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Existe uma diversidade de espécies de Leishmania prevalentes na região
Amazônica associadas à LTA configurando a etiologia múltipla da doença
e, apesar do conhecimento da elevada ocorrência desta protozoose na
Mesorregião do Baixo Amazonas, à oeste do Estado do Pará, quase nada
era sabido sobre os agentes etiológicos da doença na referida área. Nesse
sentido, o presente trabalho propôs-se a caracterizar por eletroforese de
isoenzimas as amostras de Leishmania isoladas de pacientes procedentes da
Mesorregião do baixo Amazonas, verificando a existência da correlação
geográfica das espécies encontradas com a sua distribuição regional
previamente conhecida, e ainda, verificando a presença de variação
intraespecífica. A caracterização das 43 amostras de Leishmania foi feita
por eletroforese em gel de amido utilizando sete sistemas enzimáticos
(6PGDH, PGM, G6PD, MPI, GPI, ASAT E ALAT), comparando seus
perfis eletroforéticos com os perfis das sete cepas-referência das espécies
conhecidas da região. As amostras foram testadas previamente por
imunofluorescência indireta com o uso de um painel com 23 anticorpos
monoc1onais (sistema biotina-avidina) apenas como uma triagem. A
caracterização isoenzimática das amostras permitiu o seguinte resultado: 11
(25,28%) amostras de L. (V.) braziliensis, 20 (46,50%) de L. (V)
guyanensis, 2(4,60%) de L. (L.) amazonensis, 4 (9,30%) de L. (V) shawi e 6
(13,95%) de L.(V) lainsoni. A eletroforese isoenzimática apresentou
elevado poder discriminatório para a identificação das amostras estudadas,
permitindo conc1uir que esta técnica representa uma imoprtante ferramenta
para a caracterização dos parasitos do gênero Leishmania. Nas cepas de L.
(V) braziliensis observou-se pela primeira vez na Mesorregião do Baixo
Amazonas a ocorrência de variação intraespecífica revelada pela presença
de três serodemas. Nas cepas de L. (V) guyanensis observou-se a presença
de duas variantes, uma que apresentou reatividade com o monoc1onal B 19
(espécie-específico), porém com variação nas enzimas 6PGDH e PGM, e a
Segunda, sem reatividade para este monoc1onal e com perfis eletroforéticos
semelhantes ao da cepa-referência L. (V) guyanensis especialmente nas
enzimas 6PGDH, porém com tribandas, e na PGM, consideradas os
melhores marcadores enzimáticos pelo seu elevado poder discriminatório.
Dessa fonna, descreveu-se pela primeira vez a ocorrência de diferents
espécies de Leishmania dermotrópicas na Mesorregião do Baixo
Amazonas, as quais já tem registro na região norte do Brasil, sugerindo a
transmissão simpátrica das espécies encontradas na referida área estudada.



Ihere are a diversity of Leishmania species in the Amazon region
responsible for cutaneous leismnaniasis and although a high occurence of
the disease is known in the lower Amazon region, little information exists
regarding the etiological agents. For this reason the present study has set
out to characterise strains of Leishmania isolated from patients coming
from this area by enzyme electroforesis, to confinn the presence of
Leishmania species already recorded in other parts of Amazonia and to
detect possible intraspecific variation. For identification of 43 isolate
obtained, 7 reference-strains of Leishmania species from other regions of
Pará were selected for comparison by way of isoenzyme eletrophoresis,
using the seven enzymes 6PGDH, PGM, G6PD, MPI, ASAT e ALAT. The
isolates had previously been examined by the indirect immunofluorescence
teste (IFAI), using the biotin-avidin system and battery of 23 monoclonal
antibodies (McAbs). Identifications by the isoenzyme eletrophoresis were
as follows: 20(46,50%) strains of L. (V) guyanensis, 11 (25,28%) of L. (V)
braziliensis, 6 (13,950/0)of L. (V) lainsoni, 4 (9,300/0) of L. (V) shawi and 2
(4,60%) de L. (L.) amazonensis. Enzyme eletrophoresis, using the above
mentioned enzymes proved of high value in identification. For the first
time in the lower amazon region, it was possible to detect the occurence of
intraspecific variation indicating the presence of 3 diffrent serodemes
among the strains of L. (V) braziliensis. Arnong the strains of L. (V)
guyanensis there were observed two variants: one which showing reation
against McAb B 19, considered to be specific for this parasite, but with
variation for the enzymes 6PGDH and PGM, and another with no reaction
against McAb B 19 but showed enzymatic profiles similar to the reference-
strain of that parasite, especially 6PGDH (but with 3 bands) and PGM,
which are considered to be the best enzyme markers. The presence of all 5
dermotropic Leishmania spp. Already know to variably exist in other parts
of north Brazil suggests sympatric transmission within the lower Amazon
region of the present study.
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Dessa forma, a LTA apresenta um vasto espectro clínico e a evolução da infecção

está associada à fatores inerentes ao hospedeiro, atribuídos ao sistema imunológico, com

uma resposta imune predominantemente de base celular e, também associada ao fator

intrínseco ao parasito envolvido, ou seja, a espécie de Leishmania. Visto a existência da

multiplicidade de espécies existente assim como a variabilidade genética inter e intra

específica, o que pode ser responsável pela indução de diferentes mecanismos de defesa

geneticamente determinado no hospedeiro, resultando na expressão de várias modalidades

clínicas da doença observadas e que, ainda hoje, constituem objeto de descrições (Silveira

elal., 1991a, 1996, 1997b; Silveira, 2001).

É uma protozoose que representa um sério problema de saúde pública no Brasil e,

embora não constitua causa de óbito, tem elevada importância médica e sócio-econômica

face às mutilações que pode deixar no homem, quando não tratado adequadamente.

Estudos estão sendo realizados na tentativa de descobrir uma vacma como

estratégia imunoterápica ou imunoprofilática, não existindo, até o momento, medidas

eficazes para combater definitivamente a LTA, porém o controle da doença tem sido

fundamentado no binômio, diagnóstico precoce e tratamento adequado, destacando-se o

antimonial pentavalente N- meti! glucamina como medicamento de primeira escolha

recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

A LTA é uma dermatose, causada por protozoários do gênero Leishmania

Ross, 1903, o qual ocupa a seguinte posição taxonômiGa, segundo Lainson & Shaw,



Reino PROTIST A Haeckel 1866

Sub-Reino PROTOZOA Goldfuss 1817

Filum SARCOMASTIGOPHORA Honigberg e Balamuth 1963

Sub-Filum MASTIGOPHORA Deising 1866

Classe ZOOMASTIGOPHOREA Calkins 1909

Ordem KINETOPLASTIDA Honigberg 1963, emendo Vickerman 1976

Sub-ordem TRYPANOSOMATINA Kent 1880

Família TRYPANOSOMATIDAE Doflein 1901, emendo Grobben 1905

Lainson e Shaw, em 1972, com base em critérios clínicos, epidemiológicos e

biológicos, propuseram uma classificação para agrupar as leishmanias do Novo Mundo

introduzindo os "complexos", um que era chamado complexo braziliensis e outro,

mexicana. Os "complexos" eram úteis para o agrupamento de leishmanias semelhantes

com características específicas, as quais poderiam ser questionáveis, mas não

representavam uma unidade taxonômica. Posteriormente, os mesmos autores, em 1987,

sugeriram uma nova terminologia para a classificação das leishmanias e, resolveram adotar

a idéia dos subgêneros Viannia Lainson & Shaw, 1987 e Leishmania Ross, 1903 (Lainson

& Shaw, 2000) mais aceito atualmente, elevando ao nível de espécie leishmanias outrora

classificadas como subespécies. A classificação das espé~iés dentro desses dois grupos

basea-se nos diferentes padrões de desenvolvimento do parasita no tubo digestivo do



flebotomíneo vetor. De modo que, as espécies que apresentam desenvolvimento limitado

às regiões anterior e média do intestino do inseto, anteriormente consideradas da "seção"

Suprapilária, são classificadas dentro do subgênero Leishmania, enquanto que, aquelas

com desenvolvimento nas regiões posterior, média e anterior do intestino do inseto,

previamente incluídas na "seção" Peripilária, são agrupadas no subgênero Viannia. É

importanteenfatizar que as espécies do subgênero Viannia são limitadas, geograficamente,

ao Novo Mundo (Lainson & Shaw, 1979, 1984, 1987).

Dessa forma, é sabido que a LTA tem etiologia múltipla associada às espécies dos

subgênerosLeishmania e Viannia, totalizando no mundo inteiro cerca de 31 espécies de

Leishmania, das quais 21 são encontradas no Novo Mundo, sendo 13 responsáveis pela

LTA nas Américas. Considerando que a amazônia brasileira é possuidora de uma exótica

floresta com fauna rica e variada, ela mostra-se rica, também, em espécies de Leishmania,

visto que provavelmente todas são de origem silvestre. À este respeito, ressalta-se que são

registradas 7 espécies dermotrópicas no Brasil, presentes também na região Amazônica

e, com enfoque local, todas com registro no Estado do Pará (Lainson, 1997a, Silveira et al.,

1997a),como mostra a tabela 1.



Subgênero Leishmania Ross, 1903

L.(L.) enriettii Muniz & Medina, 1948

L.(L.) mexicana Biagi emend Garnham, 1962.

L. (L.) pifanoi Medina & Romero, 1959 emendo
Medina& Romero, 1962.

L.(L.) hertigi Herrer, 1971

L (L) amazonensis Lainson & Shaw, 1972*.

L (L.) deanei Lainson & Shaw, 1977

L.(L.) garnhami Scorza et ai., 1979.

L.(L.)forattinii Yoshida et ai., 1993

L.(L.) aristidesi Lainson & Shaw, 1979 emend.
Lainson& Shaw, 1987

L.(L.) venezuelensis Bonfante-Garrido, 1980.

Subgênero Viannia Lainson & Shaw, 1987

L. (V.) braziliensis Vianna, 1911 emendo
Matta,1916*.

L. (V.) peruviana Vélez, 1913.

L. (V.) guyanensis Floch, 1954*.

L.(V.) panamensis Lainson & Shaw, 1972.

L. (V.) lainsoni Silveira et aL, 1987*.

L(V.) naiffi Lainson & Shaw, 1989*.

L. (V.) shawi Lainson et aI., 1989*.

L. (V) equatoriensis Grimaldi et ai., 1992

L. (V.) colombiensis Kreutzer et ai., 1991.

L.(V.) lindenbergi Silveira et aI., 2002*.

L. (V) utingensis Braga et ai., 2003

• Espécies conhecidas como causadoras de LTA humana



outras barreiras. A interação de Leishmania com o hospedeiro mamífero natural revela,

usualmente, uma relação de equilíbrio resultando, na maioria das vezes, em infecção

o ciclo evolutivo das espécies de Leishmania é do tipo heteroxeno, envolvendo o

hospedeiromamífero e o hospedeiro inseto, os quais albergam duas formas evolutivas de

Leishmania, a amastigota e a promastigota, respectivamente (figura 1). Morfologicamente

essasformas podem revelar diferenças de acordo com a espécie de Leishmania, sendo estas

diferençassutis ou discrepantes (Shaw & Lainson, 1976; Lainson & Shaw, 1987; Lainson,

1997a).Durante o ciclo de vida do parasito, observa-se duas diferentes fases:

Após o repasto sanguíneo exercido pela fêmea do flebótomo, ocorre a transformação

das amastigotas em promastigotas as quais se proliferam por divisão binária,

aparentemente simples e assexuada no tubo digestivo do inseto, migrando posteriormente

para a probóscida (Molyneux et ai., 1984). Cerca de alguns dias depois de se infectar

(tempoé variável), o inseto já pode transmitir o parasito a um novo hospedeiro mamífero

quandoo mesmo exercer o hábito do hematofagismo. As formas promastigotas inoculadas

na pele do mamífero invadem os macrófagos, ou são fagocitados. Aquelas que invadiram a

célula especializada retomam à forma amastigota, completando-se o ciclo biológico.

Morfologicamente, a forma promastigota apresenta o corpo fusiforme, medindo em tomo

estruturas como o flagelo livre na região anterior e o cinetoplasto "mitochondrial

apparatus" anterior ao núcleo. As formas flageladas podem ser observadas em cultura,



Figura 1- Formas evolutivas: amastigota e promastigota de Leishmania.
(a) Amastigotas no macrófago do hospedeiro mamífero, (b) promastigotas no vetor
flebotomíneo (Lainson, 1982). •
ad = amastigota em divisão; pd = promastigota em divisão; c = cinetoplasto; f=
flagelo; n = núcleo; nch = núcleo da célula hospedeira.
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Figura 2- Desenho esquemático do ciclo evolutivo da LTA ( Despemmier et aI.,
1994).



A reprodução desses parasitos é do tipo assexuada e se dá por divisão binária, tanto na

formaamastigota quanto na promastigota, contudo, alguns estudos mais recentes revelam

que é possível ocorrer, uma fase sexual no gênero Leishmania, porém em um nível ainda

indefinido (Cupolillo et ai., 1998; De Souza et ai., 1997). Tem sido relatada a fusão de

célulaentre promastigota por videomicroscopia em várias espécies, embora a significância

disso seja desconhecida (Lanote & Rioux, 1990). Fundamentados nesta teoria, há autores

que evidenciaram a presença de híbridos em Leishmania, sugerindo que a recombinação

genética ocorra neste protozoário. Entretanto, este fato é contraditório, pois se este

fenômeno raro acontece, deve-se, obrigatoriamente, a uma fase de reprodução sexual

distinta.Diferentes pesquisadores afirmam que essas observações tem grande significância

epidemiológica e taxonômica (Lanotte & Rioux, 1990; Darce et aI., 1991; Bonfante-

Garrido et ai., 1992; BeBi et aI., 1994; Dujardin et ai., 1995; 1997; Delgado et ai., 1997;

Torricoet aI., 1999).

A doença tem ampla distribuição geográfica predominando em regiões de clima

quente e úmido, sendo encontrada em grande parte da América Latina, Bacia

Mediterrânea, Sudão e parte oriental da África, bem como, no Oriente Médio e na Ásia,

Paquistão, Índia, Rússia e China (Lainson, 1997a).

As regiões endêmicas cobrem uma vasta área do continente americano, estendendo-se-

se desde o sul dos Estados Unidos até o norte da Argentina, abrangendo pelo menos 24

países nas Américas, no qual o Brasil constitui um dos~focos mais importantes dessa
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Figura 3- Distribuição geográfica mundial da leishmaniose tegumentar (Lainson, Comunicação

pessoal).
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Leishmania é comum em alguns animais que atuam como reservatórios silvestres



Esses, muitas vezes passam a conVIver próximo ao homem após os desmatamentos,

constituindouma importante fonte de infecção. Portanto, a LTA é uma zoonose em que o

hospedeiromamífero é o fator chave na epidemiologia (Lainson, 1985; Lainson et ai.,

No segundo padrão epidemiológico maiS adaptado ao homem com reservatórios

doméstico e, observado maiS freqüentemente nas regiões Nordeste e Sudeste, a

leishmaniose ocorre em regiões de colonização antiga e está relacionada ao processo

migratório,ocupação de encostas e aglomerados semiurbanizados na periferia de centros

urbanos,onde houve adaptações das espécies vetoras silvestres ao peridomicílio, portanto,

estepadrão não está associado à derrubada de matas. Neste, observa-se que cães e eqüinos

aparentemente tem importante papel como novos reservatórios do parasito, e tem sido

discutidosobre a possível adaptação dos vetores e parasitos a ambientes modificados e a

reservatórios(Lainson et ai., 1994; Silveira et aI., 1997a).

A evidência concreta da participação de animais silvestres como reservatórios de

Leishmania se deu por Lainson & Strangways-Dixon quando estudavam a eco-

epidemiologiada "Úlcera de los Chicleros" em Belize. Observaram que diferentes espécies

de roedores albergavam em sua pele Leishmania mexicana (Lainson e Strangways-Dixon,

1964). Os mesmos autores realizaram a primeira transmissão experimental de uma

Leishmania neotropical pela picada de inseto em um voluntário o qual foi capaz de

infectar-see desenvolver a doença, estabelecendo, assim, o papel dos insetos flebótomos

comovetores de Leishmania (Strangways-Dixon e Lainson, 1966). Gentile et aI. (1981a)

confirmaram em seu estudo eco-epidemiológico que na Guiana Francesa, o Lutzomyia

umbratilis é o vetor da Leishmania (V.) guyanensis e que, a preguiça representa o seu

reservatórioprimário. Lainson et aI. (1976, 1981) isolaram fléishmania (V) guyanensis de





~~
Estudos ecológicos e epidemiológicos tem demonstrado que existe muito maiS



Amazônicabrasileira, enfatíza-se que a mesma apresenta uma diversidade de espécies de

Leishmania, e entre as que atingem mais freqüentem ente o homem, nesta região e no

Brasil, são a Leishmania (V) braziliensis, Leishmania (V) guyanensis e Leishmania (L.)

amazonensis,as outras espécies, descobertas mais recentemente, como a Leishmnaia (V)

lainsoni,Leishmania (V) naifji, Leishmania (V) shawi e L. (V) lindenbergi, essa última é

somenteconhecida em infecção humana (Lainson & Shaw, 1997; Lainson, 1997 a; Silveira

et a!., 1997 a; Silveira et a!., 2002).

Do ponto de vista epidemiológico, é importante enfatizar a transmissão simpátrica

dessas 7 espécies de Leishmania dermotrópicas na região Norte, uma vez que estes

parasitos geralmente não conferem ao homem imunidade cruzada. À esse respeito,

ressalta-se que a espécie mais freqüente associada à leishmaniose cutânea localizada e

cutaneomucosa, na referida região, é a Leishmania (V) braziliensis, visto a elevada

antropofiliado vetor, Psychodopygus wellcomei, na Serra dos Carajás, e Psychodopygus

complexus em Paragominas, Estado do Pará. A antiga ecologia silvestre da Leishmania

(V.) braziliensis sensu lato é ainda mantida, porém, na região amazônica (Lainson &

Shaw,1992). Outro aspecto a ser considerado dessa espécie é que os animais incriminados

comoreservatórios são roedores (Proechimys, entre outros), também tem sido encontrado

animais domésticos como cães, eqüinos e muares alojando os parasitos, onde a eco-

epidemiologia dessa espécie assume outro padrão. A Leishmania (V) braziliensis sensu

latojá foi registrada também na Argentina, Belize, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica,

Equador, Guiana Francesa, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname e

Venezuela(Lainson, 1997a).

Ao norte do rio Amazonas, no território do Amapá, norte dos Estados do Pará e do

Amazonas, estendendo-se até Roraima, destaca-se a Léishmania (V) guyanensis

transmitidaao homem pela picada do Lutzomyia umbratilis, o qual costuma pousar durante



o diaem troncos de árvores, porém, quando perturbado, ataca o homem podendo ocasionar

múltiplaslesões cutânea ou raramente na mucosa (Naiffi et ai., 1991). Em Monte Dourado,

norte do Estado do Pará, o vetar desta espécie de Leishmania que se destaca é

principalmente Lutzomyia umbratilis e, às vezes Lutzomyia whitimani. Nesta região,

Lainson et aI. (1981a) mostraram que o reservatório primário desta Leishmania é a

preguiça, porém, em outras áreas florestais modificadas pelo homem, o marsupial

Didelphs marsupialis desempenha importante papel na cadeia epidemiológica (Arias et

aI., 1981). A infecção está geralmente associada com mata alta e seca. Esta espécie

distribui-setambém nas Guianas, Colômbia, Equador e Venezuela (Lainson, 1997a).

A Leishmania (L.) amazonensis encontra-se largamente distribuída em animais

silvestres, por exemplo em roedores, em relação às outras espécies raramente infecta o

homem devido a baixa antropofilia do seu vetor, Lutzomyia jlaviscutellata, o qual tem

atividade essencialmente noturna. Destaca-se a ocorrência desta espécie em florestas

primárias ou secundárias da região Amazônica, particularmente em áreas de igapó e

floresta tipo várzea. A lesão produzida no homem, por esta espécie dermotrópica, pode

pennanecer na forma simples ou manisfestar-se por lesões múltiplas em decorrência das

possíveis inoculações ou por metastização a partir da disseminação linfohematogênica,

configurando a leishmaniose cutâneo anérgica difusa, ou ainda, a forma cutâneo difusa

borderline caracterizadas pela condição de anergia total e parcial do paciente,

respectivamente. A presença dessa espécie amplia-se para outros países corno Bolívia,

Peru,Colômbia, Guiana Francesa e Paraguai. (Lainson,1997a; Silveira et ai., 2001).

Mais quatro espécies dermotrópicas foram recentemente descritas infectando o

homem,são elas a Leishmania (V) lainsoni, Leishmania (V) naifji, Leishmania (V) shawi

e Leishmania (V) lindenbergi. A primeira delas é encontrada fio Estado do Pará, Brasil, e

maisrecentemente foi detectado raros casos na Bolívia e Peru (Lucas et aI., 1994; Lainson,



1997a; Martinez et aI., 2001). É transmitida ao hospedeiro pela picada do inseto

flebotomíneoLutzomyia ubiquitalis, causando lesão simples na pele do homem. A segunda

espécie,a Leishmania (V) naiffi tem como vetores os insetos Psychodopygus ayrozai,

Psychodopygus paraensis e Psychodopygus squamiventris, incriminados na transmissão

dessa espécie. A distribuição geográfica conhecida da Leishmania (V) naiffi envolve o

Estadodo Pará, Amazonas e Rondônia (Lainson, 1997a). Casos humanos causados por

estaespécie tem sido registrados na Guiana Francesa e possivelmente no Equador ou Perú

(Darie et aI., 1995; Pratlong et aI., 2002). Com relação aos animais reservatórios da

Leishmania (V) lainson e, Leishmania (V) naiffi são respectivamente, a paca e o tatu

(Lainson,1997a; Silveira et aI., 1997a).

A terceira espécie, a Leishmania (V) shawi, é causadora da leishmaniose cutânea no

homematravés da picada do Lutzomyia whitmani sensu lato o qual está presente em três

zonasbiocIimáticas da região amazônica (Ready et aI., 1998). Até o momento esse parasito

é encontrado, somente no Brasil, ao sul do rio Amazonas, no Estado do Pará e Maranhão.

O macaco (Cebus apella e Chiropotes satanas), a preguiça (Choloepus didactylus) e o

quati (Nasua nasua) representam os principais reservatórios desta Leishmania (Lainson,

1997a).A quarta espécie foi descrita por Silveira et aI. (2002), trata-se da Leishmania (V)

lindenbergi a qual foi isolada de humano, especificamente de soldados portadores de LTA

que contraíram a doença quando praticavam atividades em áreas florestais de Belém,

Estado do Pará. Pouco se sabe sobre a eco-epidemiologia desta nova espécie, porém

suspeita-seque o Lutzomyia antunesi seja o veto r e com relação ao seu reservatório, ainda

é desconhecido. Até o momento, sabe-se que ela está distribuída geograficamente somente

nesteEstado.

Além dessas espécies causadoras de LTA, existem Qutras espécies de Leishmania

neotropicaisque não são encontradas infectando o homem, até o momento, possivelmente



devidoa incapacidade de sobreviver em tecido humano ou mais provavelmente porque seu

insetovetor nunca foi encontrado fazendo o repasto sanguíneo no homem. Entre essas

espéciesnão patogênicas descritas no Novo Mundo, todas são do subgênero Leishmania,

excetoa Leishmania (V.) equatoriensis (Grima1di et al., 1992) pertencente ao subgênero

Viannia,a qual tem como hospedeiros a preguiça e algumas espécies de roedores, esta

Leishmaniatem distribuição limitada ao Equador (Lainson & Shaw, 1997).

A Leishmania (L.) hertigi e Leishmania (L.) deanei são específicas (restritas) ao porco

espinho, encontradas respectivamente no Panamá/Costa Rica e na região amazônica do

Brasil. Algumas espécies de roedores são hospedeiros da Leishmania (L.) aristidesi,

encontrada no Panamá, e da Leishmania (L.) forattinii distribuída nos Estados de São

Pauloe Bahia, no Brasil (Lainson & Shaw, 1997). Leishmania (L.) enriettii foi descoberta

no cobaio doméstico em Paraná e encontrada novamente em São Paulo (Machado et al.,

Outro ponto importante a ser ressaltado é com respeito aos verdadeiros vetores destas

espécies neotropicais não patogênicas ao homem, os quais permanecem, ainda,

desconhecidos embora exista na região amazônica brasileira uma grande diversidade de

espéciesna fauna flebotomínea (Lainson & Shaw, 1997).

Mais recentemente, Braga et alo (2003) descreveram uma nova espécie, Leishmania

(V.)utingensis, a qual tem como único hospedeiro o .flebotornineo Lutzomyia (Viannamyia)

tuberculata.Até o momento, a referida espécie de Leishmania só foi encontrada na floresta

doUtingaem Belém, Estado do Pará, norte do Brasil.



Identificar e classificar as espécies de Leishmania constitui, sem dúvida, uma tarefa

importantevisto que a identificação do parasito não representa o fim mas o meio para os

estudosepidemiológicos da LTA. Entretanto, é importante ressaltar a diversidade de seus

agentes,de reservatórios, vetores e de situações epidemiológicas, podendo se tomar uma

etapadificil. Por outro lado, deve-se considerar que as informações sobre a espécie do

parasito envolvido em um caso humano, podem dar subsídios ao prognóstico e à

terapêuticaadequada aos pacientes considerando que algumas espécies são responsáveis

pordeterminadas formas graves da doença (Miles, 1986; Grimaldi et ai., 1987; Mebrahtu

et ai., 1992).

Inicialmente, as investigações sobre as espécies eram fundamentadas basicamente na

caracterização extrínseca, em observações clínicas, epidemiológicas e biológicas

associadas às regiões geográficas, posteriormente, os critérios tomaram-se mais

consistentes com a introdução de métodos laboratoriais representando importantes

ferramentas para a caracterização intrínseca dos protozoários permitindo, assim, a

identificação das leishmanias em nível específico. Entre os métodos, destacam-se a

imunof1uorescênciaindireta com o uso de anticorpos monoclonais específicos, associados

à mobilidade eletroforética de isoenzimas (Miles et ai., 1981; Grimaldi et ai., 1989, 1991;

Lainson& Shaw, 1992, Shaw et al., 1994).

1.6.1 Identificação e caracterização através da reação de imunoflorescência

indireta com anticorpos monoclonais

o gênero Leishmania certamente contém um grande número de espécies desse

protozoário patogênico ao homem as qUaIS preCIsam ser identificadas determinando a



distribuiçãogeográfica e transmissão das mesmas no Novo Mundo (Grimaldi et aI., 1989;

Lainson& Shaw, 1997). Além da importância na determinação das espécies para uma

melhor compreensão na epidemiologia da LTA, existe considerável interesse dos

taxonomistasos quais utilizam métodos de tipagem com capacidade discriminatória para

identificare classificar as leishmanias em estudos taxonômicos. Numerosas tentativas

foramfeitas, especialmente nas últimas décadas, com o propósito de definir marcadores

taxonômicosmais adequados para Leishmania usando características intrínsecas desses

parasitos,as quais não devem ser modificadas por hospedeiros ou por fatores ambientais

(Godfrey,1982; Peters, 1984; Rioux et aI., 1990; Cupolillo et ai., 1993, 1994; Shaw, 1980,

1994).

Mesmo com toda a evolução dos métodos de identificação, particularmente os

imunológicos,um ponto importante que deve ser enfatizado, é com relação a variação na

sensibilidadedo teste o qual pode ocorrer devido a técnica escolhida para ser usada entre

as quais cita-se a imunoflorescência indireta com anticorpos monoclonais (IFA),

radioimunoensaio (RIA) ou ensaio imunoenzimático (ELISA) (Grimaldi et aI., 1996).

Entre essas, merece atenção a imunoflorescência indireta com uso de anticorpos

monoclonais a qual tem sido empregada amplamente na identificação de espécies de

Leishmania. Apresenta vantagens por ser rápida e sensível, não requerendo grande

quantidadede parasitos cultivados (McMahon et aI., 1984 a; Shaw et ai., 1989).

A imunofluorescência indireta com anticorpos monoclonais sistema biotinalavidina

consistena conjugação de anticorpos com substância fluorescente, e na sua identificação,

ao entraremem combinação específica, ao microscópio com luz fluorescente (Lima et ai.,

A técnica dos anticorpos monoclonais foi introduzi da p~r Kohler & Milstein em 1975

para ser utilizada na identificação específica desses parasitas protozoários. A importância



de es anticorpos foi sendo gradativamente reconhecida por pesquisadores que estenderam

seus estudos aplicando os monoclonais para a identificação entre membros do gênero

Leishmania (Shaw et ai., 1987). No estudo realizado por McMahon-Pratt et ai. (1984b), os

autoresconfirmaram relatos prévios sobre a aplicabilidade dos anticorpos monoclonais no

diagnóstico, estudos epidemiológicos e classificação das espécies de Leishmania

(McMahonPratt & David, 1981; MacMahon Pratt et aI., 1982).

Estudosposteriores foram feitos a fim de se obter um conhecimento mais amplo sobre

a reatividadedos anticorpos monoclonais com as espécies de Leishmania encontradas em

áreas endêmicas do Novo Mundo. Como conseqüência, atualmente, é reconhecido um

painelcomposto por 23 anticorpos monoclonais (B2, B5, B11, B12, B13, B18, B19, M2,

T3, D13,MIl, M12, Cal, C02, C03, LI, WIC, N2, N3, , LA2, WH1, WA2, VI) o qual é

utilizadono Instituto Evandro Chagas, Belém, Estado do Pará (Shaw et aI., 1989) para a

identificação específica do parasito através dos perfis monoclonais observados. Os

monoclonaisda série B e N reagem com espécies do subgênero Viannia, M2, T3, D13,

MIl, M12, WIC, WA2 e VI reagem com parasitos do subgênero Leishmania e o gênero

Endotrypanum, LI é grupo específico e reagem com membros do subgênero

Endotrypanum e algumas espécies de Trypanossoma.

Entretanto, é possível observar em uma determinada população de leishmanias de uma

mesma espécie variações nos perfis monoclonais, o que pode constituir diferentes

serodemas.A título de exemplo, no estudo realizado por Shaw et aI. (1984), utilizando os

anticorpospara a reação de imunof1uorescência indireta, demonstraram a existência de

vários serodemas entre as espécies de Leishmania das Américas isoladas de humano,

animalsilvestre e inseto vetor. Nesse estudo, foram detectados 7 serodemas de Leishmania

braziliensis, dos quais 2 são mais frequentes na região amazônica e, dos 5 serodemas

encontradospara a Leishmania guyanensis, o tipo II ocorre com maior frequência na região



orte.Até o momento, ainda não foram descritos os tipos de serodemas para as outras

espécies de Leishmania que ocorrem na amazânia brasileira, embora seus perfis

serodêmicossejam conhecidos. Hanham et aI. (1991) descreveram o anticorpo monoclonal

específico, N3 (2A9-B1) que reage com a Leishmania (V.) naifji, os resultados

demonstraramdois tipos de reações com os anticorpos monoclonais para esta espécie,

entretanto,seus serodemas (tipos) ainda não foram descritos.

Grimaldi et aI. (1991) observaram que a reatividade padrão com os anticorpos

monoclonaisespécie e grupo específicos revelou uma variação intraespecífica em uma

populaçãode Leishmania (V.) guyanensis, com três subtipos de serodemas (BIII, BIIla e

BIIIb), porém, essa variação não apresentou nenhuma correlação com os hospedeiros e

coma origem geográfica dos parasitos.

É oportuno mencionar alguns trabalhos que mostram enfaticamente a importância do

uso de anticorpos monoclonais na identificação de Leishmania, entre eles destaca-se um

estudorealizado por McMahon- Pratt et a!. (1984a), no qual evidenciaram a presença de

diferentesserodemas dentro do "complexo" Leishmania braúliensis e observaram que os

monoclonaisB16 e B18 eram específicos (seletivos) para os isolados de Leishmania (V.)

braziliensisdo Brasil, detectaram, também, a especificidade dos anticorpos para outras

cepas desse "complexo" isoladas de alguns países da América Central. Esses achados

fortalecerama importância da imunofiuorescência com uso de anticorpos monoclonais na

identificaçãodas espécies.

Vários pesquisadores expandiram a utilização do método empregando os anticorpos

monoclonais,para análise do gênero Leishmania Ross, 1903 o qual tem revelado êxito nos

resultados(Romero et aI., 2002b), entretanto, um fator limitante é a presença de possíveis

variações antigênicas dentro de uma mesma espécie. Esse é um ponto-chave a ser

observado, pois diferentes indivíduos em uma mesma espécie podem ter pequenas



variações (Cupolillo et ai., 1993) fato que pode passar despercebido quando não se

conhecesuficientemente a reatividade dos anticorpos com antígenos espécie específicos do

parasitoem determinada área endêmica. Como exemplo, cita-se o estudo realizado por

Romeroet al.(2002a) que, usando os anticorpos monoclonais identificaram variações em

diferentespopulações de Leishmania (V.) guyanensis em Manaus, Estado do Amazonas, ao

norte do rio Amazonas. Os autores detectaram a presença de 3 serodemas para a

Leishmania(V.) guyanensis em uma população de 80 isolados, sendo que um deles não

expressao epítopo B 19, monoclonal considerado espécie específico para esta espécie de

Leishmania.

As diferenças intraespecíficas podem estar relacionadas com uma possível variação da

cepaatribuída à vários fatores, entre eles a distribuição geográfica dos parasitos como foi

observado em um estudo realizado por Grimaldi et aI. (1987) quando estudaram 530

amostrasde Leishmania, do Novo Mundo, isoladas de humano e de animais reservatórios

doméstico e silvestre. Nesse estudo, as amostras foram caracterizadas, sendo que sua

identificação específica baseou-se na reatividade contra um painel de anticorpos

monoclonais,e os resultados confirmaram a especificidade dos anticorpos para as espécies

Leishmania (V.) braziliensis, Leishmania (L.) mexicana e Leishmania (L.) donovani,

observaram,também, a relativa estabilidade desses marcadores moleculares e a vantagem

dométodopara identificação do parasito.

Outra ferramenta importante para a determinação das espécies está representada pela

eletroforese de isoenzimas que é uma técnica analítica à disposição da investigação

bioquímica.Os caracteres enzimáticos em combinação com outros permite a construção de



umaclassificaçãoque pode refletir em informações mais apuradas sobre os vários aspectos

dadoença,inclusive o clínico (Miles et ai., 1981; Miles, 1986; Romero, 1999).

o termo e1etroforese descreve a migração de partículas, dotadas de cargas elétricas e,

quandocolocadas em campo elétrico sobre o suporte eletroforético, podendo ser gel de

ágar, amido ou de acetato de celulose, estas partículas migram a uma velocidade que

dependede sua carga total. A posição de uma substância que passou pelo processo de

eletroforeseé o resultado do seu deslocamento pela corrente elétrica, e sua identificação é

feitaa partir de corantes especiais ( Chance et ai., 1974; Miles, 1986; Naom, 1999).

Os princípios da eletroforese baseiam-se nos conhecimentos da química de proteínas,

comopor exemplo a estrutura, carga e ligação são propriedades que dão às proteínas

característicaspróprias quando submetidas à eletroforese, basea-se, também, nos fatores

quedeterminamsua migração eletroforética (Naom, 1999).

É um método que requer grande quantidade do parasito cultivado e as vantagens desse

sistema se resumem no alto grau de definição analítica das frações separadas e na

reprodutibilidade dos resultados, permite estudar similaridades e diferenças entre os

organismosao nível de suas proteínas, em particular as enzimas por serem facilmente

identificadaspela especificidade dos seus substratos. As variações encontradas na estrutura

primária de uma proteína (enzima), entre indivíduos de uma mesma população, são

atribuídasàs diferenças genéticas. Quando se utiliza um número suficiente de enzimas, a

ausênciadessas diferenças significa que as populações estão muito relacionadas ainda que

não sejam idênticas. Os perfis eletroforéticos encontrados revelam a expressão fenotípica

doorganismoatravés das diferentes formas moleculares de uma mesma enzima, as bandas

eletroforéticas,exibindo a mesma função enzimática, chamadas isoenzimas. O conjunto

dos perfis eletroforéticos constitui o zimograma o qual poae representar um importante

parâmetrona análise da variabilidade genética dos parasitos (Miles, 1986). Porém, em



A Leishmania foi um dos primeiros parasitos protozoários a serem analisados com

respeitoao polimorfismo enzimático o qual permitiu a discriminação entre os principais

grupos,incluindo as espécies (Gardener et ai., 1974). Gardener et ai. (1974) e Chance et

aI. (1974)desenvolveram o uso dos padrões da mobilidade e1etroforética de enzima (perfil

enzimático)para caracterizar espécies de Leishmania e, seus resultados confirmaram a

classificação existente, discutiram, também, a significante contribuição dos estudos

eletroforéticospara o esclarecimento da taxonomia da Leishmania (Chance et ai., 1977) .

Com isso, as análises eletroforéticas mantêm uma posição de considerável utilidade na

identificação específica de Leishmania, oferecendo a possibilidade de um melhor

entendimento da doença causada por diferentes cepas de Leishmania, especialmente

quando se considera conjuntamente informações clínicas adequadas aSSIm como as

epidemiológicas.

Posteriormente, diversas pesqmsas revelaram o grande potencial da mobilidade

eletroforéticade isoenzimas, para a distinção bioquímica das leishmanias do Novo

Mundo,confirmando a caracterização daquelas espécies que foram inicialmente descritas

baseadas nos aspectos clínicos, epidemiológicos e biológicos (Momen et aI., 1985;

Romeroet ai., 1987; Desjeux, P. & Dedet, J. P., 1989; Saravia et ai., 1998).

Diferentespesquisadores deram ênfase a esse método bioquímico, como por exemplo

um estudo realizado por Miles et ai. (1979) de caracterização enzimática de amostras

isoladasde humano e uma variedade de hospedeiros mamíferos e inseto vetor da região

amazônica,no qual utilizaram 18 enzimas, das quais 11 permitiram a distinção entre a

Leishmania (L.) amazonensis e a Leishmania (L.) hertiii. Um aspecto relevante nos

achados desse estudo é que as duas espécies, do subgênero Leishmania, são



fenotipicamente bem distintas, ressaltando ainda que, a primeira é agente patogênico ao

homemenquanto que a segunda não produz nenhum efeito patológico no homem, sendo

restritaao porco espinho, o seu único hospedeiro conhecido.

Miles et aI. (1981) definiram os perfis enzimáticos das espécies Leishmania (L.)

amazonensis,Leishmania (V) braziliensis e Leishmania (V) guyanensis, isoladas de

humano,inseto e animais silvestres, observaram que o valor da "distância" enzimática é

consideravelmentemarcante entre elas, principalmente para a ASAT, ALA T, PGM e MPI.

Outroponto importante a ser destacado neste estudo, é que a Leishmania (L.) amazonensis

se distinguiu da Leishmania (V) guyanensis por muitas enzimas, reforçando, assim, a

separaçãodos subgêneros Leishmania e Viannia. A distinção dessas duas espécies por

isoenzimasconfirmou a fácil separação das mesmas por vários caracteres biológicos

(Lainson& Shaw, 1979). Por outro lado, as pequenas diferenças de mobilidade de apenas

4 enzimasapoiaram a distinção entre a Leishmania braziliensis braziliensis e a Leishmania

braziliensisguyanensis sugerindo que elas são muito relacionadas e dependem de fatores

epidemiológicose caracteres biológicos para uma distinção mais completa. Da mesma

formaobservou-se uma relação estreita entre a Leishmania braziliensis guyanensis e a

Leishmaniapanamensis pois, ao comparar os perfis para 10 enzimas, não encontraram

diferenças,sendo distingui das apenas pela enzimas 6PGDH e SOD.

Tem-se observado que para o reconhecimento das espécies de Leishmania requer

informaçõesde múltiplas enzimas, porém, na maioria dos estudos de isoenzimas não se

observaindicações sobre o número mínimo de enzimas que pode ser estudada para uma

identificaçãomais completa. Shaw et aI. (1991) sugerem que o número deve variar entre

10 a 15 enzimas em cada estudo. Ficou estabelecido pelos mesmos autores que a utilização

da enzima ACON isoladamente não permite a identificaçã0 de espécies de Leishmania,



maspode ser usada para indicar ao qual subgênero, Leishmania ou Viannia, uma espécie

pertence.

Kreutzer & Christensen (1980) em um estudo de distinção bioquímica entre as

espéciesLeishmania braziliensis, Leishmania hertigi, Leishmania mexicana, Leishmania

donovani,Leishmania tropica e Leishmania adleri, conseguiram separar cada uma dessas

espéciespela combinação de 10 enzimas das 14 selecionadas. No entanto, em uma ampla

análise realizada por Kreutzer et aI. (1987), para a identificação de 300 isolados de

Leishmaniado Velho e Novo Mundo, selecionaram 20 enzimas das quais 3 (GPI, MPI e

6PGDH) mostraram-se suficientes na caracterização da maior parte desses isolados. Mais

recentementeArana et aI. (1990) chamaram a atenção ao uso da enzima MPI como um

bom marcador na separação entre a Leishmania (V) peruviana e Leishmania (V)

braziliensis,porém, os autores observaram que não era possível a distinção entre essas

duasespécies quando alteravam o suporte eletroforético, enfatizando, também, o cuidado

que se deve ter na comparação de resultados obtidos com os métodos dos diferentes

laboratórios.

Ainda à este respeito, Cupolillo et aI. (1995) sugenram que se é conhecida a

capacidadede cada enzima para distinguir as espécies presentes em uma determinada

região,então, somente aquelas melhores enzimas serão necessárias para a caracterização

deamostrasde Leishmania.

Vários estudos eletroforéticos além de confirmarem a presença de espécies

estabelecendo a verdadeira identidade daquelas previamente descritas através da

caracterizaçãoextrínseca, também indicaram a descoberta, mais recentemente, de outras

espéciesdo gênero Leishmania circulando em áreas endêmicas da doença, especialmente

nas florestas da região amazônica, como por exemplo' a Leishmania (V) lainsoni,



Leishmania(V) naifji, Leishmania (V) shawi e Leishmania (V) lindenbergi (Lainson et

ai., 1997;Silveira et ai., 2002).

o uso de isoenzimas permitiu também o estudo de leishmanias da amazônia brasileira

que infectarn animais e não causam a LTA no homem, por exemplo a Leishmania (L.)

enriettie Leishmania (L.) forattinii encontradas somente em algumas espécies de roedores

(Lainson, 1997b). Com relação a esta última, no estudo realizado por Yoshida et ai.

(1993)observaram que a enzima 6PGDH separou a Leishmania (L.) forattinni de todas as

espéciesde Leishmania, mas não daquelas do complexo Leishmania mexicana, porém, a

combinaçãodas enzimas MDH, ME, PGM, NHl E 2, FUM, HK, MPI, ACON, PEP 3 E

IDHNAD distinguiu esta espécie das outras do complexo mexicana. Os dados desse

mesmo estudo permitiram considerar que a Leishmania forattinni está estritamente

relacionada com a Leishmania (L.) aristidesi. Esta relação também foi indicada por

Cupolillo et ai. (1994) em um estudo de zimotaxonomia numérica de espécies de

Leishmanianeotropicais.

A Leishmania (L.) deanei, presente na amazônia e descrita por Lainson & Shaw

(1977),é uma espécie que foi isolada originalmente em área de floresta do Estado do Pará,

somentede porco espinho o qual representa seu único hospedeiro conhecido. Miles et ai.

(1980)ao investigarem a identidade dessa espécie analisaram o perfil enzimático para 11

enzimas(ASAT, ALAT, PGM, GPI, 6PGDH, MDH, PEP, PK, PGK, MPI E ACP) que

separaram a Leishmania (L.) deanei de outros membros do subgênero Leishmania da

amazônia. Uma análise baseada na taxonomia numérica, também indicou que a

Leishmania (L.) deanei era distinguível de todos os membros conhecidos do complexo

mexicana (Cupolillo et aI., 1994). Em um estudo de distinção fenotípica entre a

Leishmania (L.) deanei e a Leishmania (L.) hertigi, observou-se que as mesmas diferem

nosperfis eletroforéticos pelas enzimas GPI e 6PGDH (Croft et aI., 1978) e pelas enzimas



ME e MPI (Miles et ai., 1980). Até o momento, nenhuma infecção em humano induzi da

poressasespécies foi relatada.

1.7LEISHMANIA NA REGIÃO AMAZÔNICA: IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES

DERMOTRÓPICAS

Inúmeraspesquisas foram desenvolvidas no sentido de elucidar os agentes etiológicos

da LIA no Brasil e particularmente na região Amazônica. Dentro desse contexto, é

importanteabordar brevemente sobre a identificação das espécies dermotrópicas isoladas

originalmentena região Amazônica.

Como foi comentado no tópico anterior, as investigações sobre as espécies eram

fundamentadas inicialmente na caracterização extrínseca, em observações clínicas,

epidemiológicase biológicas associadas à distribuição geográfica. Um exemplo disso, é

a Leishmania (L.) amazonensis descrita, em 1972, por Lainson & Shaw, porém, desde

1968os mesmos autores já faziam especulações sobre observações epidemio1ógicas dessa

espécie.Posteriormente, os estudos enzimáticos permitiram a confirmação da Leishmania

(L.)amazonensis pela distinção das outras espécies do subgênero Leishmania (Miles et

al., 1979),assim como das espécies do subgênero Viannia (Mi1es et ai., 1981).

Silveiraet ai., em 1987, isolaram amostras de Leishmania de material humano e, em

1991, do roedor Agout paca (paca), no Estado do Pará (Silveira et aI., 1991b). A

identificação dessas amostras foi baseada em critérios morfológicos, biológicos,

imunológicoe bioquímico. Segundo a análise feita pela imunof1uorescência indireta com

o uso de anticorpos monoclonais espécie específico para Leishmania (V) braziliensis

(B18),Leishmania (V) guyanensis (B 19), Leishmania (V) panamensis (B 11) e outros

monoc1onaisespecíficos do grupo braziliensis (B2, B5, B 12), não foi observada nenhuma

reação positiva, sugerindo a existência de um novo serodema. No método bioquímico,



mobilidadeeletroforética de isoenzimas, utilizou-se um total de dez enzimas das quais

seis enzimas (MPI, 6PGDH, GPI, G6PD, PEP e ACON) revelaram perfis enzimáticos

iguaisentre si e distinguíveis daqueles apresentados pelas cepas padrão. Portanto, com

essesresultados baseados em parâmetros imunológico e bioquímico, ficou claramente

evidenciadoa descoberta de mais uma espécie do parasito na amazônia, a Leishmania

(V.)lainsoni.

Amostrasde Leishmania (V) naijJi foram isoladas pela primeira vez do tatu, Dasypus

novemcinctus, a qual revelou, na caracterização bioquímica, seus perfis enzimáticos

distinguíveisde Leishmania (V) braziliensis e Leishmania (V) guyanensis por 8 enzimas

(ASAT,ALAT, PGM, GPI, PEP, MPI, G6PD e GD), e da Leishmania (L.) chagasi,

Leishmania (L.) amazonensis e Leishmania (L.) deanei pelas enzimas ASAT,ALAT,

POM, OPI, MPI, G6PD, MDH, PEP e ACON. Estes resultados evidenciaram a presença

do zimodema correspondente ao de uma nova espécie, a Leishmania (V) naijJi,

sugerindo, também, que esta espécie está muito relacionada com a Leishmania (V)

braziliensis,tanto nas características biológicas como nas bioquímicas (Lainson et aI.,

1982; Lainson & Shaw, 1989). Posteriormente, Lainson et aI. (1990) relataram o

isolamentoda Leishmania (V) naijJi de humano, confirmando assim, a presença de mais

uma espécie derrnotrópica na amazônia. Esta espécie foi identificada mediante análise

das características extrínsicas aliadas aos métodos imunológicos e bioquímico no qual

utilizou-se 10 enzimas para distinguir a referida espécie da Leishmania (L.) amazonensis,

Leishmania (V) braziliensis e Leishmania (V) guyanensis, os resultados mostraram que

os isolados conservaram os mesmos perfis isoenzimáticos daqueles revelados pela cepa

padrãoLeishmania (V) naijJi, previamente descrita.

Entre os animais silvestres envolvidos na epidemiologia" da LTA, encontra-se algumas

espécies de macacos (Cebus sp.), preguiças (Choloepus sp.) e o quati (Nasua nasua) os



dermotrópica, a Leishmania (V) shawi. As amostras do parasito isoladas desses

reservatórios foram distinguidas por anticorpos monoclonais da Leishmania (V)

braziliensis, Leishmania (V) peruviana e Leishmania (V) naijJi, e pela análise

bioquímicaatravés da combinação das enzimas ASAT, ALAT, POM, OPI e 6PODH

observou-seque os perfis eletroforéticos são distinguíveis dos perfis de Leishmania (V)

braziliensis, Leishmania (V) guyanensis e Leishmania (V) amazonensis, o que

confirmoua presença de uma nova espécie, a Leishmania (V) shawi (Lainson et aI.,

A Leishmania (V) lindenbergi, recentemente descrita por Silveira et ai. (2002), é uma

espéciedermotrópica encontrada, até agora, somente no Estado do Pará. Na identificação

por anticorpos monoclonais apresenta os epítopos B2, B 12 e N2 para o reconhecimento

dessa espécie. Nesse estudo, os autores utilizaram 10 enzimas na análise bioquímica, e

observaramque os perfis das amostras de Leishmania (V) lindenbergi para as enzimas

6PGDH, GPI, ASAT e MPI apresentaram-se indistinguíveis entre si e separados da

Leishmania (V) braziliensis, Leishmania (V) guyanensis, Leishmania (V) shawi e

Leishmania (V) naijJi. Os isolados de Leishmania (V) lindenbergi, também, foram

separadosda Leishmania (V) braziliensis, Leishmania (V) guyanensis e Leishmania (V)

shawi, mas não da Leishmania (V) naijJi pelas enzimas 06PD e ALA T. Os autores

enfatizaramneste estudo que a Leishmania (V) lindenbergi está estritamente relacionada

coma Leishmania (V) naijJi, tanto no perfil monoclonal quanto no eletroforético, pelas

enzimas6PGDH, OPI, ASA T e MPI.



Existe uma diversidade de espécies de Leishmania prevalentes na região Amazônica

associadasà LTA, configurando a etiologia múltipla da doença (Lainson & Shaw, 1997),

alémdisso, tem-se observado o notório aumento no número de casos de LTA no Estado

do Pará (Boletim estatístico da SVS, 2002), particularmente nos municípios que

constituema Mesorregião do Baixo Amazonas, no Oeste do Estado. No entanto, constata-

seumagrande lacuna no conhecimento da etiologia da doença na referida área delimitada

parao presente estudo, pois praticamente pouco se sabe sobre a identidade das espécies

que nela ocorrem. Dessa forma, decidimos nesse trabalho investigar as espécies de

Leishmania, utilizando anticorpos monoclonais e eletroforese de isoenzimas para

caracterizaçãodos isolados de humano provenientes de municípios que fazem parte da

Mesorregiãodo Baixo Amazonas com o propósito de conhecer os agentes etiológicos

causadores da LTA na referida área, já que esta além de constituir importante área

endêmica na região Norte, representa importante pólo econômico pelas atividades

econômicas desenvolvidas, destacando o extrativismo e a agricultura. Tais resultados

certamente representarão informações relevantes para um melhor entendimento nos

futuros estudos epidemiológicos da doença na referida área, permitindo, assim, a

intervençãosobre um ou mais elos conhecidos da cadeia epidemiológica de transmissão,

commedidas de prevenção e controle eficazes.



1.9 OBJETIVOS

1.9.1 GERAL

- Identificare caracterizar através da reação de imufluorescência indireta com o uso de

anticorpos monoclonais e da eletroforese de isoenzimas, os agentes etiológicos da

LIA isolados de pacientes procedentes da Mesorregião do Baixo Amazonas.

- Investigarna Mesorregião do Baixo Amazonas a ocorrência das diferentes espécies

deLeishmania já estabelecidas na região Norte do Brasil.

- Verificar se existe a correlação geográfica das espécies identificadas com a sua

distribuiçãoregional previamente conhecida.

- Verificar a ocorrência de variação intraespecífica através dos perfis monoclonais e

eletroforéticosdas amostras de Leishmania estudadas.



Foramobtidas 43 amostras de Leishmania (ANEXO A) de pacientes provenientes de

8 municípiosque fazem parte da Mesorregião do Baixo Amazonas, portadores de lesões ativa

Controlede Zoonozes da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém e, também daqueles

procedentesda referida região atendidos no ambulatório do Programa de Leishmanioses do

InstitutoEvandro Chagas. O material biológico coletado dos pacientes, com diagnóstico

positivo,foi inoculado em meio apropriado para cultivo de Leishmania e no hamster. As

amostraspreviamente criopreservadas no referido Programa foram somadas àquelas coletadas

mantidasno criobanco do Programa de Leishmanioses do Instituto Evandro Chagas (IEC).

Todasas cepas-referência são da OMS (Boletim da OMS- The leishmaniasis Tecnical Report

series701,1984), exceto a Leishmania (V) braziliensis e a Leishmania (V) lindednbergi que

Tabela 2- Designação das cepas-referência

Designação das cepas-referência

MHOM/BRJ 1975IM29ü4

MHOM/BRJ1975/M4147

MHOM/BRJ1881IM6426

MDAS/BRJ1979/M5533

MCEB/BRJ1984/M84ü8

IFLAlBRJ1968/PH8

MHOM/BRJ1998/M16714

Espécies

Leishmania (V.) braziliensis

Leishmania (V.) guyanensis

Leishmania (V.) lainsoni

Leishmania (V.) naiffi

Leishmania (V.) shawi

Leishmania (L.) amazonensis

Leishmania (V.) lindenbergi



o Projeto intitulado "Caracterização isoenzimática dos agentes da Leishmaniose

TegumentarAmericana na Mesoregião do Baixo Amazonas" foi elaborado e aprovado

mediantea apreciação feita pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Núcleo de Medicina

Tropicalda Universidade Federal do Pará (Anexo B). Para este estudo foram submetidos os

pacientesque aceitaram a participar da pesquisa estando cientes das informações constadas no

termodeconsentimento livre e esclarecido assinado pelos participantes (Anexo C).

A área geográfica delimitada para o estudo localiza-se à oeste do Estado do Pará a qual

segundoa divisão política e administrativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

(IBGE, 1991), é denominada Mesorregião do Baixo Amazonas (MBA), que apresenta

característicaseconômicas, sociais e políticas distintas das outras mesorregiões (figura 4). A

MBAé constituída por 3 microrregiões (Santarém, Óbidos e Almerim) com um total de 14

municípios,sendo que Belterra e Curuá são os municípios mais recentemente instalados

oficialmente.

Almerim, Óbidos, Alenquer, Santarém e Monte Alegre estão entre os maIOres

municípiosem extensão territorial do Pará, e na contagem populacional destaca-se a

microrregiãode Santarém com uma das maiores concentrações populacionais do Estado como

mostraa tabela 3.

Com relação ao aspecto físico, o relevo apresenta uma estreita área de planície, com

altitudede até 100m, ao longo do Baixo Amazonas, cortada por serras relativamente baixas. O

clima é do tipo equatorial quente e úmido,. O índice pluviométrico registrado nessa região

mantémaquele considerado no Estado, sendo menor entre os ~meses de julho a outubro. As

temperaturasmédias anuais oscilam entre 24 e 26°C. O tipo de clima propicia uma vegetação



Seguindo as características hidrográficas da amazônia, a MBA é entrecortada por

váriosriose afluentes, destacando-se com base em extensão, volume de água e potencialidade

econômica,os rios Amazonas, Tapajós e Trombetas que se integram à paisagem amazônica.

área.

Com ênfase ao aspecto econômico, ressalta-se que no Oeste do Pará, Santarém

representaum dos pólos econômicos com grande potencial, onde grande parte da população

sobreviveda agricultura, agropecuária, extrativismo e comércio. No pólo de Santarém, por

exemplo,a cultura de soja merece destaque no desenvolvimento agrícola para a região,

tambémdesenvolvida em Monte Alegre e Alenquer.

Dessa forma, a MBA reúne um somatório de condições especiais representadas pela

diversidadede seus recursos naturais e pela infra-estrutura física (rodoviária, portuária e

energética),garantindo um extraordinário potencial de crescimento para o Estado do Pará e

paraa regiãoNorte (Guia Empresarial do Pará, 2001).



Tabela 3- Municípios que constituem a Mesorregião do Baixo Amazonas

MESORREGIÃO DO BAIXO AMAZONAS
MICRORREGIÃO DE ÓBIDOS
MUNICÍPIO ÁREA-Km2

Faro 11.820,3
Juruti 8.342,8
Óbidos 26.825,5
Terra Santa 1.909,0
Oriximiná 108.086,0
MICRORREGIÃO DE SANTARÉM
Alenquer 25.976,9
MonteAlegre 20.232,5
Prainha 13.895,7
Santarém 34.091,0
Belterra 2.640,6
Curuá 1.473,6
Placas 7.194,1
MICRORREGIÃO DE ALMERIM
Almerim 73.287,8
Porto de Moz 17.500,8

FONTE: lBGE

*POPULAÇÃO
3.351

23.689
43.069
11.045
43.724

54.973
48.831
28.796
283.125
14.594
9.224
13.394

33.684
15.952



LEGENDA
MESORREGIÃO GEOGRÁFICA

011Baixo Amazonas
01 Maraj6
01 Metropolitana de BeIém
01 Nordeste Para nH
01 Sudoeste Peraense
01 Sudeste Paraens

MlCRORREGIÃO GEOGRÁFICA

BÓbídQS' 031
Santar6m • 032

Almeirim • 033
Portel·034
Furos de Breves - 035
Arari· 036
Belllm·037
Castanhal • 038
Salgado· 039
Bragantina • 040
CametA·041
Tom'-Açu • 042
Guam6 • 043

ltaituba - 044
Altamira • 045
Tucurul·046
Paragominas· 047
São Félix do Xingu • 048
Parauapebas • 049
Marabé·050
Redenção· 051
Conceição do Araguaia • 052
limite das Mesorr~iõe$ Geogr6fteaS
limite Intennunic:ipal

FONTE:Resolução (PR) N° 51, de 31/07/89- Nota: Reprodução a partir das informações constantes no
Projetode Regionalização Administrativa do Estado do Pará, editado pela SEPLAN/ldesp em 1992 ..~



Cada paciente foi examinado observando-se as características das lesões suspeitas e

quantoas formas da doença, sendo registrado em ficha epidemiológica individual (Anexo D)

considerando dados como nome, idade, sexo, residência, procedência, ocupação,

deslocamentoem área endêmica, assim como o relato da doença sobre o provável local em

que contraiu a doença e o tempo, informando o número de lesões, a localização e

característica.

Primeiramente, foi feita a assepsia das lesões com solução fisiológica e povidine

retirandoa secreção purulenta evitando, assim, a contaminação do material coletado. Após a

assepsia,foi coletado o exsudato a partir da escarificação da borda interna da lesão mais

recente,com auxílio de lâminas de bisturi número 22, para o preparo de esfregaços em

lâminaspreviamente limpas e identificadas. Seguida a fixação destas com álcool metílico

absoluto(metanol), por 2 minutos, foi processada a coloração pelo Giemsa, sendo que o

corantede uso (Apêndice I) foi preparado utilizando 1ml do corante em 15ml da água

tamponada(Apêndice II) em um recipiente no qual as lâminas foram mantidas por 45 minutos

e finalmente,lavadas em água corrente e secas à temperatura ambiente para a visualização

microscópicadas formas amastigotas de Leishmania.

Esse método, embora não permita a identificação ao nível de espécie do parasito,

consisteem uma ferramenta de diagnóstico simples e seguro, com boa sensibilidade (Castillo

& Rojas,1997).



2.5.2 Intradermoreação de Montenegro

Consistiu da injeção intradérmica de urna suspensão de 0,1 ml de formas

promastigotasde Leishmania (espécie dermotrópica) fixadas por mertiolate e fenol em

concentraçãoequivalente a 10 6 parasitas/ml. A injeção foi feita na face anterior do antebraço,

e a leitura do teste após 48 a 72 horas. O teste foi considerado positivo quando houve

formaçãode área de enduração ou de pápula eritematosa com diâmetro igualou superior a 5

mm.O teste serve para avaliar a resposta de hipersensibilidade celular tardia a antígenos de

Leishmania, apresentando grande valor preditivo.

Foi realizada a biópsia de tecido da lesão do paciente, que foi masserada em um gral e

suspensacom 1ml de solução salina a 0,9%. A suspensão foi inoculada em hamster

(Mesocricetus auratus) por injeção intradérmica nas patas posteriores, sendo examinadas

semanalmenteaté o aparecimento da lesão no sítio da inoculação. Após o surgimento da

lesão,os animais foram sacrificados para a realização da biópsia da lesão cutânea. O material

da biópsia foi semeado em meio de cultura bifásico ágar-sangue Difco B45 (Difco

Laboratories,Detroit, Mich., USA), conhecido também corno meio de cultura NNN

modificado,preparado de acordo com o método descrito por Walton et aI. (1977) (apêndice

IlI),para isolamento das formas promastigotas de Leishmania. As leituras foram feitas no 7°,

J40 e 210 dia da cultura de pele dos hamsters, realizando repiques, no caso de crescimento, e

posteriormente as amostras isoladas foram criopreservadas com solução salina fosfatada e

glicoseglicerol (Evans, 1989) (Apêndice IV).



2.7 ISOLAMENTO DO PARASITO EM MEIO DE CULTURA NNN

(MODIFICADO)

No momento da escarificação, foi coletado por aspiração o exsudato da lesão

com auxílio de uma seringa de Iml contendo 0,3 ml de soro fisiológico, sendo o

conteúdo depositado em tubos identificados contendo meio de cultura ágar sangue

Difco B45. A leitura foi realizada após o 7°, 14° e 21° dia da cultura, procedendo

repiques para posterior criopreservação.

As amostras de Leishmania mantidas em nitrogênio foram retiradas e transferidas

parao meio de cultura ágar sangue Difco B45, observadas em intervalos de 3 a 7 dias até

atingirema fase estacionária de crescimento. Posteriormente, as culturas foram lavadas com

soluçãotampão salina fosfatada (Apêndice V) por três vezes centrifugando a 5.000 x g

durante10 minutos cada lavagem. Após a última lavagem, foi acrescentado solução salina

fosfatadaao sedimento final para obter uma suspensão de 104 parasitas/ml e, com esta foi

preparada a lâmina antígeno, utilizando 10 111 em cada orifício da lâmina para

imunofluorescência,que foram secas à temperatura ambiente, e estocadas a - 20°C até o

momentodo uso.

Após a preparação das lâminas antígeno, a reação (IFI) foi processada de acordo com

ométododescrito por Shaw et aI. (1989), conforme demonst~ão esquemática no anexo D.

Inicialmente,as lâminas foram incubadas com soro de cavalo para impedir possíveis reações



inespecífícas.Depois da incubação com anticorpos monoclonais, anticorpo biotinilado anti-

mousee f1uoresceína avidina D (Vector-2000). As lâminas foram montadas com tampão

glicerina alcalina (Apêndice VI) para serem examinadas ao microscópio de

imunot1orescência.Para a identificação das espécies, foi utilizado um painel composto por 23

anticorposmonoclonais (tabela 4), comparando os perfis serodêmicos das amostras isoladas

comos perfis previamente descritos das espécies de Leishmania da região amazônica

causadorasde LTA (tabela 5). Os monoclonais foram cedidos pela Dra. Diana McMahon-

Pratt(YaleUniversity-USA).



Tabela 4- Anticorpos monoclonais utilizados no estudo com seus respectivos códigos e

especificidade

Código Clone Especificidade Antígeno imunizante

B2 VI-4B9-I0 Subgênero Viannia panamensis

B5 VII-2CS-CS Subgênero Viannia panamensis

BI2 XIII-3H6-AI2 Subgênero Viannia braziliensis

B13 XLIV-SH2-E9 Subgênero Viannia guyanensis

Bll VI-SG3-F3 panamensis panamensis

BI8 XIV-2A S-AI0 braziliensis braziliensis

BI9 XLIV-S A2-H2 guyanensis guyanensis

COl CXLII-2C7-D3 em estudo colombiensis

C02 CXLII-ID6-B8 em estudo colombiensis

C03 CXLII-3HI-B8 em estudo colombiensis

D13 LI-3H2-G6 donovani/infantum donovani

LI XLIV -2E9- E9 Leishmania sp. guyanensis

LA2 174-3D7D3-A 4 lainsoni lainsoni

N2 2 A9-B4 naiffi/braziliensis/ naiffi

lindenbergi

N3 2 A9-Bl naiffi naiffi

M2 IX-2H7-EI0 amazonensis amazonensis

T3 XLVI-S AS-D4 major/tropica tropica

VI CLXXVI-3CII-F4 venezuelensis venezuelensis

WI XLV-IDII-Ell amazonensis amazonensis

W2 LXVIII-4E12-D8 mexicana amazonensis

WA2 16S-3ES-H90 mexicana/amazonensis mexicana

WIC-79.3 sem dados major major

WHl lS4-3HS-HI0 hertigi hertigi

Fonte:Laboratóriodo Programa de Leishmanioses do IEe



Tabela 5 - Perfis mais comuns de reações com os anticorpos monoclonais das espécies de Leishlnania da região Amazônica

causadoras de LTA

ESPÉCIE I ANTICORPOS MONOCLONAIS

"t'""

N U elO N cn N T"" N M T"" M M > NN I() M « N T"" T"" O O O
~

- N M «DJ T"" DJ ;: T"" I- T"" ~ 3: 3: ...J T"" T"" Z ZDJ DJ 3: DJ U U U DJ C .•.. ...J
"t'""
m

L. (V)braziliensis X X X X X X X X X

L. (V)braziliensis X X X X X X X

L. (V)braziliensis X X X X X X

L. (V)guyanensis X V X X V

L. (V)shawi X V X V

L. (V)naiffi X X X X X

L. (V)naiffi X X X X X

L. (V)lainsoni X X X..
L. (V) lai'nsoni X

L. (V) lindenbergi X X X X

L. (L.) amazonensis V X X X

Fonte: Laboratório do Programa de Leishmanioses do IEC



As amostras foram cultivadas em meIO de cultura ágar sangue Difco B45 até

atingirema fase estacionária, com quantidade superior a 108 parasitos/ml, o suficiente para

prepararos extratos enzimáticos. Posteriormente, as culturas foram lavadas em solução

salinafosfatada e glicose (Apêndice VII) por três vezes sendo centrifugadas a 3.500 x g

duranteIO minutos cada a 4°C.

Após esta lavagem, adicionou-se ao sedimento a solução estabilizadora de enzimas

(ApêndiceVIII) que em seguida foi submetido a centrifugação de 10.000 x g por 20

minutospara a liberação das enzimas. As pérolas de enzimas foram preparadas com 15/l1

dosobrenadantecom o auxílio de nitrogênio líquido. Essas pérolas foram criopreservadas

atéomomento do uso.

As amostras foram retiradas do nitrogênio e foram aplicadas no gel de amido à 10%

quefoi diluído de acordo com a enzima utilizada (tabela 6). A placa eletroforética foi

colocadana cuba (figura 5) e submtida a uma corrente contínua conforme condições

descritaspor Miles et ai. (1981) (tabela 7).

Foi realizada a revelação das amostras distribuindo a solução reveladora (apêndice

IX), específica para cada enzima, sobre a placa a qual foi mantida em estufa a 37°C por

15minutos ou até a visualização completa das bandas eletroforéticas. As bandas foram

fotografadaspara as devidas análises.



ENZIMA CÓDIGO ABREVIATURA

Aspartato E.C.2.6.1.1 A8AT
aminotransferase

Alanina E.C.2.6.1.2 ALAT
aminotransferase

Fosfoglucomutase E.C.2.7.S.1 PGM

Glucose-6-fosfato E. C. 1.1. 1.49 G6PD
desidrogenase

Manose fosfato E.C.5.3.1.8 MPI
\somerase

6-Fosfogluconato E. C. 1. 1.1.44 6PGDH
desidrogenase

Glucose fosfato E.C.S.3.1.9 GPI
\somerase



A mobilidade eletroforética de cada amostra em estudo foi analisada comparando os

perfisde suas bandas com os perfis das cepas-referência, as quais foram inclusas na mesma

placaem cada corrida eletroforética. Para isso, ficou estabelecido que o lado superior da

bandaé o ponto de referência para as comparações.

Foi procedida a análise simultânea dos traçados eletroforéticos observando a

similaridadeentre os perfis e agrupando as amostras que apresentaram comportamento

enzimáticosemelhante. As diferenças entre os grupos foram dadas pelo número de enzimas

queos distinguiram. Dessa forma, as combinações das bandas eletroforéticas servem para

avaliara relação de semelhanças bioquímicas entre as amostras e as cepas-referência. A

associaçãodessas características enzimáticas, permitem a caracterização bioquímica de cada

amostrade Leishmania.



L. (V.)guyanensis
• L. (V.) braziliensis
D L. (L.) amazonensis

111 L. (V.) sp.

Figura 6- Distribuição das espécies de Leishmania identificadas por anticorpos
monoclonais
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L.(V.)guyanensis
L.(V.) braziliensis

O L.(V.) lainsoni
O L.(V.)shaw

• L.(L.) amazonensis

Figura 7- Distribuição das espécies de Leishmania idedntificadas por eletroforese
deisoenzimas

Santarém
Alenquer
Belterra
Óbidos
Prainha

Monte Alegre
Almerim

Espécie I número de amostras
L. (V.) L. (V.) L. (L.) Variante de
shawi lainsoni amazonensis L.(V.)guyanensis

2 6 7
1
1

1.(V.) L.(V)
braziliensis guyanensis

10 9



LEGENDA
• L. (v.) brasiliensis
• L. (v.) guyanensis

L. (v.) shawi
• L. (v.) lainsoni

L. (v.) amazonensis
L. (v.) sp.

Figura 8- Distribuição das especles de Leishmania encontradas em 8
municípiosda Mesoregião do Baixo Amazonas, Estado do Pará.



3.1 REAÇÕES DE IMUNOFLUORESCÊNCIA INDIRETA COM ANTICORPOS

MONOCLONAIS

A tabela 9 resume os perfis das reações com os principais anticorpos monoc1onais das

amostrasde Leishmania analisadas: B2 (VI-4B9-l0), BS (VII-2CS-CS), B12 (XIII-3H6-A12),

B13 (XLIV-5H2-E9), B18 (XIV-2 AS-AIO), B19 (XLIV-S A2-H2), LI (XLIV-2E9-E9), LA2

(174-3D7D3-A4),N2 (2 A9-B4), N3 (2 A9-Bl), M2 (lX-2H7-ElO), Wl (XLV-lDll-Ell).

As amostras com perfis monoc1onais de Leishmania (V.) braziliensis apresentaram

variaçõesna sua reatividade, sendo,portanto, dividido em três tipos: o perfil tipo Ia, Ib e Ic. O

perfiltipo Ia demonstrou reatividade com os monoc1onais B2, BS, B12, B18, LI e N2,

enquantoque o perfil tipo Ib exibiu reatividade com os monoc1onais B2, B 12, B 18, LI e N2 e

operfiltipo Ic com BS, B12, B18, LI e N2.

o perfil tipo II foi relacionado à Leishmania (V.) guyanensis revelando reatividade

comosmonoclonais B2, BI2V, B19 e LI.

As amostras com perfis monoc1onais de Leishmania (L.) amazonensis apresentaram

perfildo tipo III revelando reatividade com os monoc1onais LI, M2, Wl e WA2.

corresponderamàs amostras que não apresentaram reatividade para os monoc1onais espécie-

específico,tendo sua identificação apenas ao nível de subgênero (Leishmania (V) sp.).



Tabela 9- Perfis das reações com anticorpos monoclonais das

amostras de Leishmania estudadas.

Anticorpo( clone) Código Perfis das reações

Ia Ib Ic 11 111 IV V VI

VI-4B9-10 B2 + + - + - + - +
VII-2CS-CS BS + - + - - - - -

XIII-3H6-AI2 Bl2 + + + V - + - V

XLIV-SH2-E9 B13 - - - - - - - -

XIV-2 AS-AIO Bl8 + + + - - - - -

XLIV-S A2-H2 Bl9 - - - + - - - -

XLIV-2E9-E9 LI + + + + + + + +

I 74-3D7D3-A4 LA2 - - - - - - - -

2 A9-B4 N2 + + + - - - - -

2 A9-BI N3 - - - - - - - -

IX-2H7-EIO M2 - - - - + - - -

XLV-IDII-EII WI - - - - + - - -

16S-3ES-H90 WA2 - - - - + - - -

Perfil tipo Ia, Ib e Ic: Leishmania (V.) braziliensis

Perfil tipo 11:Leishmania (V) guyanensis

Perfil tipo III: Leishmania (L.) amazonensis

Perfil tipo IV: Leishmania (V.) sp.

Perfil tipo V: Leishmania (V.) sp.

Perfil tipo VI: Leishmania (V.) sp.



Reações com os anticorpos
monoclonais

B2,B5,B12,B18,L1, N2
B2,B5,B12,B18,L1, N2
B2,B5,B12,B18,L1, N2
B2,B5,B 12,B 18,L1 ,N2
B2,B5,B12,B18,L1, N2
B2,B5,B12,B18,L1, N2
B2,B5,B12,B18,L1, N2

B2,B12,B18,L1, N2
B5,B12,B18,L1, N2
B5,B12,B18,L1, N2
B5,B12,B18,L1, N2

MHOM/BRl200l/M19678
MHOM/BRl2001/M19698
MHOM/BRl20011M 19669
MHOM/BRl20011M19665
MHOM/BRl2001/M19667
MHOM/BRl2001/M19673
MHOMIBRl1996/M15991
MHOM/BRl1996/M15986
MHOM/BRl1996/M15923
MHOM/BRl1996/M15866
MHOM/BRl1996/M15990



Desi nação das amostras
MHOM/BRJ200 11M19869
MHOM/BRJ1997/M16174
MHOM/BRJ1990/M13245
MHOM/BRJ1990/M13102
MHOM/BRJ2001/M19663
MHOM/BRJ2001/M19671
MHOM/BRJ2001/M19693
MHOM/BRJ200 11M19694
MHOMIBRJ1996/M15982
MHOM/BRJ1996/M 15989
MHOM/BRJ1996/M15985
MHOM/BRJ1990/M13070
MHOM/BRJ1996/M15981

Reações com os anticor os monoclonais
B2,B12V,B19,L1
B2,B12V,B19,Ll
B2,B12V,B19,Ll
B2,B12V,B19,Ll
B2,B12V,B19,L1
B2,B12V,B19,Ll
B2,B12V,B19,Ll
B2,B12V,B19,Ll
B2,B12V,B19,Ll
B2,B12V,B19,Ll
B2,B12V,B19,Ll
B2,B12V,B19,Ll
B2,B12V,B19,Ll

Figura 9- Promastigotas de Leishmania (V.) guyanensis

(M19693) coradas pelo anticorpo monoclonal B19 pela



Desi nação das amostras
MHOM/BRJ1996/M15996
MHOM/BRJ1996/M158ü7

Reações com os anticor os monoclonais
WA2V,M2,Wl,Ll
WA2V,M2,Wl,Ll



Designação das amostras
MHOM/BR/2001/MI9664
MHOM/BR/1996/MI5992
MHOM/BR/2001/MI9670
MHOM/BR/1990/MI9703
MHOM/BR/200 l/M I 9675
MHOM/BR/2001/MI9690
MHOM/BR/2001/MI9692
MHOM/BR/2001/MI9696
MHOM/BR/2001/MI970I
MHOM/BR/2001IM19702
MHOM/BR/200 l/M I 9672
MHOM/BR/200 l/M I 9676
MHOM/BR/2001/MI9697
MHOM/BR/1996/MI5983
MHOM/BR/1996/MI5984
MHOM/BR/1996/MI5987
MHOM/BR/1996/MI5988

Reações com os anticorpos monoclonais
B2,BI2,LI
B2,BI2,LI
B2,BI2,LI
B2,BI2,LI

LI
LI
LI
LI
LI
LI

B2,BI2V,LI
B2,BI2V,LI
B2,BI2V,LI
B2,BI2V,LI
B2,BI2V,LI
B2,BI2V,LI
B2,BI2V,LI

Perfil
IV
IV
IV
IV
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI



Foi analisada a mobilidade eletroforética para as enzimas 6PGDH, MPI, G6PD, PGM,

ASAT e ALAT e observou-se que um grupo de 11 amostras apresentaram perfis

eletroforéticosidênticos entre si e indistinguíveis daquele da cepa-referência Leishmania (V)

braziliensis, o que confirmou sua prévia identificação por anticorpos monoclonais. Nenhum

polimorfismoenzimático foi observado entre essas amostras. As figuras 10 A, 10 B, 11A e

IlB mostram os diagramas dos perfis eletroforéticos e as suas respectivas corridas

eletroforéticas.

----
Figura 10 A- Diagramas do perfil eletroforético das amostras de Leishmania (V)

braziliensis. 1- L.(V) lainsoni (M6426), 2- L.(V) naifji (M5533), 3- L.(V) shawi

(M8408), 4- L. (V) guyanensis, 5 e 12- L. (V) braziliensis (M2904), 6 a 11 (amostras)

6- M19678, 7- M19698, 8- M19669, 9- M19665, 10- M19667, 11- M15986.



Figuras 10 B- Corridas eletroforéticas das seis enzimas para as amostras de L. (V.)

braziliensis. 1- L.(V.) lainsoni (M6426), 2- L.(V.) naiffi (M5533), 3- L.(V.) shawi

(M8408), 4- L.(V.) guyanensis, 5 e 12- L. (V.) braziliensis (M2904), 6 a 11 ( amostras)

6- M19678, 7- M19698, 8- M19669, 9- M19665, 10- M19667, 11- M15986.



--- --------

Figura 11 A- Diagramas do perfil eletroforético das amostras de Leishmania (V.)

braziliensis. 1- L.(V.) lainsoni (M6426), 2- L.(V) naiffi (M5533), 3- L.(V.) shawi

(M8408), 4- L.(V.) guyanensis, 5 e 11- L.(V.) braziliensis (M2904), 6 a 10 (amostras)

6- M19673, 7- MI5923, 8- M15866, 9- M15990, 10- M15991.



Figura 11 B- Corridas eletroforéticas das seis enzimas para as amostras com perfil de L. (V.)

braziliensis.1- L.(V.) lainsoni (M6426), 2- L.(V.) naiffi (M5533), 3- L.(V.) shawi (M8408), 4-

L.(V.) guyanensis, 5 e 11- L.(V.) braziliensis (M2904), 6 a 10 (amostras) 6- M19673, 7- M15923,

~·M15866, 9- M15990, 10- M15991.



••- -- - ---

Figura 12 A- Diagramas do perfil eletroforético das amostras de Leishmania (V.) guyanensis.

1- L.(V.) lainsoni (M6426), 2- L.(V.) naiffi (M5533), 3- L.(V.) shawi (M8408), 4-

L.(V.)braziliensis (M2904), 5 e 13- L. (V.)guyanensis (M4147), 6 a 12 (amostras) 6- M19869,

7- M19663, 8- M19671, 9- M19693, 10- M19694, 11- M15982, 12- M15989.



Figura 12 B- Corridas eletroforéticas das seIS enZImas para as amostras de L. (V.)

guyanensis. 1- L.(V.) lainsoni (M6426), 2- L.(V.) naifji (M5533), 3- L.(V.) shawi

(M8408), 4- L.(V.)braziliensis (M2904), 5 e 13- L.(V.)guyanensis (M4147), 6 a 12

(amostras) 6- M19869, 7- M19663, 8- M19671, 9- M19693, 10- M19694, 11- M15982,

12-M1598
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Figura 13 A- Diagramas do perfil eletroforético das amostras de Leishmania (V.)

guyanensis. 1- L.(V.) lainsoni (M6426), 2- L.(V) nai.fji (M5533), 3- L.(V.) shawi

(M8408), 4- L.(V)braziliensis (M2904), 5 e 12- L.(V.)guyanensis (M4147), 6 a 11

(amostras) 6- M15985, 7- M13070, 8- M15981, 9- M16174, 10- M13245, 11-

M13102.



Figuras 13 B- Corridas eletroforéticas das seis enzimas para as amostras de Leishmania

(V.) guyanensis. 1- L.(V.) lainsoni (M6426), 2- L.(V.) naiffi (M5533), 3- L.(V.) shawi

(M8408), 4- L.(V.)braziliensis (M2904), 5 e 12- L.(V)guyanensis (M4147), 6 a 11

(amostras) 6- M15985, 7- M13070, 8- M15981, 9- M16174, 10- M13245, 11- M13102.

Ainda com relação à Leishmania (V.) guyanensis, procurou-se mostrar a distinção

entre os dois perfis eletroforéticos das amostras reagrupando estas na mesma placa, tendo

comocepa-referência somente a Leishmania (V.) guyanensis (figuras 14).



Figura 14- Corridas eletroforéticas mostrando as variações nos perfis eletroforéticos

amostras variantes de Leishmania (V.) guyanensis. 1- cepa-referência L. (V) guyanensis

(M4147), 2 a 14 (amostras), 2- M19869, 3- M19663, 4- M15989, 5- M16174, 6-

M13245, 7- M13102, 8- M19671, 9- M19693, 10- M19694, 11- M15982, 12- M15985,

13- M13070, 14- M15981, 15- cepa-referência L. (V.) guyanensis (M4147)



pelas espécies do subgênero Viannia. A corrida eletroforética apenas confirmou a prévia

identificaçãodessas amostras realizada por anticorpos monoclonais (tabela 11).

--""----

====--- - - -- - --====
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Figura 15- Diagramas do perfil eletroforético para as amostras de Leishmania (L.)

amazonensis. 1- L.(V)braziliensis (M29ü4), 2- L.(V) guyanensis (M4147), 3-

L.(V)lainsoni (M6426), 4- L. (V)naifJi(M5533), 5- L. (V) shawi (MS4üS), 6 e 9 L. (L.)

amazonensis (pHS), 7- M15996, S- M15Sü7.

Quatro amostras que reagiram com os monoc1onais B2, B12, LI, COl e C02 (tabela

12) exibiram perfis eletroforéticos iguais entre si e indistinguíveis da cepa-referência

Leishmania (V) shawi (MS4üS) para as seis enzimas analisadas, levando a identificação

específica dessas amostras (figuras 16 A e 16 B).



Figura 16 A- Diagramas do perfil eletroforético das amostras de Leishmania (V.)

shawi. 1- L.(V.) braziliensis (M2904), 2- L. (V.)guyanensis(M4147), 3- L.(V.) lainsoni

(M6426), 4- L. (V.)naiffi (M5533), 5 e 10- L. (V)shawi (M8408), 6 a 9 (amostras) 6-

M19664, 7- M15992, 8- M19670, 9- M19703.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

G6PD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ASAT

Figura 16 B- Corridas eletroforéticas das seis enzimas para amostras de Leishmania (V.)

shawi. 1- L.(V.) braziliensis (M2904), 2- L.(V.)guyanensis (M4147), 3- L.(V.) lainsoni

(M6426),4- L. (V.)naiffi (M5533), 5 e 10- L. (V.)shawi (M8408), (6 a 9- amostras) 6- M19664,

7-M15992,8- M19670, 9- M19703.

amostras são iguais entre SI e indistinguíveis daquele revelado pela cepa-referência

Leishmania (V.) lainsoni, confirmando a verdadeira identidade dessas amostras as quais pelo

usodos anticorpos monoclonais foram identificadas somente ao nível de subgênero uma vez



-- ---------- -- --
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Figura 17 A- Diagramas do perfil eletroforético das amostras de Leishmania (V.) lainsoni. 1-

L.(V.) braziliensis (M2904), 2- L. (V.)guyanensis(M4147), 3- L.(V.) shawi (M8408), 4-

L.(V.)naiffi (M5533), 5 e 12- L.(V.)lainsoni (M6426), 6 a 11 (amostras) 6- M19675, 7-

M19690, 8- M19692, 9- M19696, 10- M19701, 11- M 19702.



Figura 17 B - Corridas eletroforéticas das seis enzimas para as amostras de Leishmania (V.)

lainsoni. 1- L.(V.) braziliensis (M2904), 2- L.(V.)guyanensis (M4147), 3- L.(V.) shawi

(M84ü8), 4- L.(V)naiffi (M5533), 5 e 12- L.(V)lainsoni (M6426), 6 a 11 (amostras) 6-

M19675,7- M19690, 8- M19692, 9- M19696, 10- M19701, 11- M 19702.



Das amostras estudadas verificou-se que sete (MI9672, M19676, M15983, M15984,

M15987, M15988 e M19697) reagiram com os monoclonais B2, BI2V, LI, COl e C02

(tabela 12), configurando o perfil de um membro do subgênero Viannia.

Com respeito à caracterização isoenzimática, observou-se que nas enzimas que tem

bom poder discriminatório, 6PGDH e PGM, os perfis enzimáticos foram semelhantes ao da

Leishmania (V.) guyanensis, sendo que na primeira o perfil foi constituído de três bandas e na

segunda, houve variação enzimática em três amostras (M19672, M19676 e M15983) as quais

revelaram perfil semelhante ao da Leishmania (V.) shawi. Faz-se importante ressaltar também

que com exceção das enzimas 6PGDH, as outras enzimas não distinguiram muito bem

Leishmania (V.) shawi de Leishmania (V.) guyanensis. Após a análise de várias corridas

eletroforéticas observou-se que as amostras em questão representam uma variante de

Leishmania (V.) guyanensis (figura 18) comparando os seus perfis, inclusive, com perfis das

cepas de Leishmania (V.) guyanensis (M16343 e M16328) de Manaus, Estado do Amazonas,

que tem o serodema diferente da cepa-referência desta espécie por não reagir com o

monoclonal B 19, espécie-específico (figuras 18 e 19). A figura 19 mostra, também, três

amostras (M13070, M15985, M15981) representantes de um grupo de sete amostras que são

variantes de L. (V.) guyanensis, pois reagiram com o monoclonal B 19 porém apresentaram

variações nos seus perfis eletroforéticos.



Figura 18- Corridas eletroforéticas das amostras variantes de Leishmania

(V.)guyanensis 1- L. (V) naiffi (M5533), 2- L.(V.) shawi (M8408), 3- L.(V.)

braziliensis (M2904), 4- L.(V.) guyanensis, (M4147), 5- L.(V.) guyanensis, Amazonas

(MI6343), 6- L.(V.) guyanensis, Amazonas (MI6328), 7 a 13 (amostras), 7- MI9672,

8- M19676, 9- M15983, 10- M15984, ll-MI5987, 12- M15988, 13- M19697.



Figura 19 - Corridas eletroforéticas das três variantes de Leishmania (V) guyanensis.

1- Cepa-referência Leishmania (V) guyanensis (M4147), 2 a 9- amostras de

Leishmania (V) guyanensis, 2- M19663, 3- MI6174, 4- M13245, 5- M16343

(Amazonas), 6- M16328 (Amazonas), 7- M13070, 8- M15985, 9- M15981, 10 a 13-

(amostras), 10- MI9672, 11- M19676, 12- M15987, 13- M15988, 14- cepa-referência

Leishmania (V) guyanensis (M4147).

Apesar do conhecimento da alta prevalência da LTA na Mesorregião do Baixo

Amazonas, à oeste do Estado do Pará, quase nada era sabido dos agentes etiológicos da

trabalhoconstitui o primeiro registro sobre a identificação dos agentes causadores da LTA de

isolados humano da Mesorregião do Baixo Amazonas, permitindo novas perspectivas de

futurosestudos epidemiológicos, no que diz respeito aos vetores, hospedeiros reservatórios, a

distribuição geográfica e, também, do espectro clínico da doença causada por diferentes

espéciesde Leishmania.

Evidenciou-se a ocorrência de múltiplas espécies de Leishmania dermotrópicas, dentre

asquais encontrou-se Leishmania (V) braziliensis, Leishmania (V) guyanensis, Leishmania

(V.) shawi, Leishmania (V) lainsoni e Leishmania (L.) amazonensis.



Em seguida será discutida a caracterização das amostras de Leishmania isoladas de

pacientesprocedentes da Mesoregião do Baixo Amazonas, verificando se existe correlação

geográficadas espécies encontradas com a distribuição regional previamente conhecida, e

ainda,verificando se ocorreu variação intraespecífica.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS DE LEISHMANIA DA

MESORREGIÃO DO BAIXO AMAZONAS

4.1.1 Amostras de Leishmania (V.) braziliensis

Na análise com os anticorpos monoclonais, observou-se que onze amostras reagiram

contra o anticorpo monoclonal B 18, que é espécie-específico para Leishmania (V.)

braziliensis,permitindo a identificação destas amostras, o que difere dos resultados de Saravia

et ai. (2002) que observaram a presença de uma população de Leishmania (V.) braziliensis da

Colômbiaque não reage contra o monoclonal B 18.

Observou-se que houve variação na reatividade com os anticorpos B2, B5 e B 12

consideradosgrupo-específicos para o subgênero Viannia (Mc Mahon-Pratt et ai., 1982) e

combase nessas observações, três tipos de perfis de reação com monoclonais foram

distinguidosentre as amostras de Leishmania (V.) braziliensis os quais correspondem aos

serodemas1,2 e 3 já descritos para esta espécie conforme Shaw et aI. (1984), sugerindo que

ocorreuuma variação intraespecífica, observou-se, também, um predomínio do serodema L

Com respeito a análise eletroforética dessas amostras, observou-se que elas são

fenotipicamenteidênticas à cepa-referência Leishmania (V.) braziliensis, revelando o mesmo

perfileletroforético de cepa-referência para todas as enzimas estudadas. Por este parâmetro

bioquímico, os isolados de Leishmania (V.) braziliensis representam uma população

homogênea,nos quais não foi observada nenhuma variação enzimática, sendo que a

discriminaçãobioquímica dessas amostras foi melhor observada pelas enzimas 6PGDH e



PGM (figuras 10 B e 11 B). A este respeito cabe enfatizar que a enzima 6PGDH tem sido

consagradacomo o melhor marcador enzimático por outros autores (Kreutzer et al.,1987;

Grimaldiet aI.,1991; Cupolillo et ai., 1995; Ishikawa et ai., 1999; Romero et ai., 2002; Braga

etai.,2003) para caracterizar amostras de Leishmania.

Leishmania (V.) braziliensis é considerada uma espécie muito heterogênea e mostra

considerávelpolimorfismo enzimático entre populações deste parasito (Grimaldi et ai., 1989).

essesentido, os resultados do presente estudo foram divergentes daqueles observados por

outrosautores que descreveram variação enzimática em cepas de Leishmania (V) braziliensis

(Revolloet ai., 1992; de Brito et ai., 1993; Chouicha et ai., 1997; Peraza et aI., 1998;

Thomas-Soccolet al.,2000),

4.1.2 Amostras de Leishmania (V.) guyanensis

Conforme a tabela 11, 13 amostras apresentaram reatividade para o monoclonal B19,

consideradoespécie-específico para Leishmania (V) guyanensis, sendo que todas revelaram o

perfilde reação tipo 11(tabela 9) o qual corresponde ao serodemalI já descrito para a cepa-

referênciaLeishmania (V) guyanensis (Shaw et ai., 1984), o mais frequentemente observado

emnossa região. Entretanto, cabe lembrar que no trabalho de Shaw et aI. (1984) foram

descritos5 serodemas de Leishmania (V) guyanensis, todos com reatividade contra o

monoclonalB19 e com variação nas reações com os anticorpos B2, B 12 e B 13.

Contudo,hoje pode ser encontrado na literatura dados sobre a presença de cepas de

Leishmania(V.) guyanensis que não reagem com o monoclonal B 19. Grimaldi et aI.(1987) já

haviamobservado que em algumas cepas de Leishmania (V.) guyanensis não foi detectado o

monoclonalB19, indicando que elas teriam perdido esse epítopo. Mais recentemente, Romero

etai. (2002) relataram um novo serodema de Leishmania (V.) guyanensis, o qual não

apresentoureatividade contra o monoclonal B 19 em amostras isoladas de humanos do Estado



do Amazonas, calha norte do rio Amazonas. Os mesmos autores referiram também que este

serodemaapresentou variações com os monoclonais B2 e B 12, sendo que algumas amostras

reagiramsomente com o B12 e outras reagiram com ambos. Resultados semelhantes foram

obtidospor Saravia et aI. (2002) quando observaram que cepas de Leishmania (V) guyanensis

revelaramserodema sem reatividade para o monoclonal B 19.

No tocante à caracterização isoenzimática, foi possível observar dois perfis

eletroforéticosrevelados pelas amostras em questão (figura 14 B), um representado por seis

amostrasque compartilharam suas bandas eletroforéticas com as da cepa-referência Leishmania

(V.) guyanensis para todas as enzimas analisadas, o que confere com os resultados de Lainson

et aI. (1981), enquanto que o segundo perfil, constituído por sete amostras apresentou variação

enzimáticapara as enzimas 6PGDH e PGM, configurando uma nova variante enzimática para

Leishrnania(V) guyanensis. Este resultado, relativo ao polimorfismo enzimático e que

representauma variação intraespecífica será discutido mais adiante.

4.1.3 Amostras de Leishmania (L.) amazonensis

Em se tratando da caracterização com os anticorpos monoclonais, apenas duas

amostrasdos municípios de Prainha e Monte Alegre, respectivamente, foram diagnosticadas

comoLeishmania (1.) amazonensis, já que ambas apresentaram reação com monoclonais

espécie-específicos M2, Wl e WA2. Esta identificação prévia foi confirmada pelos

resultados da eletroforese isoenzimática quando mostraram que os isolados foram

enzimaticamenteindistinguível da cepa-referência Leishmania (L.) amazonensis, para as seis

enzimasestudadas. Resultados semelhantes foram observados por Miles et aI. (1980, 1981) e

Lainsonet aI. (1981), Martinez et aI. (1999). Contudo, Miles et aI. (1979) já haviam relatado

variaçãoisoenzimática na G6PD em cepas de Leishmania (1.) amazonensis isoladas do

Brasil,e, mais recentemente, Sodré et aI. (2002) relataram variação enzimática nas enzimas



6PGDH e G6PD em cepas de Leishmania (L.) amazonensis da Amazônia brasileira. Desjeux

& Dedet (1989) também observaram variação isoenzimática em cepas isoladas da Guiana

Francesa e, mais recentemente, Thomas-soccol et ai. (2000) descreveram uma cepa variante

de Leishmania (L.) amazonensis ocorrendo na Colômbia.

4.1.4 Amostras de Leishmania (V.) shawi

Das 17 amostras que não foram identificadas previamente através dos anticorpos

monoclonais, quatro apresentaram um perfil de reatividade que vem sendo considerado

provisoriamente em nosso laboratório como de Leishmania (V.) shawi, reagindo contra os

anticorpos monoclonais B2, B 12 e LI conforme foi observado por Shaw et aI. (1989).

Entretanto, convém enfatizar que não se trata de um perfil verdadeiramente específico

(serodema) para Leishmania (V) shawi, já que ainda não dispomos de um anticorpo

monoclonal específico para reconhecer esta espécie. Aliás, este foi um dos motivos que nos

estimularam a realizar o presente trabalho, haja visto que já era de nosso conhecimento a

existência de um grupo de parasitos isolados de humanos da Mesorregião do Baixo Amazonas

que apresentavam este perfil, sem que fosse conhecida sua verdadeira identidade.

A eletroforese de isoenzimas, neste caso, foi o ponto chave para a caracterização final das

referidas amostras, onde observou-se que o perfil eletroforético revelado por elas em todas as

enzimas eram iguais entre si e compatível com a cepa-referência Leishmania (V) shawi a qual

foi utilizada para a descrição original desta espécie (Lainson et ai., 1989). Não foi observado,

portanto, variação intraespecífica através dos perfis enzimáticos destas amostras.

Mais uma vez as enzimas 6PGDH e PGM deram um melhor diagnóstico

discriminativo para as amostras de Leishmania, enquanto que nas enzimas G6PD, MPI,

ASAT e ALAT o perfil enzimático foi semelhante ao de Leishmania (V.) guyanensis, o que já

tinha sido observado na descrição original dessa espécie por Lainson et ai. (1989).



Dessa forma, a combinação dos resultados obtidos com os anticorpos monoclonais e

da eletroforese de isoenzimas permitiu a caracterização das amostras como Leishmania (V.)

shawi, confirmando a suspeita quanto a sua existência na região oeste do Estado do Pará.

4.1.5 Amostras de Leishmania (V.) lainsoni

Continuando a discussão das amostras que não foram identificadas pelos anticorpos

monoclonais, foi encontrado um grupo de seis amostras que reagiram apenas com o

monoclonal LI apresentando, portanto, um perfil de reação quase totalmente negativo, o qual

temsido associado frequentemente em nossa região à Leishmania (V) lainsoni (Silveira et ai.,

1987;Ishikawa et ai., 1999).

Contudo, cabe lembrar que trabalhos mais recentes (Hanham et ai., 1991; Silveira et

ai., 2002) tem sugerido que esta espécie pode apresentar reatividade contra o anticorpo

monoclonal LA2, sem que isto represente uma característica obrigatória do perfil da

Leishmania (V.) lainsoni, isto é, ela pode ser identificada pela reatividade somente contra o

anticorpomonoclonal LI ou contra os dois, LI e LA2.

Após a análise eletroforética das amostras em questão, ficou confirmada a

identificação ao nível específico, não sendo observada nenhuma variação enzimática. A

mobilidade eletroforética das seis enzimas estudadas diferenciaram as amostras de

Leishmania (V.) lainsoni das outras espécies, demonstrando que as enzimas 6PGDH, G6PD,

PGM, MPI, ASA T e ALA T são excelentes macadores fenotípicos para esta espécie, o que

concordacom os resultados de Silveira et ai. (1987,1991) e Martinez et ai. (2001).

4.1.6 Amostras variantes de Leishmania (V.) guyanensis

Por último, restaram sete amostras que apresentaram um perfil monoclonal de reação

(tabela 9) muito semelhante àquele identificado para as quatro amostras que foram

confirmadasser Leishmania (V) shawi. Entretanto, neste grupo de sete amostras notou-se que



não houve uma reação homogênea para o monoclonal B 12, vendo-se nos campos do

microscópio áreas com promastigotas fluorescentes e em outras não, configurando uma

fluorescência irregular, variável. Portanto, conforme mostrado na tabela 9, este grupo reagiu

contra os monoclonais B2, B12 de forma variável e LI, o que confere uma reação de um

membrodo subgênero Viannia (Mc Mahon et aI., 1982; 1985), porém diferente do perfil de

reaçãode Leishmania (V.) shawi.

Por conta do que foi discutido sobre os resultados dos anticorpos monoclonais, poderia

especular-se que este grupo de sete amostras seria um variante de Leishmania (V.) shawi,

entretanto, quando este grupo foi analisado pela eletroforese das sete enzimas utilizadas neste

trabalho, percebeu-se pelo seu perfil eletroforético que estas amostras seriam mais

identificadas com a Leishmania (V) guyanensis, principalmente pela enzima 6PGDH, embora

comesta enzima, considerado o melhor marcador enzimático, tenha sido observado igual nas

sete amostras e diferente da cepa-referência Leishmania (V.) guuyanensis a presença de

tribandas eletroforéticas (figuras 17 a 19). Com respeito a este perfil de três bandas para a

enzima 6PGDH, há autores que acreditam ser esta uma característica de parasito híbrido

(Lanotte & Rioux, 1990; Darce et aI., 1991; Dujardin et aI., 1995; Delgado et aI., 1997;

Torricoet aI., 1999) entretanto, ainda não há na literatura dados suficientes que comprovem a

ocorrência de reprodução sexuada que justifiquem a possibilidade da existência de híbridos

emLeishmania, apenas se especula que este fenômeno ocorra raramente na natureza.

Com respeito à enzima PGM que também tem um bom poder discriminatório entre

Leishmania (V.) shawi e Leishmania (V.) guyanensis, notou-se um certo grau de variabilidade

entre as amostras, já que quatro (MI9671, M19693, M19694 e M15982) apresentaram um

perfil semelhante à Leishmania (V.) guyanensis e as outras três semelhante à Leishmania (V.)

shawi. Já, com relação às enzimas ASAT, ALAT, MPI e GPI não foi observado variabilidade

entre as bandas eletroforéticas destas amostras. Contudo, como estas enzimas não



discriminam Leishmania (V.) guyanensis de Leishmania (V.) shawi, não foi possível fazer-se

uma relação de especificidade das amostras através destas enzimas.

A julgar pelo exposto acima, a impressão é que as amostras em análise parecem ter

grande semelhança com uma nova variante de Leishmania (V) guyanensis descrita por

Romero et aI. (2002) de casos de leishmaniose cutânea isolados do Estado do Amazonas, cujo

parasito também não mostrou com o monoclonal B 19, porém, apresentou perfil eletroforético

compatível com a cepa-referência Leishmania (V.) guyanensis (figuras 18 e 19). Entretanto,

convém ressaltar que as amostras em análise neste trabalho também não reagiram com o

anticorpo monoclonal B 19, porém não apresentaram um perfil eletroforético idêntico ao do

parasito descrito por Romero et aI. (2002) e ao da cepa-referência Leishmania (V.) guyanensis

já que, como referido antes, a enzima 6PGDH apresentou-se com tribandas e a enzima PGM

mostrou um certo grau de variabilidade das bandas eletroforéticas, o que difere este grupo de

amostras tanto da Leishmania (V) guyanensis descrita por Romero et aI. (2002) como da

cepa-referência Leishmania (V.) guyanensis desta espécie.

Assim sendo, acredita-se que o parasito representado pôr este grupo de sete amostras

seja uma outra variante de Leishmania (V.) guyanensis, caracterizado por reação contra os

anticorpos monoclonais B2, B 12 V e L 1 e perfil eletroforético para a enzima 6PGDH, com

tribandas, e G6PD indistinguível da cepa-referência Leishmania (V) guyanensis.

Estudos futuros envolvendo técnicas da biologia molecular, tais como RAPD, RFLP,

entre outras (Femandes et aI. (1999), Russel et aI. (2000), Pacheco et ai. (2000), Volpini et aI.

(2001), Ishikawa et aI. (2002)) poderão ser realizados afim de aprimorar o conhecimento

dessa variação intraespecífica.



4.2 CORRELAÇÃO GEOGRÁFICA DAS ESPÉCIES ENCONTRADAS COM A

DISTRIBUIÇÃO REGIONAL PREVIAMENTE CONHECIDA

Leishmania (V.) braziliensis é a espécie mais frequente em todo o Brasil (Grimaldi et

aI., 1989; Lainson & Shaw, 1998) devido a alta antropofilia dos seus vetores, por esta razão

já era de se esperar a ocorrência deste parasito na Mesorregião do Baixo Amazonas, o qual foi

detectado nos municípios de Santarém e Belterra.

Outra espécie encontrada na mesma região foi Leishmania (V) guyanensis, isolada

dos municípios de Santarém, Óbidos e Almerim (tabela 8) e com respeito a este achado, um

aspecto que deve ser enfatizado é quanto a autoctonia dos casos onde observou-se que pela

investigação epidemiológica realizada, não há dúvida de que nove amostras (tabela 8)

caracterizadas como Leishmania (V.) guyanensis foram isoladas de pacientes que contraíram a

doença no município de Santarém, ao sul do rio Amazonas, pois os mesmos referiram que

jamais deslocaram-se deste município. Uma vez que o provável local de infecção foi

Santarém, isso demonstra que Leishmania (V) guyanensis ocorre também ao sul do no

Amazonas. Esta área se estende além distribuição conhecida na Amazônia brasileira, embora

possa ser admitido que esta é geograficamente muito próxima da maior área endêmica para

esta espécie, calha norte do rio Amazonas (Lainson, 1997; De souza et aI., 1999; Andrade et

aI., 1999).

No tocante à distribuição geográfica da Leishmania (V.) shawi, ressalte-se a detecção

desta espécie no presente estudo, isolada de amostras procedentes de Santarém, Alenquer e

Belterra localizadas à oeste do Estado do Pará. Segundo a literatura, Leishmania (V.) shawi é

mais frequentemente encontrada ao sul do rio Amazonas (Lainson, 1997) e por este motivo

chama a atenção o achado da referida espécie em Alenquer, sugerindo que a mesma ocorre

também na calha norte deste rio. À este respeito cabe mencionar que a maior densidade da



fauna flebotomínea do seu vetor, Lutzomyia whitmani, é encontrada à sudeste e leste da região

Amazônica (Ready et aI., 1998).

A ocorrência deste parasito na região oeste do Estado do Pará, permite mostrar a larga

distribuição de Leishmania (V.) shawi no referido Estado, uma vez que Lainson et ai. (1989)

descreveram-na originalmente na região sudeste deste Estado quando amostras de Leishmania

foram isoladas de primatas não humanos e também do flebótomo Lutzomyia whitmani. Estudo

mais recente (Ishikawa et ai., 1999) também demonstrou a presença de Leishmania (V) shawi

a partir de amostras procedentes de localidades da região nordeste do Estado do Pará, as quais

apresentaram perfil serodêmico "1" semelhante àquele observado no nosso estudo. Não

obstante, casos humanos de LTA por Leishmania (V.) shawi foram referidos no trabalho de

Silveira et aI. (1998) de pacientes que contraíram a doença nas regiões nordeste e sudeste do

Estado do Pará.

Com respeito à distribuição geográfica previamente conhecida da Leishmania (V.)

lainsoni, Silveira et ai. (1987) descreveram originalmente esta espécie a partir de isolados

humano procedentes da região norte do Estado do Pará. O presente trabalho descreveu pela

primeira vez a ocorrência desta espécie na Mesorregião do Baixo Amazonas, à oeste do

Estado do Pará, o que confirma a sua larga distribuição neste Estado.

Em se tratando de Leishmania (L.) amazonensis, duas amostras foram isoladas dos

municípios de Prainha e Monte Alegre, respectivamente, este achado é absolutamente

concordante com o que tem sido publicado na literatura a respeito da frequência da

leismaniose cutânea no homem causada por esta espécie e também com respeito à distribuição

geográfica em nossa região já que a mesma tem sido registrada em toda a Amazônia brasileira

(Miles et ai., 1981; Silveira et ai., 1991; Lainson, 1997).

Com relação às amostras (figuras 17 a 19) consideradas uma variante de Leishmania

(V.) guyanensis ocorrendo na Mesorregião do Baixo Amazonas, à oeste do Estado do Pará,





braziliensis em uma mesma área geográfica restrita à região oeste do Estado do Pará, a

Mesorregião do Baixo Amazonas. Isso sugere fortemente a presença de três populações desta

espécie ocorrendo na referida área, observação esta que pode assumir grande relevância no

tocante à ecoepidemiologia do parasito e que sugere também alto grau de instabilidade

antigênica do parasito.

Em relação às 13 amostras caracterizadas previamente por anticorpos monoclonais

como Leishmania (V) guyanensis, observou-se que sete amostras (figura 14 B) revelaram

variações em seus perfis enzimáticos nos quais suas bandas eletroforéticas não

compartilharam com as da cepa-referência Leishmania (V) guyanensis nas enzimas 6PGDH e

PGM. Com relação às enzimas G6PD, MPI, ASA T e ALAT, estas não distinguiram

Leishmania (V) guyanensis de Leishmania (V) shawi e de Leishmania (V) braziliensis. Com

base nessas observações, foi possível afirmar a presença de dois perfis eletroforéticos, o que

faz sugerir que eles representam duas populações de Leishmania (V) guyanensis,

confirmando que houve uma variação bioquímica ao nível intraespecífico. Dessa forma,

acredita-se que foi encontrado uma nova variante enzimática de Leishmania (V) guyanensis

diferindo da cepa-referência desta espécie pelo padrão enzimático das enzimas 6PGDH e

PGM. Desjeux & Dedet (1989) descreveram a presença de variação enzimática com as

enzimas MDH e ME em cepas de Leishmania (V) guyanensis na Guiana Francesa,

permitindo a distinção de três zimodemas para esta espécie. Por outro lado, os resultados do

presente estudo diferiram daqueles observados por Lainson et ai. (1981) e Romero et ai.

(2002) que observaram populações homogêneas de Leishmania (V) guyanensis de áreas

geográficas distintas (calha norte do rio Amazonas no Estado do Pará e Estado do Amazonas,

respectivamente) da qual procederam as amostras estudadas no presente trabalho.

Quanto ao grupo de sete amostras consideradas uma variante de Leishmania (V)

guyanensis por apresentarem um perfil de reação distinto da cepa-referência desta espécie



(B2, B 12V e LI) e eletroforético semelhante da cepa-referência Leishmania (V.) guyanensis

nas enzimas 6PGDH, com tribandas, e G6PD, observou-se que as bandas eletroforéticas de

três amostras (MI9672, M19676 e M15983) foram variáveis na enzima PGM, configurando

um perfil diferente da cepa-referência desta espécie e também daquele descrito por Romero et

ai. (2002), o que faz acreditar em uma variação enzimática ao nível específico (figura 18).

- A etiologia da LTA na Mesorregião do Baixo Amazonas envolve uma multiplicidade

de espécies de Leishmania, dentre as quais encontrou-se Leishmania (V.) braziliensis,

Leishmania (V.) guyanensis, Leishmania (V.) shawi, Leishmania (V.) lainsoni e Leishmania

(1.) amazonensis, concluindo-se que ocorre uma transmissão simpátrica na referida região,

isto é, várias espécies estão presentes na mesma área geográfica.

-A eletroforese isoenzimática apresentou elevado poder discriminatório para as

amostras identificadas, o que permitiu concluir que esta técnica representa uma importante

ferramenta de caracterização desses parasitos.

- Os sete sistemas enzimáticos (6PGDH, PGM, G6PD, MPI, GPI, ASAT e ALAT)

utilizados no estudo foram suficientes para a caracterização das amostras de Leishmania,

entretanto, as enzimas 6PGDH e PGM foram as que melhor definiram as espécies de

Leishmania, o que faz concluir que estas são execelentes marcardores fenotípicos.

- Nas cepas de Leishmania (V.) guyanensis observou-se a presença de duas variantes,

uma que apresentou reatividade contra o monoclonal B 19 (espécie-específico), porém com

variação nas enzimas 6PGDH e PGM, e a segunda, sem reatividade para este monoclonal e



- Estudar o comportamento biológico (animal de laboratório e flebotomíneo) das

amostras variantes de L. (V) guyanensis.

- Verificar se as três populações de L. (V) guyanensis enzimaticamente distintas que

coexistem na Mesorregião do Baixo Amazonas podem estar associadas com outra forma

clínica da doença, além da forma cutânea localizada.
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MHOM/BRl2001/M19671 Santarém MHOM/BRl1996/M15988 Santarém

MHOM/BRl2001lM19693 Santarém MHOM/BRl1996/M15992 Santarém

MHOM/BRl201lM19694 Santarém MHOM/BRl2001lM19665 Belterra

MHOM/BRl1996/M15982 Santarém MHOM/BRl2001lM19670 Belterra

MHOM/BRl1996/M15989 Santarém MHOM/BRl2001/M19869 Óbidos

MHOM/BRl1996/M15985 Santarém MHOM/BRl1997/M16174 Óbidos

MHOM/BRl1990/M13070 Santarém MHOM/BRl1990/M13245 Óbidos

MHOM/BRl1996/M 15981 Santarém MHOM/BRl1996/M15996 Monte Alegre

MHOM/BRl2001/M19703 Santarém MHOM/BRl1996/M15807 Prainha

MH OM/BRl200 11M19675 Santarém MHOM/BRl2001/M19664 A1enquer

MHOM/BRl1990/M13102 Almerim
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SERES HUMANOS

] . PROTOCOLO Nº : 022/00

2. DATA DEENTRADA: 17.11.00

:\. PRO.JETODEPESQUISA: Caracteril'.açilo Bioquímica.

~. PESQUISADORRI~SI'ONSAvEL: YARA LÚCIA LINS JENNINGS

5. INSTlTllJçAo / UNIDADE: IEC

6. DATA DO PARE('ER:

PARECER:

Parecer
Após amílise delalhacL1 do projeto inlilltlado CarnC/f'riwção 8ioquilllica por f':lelrofilrese df'

fsoenzilllas dos ,1genlf's da f~eishlllaniose 'l'egullIenlar ,1mericana. na ,Ifesorregião do !Jaixo .llIIazonas .. e.

considerando as normas estabclecidas na Resolução 196/96 do CNS. a comissão de ética manifesta-se por

aprovar este projeto.



ANEXO C
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Dados de identificação do paciente ou responsável legal
Nome
Identidade N° Nascimento
Endereço Cep _
Cidade Estado Telefone------- ------- ---

Dados sobre o estudo
Título do Projeto: Caracterização bioquímica por eletroforese de isoenzimas dos agentes da
Leishmaniose Tegumentar Americana na mesorregião do Baixo Amazonas.
Pesquisadores principais: Yara L.Lins Jennings (UFPA), José Luiz Femandes Vieira (UFPA), Femando Tobias
Silveira (IEC).III- Explicações do pesquisador ao paciente ou responsável legal

A leishmaniose tegumentar é urna doença infecciosa causada por agentes do gênero
Leishmania e transmitidos através da picada do inseto chamado flebótomo conhecido corno
"tatuquira" contaminados por Leishmania. A doença também é conhecida corno "ferida
brava" e é manifestada no homem por feridas na pele e, mais tardiamente, podendo causar
feridas nas mucosas do nariz e boca.

O presente projeto tem por objetivo estudar os agentes infecciosos do gênero
Leishmania por métodos bioquímicos para identificar as espécies permitindo, assim, melhor
entendimento da doença na área do Baixo Amazonas. Desse modo, a sua participação nesse
trabalho será muito importante, pois ajudará a esclarecer a ocorrência desses parasitos na área
em estudo, sendo garantido as explicações dos procedimentos antes e durante a pesquisa
esclarecendo a ausência de riscos ou danos à saúde dos pacientes, assegurando que todo e
qualquer tipo de material usado para a coleta de sangue ou outro material biológico é
absolutamente esterilizado e descartável. Informamos também que os pacientes não são
obrigados a participarem do estudo e que poderão desistir a qualquer momento, assim corno
será mantido sigilo de todas as informações coletadas.
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Histórico clínico:

Data Re,ultado Data He'ultado Data
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Avldina marcada
com lIuorocromc

Esquema do método da reação de imunofluorescência indireta (RIFI) utilizando o sistema
avidina-biotina (Ferreira e Ávila, 1996).




