja associado à disfunção medular, com diminuição da hematopoiese, 

devido ao intenso parasitismo na medula óssea, ocasionando o redirecionamento da função 

medular (Reis et al., 2006a; Reis et al., 2006b; Trópia de Abreu et al., 2011). Esta redução 

também pode estar relacionada à liberação de citocinas supressoras desencadeadas pela 

infecção por Leishmania (Pinelli et al., 1994; Pinelli et al., 1995). 

A eosinopenia talvez esteja relacionada, com a migração preferencial destas células 

para os tecidos e envolvimento em mecanismos leishmanicidas adicionais. A 

monocitopenia observada pode ser justificada, principalmente pela migração destas células 

para sítios de infecção, favorecendo a apresentação de antígenos e tentativa de eliminação 

do parasitismo tecidual, conforme observado por Reis et al. (2006a) e Trópia de Abreu     

et al. (2011). Assim como, a linfopenia pode ser atribuída principalmente ao perfil 

imunossupressor observado em cães infectados por L. infantum (Bourdoiseau et al.,1997; 

Reis et al., 2006a). Esta como também outras leucopenias, possivelmente estejam 

associadas ao bloqueio da maturação das linhagens leucocitárias, causada pelo intenso 

parasitismo da medula óssea e recrutamento destas células para outros sítios inflamatórios 

(Alvar et al., 2004). Desta forma, pode-se supor que os animais soropositivos, 

provavelmente devido ao intenso parasitismo, apresentam redução de leucócitos 

circulantes, na tentativa de controlar a infecção em órgãos linfoides promovendo a 

migração celular para estes locais. 

Sabe-se que a progressão da LV, seja no homem ou no cão, depende de complexas 

interações entre o vetor, o parasito, a genética e a eficiência da resposta imune do 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034528805001748#bib23
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034528805001748#bib24
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034528805001748#bib3
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hospedeiro. Desta forma, é crucial entender o equilíbrio entre uma resposta imune eficiente 

do hospedeiro e/ou o desenvolvimento da doença. Buscando compreender os eventos 

imunológicos relacionados à resposta imune, foi realizada a avaliação do perfil 

imunofenotípico dos leucócitos do sangue periférico dos cães estudados.  

Foi observado que animais do grupo CA-I mantêm seus níveis de linfócitos T CD5
+
 

em valores normais, enquanto nos animais dos grupos CA-II e CS há uma redução destas 

células. Já Coura-Vital et al. (2011) descreveram um aumento nesta população celular, 

tanto em cães CA-I quanto em CA-II. Outros pesquisadores relataram uma redução na 

população de linfócitos T totais em cães sintomáticos (Bourdoiseau et al., 1997;  Moreno 

et al., 1999; Reis et al., 2006b; Alexandre-Pires et al., 2010). Estes achados possibilitam 

auxiliar na compreensão dos eventos envolvidos, na resposta imune adaptativa frente à 

infecção canina por L. infantum. Pôde-se observar ainda que os grupos CA-I e CA-II 

apresentam um perfil distinto de linfócitos T CD5
+
, conferindo aos animais CA-I um perfil 

de resposta direcionado a resistência mantendo estes animais soronegativos, enquanto os 

animais dos grupos CA-II e CS comportam-se de forma parecida, apresentando um perfil 

de resposta imune característico de suscetibilidade e progressão da infecção. 

As subpopulações de linfócitos T (CD4
+
 e CD8

+
), assim como os linfócitos B     

(CD21
+
) seguiram um perfil semelhante àquele observado nos linfócitos totais (CD5

+
), 

com redução relevante nos grupos CA-II e CS em comparação aos grupos CN e CA-I. 

Trabalhos anteriores, que avaliaram estas subpopulações de linfócitos T, no sangue 

periférico de cães infectados indicaram uma diminuição pronunciada das células T CD4
+
 

em animais sintomáticos (Bourdoiseau et al., 1997; Moreno et al., 1999; Guarga, et al., 

2000; Reis et al., 2006b; Guerra et al., 2009). Entretanto, outros pesquisadores não 

observaram redução desta população celular nas diferentes formas clínicas da LVC, 

quando comparado a animais saudáveis (Miranda et al., 2007; Alexandre-Pires et al., 

2010). A dicotomia encontrada no atual trabalho, entre os grupos CA-I e CA-II, pode ser 

explicada pelo fato dos linfócitos T CD4
+
, nos cães do grupo CA-I, provavelmente 

participam ativamente na manutenção do equilíbrio parasito/hospedeiro, contribuindo para 

um perfil de resistência que favorece a manutenção destes animais soronegativos. Já nos 

grupos CA-II e CS, a redução de linfócitos T CD4
+
 parece ser um fator crítico na inibição 

da replicação parasitária, sendo, portanto um mau prognóstico da doença representando um 

importante biomarcador de evolução clínica na LVC. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165242710002023#bib11
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165242710002023#bib38
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165242710002023#bib38
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165242710002023#bib10
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165242710002023#bib38
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165242710002023#bib23
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165242710002023#bib23
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Têm sido observado que os linfócitos T CD8
+
 atuam no controle da LV em 

humanos (Mary et al., 1999) e em camundongos (Tsagozis et al., 2003;  Gomes-Pereira et 

al., 2004).  Alguns pesquisadores têm associado o nível destas células, com proteção 

durante a infecção canina por Leishmania (Pinelli et al.,1997; Reis et al., 2006b) ou 

durante a resposta imunogênica após a administração de imunoprofiláticos para LVC 

(Giunchetti et al., 2007; Giunchetti et al., 2008). Porem há relatos, que estas células 

contribuem tanto para a cura, bem como a patologia da LV (Kumar & Nylén, 2012). 

Alguns estudos tem observado, que os linfócitos T CD8
+
  estão presentes em altos níveis 

em cães assintomáticos infectados por L. infantum, mas não em animais sintomáticos 

(Pinelli et al., 1995; Pinelli et al., 1997; Reis et al., 2006b). Nossos achados sugerem que 

os linfócitos T CD8
+
, apresentam um mecanismo de resistência à LV por mediar à resposta 

imune nos animais CA-I, através de mecanismos citotóxicos que auxiliam na proteção 

durante LVC. Já os níveis reduzidos destas células nos animais do grupo CA-II, da mesma 

forma que do CS, provavelmente não contribuíram de forma significativa, no combate à 

infecção por L. infantum, através da indução da lise de células infectadas.  

Ao avaliar a razão entre linfócitos T CD4
+
 e T CD8

+
, pôde-se observar que esta foi 

maior nos grupos CA-I e CS, quando comparados aos grupos CN e CA-II. Demonstrando 

que a principal célula de defesa são os linfócitos T CD4
+
. Guerra et al. (2009) observaram  

aumento desta razão em cães com alto parasitismo comparado ao grupo com baixo 

parasitismo, além de forte correlação positiva com o parasitismo esplênico. De forma 

interessante, verificamos que o grupo CA-I apresenta um perfil semelhante ao grupo CN 

com relação às células CD4
+
 e CD8

+
 ou seja, não se verifica queda de nenhuma destas 

populações. Possivelmente subpopulações de CD4
+
 e CD8

+
 ativadas estariam controlando 

a infecção. Por outro lado, o grupo CS apresenta queda de linfócitos T CD4
+
 e CD8

+
 

circulantes simultaneamente, o que pode ser explicado por uma migração preferencial 

destas células para diversos sítios de infecção buscando montar uma resposta inflamatória, 

que parece ser incapaz de controlar o parasitismo nestes locais.  

Já nos cães do grupo CA-II, onde observamos uma queda drástica de CD8
+
, a razão 

CD4
+
/CD8

+
 encontra-se diminuída, possivelmente também afetando a população de 

células T CD8
+
 e impedindo que estas, exerçam seu papel mais relevante no controle da 

infecção, através da citotoxicidade junto a macrófagos infectados. Este fato pode estar 

associado ao aumento do parasitismo tecidual, que promove queda de linfócitos T CD8
+
 e 

ativação policlonal de linfócitos B, resultando na elevação nos níveis de IgG e numa 
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inabilidade de ativação de células T CD4
+
, em montar uma resposta do Tipo 1 e 

consequentemente permitir o aumento do parasitismo.  

Com relação ao compartimento B representado aqui pela população de linfócitos B 

(CD21
+
), foi observado uma diminuição nos grupos CA-II e CS. Resultados semelhantes 

foram também obtidos por outros pesquisadores, principalmente em cães sintomáticos 

(Bourdoiseau et al., 1997; Reis et al., 2006b; Coura-Vital et al., 2011). Pode-se sugerir que 

esta queda de linfócitos B CD21
+
, estaria relacionada a eventos de migração destas células, 

para os sítios  de infecção como linfonodo e baço, reduzindo seus níveis na corrente 

sanguínea. Outra hipótese, capaz de explicar este fenômeno estaria amparada numa 

possível perda do marcador CD21
+
, após a transformação destas células, em plasmócitos, 

dando início a uma intensa atividade policlonal dos linfócitos B nestes órgãos (Giunchetti 

et al., 2008). Entretanto, alguns investigadores acham inesperada esta redução em cães 

portadores de leishmaniose visceral ativa, já que estes animais apresentam intensa 

atividade policlonal destas células B evidenciada pela elevada produção de anticorpos 

(Bourdoiseau et al., 1997).  

Uma população chave na resposta imune são os monócitos circulantes, uma vez que 

estas células desempenham um importante papel no foco inflamatório na condição de 

macrófagos ativados, que irão fagocitar e matar o parasito por mecanismos oxidativos. 

Quando avaliada a população de monócitos (CD14
+
) no presente estudo, foi observada 

uma redução destas células no grupo CA-II em comparação ao grupo CA-I, e nos animais 

do grupo CS em relação aos grupos CN e CA-I. Como citado anteriormente, uma redução 

no valor absoluto de monócitos (CD14
+
) circulantes, em cães sintomáticos, sugere um 

recrutamento preferencial de monócitos para  os sítios de infecção, onde eles podem atuar 

como células apresentadoras de antígeno (Reis et al., 2006b;  Reis et al., 2009; Guerra et 

al., 2009), o que poderiam explicar essa redução nos grupos CA-II e CS. Nos cães CA-I, 

estas células parecem favorecer o estabelecimento de mecanismos adicionais de resistência 

contra a LVC. Estes resultados sugerem que os monócitos tem um papel fundamental na 

tentativa de controlar a disseminação e a replicação parasitária tecidual. Desta maneira, a 

suscetibilidade e resistência ao desenvolvimento da LVC devem ser consideradas de fato, 

como um fator relevante, que dependem da resposta imunitária em cães após a infecção 

natural.  

Devido à importância de melhor entender os mecanismos de resistência e 

susceptibilidade na LVC, avaliamos a produção intracitoplasmática de duas citocinas 
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chaves no balanço da resposta Tipo 1 e 2 (IFN- γ e IL-4). Estas citocinas foram aqui 

avaliadas pela primeira vez, por  tipos celulares importantes na resposta imune inata como 

neutrófilos e eosinófilos. Além disso, avaliamos estas citocinas nas subpopulações de 

linfócitos T CD4
+
 e CD8

+
, antes e após estimulação antígeno-específica in vitro, no intuito 

de verificar e compreender a participação destas células da resposta imune adaptativa na 

síntese destas citocinas, conforme a progressão da LVC. 

A resposta imune inata desempenha um papel crucial para o direcionamento de 

mecanismos, que orquestram a resistência e/ou suscetibilidade do hospedeiro frente a 

infecções por parasitos intracelulares.  Os neutrófilos são os principais componentes da 

resposta inflamatória aguda e, como tal, podem contribuir para a morte de 

microorganismos, com a principal função de fagocitar e destruir os patógenos invasores, 

através da liberação de intermediários reativos de oxigênio (Denkers & Marchall, 1998). 

Os neutrófilos desempenham um papel regulador, importante na fase inicial da  infecção 

por Leishmania (Peters & Sacks, 2009; Charmoy et al., 2010). Estudos mostraram que 

estas células, tem um impacto direto na morte do parasito e no desenvolvimento de uma 

resposta imune protetora nas infecções por L. donovani ou L. infantum (Rousseau et al., 

2001; Mcfarlane et al., 2008).  

  Rousseau et al. (2001), descreveram a presença de neutrófilos no fígado e no baço 

de camundongos infectados por L. infantum, poucas horas após infecção. Embora os 

macrófagos sejam as principais células hospedeiras para a Leishmania, estudos utilizando 

modelos animais mostraram que os neutrófilos e células dendríticas, também são capazes 

de fagocitarem após a infecção inicial por Leishmania (Carvalho et al., 2012). Desta 

forma, estas células podem fornecer um importante elo, entre a imunidade inata e 

adaptativa durante infecções parasitárias (Carvalho et al., 2012). Além disso, tem sido 

relatada a participação destas células em mecanismos efetores da resposta imune, sendo 

estas potenciais produtoras de citocinas durante a infecção por diversos patógenos 

intracelulares, inclusive por Leishmania (Denkers & Marchall, 1998; Tacchini-Cottier et 

al., 2000; Chen et al., 2005; Safaiyan et al., 2011). 

Apesar dos neutrófilos sofrerem rapidamente apoptose, foi observado que estas 

células, após a infecção por Leishmania, tem seu tempo de vida aumentado, 

presumivelmente devido às ações de citocinas específicas, tais como IL-4 (Tacchini-

Cottier et al., 2000). A infecção por Leishmania induz a síntese de IL-8 em neutrófilos, e 

desta maneira, aceleram o recrutamento destas células para o local da infecção facilitando a 
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fagocitose dos parasitos (van Zandbergen et al., 2002). Peruhype-Magalhães et al. (2005) 

ao analisarem o perfil de citocinas de células da imunidade inata, após estimulação 

antigênica em pacientes com LV, observaram uma redução no número de 

neutrófilos produtores de IFN-γ
+
. No presente trabalho, foi observado que os neutrófilos 

sanguíneos, quando estimulados com antígeno solúvel de Leishmania infantum (ASLi), 

foram capazes de produzir níveis elevados de IFN-γ
+
 nos animais dos grupos CA-II e CS 

em relação aos grupos CN e CA-I. Estes achados sugerem que os cães com sorologia 

positiva, na tentativa de diminuir a carga parasitária, permanecem com uma resposta imune 

inata, que pode ser ativada após estimulação antigênica, em que os neutrófilos, poderiam 

desempenhar um papel importante na condução de uma resposta adaptativa e na tentativa 

de eliminação do parasito, contudo não tem sucesso nestes animais. Como relatado 

anteriormente, o nível de IFN-γ, quando analisado isoladamente, não representa um bom 

indicador de resistência à infecção conforme também já verificado por outros autores 

(Karp et al., 1993; Chamizo et al., 2005; Lage et al., 2007; Reis et al., 2010).  

  Ao avaliar a contribuição dos neutrófilos na síntese intracitoplasmática de IL-4
+
 foi 

observado que, os animais do grupo CA-I apresentaram uma redução na síntese desta 

citocina em comparação aos outros grupos. Em humanos já foi relatado que paciente 

portadores de LV apresentam aumento da síntese de IL-4
+
 por neutrófilos estimulados com 

ASLi (Peruhype-Magalhães et al., 2005). Sabe-se que a IL-4 parece estar relacionada à 

severidade da doença na LVC (Quinnell et al., 2001), dessa forma, pode-se sugerir que os 

cães CA-I apresentam um perfil de resistência, indicando que este parâmetro seria um 

importante biomarcador de resistência na LVC.  

Já na avaliação de eosinófilos circulantes foi observado, em cães dos grupos CA-II 

e CS, um aumento significativo na síntese intracitoplasmática das citocinas IFN-γ
+
 e IL-4

+
 

na ausência de ASLi. Sabe-se que estas células são leucócitos do sistema imune inato, 

classicamente associados ao início e manutenção de respostas do Tipo 2 (Spencer et al., 

2009). Contudo, foi observado que estas células também podem produzir, armazenar e 

secretar mais de 30 citocinas, incluindo aquelas associadas a uma resposta  do Tipo 1  

como IL-12 e IFN-γ (Spencer et al., 2009). Apesar disso, o real papel da síntese de IL-4
+
 e 

IFN-γ
+
 pelos eosinófilos, encontrada neste trabalho, e se a sua contribuição é significativa 

na LVC, ainda permanece obscuro.  

No âmbito da resposta imune celular específica, esta parece ser de vital importância 

para nos mecanismos resistência na LVC (Cabral et al., 1992;  Pinelli et al., 1994;  Moreno 
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et al., 1999;  Reis et al., 2006b). Neste contexto, um dos principais mecanismos através do 

qual as células T realizam suas funções efetoras, é através da produção de citocinas. 

Quando avaliada a expressão de citocinas intracitoplasmáticas em células da imunidade 

específica, nas subpopulações de linfócitos T CD4
+
 e T CD8

+
, foi observado que na 

ausência e na presença do ASLi, estas produziram níveis significativos da citocina IFN-
+ 

nos animais soropositivos (CA-II e CS). Estudos anteriores relataram uma expressão mais 

elevada de IFN- em cães experimentalmente infectados por L. infantum (Sanchez-Robert 

et al., 2008), e elevada expressão de IFN-, está associada com o aumento do parasitismo e 

sintomatologia na LVC (Lage et al., 2007; Rodríguez-Cortés et al., 2007). Alguns estudos 

avaliando CMSP de cães experimentalmente infectados por L. infantum estimulados com 

antígeno solúvel de Leishmania (ASL), observaram que cães infectados produziram níveis 

elevados de IFN-γ (Chamizo et al., 2005; Travi et al., 2009).  Por outro lado, Carrillo et al. 

(2007) encontraram uma  baixa expressão de IFN-γ em resposta a estimulação com ASL 

em cães sintomáticos experimentalmente infectados, e de acordo Carrillo & Moreno 

(2009), a baixa expressão desta citocina, está relacionada com uma diminuição de 

linfócitos T CD4
+
.  

Sabe-se, que as células T CD8
+
 tem a capacidade de provocar a lise de células 

infectadas com patógenos e produzir níveis elevados da citocina IFN-γ, para a ativação de 

macrófagos (Kumar & Nylén, 2012). E na infecção por Leishmania,  a principal 

contribuição destas células na imunidade é pela síntese de IFN-γ (Nylén & Gautam, 

2010).  Estes níveis elevados de IFN-γ
+
 produzidos pelas subpopulações de linfócitos em 

cães CA-II e CS, justificam uma tentativa destes animais em controlar a infecção, visto que 

esta citocina é um mediador chave na resposta imune frente infecção por Leishmania. 

Possivelmente, esta tentativa não tem sucesso logrado devido ao fato de que ocorre um 

balanço com a citocina IL-10, que não foi avaliada em nosso estudo. No entanto, 

pesquisadores demonstram que a IL-10 é responsável pela evolução da patogênese nas 

formas graves da LV. E foi observado, que pacientes com a doença ativa, apresentam altos 

níveis desta citocina (Nylén & Sacks, 2007). 

Já quanto à participação de IL-4, diversos pesquisadores demonstraram que esta 

citocina está associada à suscetibilidade à doença, e que está relacionada com o aumento 

da carga parasitária na LVC (Pinelli et al., 1999a; Quinnell et al., 2001; Brachelente et al., 

2005; Sanchez-Robert et al., 2008). Strauss-Ayali et al. (2007), relataram que a expressão 

precoce de IL-4, medidos em células do baço, tem um papel importante na persistência de 
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parasitos mesmo na presença de elevada expressão de IFN-γ. Com base nesses achados 

podemos sugerir que os animais CA-I apresentam baixo parasitismo, havendo desta forma 

pequena estimulação para a síntese de IL-4
+
 pelos linfócitos T, podendo ser um fator de 

proteção para este grupo. Já a elevada produção de IL-4
+
 pelas células T CD4

+
 e CD8

+ 
nos 

grupos soropositivos, pode estar influenciando a persistência e replicação parasitária nestes 

animais. 

Em suma, o conjunto de resultados obtidos neste estudo permitiu compreender de 

forma mais detalhada alguns mecanismos imunológicos desencadeados por cães 

naturalmente infectados por L. infantum, que poderão também contribuir para futuros 

estudos de vacinas e de imunoterapias aplicados a LVC. Dado os achados obtidos no 

presente estudo, que procurou avaliar as alterações hematológicas, a resposta imune no 

contexto ex vivo e a síntese intracitoplasmática de IFN-γ
+
 e IL-4

+
 em neutrófilos, 

eosinófilos e linfócitos T CD4
+
 e T CD8

+
, evidenciou-se que os animais do grupo CA-I 

apresentam um perfil de resposta imune celular semelhante ao do grupo CN. Enquanto que 

os cães do grupo CA-II comportam-se similares aos cães do grupo CS. Com isso, 

observou-se que conforme a soroconversão os animais apresentam uma resposta mista 

Tipo 1 e 2 tanto com produção de IFN-γ
+
 como IL-4

+
.  
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O conjunto de dados obtidos neste trabalho indica que os cães assintomáticos (CA-I 

e CA-II) apresentam perfis de resposta imunológica distintos, capazes de influenciar no 

controle da infecção com diferentes níveis de replicação, disseminação e visceralização do 

parasito. Foi possível evidenciar, que os animais CA-I de uma forma geral, apresentam um 

perfil de resposta imune semelhantes aos cães CN, enquanto que os animais CA-II 

assemelham-se aos cães do grupo CS. Após a soroconversão, os grupos CA-II e CS 

apresentaram anemia, eosinopenia, monocitopenia e linfocitopenia, sendo estes parâmetros 

importantes biomarcadores hematológicos. Os animais CA-II e CS apresentaram um perfil 

de suscetibilidade, marcado por uma redução da população de linfócitos T CD5
+
, e suas 

subpopulações T CD4
+
 e T CD8

+
, bem como dos linfócitos B CD21

+
 e os monócitos 

CD14
+
. Estes cães também apresentaram um perfil de resposta misto, com aumento de 

IFN-γ
+
 e IL-4

+
 produzidas por neutrófilos e linfócitos T, porém a presença concomitante 

destas citocinas torna-os incapazes de controlar a replicação parasitária. 
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