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RESUMO 

 

SAMPAIO, B. M. Variação intraespecífica e biogeografia de isolados  brasileiros 
de Leishmania infantum chagasi  baseado em genes nucleares e mitocondriais. 
[Intraspecific variation and biogeography of Brazilian isolates of Leishmania infantum 
chagasi based on nuclear and mitochondrial genes]. 2016. 56 f. Dissertação 
(Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.  

 

As espécies do gênero Leishmania parasitam mamíferos do Novo e Velho Mundo e 

possuem ciclos de vida com alternância entre vertebrados e invertebrados. A maioria 

das espécies se desenvolve em artrópodes hematófagos, que podem pertencer a 

diversas ordens e famílias. A Leishmaniose visceral é uma importante zoonose e 

possui canídeos silvestres e domésticos como importantes reservatórios conhecidos 

na diversidade genética de Leishmania infantum chagasi no Brasil ainda não é 

conhecida. Leishmaniose é uma doença severa com ampla distribuição geográfica 

com uma incidência de dois milhões de casos por ano e 350 milhões de pessoas em 

áreas de risco de infecção. O objetivo deste projeto foi avaliar a variação 

intraespecífica e biogeografia de isolados brasileiros de Leishmania infatum chagasi 

baseados em genes nucleares e mitocondriais. Os marcadores SSUrDNA, gGAPDH, 

Citocromo b, Hsp 70, Quitinase e ITS1rDNA foram amplificados, sequenciados e 

comparados filogeneticamente pelos métodos de parcimônia e bayesiana através de 

análises concatenadas. As sequencias obtidas apresentaram variabilidade entre 0 e 

1% e a topologia gerada não evidenciou diferenças intraespecíficas entre os 

isolados brasileiros de Leishmania infantum chagasi e consequentemente padrões 

biogeográficos. Apesar dos resultados obtidos não refletirem a variabilidade 

esperada, as diversas sequencias obtidas darão subsídios para a determinação e 

padronização de novos testes diagnósticos da Leishmaniose visceral canina. 

 

Palavras-chave: Leishmania infantum chagasi. Filogenia. Leishmaniose. Variação 

intraespecífica. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

SAMPAIO, B. M. Intraspecific variation and biogeography of Brazil ian isolates 
of Leishmania infantum chagasi  based on nuclear and mitochondrial genes. 
[Variação intraespecífica e biogeografia de isolados brasileiros de Leishmania 
infantum chagasi baseado em genes nucleares e mitocondriais]. 2016. 56 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

 

The Leishmania species parasite mammals in the New World and have life cycles 

with alternating between vertebrates and invertebrates. Most species develops in 

blood-sucking arthropods, which may belong to different orders and families. Visceral 

leishmaniasis is an important zoonosis and has wild and domestic canids as 

important known reservoirs and genetic diversity of Leishmania infantum chagasi in 

Brazil is not yet known. Leishmaniasis is a severe disease with wide geographical 

distribution with an incidence of two million cases per year and 350 million people at 

risk in endemic areas. The aim of this study was to evaluate the intraspecific variation 

and biogeography based on nuclear and mitochondrial genes. The SSUrDNA 

markers, gGAPDH, cytochrome b, hsp 70, chitinase and ITS1rDNA were amplified, 

sequenced and compared phylogenetically by maximum parsimony and Bayesian 

methods in concatenated analysis. The variability of sequences was 0 to 1%, and the 

topology generated showed no intraspecific differences between Brazilian strains of 

Leishmania infantum chagasi and consequently biogeographic patterns. Although the 

results do not reflect the expected variability, the various sequences obtained will 

provide subsidies for the establishment and standardization of new diagnostic tests 

of canine visceral leishmaniasis. 

 

Keywords: Leishmania infantum chagasi. Phylogeny. Leishmaniasis. Intraspecific 

variation. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

 

Família Trypanosomatidae e o gênero Leishmania  

 

 

A família Tripanossomatidae é um grupo distinto do Reino Protozoa, constituída 

por eucariotos unicelulares e flagelados (CAVALIER-SMITH, 2010; MASLOV et al., 

2013; BARTHOLOMEU et al., 2014), pertencentes ao filo Euglenozoa e ordem 

Kinetoplastida (CAVALIER-SMITH, 2010; BARTHOLOMEU et al., 2014). Esta ordem 

Kinetoplastida caracteriza-se pela presença do cinetoplasto, uma região 

especializada da única mitocôndria destes organismos, constituída por moléculas 

circulares de DNA concatenadas, localizadas na base do flagelo e que contém o 

DNA mitocondrial (kDNA) (SIMPSON, 1987; STUART; FEAGIN, 1992). 

Os tripanossomatídeos incluem diversos parasitas de humanos, responsáveis 

por doenças que afetam mais de 20 milhões de pessoas e causam incontáveis 

infecções em outros mamíferos, principalmente nos países em desenvolvimento 

(BARTHOLOMEU et al., 2014). Estes parasitas, de acordo com a taxonomia 

tradicional (baseada em parâmetros morfológicos, hospedeiros de origem e nos 

ciclos de vida), foram divididos em gêneros: protozoários monoxênicos (possuem um 

único hospedeiro) parasitas de insetos (Herpetomonas, Crithidia, Blastocrithidia, 

Leptomonas, Angomonas, Strigomonas, Kentomonas, Blechomonas, Sergeia e 

Wallaceina); e protozoários heteroxênicas, em cujos ciclos ocorre alternância entre 

hospedeiros invertebrados (geralmente artrópodes hematófagos) e vertebrados 

(Trypanosoma, Leishmania e Endotrypanum) ou entre invertebrados, insetos 

fitófagos, e um hospedeiro vegetal (Phytomonas) (HOARE, 1972; VICKERMAN, 

1976; WALLACE et al., 1983; CAMARGO, 1998; BULAT et al., 1999; SANTOS et al., 

2007; MAIA DA SILVA et al., 2010). 

O gênero Leishmania é constituído por 30 espécies que infectam diferentes 

vertebrados e são transmitidas por vários invertebrados hematófagos da família 

Psychodidae. Está distribuído em regiões de clima tropical e subtropical de todo o 

mundo com exceção da Oceania (ASHFORD, 2000; CUNNINGHAM, 2002; 
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DESJEUX, 2004). Este é um grupo importante de parasitas causadores de uma 

doença complexa denominada leishmaniose, cujas manifestações clínicas exibem 

diferentes graus de gravidade, que variam a partir de lesões assintomáticos, 

cutâneas, mucocutâneas e viscerais que apresentam alterações sistêmicas 

(MICHALSKY et al., 2002; MARCILI et al., 2014). 

Leishmania é transmitida por flebotomíneos (Diptera; Psychodidae; 

Phlebotominae) para diferentes espécies de mamíferos e lagartos. A transmissão de 

Leishmania para mamíferos ocorre em dois ciclos: zoonótico e antropónotico, e 

estão divididos em dois subgrupos de acordo com o estágio de desenvolvimento do 

parasita no intestino do vetor. Esta divisão está associada com a sua distribuição 

geográfica e ao desenvolvimento da Leishmania no vetor: Subgênero Viannia é 

composta de espécies restritas à região Neotropical e Subgênero Leishmania tem 

espécies distribuídas tanto no Novo como no Velho Mundo (MARCILI et al., 

2009a,b,c, 2014). 

Considerando as diferentes manifestações clínicas em humanos, as principais 

espécies de Leishmania podem ser classificadas em três complexos: o complexo L. 

donovani, que compreende a L. (L.) donovani, L (L.) Infantum e L. (L.) chagasi, 

responsáveis pela doença visceral; o complexo L. mexicana que inclui a L. (L.) 

mexicana, L. (L.) amazonenses, L. (L.) enrietti, L. (L.) pifanoi, L. (L.) aristidesi  as 

quais são responsáveis pela doença em sua forma cutânea; e o complexo L. 

braziliensis que abrange as espécies L. (V.) braziliensis, L. (V.) guyanensis, L. (V.) 

lainsoni, L. (V.) naiffi, L. (V.) panamensis, L. (V.) peruviana e L. (V.) shawi, 

responsáveis pela doença em sua forma mucosa ou mucoctânea (LAINSON; SHAW, 

1987).  

 

Leishmania infantum chagasi  

Parasitos do gênero Leishmania, estão posicionados taxonomicamente no 

Reino Protista; Subreino Protozoa; Filo Euglenozoa; Classe Kinetoplastea; Ordem 

Trypanosomatida; Família Trypanosomatidae; Gênero Leishmania (ROSS, 1903). As 

espécies causadoras de leishmaniose visceral pertencem ao subgênero Leishmania 
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e são representadas pelas espécies Leishmania donovani, L. infantum (NICOLE 

1908) e L. chagasi (CUNHA; CHAGAS 1937; CABRERA, 1999). 

Segundo Lainson e Shaw (1979) existem várias hipóteses relacionadas à 

origem de L. chagasi nas Américas. Devido a grande semelhança observada entre 

os agentes causadores de LV no Velho e Novo Mundo, L. infantum e L. chagasi, foi 

proposto que L. chagasi teria uma origem afro-europeia recente e que o parasita 

poderia ter sido trazido por cães infectados que acompanhavam os conquistadores 

portugueses e espanhóis (KILLICK-KENDRICK et al., 1984). Com base no perfil 

isoenzimático de cepas do parasito isoladas no Novo e Velho Mundo grandes 

semelhanças entre L. infantum e L. chagasi foram demonstradas. Lainson et al. 

(1987) contestam e argumentam que L. chagasi  já existia muito antes da 

colonização, uma vez que canídeos silvestres foram encontrados infectados e foram 

observadas diferenças nos perfis de restrição de kDNA e nas proteínas de superfície 

de suas promastigotas.  

Mauricio et al. (1999) através de estudos genéticos por técnica de amplificação 

ao acaso de DNA polimórfico (RAPD), de cepas L. (L.) chagasi isoladas de 

diferentes origens e países da América do Sul, particularmente do Brasil (humanos, 

cães domésticos e raposa selvagem - Cerdocyon thous) e cepas de L. (L.) infantum 

originadas de áreas endêmicas para leishmaniose visceral em países europeus da 

Bacia do Mediterrâneo, tais como Portugal e Espanha, demonstraram que as 

sequências de DNA de ambas as espécies de parasita eram idênticas. Por esta 

razão, concluíram que L. (L.) chagasi é sinônimo de L. (L.) infantum e, 

consequentemente, propuseram que L. (L.) chagasi não deveria ser considerada 

uma espécie válida (SILVEIRA; CORBETT, 2010). 

Entretanto, Lainson e Shaw defenderam a manutenção do parasita em um 

nível subespecífico, como Leishmania (L.) infantum chagasi, com base em suas 

características etiológicas, como o habitat silvestre de seu vetor flebotomíneo, 

Lutzomyia longipalpis, e seu reservatório vertebrado natural, a raposa selvagem 

Cerdocyon thous (SILVEIRA; CORBETT, 2010). Além da raposa, outros hospedeiros 

já foram identificados, como o homem, cães domésticos e animais silvestres 

(canídeos, felinos e roedores) (DEANE, 1954; CUPOLILLO, 2000; SAVANI et al., 

2004; RANGEL, 2005; FIGUEIREDO et al., 2008; DE LIMA et al., 2008). 
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Estudo recente baseado em relações filogenéticas dos genes SSU rDNA e 

gGAPDH com diversos isolados brasileiros e europeus possibilitou a separação de 

L. infantum chagasi de L. infantum e, através dos valores de divergência destas 

sequências e história evolutiva dos hospedeiros vertebrados, foi prosposto que  

Leishmania  (L.) infantum chagasi  teve sua introdução a cerca de cinco centenas de 

anos atrás, durante a colonização da América do Sul pelos europeus, através de 

cães domésticos infectados, legitimando a existência da subespécie Leishmania  (L.)  

infantum chagasi como uma unidade taxonômica válida (MARCILI et al., 2014). 

 

Leishmaniose Visceral  

A leishmaniose visceral (LV) é uma doença que se encontra amplamente 

distribuída no mundo, considerada uma doença tropical negligenciada com ligações 

fortes e complexas com a pobreza (WHO, 2013), onde a Leishmania infantum 

chagasi é considerada o principal agente etiológico.   É uma doença crônica grave, 

potencialmente fatal para o homem, cuja letalidade pode alcançar 10% quando não 

se institui o tratamento adequado. No Brasil, a LV clássica acomete pessoas de 

todas as idades, mas na maior parte das áreas endêmicas 80% dos casos 

registrados ocorrem em crianças com menos de 10 anos (GONTIJO; MELLO, 2004). 

Transmissão endêmica da doença já é relatada em 98 países tropicais e 

subtropicais, nos cinco continentes, com 350 milhões de pessoas em áreas de risco; 

a prevalência global é de cerca de 12 milhões em todo o mundo com incidência 

anual estimada em 0,2-0,4 milhões de casos de LV e 0,7-1,2 milhões de casos de 

LT. Mais de 90% dos casos mundiais de LV ocorrem em seis países: Índia, 

Bangladesh, Sudão, Sudão do Sul, Etiópia e Brasil (HAJJARAN et al., 2014).  

A principal espécie transmissora da L. infantum chagasi no Brasil são 

fêmeas de dípteros da família Psychodidae, sub-família Phebotominae, espécie: 

Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis. (MACMORRIS-ADIX; MOLLY, 2008).  A infecção 

do vetor ocorre durante o repasto sanguíneo pela ingestão de formas amastigotas 

de Leishmania existentes no interior de células do Sistema Fagocitário Mononuclear 

(SFM) do hospedeiro vertebrado (ROGERS et al., 2002). No trato digestivo anterior 

ocorre o rompimento dos macrófagos liberando as amastigotas que se transformam 
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rapidamente em promastigotas multiplicando-se ainda no sangue ingerido que está 

envolto por uma matriz peritrófica secretada pelas células do estômago do inseto. 

Após a digestão do sangue, a matriz peritrófica se rompe, liberando as 

promastigotas que vão colonizar o esôfago e a faringe do vetor, onde permanecem 

aderidas ao epitélio pelo flagelo, quando se diferenciam em formas infectantes - 

promastigotas metacíclicas (LAINSON; SHAW, 1987). Através de um novo repasto 

sanguíneo, as fêmeas flebotomíneo infectada inoculam as formas promastigotas 

metacíclicas em um novo hospedeiro e ao serem fagocitadas pelos macrófagos, 

retornam à forma amastigota, multiplicam-se até rompê-los, sendo então, 

fagocitadas por novos macrófagos. Desta forma, ocorre à disseminação 

hematogênica para os tecidos ricos em células do SFM, como, linfonodos, fígado, 

baço e medula óssea (LAINSON; SHAW 1987; CAMARGO-NEVES et al., 2006).  

 

Figura  1 - Ciclo da Leishmaniose 

 
Fonte: Adaptado CDC, 2014. 

 

A LV, forma mais grave da doença, é caracterizada por ataques de febre 

irregular, perda de peso substancial, inchaço do baço e do fígado, e anemia, e que é 

conhecido por afetar especialmente crianças. O tratamento para essas doenças 

existe, no entanto, como a maioria das doenças infecciosas, o custo, a toxicidade e 
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a resistência são obstáculos constantes para o tratamento em massa 

(MACMORRIS-ADIX; MOLLY, 2008; BALAÑA-FOUCE et al., 2014). 

 As manifestações clínicas clássicas da leishmaniose visceral canina são: 

linfoadenomegalia, caquexia, lesões cutâneas, como: alopecia periocular, 

disqueratinização, hiperqueratoses, úlceras com aspecto de queimaduras, nódulos 

subcutâneos e erosões (mais freqüentes na ponta da orelha e focinho); onicogrifose, 

anemia, hepato e esplenomegalia, aplasia de medula óssea, trombose, epistaxe, 

lesões oculares e poliartrites. A leishmaniose pode causar também: dermatite 

descamativa e seborréica, pneumonia, colite e doença renal crônica (TAFURI et al., 

2001). As alterações laboratoriais são semelhantes às que ocorrem no homem. A 

anemia do tipo normocrônico é freqüente (62% dos casos), leucopenia moderada 

menos freqüente (33%) e plaquetopenia mais rara, porém associada a fenômenos 

hemorrágicos (FONTES et al., 2003).  

A ampla distribuição desta doença atualmente está relacionada à migração, 

urbanização e desmatamento, que resultam em desenvolvimento urbano 

inadequado, que muitas vezes origina favelas e subúrbios pobres, levando á altas 

densidades populacionais e altas taxas de desnutrição. Associados a estes fatores, 

existem ainda as más condições de saneamento e aglomerados de lixo que levam a 

formação de locais propícios ao desenvolvimento dos vetores (MACMORRIS-ADIX; 

MOLLY, 2008; HAJJARON et al., 2014).  

Os locais de reprodução dos flebotomíneos são lugares quentes e úmidos onde 

existe matéria orgânica, tais como árvores antigas, tocas de roedores, abrigos de 

animais, rachaduras em paredes e lixo. Nessas comunidades, todos esses habitats 

podem existir em grande proximidade, criando um ambiente favorável para as 

espécies vetores da enfermidade. A maior proximidade com animais domésticos, 

como galinhas, vacas e cães (potenciais reservatórios), também influenciam a 

dispersão da doença (MACMORRIS-ADIX; MOLLY, 2008). 

Segundo Killick-Kendrick e Ward (1999), um flebotomíneo para ser identificado 

como vetor de Leishmania sp., precisa atender alguns princípios: demonstrar 

antropofilia, contato vetor-humano e caracterização de infecções naturais com a 

mesma espécie de Leishmania no humano e no inseto (DAVIES et al., 2000). No 

caso do vetor Lutzomyia longipalpis, as características do ciclo biológico, hábito 

hematofágico (fêmea) eclético, elevada antropofilia, adaptação aos ambientes 

naturais e artificiais, condições peridomiciliares propícias ao seu desenvolvimento 
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são alguns dos fatores determinantes para atual competência vetorial (KILLICK-

KENDRICK, 1999; DIAS et al., 2003; RANGEL, 2005).  

 

 

1.1 MARCADORES MOLECULARES 

 

 

Genes nucleares 

Um gene nuclear é um gene localizado no núcleo da célula de um eucarioto. O 

termo é usado para distinguir genes nucleares dos genes mitocondriais, e no caso 

dos vegetais, também o cloroplasto, hospeda seu próprio sistema genético e pode 

produzir proteínas a partir do zero (CAO et al., 1994). 

Os genes nucleares representam o genoma da célula hospedeira original, 

enquanto ambas as organelas ainda retém um pequeno genoma, embora muitos 

dos genes das organelas se moveram para o núcleo, durante o curso da evolução 

(MOORE, 1995). 

A maioria das proteínas de uma célula é produto de RNA mensageiro transcrito 

a partir de genes nucleares, incluindo a maioria das proteínas das organelas, que 

são produzidas no citoplasma como todos os produtos de genes nucleares e, em 

seguida, transportados para a organela. Genes no núcleo estão dispostos de forma 

linear sobre cromossomos, que servem como um pré-requisito para a replicação e a 

regulação da expressão do gene. Como tal, geralmente sob rigoroso controle de 

número de cópias, replicam uma única vez por ciclo celular (NAYLOR; BROWN, 

1997). 

 

Gene ribossômico - SSUrDNA 

A sequência do gene ribossômico tem sido muito utilizada para inferir relações 

filogenéticas entre os tripanossomatídeos e entre estes e representantes de outras 

famílias da ordem Kinetoplastida e filo Euglenozoa. Os genes nucleares de rDNA 

dos tripanossomatídeos possuem uma estrutura complexa e característica, com um 
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dos mais complexos padrões de moléculas maduras de RNA. A estrutura do DNA 

ribossômico (rDNA) compreende uma unidade de repetição composta por unidades 

de transcrição (cistrons ribossômicos) e espaçadores intergênicos (IGS), que se 

repetem "in tandem" mais de 100 vezes no genoma (HERNÁNDEZ et al., 1990). 

Estes genes são processados em uma única unidade de transcrição, o pré-rRNA, 

seguido por diversas etapas de processamento originando três moléculas de RNA 

maduros: 18S (SSU ou subunidade menor), 5.8S e 24S (LSU ou subunidade maior) 

(SCHONIAN et al., 2000). 

Nos tripanossomatídeos, a sequência da subunidade 24S é interrompida por 

um espaçador interno, gerando duas moléculas, 24Sα e 24Sβ. Estas regiões 

transcritas não conservadas do pré-rRNA correspondem aos espaçadores 

transcritos internos (ITS) e externo (ETS). As unidades de transcrição dos genes 

ribossômicos são alternadas por uma região espaçadora, espaçador intergênico 

(IGS), com tamanho e sequência altamente variáveis (SOGIN et al., 1986; 

DIETRICH et al., 1993). 

Esses genes são utilizados para inferências de relacionamentos filogenéticos, 

pois são funcionalmente equivalentes em todos os organismos e apresentam 

domínios com diferentes graus de conservação (SOGIN et al., 1986). A presença de 

diversas regiões, transcritas ou não, que exibem diferentes graus de conservação, 

faz desses genes excelentes alvos para identificação de gêneros, espécies, 

linhagens e genótipos (SOUTO et al., 1996; STEVENS et al., 2001). Além disso, o 

polimorfismo de sítios de enzimas de restrição nos genes ribossômicos de 

tripanossomatídeos também pode auxiliar na classificação de gêneros. 

 

Gene ribossômico - ITS1 

A PCR utilizada para amplificação de espaços internos transcritos (ITS) estão 

entre os métodos mais utilizados para o diagnóstico e identificação de espécies de 

Leishmania no Velho Mundo (SCHÖNIAN et al., 2011).  

Schönian et al., 2003 desenvolveram um método de PCR, visando uma região 

do espaçador interno transcrito (ITS1), altamente específico e sensível, capaz de 
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detectar aproximadamente 0,2 parasitas por amostra (SCHÖNIAN et al., 2003) e 

identificar todas as espécies de Leishmania clinicamente relevantes que são 

distinguidas por sequenciamento de DNA ou polimorfismo de comprimento de 

fragmentos de restrição (RFLP) do produto da PCR (DÁVILA;  MOMEN, 2000; 

SCHÖNIAN et al., 2000, 2003).   A utilização da amplificação de ITS1 usando a 

enzima de restrição Hae III tem sido demonstrada ser capaz de distinguir entre 

quase todas as espécies de Leishmania, embora a distinção de algumas espécies, 

tais como L. braziliensis e L.guyanensis, só é possível através de análise da 

sequência desta região (SCHÖNIAN et al., 2003).  

Os espaçadores de ITS são muito mais variáveis que as regiões SSU e LSU. A 

região entre a SSU e a LSU contêm três regiões: ITS1, 5.8S (altamente conservada) 

e ITS2, As sequências de ITS1 e ITS2 diferem inter e intraespecificamente, sendo 

excelentes para análises de organismos filogeneticamente próximos assim como 

alvos para diagnóstico. 

Análises do tamanho e de sítios de restrição de ITS rDNA, especialmente ITS1, 

revelaram-se valiosas no estudo de variabilidade inter e intraespecíficas de 

flagelados dos gêneros Trypanossoma (CUERVO et al., 2009; MAIA DA SILVA et 

al., 2010). 

 

HSP 70 

Proteínas de choque térmico (HSPs) são polipeptídeos evoluídos e 

conservados que contém imunógenos poderosos com um papel importante em 

várias infecções em seres humanos, incluindo aqueles por Leishmania. As HSPs 

são também conhecidas como chaperonas moleculares e foram originalmente 

identificados devido à sua maior expressão em células chocadas pelo calor 

(ANDRADE et al., 1989). 

As proteínas de choque térmico (HSP) são moléculas que desempenham 

papéis importantes na dobragem das proteínas, a montagem de complexos de 

proteínas e a translocação de proteínas através de compartimentos celulares 

conservados, bem como em vários processos imunológicos (RAFATI et al., 2007). 
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Em estudos realizados com parasitas foi observado que a HSP70 (proteína de 

choque térmico de peso molecular 70) é expressa como um mecanismo de defesa 

celular, possibilitando a sobrevivência do parasita nos diferentes ambientes térmicos 

aos quais o organismo é exposto em seu ciclo de vida (DORES-SILVA et al., 2015). 

A proteína de 70 kDa de choque térmico (HSP70) é conservada entre 

procariotas e eucariotas, e da proteína bem como o seu gene de codificação foram 

utilizadas em estudos filogenéticos de diferentes parasitas. Apesar de o uso 

frequente de identificação de espécies de Leishmania do Novo Mundo com base em 

polimorfismos de comprimento de fragmentos de restrição (RFLP) do gene de 

hsp70, ele nunca foi sequenciado extensivamente para estudar as relações 

evolutivas (BAÑULS; HIDE; PRUGNOLLE, 2007). 

Estudos anteriores com alinhamentos múltiplos, incluindo um grande número 

de HSP70 de diferentes organismos e funções divergentes, destacam a 

conservação universal perto de resíduos específicos dentro da sequência da 

proteína (KARLIN; BROCCHIERI, 1998). 

A organização dos loci da HSP70 foi encontrada para ser bem conservada 

entre L. infantum e as outras espécies analisadas, com a exceção de L. braziliensis, 

que mostrou a organização mais divergente. Os dois tipos de genes HSP70 (HSP70-

I e HSP70-II) estavam presentes em todas as espécies de Leishmania, com exceção 

para a L. braziliensis, que não tem o gene HSP70-II. Com base nos polimorfismos 

no loci HSP70 é possível diferenciar as espécies do Velho e do Novo Mundo dentro 

do subgênero Leishmania. A análise da expressão indicou que a acumulação 

dependente da temperatura da HSP70-I mRNAs também é conservada entre as 

espécies de Leishmania, excepto para L. braziliensis. No entanto, nesta espécie, a 

análise da síntese da HSP70 revelou que o RNAm de HSP70 são também 

preferencialmente traduzida a temperaturas de choque térmico (PRUGNOLLE, 

2007). 
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Quitinase 

As quitinases têm sido utilizadas como sendo de importância no 

desenvolvimento do ciclo de vida e transmissão de uma variedade de organismos 

dos protozoários (HEITZ et al., 1994). 

Na natureza existe uma grande diversidade de quitinases sendo identificadas 

em bactérias, plantas, algumas classes de invertebrados e todas as classes de 

vertebrados (PERRAKIS et al., 1994). Diante disso, a maioria das sequências 

dessas proteínas é altamente conservada em certas regiões e não toleram 

mutações, no entanto prováveis adaptações devem ter ocorrido nos organismos que 

as expressam, fazendo com que em determinadas regiões suas sequências de 

nucleotídeos sejam bastante variáveis (YANG et al., 2004). 

Durante o desenvolvimento dentro do intestino médio do vetor flebotomíneo, 

parasitas de Leishmania depois de submetidos a diferenciação e multiplicação deve 

escapar da matriz peritrófica (PM). Embora a quitinase da Leishmania acredita-se 

participar na promoção da fuga do parasita a partir do PM por indução de 

degradação de fibras de quitina, é concebível que um derivado de quitinase-

flebótomo também pode ter um papel em tal caso (YAN et al., 2008).  

A quitina, um polímero de N-acetilglucosamina (GlcNAc), é o principal 

componente no exoesqueleto de insetos e também está presente na matriz 

peritrófica tipo 1 (PM 1) e tipo 2 (PM2), onde ele tem provavelmente um papel 

estrutural importante. O PM2 é produzido constitutivamente por células 

especializadas na cárdia (válvula stomodeal), localizado na junção entre o estômago 

e o intestino médio, enquanto o PM1 é sintetizado geralmente em resposta direta ao 

sangue e alimentação (TELLAM et al., 1999; SHAO et al., 2001). 

 

Gene codificador da enzima Gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase 

glicossômica (gGAPDH) 

Nas espécies da família Trypanosomatidae, as enzimas envolvidas no 

metabolismo de glicerol são encontradas em organelas peculiares, chamadas 

glicossomos. O compartilhamento de enzimas da via glicolítica em 
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tripanossomatídeos contrasta com sua localização citossólica nos demais 

eucariotos. Em tripanossomas, foram encontrados dois genes que codificam a 

enzima glicossômica (gGAPDH) e um gene que codifica uma enzima citosólica 

(cGAPDH) (MICHELS et al., 1986; KENDALL et al., 1990).  

Os genes de gGAPDH apresentam duas cópias praticamente idênticas e por 

codificarem proteínas, estão sujeitos a diferentes pressões seletivas e taxas de 

evolução se comparados aos genes ribossômicos. Os genes de gGAPDH são 

excelentes marcadores para estudos filogenéticos de tripanossomatídeos, 

permitindo alinhamentos confiáveis de sequencias de organismos geneticamente 

distantes (HAMILTON et al., 2004, 2007). 

Estudos filogenéticos utilizando sequências de gGAPDH e SSU rRNA de um grande 

número de espécies de tripanossomatídeos geraram topologias congruentes e 

análises independentes e combinadas desses genes têm sido recomendadas na 

descrição de gêneros, subgêneros e espécies de tripanossomatídeos (HAMILTON et 

al., 2004; VIOLA et al., 2009b; MASLOV et al., 2010).  

 

Genes mitocondriais  

DNA mitocondrial nos tripanossomatídeos é conhecido como DNA do 

cinetoplasto (kDNA) e representa ~20-25% do DNA celular total. Os maxicírculos 

correspondem ao DNA mitocondrial dos eucariotos, codificando as proteínas 

necessárias para a atividade mitocondrial. Os minicírculos codificam as moléculas de 

RNAs-guias utilizadas na edição de transcritos de maxicírculos (SIMPSON et al., 

1987). Uma característica importante no DNA mitocondrial é sua alta taxa evolutiva, 

ou seja, de substituições de base é muito alta, quando comparada a do genoma 

nuclear, que se acredita ser 10 vezes superior a de um gene de cópia única nuclear 

(MEYER, 1997). A taxa de evolução do DNA mitocondrial não é homogênea entre os 

seus diferentes genes. Alguns genes acumulam mutações mais rápidas, enquanto 

os genes de citocromo b estão entre os mais conservados. A ausência de 

recombinação e sua alta taxa de evolução, heterogênea entre seus genes, fazem 

com que o DNA mitocondrial seja um excelente marcador para taxonomia e estudos 

filogenéticos (MEYER, 1997). 



26 

 

 

 

Citocromo B 

  O gene citocromo b, está contido no genoma mitocondrial de uma ampla 

variedade de formas de vida e codifica a subunidade catalítica central de uma 

enzima presente na cadeia respiratória mitocondrial. O gene tem sido amplamente 

utilizado para estudos filogenéticos e identificação de animais e plantas (IRWIN; 

KOCHER; WILSON, 1991; DEGLI ESPOSTI et al., 1993).   

  O citocromo b tem sido amplamente utilizado em estudos filogenéticos e 

filogeográficos e mais recentemente em análises forenses em amostras com DNA 

muito degradado ou escasso e nas situações onde não é possível obter resultados 

pelo DNA nuclear. As características deste gene codificante permitem que, através 

da sua amplificação por PCR e sequenciamento, seja possível a identificação de 

uma espécie (MEYER, 1995). O citocromo b é a subunidade catalítica central da 

ubiquinol citocromo c reductase, uma enzima que está presente na cadeia 

respiratória da mitocôndria e na cadeia respiratória do ciclo foto-redox de muitas 

bactérias, todos os organismos eucariotos necessitam desta classe de enzima 

redox, e consequentemente do citocromo b para a conversão de energia (FARIA et 

al., 2011).  

  O gene citocromo b é considerado um excelente marcador, amplamente 

usado como ferramenta em filogenias moleculares e é provavelmente o gene 

mitocondrial melhor conhecido em relação à estrutura e função de seu produto 

protéico (DEGLI ESPOSTI et al., 2014). Seu uso se justifica pela presença de 

regiões conservadas e variáveis, as quais contem sinais que podem ser utilizados 

em análises filogenéticas em diferentes níveis taxonômicos. (LOVEJOY; ARAÚJO, 

2000).  

  Devido ao grande impacto, a leishmaniose é hoje uma das doenças de maior 

preocupação para a saúde pública, tornando-se fundamental conhecer a origem e 

filogenia do agente causador, para possibilitar avanços em outras áreas, como a 

descoberta de novos marcadores moleculares ideais para desenvolvimento de 

futuros diagnósticos mais eficazes (FIGUEIREDO et al., 2008a). 
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 O gene citocromo b, têm sido utilizado em vários estudos de relações 

filogenéticas em mamíferos, é o gene que contém as maiores informações de 

sequências a partir de diferentes espécies de mamíferos disponíveis (IRWIN; 

KOCHER; WILSON, 1989). A variabilidade de sequências de citocromo b faz com 

que tenha maior utilidade para a comparação de espécies do mesmo gênero ou da 

mesma família. Os resultados obtidos em muitos dos estudos filogenéticos em que 

este gene tem sido utilizado, levou à proposição de novos sistemas de classificação 

que melhor representem as relações filogenéticas entre as espécies estudadas 

(ARNASON et al., 1995). 

A maioria dos trabalhos utiliza um número muito pequeno de isolados de L. 

infantum chagasi resultando em baixa variabilidade interespecífica e impossibilitando 

a verificação de padrões biogeográficos dos isolados sulamericanos e 

principalmente brasileiros e ainda possíveis genótipos relacionados aos hospedeiros 

vertebrados e invertebrados. Este estudo viabiliza a análise filogenética e a 

biogeografia de isolados brasileiros de Leishmania infantum chagasi baseado em 

genes mitocondriais e nucleares demonstrando a importância de pesquisas 

moleculares para doenças de interesse de saúde pública. 
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2  ANÁLISE DE VARIABILIDADE MULTIGÊNICA DE ISOLADOS BRASILEIROS DE 

LEISHMANIA INFANTUM CHAGASI ATRAVÉS DE GENES NUCLEARES E 

MITOCONDRIAIS 

 

RESUMO 
 

As espécies do gênero Leishmania parasitam mamíferos no Novo Mundo e possuem 

ciclos de vida com alternância entre vertebrados e invertebrados. A maioria das 

espécies se desenvolve em artrópodes hematófagos, que podem pertencer a 

diversas ordens e famílias. A Leishmaniose visceral é uma importante zoonose e 

possui canídeos silvestres e domésticos como importantes reservatórios conhecidos 

e a diversidade genética de L. infantum chagasi no Brasil ainda não é conhecida. 

Leishmaniose é uma doença severa com ampla distribuição geográfica com uma 

incidência de dois milhões de casos por ano e 350 milhões de pessoas em áreas de 

risco de infecção. O objetivo deste projeto foi avaliar a variação intraespecífica e 

biogeografia de isolados brasileiros de Leishmania infatum chagasi baseados em 

genes nucleares e mitocondriais. Os marcadores SSUrDNA, gGAPDH, Citocromo b, 

Hsp 70, Quitinase e ITS1rDNA foram amplificados, sequenciados e comparados 

filogeneticamente pelos métodos de parcimônia e bayesiana através de análises 

concatenadas. As sequencias obtidas apresentaram variabilidade entre 0 e 1% e a 

topologia gerada não evidenciou diferenças intraespecíficas entre os isolados 

brasileiros de Leishmania infantum chagasi e consequentemente padrões 

biogeográficos. Apesar dos resultados obtidos não refletirem a variabilidade 

esperada, as diversas sequencias obtidas darão subsídios para a determinação e 

padronização de novos testes diagnósticos da Leishmaniose visceral canina. 
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2.1  INTRODUÇÃO 
 

 

As espécies do gênero Leishmania parasitam mamíferos no Velho e Novo 

Mundo e possuem ciclos de vida com alternância entre vertebrados e invertebrados 

(SIMPSON, 1987). A maioria das espécies se desenvolve em artrópodes 

hematófagos que podem pertencer a diversas ordens e famílias (BARTHOLOMEU et 

al., 2014). A Leishmaniose visceral é uma importante zoonose e possui canídeos 

silvestres e domésticos como importantes reservatórios conhecidos.  

No Brasil, país que representa o maior número (90%) dos casos de 

leishmaniose visceral no Novo Mundo (ROMERO; BOELAERT, 2010), são 

conhecidas ao menos oito espécies de Leishmania responsáveis pela infecção em 

humanos, onde a L. (L.) chagasi é a responsável pela forma visceral da doença no 

Brasil (GRIMALDI JR., 1991), sendo o principal vetor o mosquito Lutzomyia 

longipalpis (MAURÍCIO et al., 1999; MAURÍCIO et al., 2000; KUHLS et al., 2005; 

QUISPE-TINTAYA et al., 2005; DANTAS-TORRES et al., 2006, 2007).   

Estudos realizados com algumas espécies de leishmanias apontam uma 

grande complexidade do ciclo silvestre e doméstico em biomas brasileiros, a 

variabilidade genética de L. (L.) infantum chagasi no Brasil ainda não é totalmente 

conhecida (MAURÍCIO et al., 1999). Ressalta-se o fato que existem poucos 

trabalhos realizados com amostras de diferentes regiões do país. Ao estudar a 

filogenia, ou também conhecida de filogênese, é o termo mais utilizado para definir 

hipóteses de relações evolutivas, ou seja, relações filogenéticas, de um grupo de 

organismos. Em outras palavras, pode ser definida como o termo que visa 

determinar as relações ancestrais entre espécies conhecidas e os padrões 

biogeográficos envolvidos (MARCILI et al., 2014). 

Assim, o presente estudo tem por objetivo principal, o conhecimento da 

variabilidade genética intraespecífica de isolados brasileiros de Leishmania infantum 

chagasi através do estudo filogenético baseado em marcadores nucleares e 

mitocondriais. 
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2.2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

Materiais e métodos utilizados durante este trabalho. 

 

 
2.2.1  Cultivo e manutenção dos isolados de Leishmania infantum chagasi 

utilizados 

 
 

Os isolados de L. infantum. chagasi que foram utilizados neste estudo foram 

depositados na Coleção Brasileira de Tripanossomatídeos locada no departamento 

de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. A localidade e hospedeiros 

dos isolados que foram utilizados neste estudo estão descritos na Tabela 1. Estes 

isolados são obtidos de cães domésticos e canídeos silvestres de diversas regiões 

geográficas brasileiras. 

Para a manutenção dos isolados e obtenção de massa de parasitas para os 

estudos moleculares, os parasitas foram crescidos em fase sólida BAB (blood agar 

acrescido de 15% sangue de carneiro desfibrinado) e fase líquida de meio LIT 

líquido suplementado com 20% de soro fetal bovino a (28ºC) (MARCILI et al., 2014).  

 

 

2.2.3  Extração de DNA 
 

 

Os parasitas obtidos em cultura foram lavados com PBS 1X e a massa de 

parasitas foi submetida a extração de DNA pelo método de Fenol-Clorofórmio (Gene 

Quant®) e quantificadas em espectrofotômetro (FERREIRA et al., 2008; VIOLA et al., 

2008; LIMA et al., 2012). 
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Quadro 1 - Isolados de Leishmania que foram utilizados neste projeto com hospedeiros e origem 
geográfica 

(continua) 

CBT Hospedeiro Origem geografica Espécie de tripanossomatídeo 

01 Canis familiaris Cão Jaboticabal SP Leishmania (L.) infantum chagasi 

12 Canis familiaris Cão Recreio RJ Leishmania (L.) infantum chagasi 

13 Canis familiaris Cão Mangaratiba RJ Leishmania (L.) infantum chagasi 

14 Canis familiaris Cão Ilha Grande RJ Leishmania (L.) infantum chagasi 

15 Canis familiaris Cão Barra da Tijuca RJ Leishmania (L.) infantum chagasi 

16 Canis familiaris Cão Recreio RJ Leishmania (L.) infantum chagasi 

17 Canis familiaris Cão Cuiabá MT Leishmania (L.) infantum chagasi 

18 Canis familiaris Cão Ilha de 

Guaratiba 

RJ Leishmania (L.) infantum chagasi 

20 Canis familiaris Cão Cuiabá MT Leishmania (L.) infantum chagasi 

22 Canis familiaris Cão Caucaia CE Leishmania (L.) infantum chagasi 

23 Canis familiaris Cão Fortaleza CE Leishmania (L.) infantum chagasi 

24 Canis familiaris Cão Jequié BA Leishmania (L.) infantum chagasi 

25 Canis familiaris Cão Campo Grande MS Leishmania (L.) infantum chagasi 

26 Canis familiaris Cão  DF Leishmania (L.) infantum chagasi 

27 Cerdocyon thous Cachorro do Mato  PA Leishmania (L.) infantum chagasi 

28 Canis familiaris Cão Teresina PI Leishmania (L.) infantum chagasi 

29 Canis familiaris Cão Teresina PI Leishmania (L.) infantum chagasi 

30 Canis familiaris Cão Uruguaiana RS Leishmania (L.) infantum chagasi 

31 Canis familiaris Cão Uruguaiana RS Leishmania (L.) infantum chagasi 

34 Canis familiaris Cão Petrolina PE Leishmania (L.) infantum chagasi 

37 Canis familiaris Cão Petrolina PE Leishmania (L.) infantum chagasi 

39 Canis familiaris Cão Santarém PA Leishmania (L.) infantum chagasi 

40 Canis familiaris Cão Santarém PA Leishmania (L.) infantum chagasi 

43 Canis familiaris Cão Santarém PA Leishmania (L.) infantum chagasi 

44 Canis familiaris Cão Santarém PA Leishmania (L.) infantum chagasi 

49 Canis familiaris Cão Campo Grande MS Leishmania (L.) infantum chagasi 

50 Canis familiaris Cão Campo Grande MS Leishmania (L.) infantum chagasi 

54 Canis familiaris Cão Teresina PI Leishmania (L.) infantum chagasi 

55 Canis familiaris Cão Teresina PI Leishmania (L.) infantum chagasi 

56 Canis familiaris Cão Campo Grande MS Leishmania (L.) infantum chagasi 

57 Canis familiaris Cão Campo Grande MS Leishmania (L.) infantum chagasi 

62 Canis familiaris Cão Petrolina PE Leishmania (L.) infantum chagasi 

72 Homo sapiens Humano Brasil  Leishmania (L.) infantum chagasi 

73 Homo sapiens Humano Brasil  Leishmania (L.) infantum chagasi 

88 Homo sapiens Humano Brasil  Leishmania (L.) infantum chagasi 
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(conclusão) 

CBT Hospedeiro Origem geografica Espécie de tripanossomatídeo 

96 Canis familiaris Cão Caxias MA Leishmania (L.) infantum chagasi 

105 Canis familiaris Cão Natal RN Leishmania (L.) infantum chagasi 

106 Canis familiaris Cão Natal RN Leishmania (L.) infantum chagasi 

107 Canis familiaris Cão Natal RN Leishmania (L.) infantum chagasi 

108 Canis familiaris Cão Natal RN Leishmania (L.) infantum chagasi 

124 Canis familiaris Cão Natal RN Leishmania (L.) infantum chagasi 

125 Canis familiaris Cão Natal RN Leishmania (L.) infantum chagasi 

126 Canis familiaris Cão Natal RN Leishmania (L.) infantum chagasi 

153 Canis familiaris Cão São Domingos MA Leishmania (L.) infantum chagasi 

179 Canis familiaris Cão Patos PA Leishmania (L.) infantum chagasi 

(Fonte: SAMPAIO B. M.; 2014) 
 

 

2.2.4  Reações de PCR e marcadores moleculares para  estudos filogenéticos 

 

 

As reações de PCR (“polymarese chain reaction”) para os marcadores 

utilizados foram realizadas de acordo com os estudos já realizados e referenciados. 

As amostras de DNA foram submetidas a reações PCR (“polymerase chain 

reaction”). Os marcadores utilizados neste estudo foram: SSU rDNA (HERNÁNDEZ 

et al.; 1990; MASLOV et al., 1996), ITS1 SSUrDNA (SCHÖNIAN et al., 2011), 

gGAPDH (STEVENS et al., 1999; MAIA DA SILVA et al., 2004a,b), citocromo b 

(WESTENBERGER et al., 2006), quitinase (YANG et al., 2004) e hsp 70 (ANDRADE 

et al., 1989).   

 

 

2.2.5  Purificação, clonagem e sequenciamento 

 

 

Fragmentos de DNA amplificados por PCR (produtos amplificados em três 

reações independentes) foram separados por eletroforese em gel de agarose a 2% e 

corados com Sybr Safe. Fragmentos de DNA amplificados por PCR, purificados 
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foram submetidos a reações de sequenciamento utilizando o kit Big Dye Terminator 

(Perkin Elmer), de acordo com especificações do fabricante, em sequenciador 

automático ABI 3500. 

 

 

2.2.6  Alinhamento das sequências obtidas e inferên cias filogenéticas 

 

 

As sequências obtidas, por PCR, dos diferentes genes utilizados como alvo, 

foram submetidas a alinhamentos múltiplos pelo programa Clustal X (THOMPSON et 

al., 1997) e manualmente ajustados no programa GeneDoc (NICHOLAS et al., 

1997). O alinhamento foi usado para construir árvores filogenéticas usando máxima 

parcimônia no programa PAUP versão 4.0b10 (SWOFFORD, 2002), com 500 

réplicas de bootstrap e análise Bayesiana utilizando MrBayes v.3.1.2 (RONQUIST; 

HUELSENBECK, 2003), com 1.000.000 repetições.   

 

 

2.3  Resultados 

 

 

 Foram obtidos fragmentos de amplificação para os seis marcadores 

moleculares propostos dos 42 isolados de Leishmania infantum chagasi depositados 

na Coleção Brasileira de Tripanossomatídeos. Os 294 fragmentos amplificados 

foram sequenciados e utilizados na construção dos alinhamentos por cada marcador 

e concatenado. 

 A variabilidade intraespecífica variou entre 0 e 1% entre os diferentes 

marcadores calculada a partir dos alinhamentos de cada gene. A região do ITS1 

SSUrDNA apresentou a maior variabilidade (1%) e no gene de gGAPDH não houve 

diferença e todas as sequencias foram idênticas. 

 O alinhamento dos seis marcadores concatenados totalizou 5337 pares de 

bases que foram utilizados nas análises de máxima parcimônia e bayesiana. O 
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dendograma obtido segregou os isolados de L. infantum chagasi em três grupos: 1) 

composto por três isolados de Santarém no Pará (93% bootstrap e 0.95 de 

probabilidade a posteriori); 2) composto por um isolado de Jequié na Bahia e outro 

de Campo Grande no Mato Grosso do Sul (84% de bootstrap e 0.90 de 

probabilidade a posteriori); 3) todos os demais isolados utilizados no estudo (100% 

de bootstrap e 1.0 de probabilidade a posteriori). Não foi possível verificar diferenças 

entre os isolados de cães domésticos e canídeos silvestres (Figura 1). 

  A baixa de variabilidade entre os isolados através dos genes analisados 

impossibilita a identificação de padrões e processos evolutivos em Leishmania 

infantum chagasi. 

Figura 1 - Dendograma baseado nas sequencias de SSUrDNA, ITS1 rDNA, gGAPDH, citodromo B, Hsp70 e 

quitinase concatenados de 42  isolados de Leishmania infantum chagasi utilizados nas análises de 

máxima parcimônia e Bayesiana com 5337 caracteres. Números dos suportes de ramo estão 

localizados nos ramos (boostrap/probabilidade a posteriori). Todas as sequencias utilizadas neste 

estudo foram obtidas neste estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (SAMPAIO, B., 2016)  
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2.4  DISCUSSÃO 

 

 

Devido ao grande impacto, a leishmaniose é hoje uma das doenças de maior 

preocupação para a Saúde Pública, tornando-se fundamental conhecer a origem e 

filogenia do agente causador, para possibilitar avanços em outras áreas, como a 

descoberta de novos marcadores moleculares ideais para desenvolvimento de 

futuros diagnósticos mais eficazes (FIGUEIREDO et al., 2008a). 

O gênero Leishmania é constituído por cerca de 30 espécies que infectam 

vertebrados de diferentes ordens (répteis e mamíferos) transmitidas por vários 

invertebrados hematófagos da família Psychodidae. Está distribuído em regiões de 

clima tropical e subtropical de todo o mundo com exceção da Oceania (ASHFORD, 

2000; CUNNINGHAM, 2002; DESJEUX, 2004). 

Os resultados obtidos neste estudo demonstraram que a variabilidade 

intraespecífica de L. infantum chagasi variou entre 0 e 1% entre os diferentes 

marcadores nucleares e mitocondriais utilizados. Os genes citocromo B, chitinase, 

hsp70, gapdh e ITS1 não apresentaram variabilidade para os isolados analisados de 

L. infantum chagasi brasileiros demonstrando não tratar-se de bons marcadores 

para estudos de variabilidade intraespecífica ou estudos filogeográficos, mas 

corrobora os dados obtidos com os genes de SSU rDNA e gGAPDH na segregação 

dos isolados sul-americanos dos isolados de L. infantum europeias. 

Tal fato corrobora outros estudos realizados, porém baseados em um único 

marcador molecular, que demonstra que o gênero Leishmania infantum chagasi é 

pouco variável quando é testada com esses genes mais conservados, porém 

quando utilizada metodologias mais variáveis, como microssatélites, é possível 

detectar e visualizar uma variabilidade mais expressiva. Porém, tais metodologias 

não possibilitam inferências evolutivas. 

Os microssatélites são pequenos fragmentos repetidos em tandem distribuídos 

no genoma dos organismos eucariotos com altas taxas de mutação. O uso de 

microssatélites como ferramenta molecular para a análise de isolados de Leishmania 

torna-se importante diante deste panorama, uma vez que atualmente existem 
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poucos estudos utilizando estes marcadores no Brasil. Esta ferramenta tem sido 

utilizada para a análise da estrutura populacional de Leishmania em outros países e 

tem contribuído para a elucidação de aspectos epidemiológicos, como a dispersão 

do parasita em áreas endêmicas e a origem de surtos de LV (JAMJOOM et al., 

2004; OCHSENREITHER et al., 2006; KUHLS et al., 2007, 2008; MONTOYA et al., 

2007; AMRO et al., 2009; FERREIRA et al., 2012). No Brasil a análise de 

microssatélites possibilitou segregar as espécies do subgênero Viannia (KUHLS et 

al., 2013). Isolados de Leishmania infantum chagasi de cães do estado de São 

Paulo foram separados em duas populações baseados na mesma metodologia 

(MOTOIE et al., 2013). 

Porém é válido ressaltar que a metodologia de microssatélites possibilita o 

estudo da estrutura populacional de diferentes espécies de Leishmania, mas não 

possibilita as inferências filogenéticas ou a história evolutiva do gênero ou espécies. 

A baixa diversidade genotípica observada como resultado da análise por 

marcadores nucleares e mitocondriais do presente estudo pode ser explicado por 

todas as amostras analisadas são de áreas endêmicas do Brasil, portanto a 

distância geográfica entre as regiões de onde cada cepa foi isolada pode estar 

relacionada com pouca distância genética observada (LUKES et al., 2007). 

A utilização dos diferentes marcadores propostos neste estudo não foram 

suficientemente variáveis para a detecção de subgrupos e correlação biogeográfica, 

mas alguns destes marcadores foram importantes na segregação dos isolados 

brasileiros e europeus e revisão taxonômica de L. infatum chagasi. Apesar dos três 

grupos formados não há correlação entre os hospedeiros de origem ou localização 

geográfica. Tal fato não exclui a metodologia filogenética multigênica, a ausência de 

variabilidade encontrada reflete o comportamento evolutivo dos marcadores 

selecionados e a seleção de novos marcadores ou abordagens filogênomicas 

podem evidenciar padrões biogeográficos. 

A variabilidade intraespecífica e os padrões biogeográfico já são bem 

conhecidos para outras espécies de tripanossomatídeos com ampla distribuição 

geográfica e evidenciados com um número menor de marcadores, com 

Trypanosoma cruzi (MARCILI et al., 2009a,b,c; RAMIREZ et al., 2012), T. rangeli 

(MAIA da Silva et al., 2004; 2007), T. theileri (RODRIGUES et al., 2006, 2010; 

GARCIA et al., 2011), T. cruzi marinkellei (MARCILI et al., 2013) e T. vivax 
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(RODRIGUES et al., 2008). As baixas taxas evolutivas descritas para o gênero 

Leishmania (MARCILI et al., 2014) são corroboradas pelos dados obtidos neste 

estudo. 

Apesar dos resultados obtidos não refletirem a variabilidade esperada, as 

diversas sequencias obtidas darão subsídios para a determinação e padronização 

de novos testes diagnósticos da Leishmaniose visceral que ainda não possuem 

marcadores confiáveis. 
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3 CONCLUSÃO GERAL 
 

Os resultados obtidos foram analisados individualmente e concatenados, 

chegando à conclusão que não houve variação intraespecífica e biogeográfica com 

os genes utilizados nas amostras, se tratando de genes bem conservados; porém 

este trabalho corrobora com os próximos estudos que devem ser feitos, testando 

genes menos conservados e também a utilização da técnica de microssatélite. 

As sequencias obtidas apresentaram aproximadamente 12.000 pb e idênticas 

entre si e possuem similaridade de 99% com a sequência de L. donovani depositada 

no GenBank (HQ908267). Os genes citocromo B, catepsina, quitinase, gGAPDH, 

hsp70 e ITS1 não apresentaram variabilidade para os isolados analisados de L. 

infantum chagasi, mas corrobora os dados obtidos com os genes de SSU rDNA e 

gGAPDH na segregação dos isolados sul-americanos dos isolados de L. infantum 

europeias. 
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