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Resumo 

 

A leishmaniose tegumentar Americana (LTA) representa um conjunto de doenças 
com características clínicas e imunopatológicas distintas, cuja evolução depende, pelo 
menos em parte, de fatores relacionados à resposta imune do hospedeiro. A 
imunopatogênese da leishmaniose cutânea (LC) e da leishmaniose mucosa (LM), causadas 
principalmente pela L.braziliensis, é dependente de uma intensa resposta celular do tipo 1, 
dirigida principalmente pela elevada secreção das citocinas IFN-γ e TNF, que apresentam 
expressão aumentada em presença de IL-12. Por outro lado, várias evidencias apontam que 
a IL-10 é a principal citocina envolvida na regulação da resposta imune em pacientes com 
leishmaniose, geralmente suprimindo a imunidade mediada por células. Estudos recentes 
vêm demonstrando que a susceptibilidade ou resistência a do hospedeiro a patógenos 
intracelulares, bem como a gravidade a várias doenças infecciosas podem ser associados 
com polimorfismos em genes de citocinas. Assim, com o propósito de estabelecer 
marcadores que possam ter influência genética na evolução clínica da LTA, o presente 
trabalho teve como objetivo avaliar as freqüências dos SNPs nos genes da IL-10 -819C>T, 

IL-12 -1188A>C 3’UTR, MIF -173G>C e TNF -308G>A em pacientes com histórico de 
LTA e controles saudáveis. Além disso, buscou-se analisar a associação dos genótipos com 
a produção das citocinas IL-10, IL-12p70, MIF e TNF nas diferentes formas clínicas da 
LTA e nos controles saudáveis. Também, células mononucleares do sangue periférico 
(CMSP) de indivíduos controles foram estimuladas frente a diferentes estímulos para 
verificar se a natureza do antígeno tinha influencia nos níveis de produção das citocinas em 
relação aos diferentes genótipos. Neste estudo foram avaliados 157 pacientes (LC, n= 110 e 
LM, n= 47) e 704 controles saudáveis. No que se refere aos SNPs IL-10 -819 e IL-12 
+1188 não foi observada uma associação dos mesmos com a LTA per se, no entanto, os 
SNP MIF -173 e TNF -308 sugerem risco à doença: MIF -173GC (OR= 0,04; p= 0,04) e 
TNF -308AA (OR= 3,92; p= 0,0001). Nenhum dos SNPs estudados apresentou relação 
com a progressão para a LM, considerada a forma mais grave da LTA. Em relação à 
dosagem das citocinas IL-10, IL-12, MIF e TNF os indivíduos controles apresentaram 
níveis menores do que os pacientes com LTA (p<0,05). Na comparação da produção das 
citocinas entre pacientes com LC e LM, apenas para IL-10 foram observadas diferenças 
entre as duas formas clínicas, LC (média: 779,4±541,8 pg/mL; mediana= 615 pg/mL; 
n=52) mais elevados do que na LM (média: 117,5±55,36 pg/mL; mediana=113 pg/mL; 
n=14). Na análise da produção das citocinas em relação aos diferentes genótipos apenas 
para o SNP MIF -173 no grupo controle, o genótipo GG (média= 13886±7674 pg/mL; 
mediana= 14496 pg/mL; n=10) foi associado com altos níveis de MIF (p<0,05). Em 
relação à produção das citocinas nas CMSP frente aos diferentes antígenos nenhuma 
diferença foi encontrada para os diferentes genótipos dos SNPs IL-10 -819 e TNF -308. Em 
conclusão, os resultados descritos nesse trabalho permitiram que fossem gerados dados 
importantes sobre a influência da genética do hospedeiro na LTA, principalmente para os 
SNPs MIF -173G>C e TNF -308G>A, e sinaliza a relevância da continuidade de estudos 
dessa natureza para ampliar o nosso entendimento sobre a dinâmica da doença no Brasil no 
contexto genético do hospedeiro.  
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Abstract 

 

 The American tegumentary leishmaniasis (ATL) represents a set of diseases 
with distinct clinical and immunopathological features, whose development depends at 
least in part on factors related to host immune response. The immunopathogenesis of 
cutaneous leishmaniasis (CL) and mucosal leishmaniasis (ML), caused mainly by 
L.braziliensis, is dependent on an intense cellular response type 1, led mainly by high 
secretion IFN-γ and TNF, showing expression increased in the presence of IL-12. 
Moreover, several evidences suggest that IL-10 is a major cytokine modulating immune 
response in leishmaniasis patients, usually suppressing cell-mediated immunity. Recent 
studies are demonstrating that the susceptibility or resistance to intracellular pathogens, 
as well as severity of several infectious diseases can be often associated with 
polymorphisms in cytokine genes. Thus, with the aim of establishing markers that might 
influence genetically to clinical evolution of ATL, this study intended to evaluate the 
specific frequencies of SNPs in the genes of IL-10 -819C> T, IL-12 -1188 A>C 3’UTR, 

MIF -173G> C and TNF -308G> A in patients with a history of ATL and healthy 
controls. Moreover, it was aimed to analyze the association of genotypes with the 
production of cytokines IL-10, IL-12p70, TNF and MIF in different clinical forms of 
ATL and in healthy controls. In addition, peripheral blood mononuclear cells (PBMC) 
from control subjects were stimulated with different stimuli to verify if the cytokine 
production determinated by genotype could be influenced by the nature of the antigen. 
In this study we evaluated 157 patients (LC, n = 110 and LM, n = 47) and 704 healthy 
controls. With regard to IL-10 SNPs-819 and IL-12 +1188 we did observe an 
association of them with the ATL per se, however, the SNP MIF-173 and TNF -308 

suggest a risk to the disease: MIF -173GC (OR = 0.04, p = 0.04) and TNF -308AA (OR 
= 3.92, p = 0.0001). None of the SNPs studied was correlated with the progression to 
ML, considered the most serious form of ATL. Controls subjects had lower levels of IL-
10, IL-12, MIF and TNF than patients with ATL (p <0.05). In comparing the production 
of cytokines between patients with CL and ML, only for IL-10 we observed difference 
between the two clinical manifestations, CL (mean: 779.4 ± 541.8 pg / mL, median = 
615 pg / ml, n = 52) higher than ML (mean: 117.5 ± 55.36 pg / mL, median = 113 pg / 
ml, n = 14). In the analysis of cytokine production in relation to different genotypes 
only for the SNP MIF -173 in the control group, the GG genotype (mean = 13 886 ± 
7674 pg / mL, median = 14 496 pg / mL, n = 10) was associated with higher levels of 
MIF (p <0.05). For the production of cytokines in PBMC in cultures stimulated with 
different antigens, no difference was found for the different SNPs genotypes of IL-10 -

819 and TNF-308. In conclusion, the results described in this work allowed them to be 
generated important data on the influence of host genetics in the ATL, especially for 
SNPs MIF -173G>C and TNF -308G>A, and signals the importance of continuing 
studies of this nature to enlarge our understanding of the dynamics of the disease in 
Brazil in the host genetic context. 
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I- INTRODUÇÃO 

 

1- Aspectos Gerais das Leishmanioses 

 

As leishmanioses são um grupo de doenças infecciosas causada por parasitos do 

gênero Leishmania, transmitidos por diversas espécies de flebótomos tanto para humanos, 

quanto para diferentes espécies de animais silvestres e domésticos, apresentando grande 

distribuição geográfica nas regiões tropicais e subtropicais do Novo e Velho Mundo (Da-

Cruz e Pirmez 2005; Rey, 2008).  

Em termos epidemiológicos, as leishmanioses constituem um problema crescente 

de saúde pública, não só no Brasil, onde é uma das endemias de interesse, como em grande 

parte dos continentes americano, europeu, asiático e africano, sendo considerada pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma das seis mais importantes doenças 

infecciosas, pelo seu alto coeficiente de detecção e capacidade de produzir deformidades 

(WHO, 2010). O contato do homem com áreas de florestas, onde se encontram os 

reservatórios, permitiu a ocorrência da doença sob a forma de zoonose, sendo possível 

atualmente, que o homem, referido como hospedeiro acidental, possa também dividir com 

os animais o papel de reservatórios (Grimaldi et al., 1989; Lainson, 1981). Vale destacar 

que, no Brasil o principal padrão epidemiológico de transmissão da doença é rural e 

periurbano em áreas de colonização recente ou antiga (SVS/MS 2007). Uma questão 

relevante é que o desequilíbrio ambiental criado pela invasão do homem às florestas deve 

ter forçado uma adaptação dos vetores e reservatórios silvestres da doença a um ambiente 

peri-domiciliar ou mesmo domiciliar o que vem contribuindo para mudanças no perfil 

epidemiológico das leishmanioses e em consequencia dificultando a  adoção de estratégias 

de controle e prevensão da doença (Costa et al., 2005). O fato é que, a expansão das 

leishmanioses e o crescente aumento do número de casos estão relacionados diretamente a 

mudanças ambientais, como desmatamentos, construção de barragens e migração de 

pessoas não-imunes para áreas endêmicas. Esta expansão é verificada no Brasil e em vários 

outros países endêmicos (Costa et al., 2007; WHO, 2010) e ocorre primariamente entre os 

indivíduos mais pobres tornando a leishmaniose uma doença negligenciada e emergente 

(WHO, 2010). Estimativas da década de 80 da Organização Mundial da Saúde 

contabilizavam que a prevalência mundial era em torno de 12 milhões de casos com 

mortalidade anual de aproximadamente 60 mil indivíduos (WHO, 2010).  
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 Os agentes causais das leishmanioses humanas são protozoários da ordem 

Kinetoplastida, família Trypanosomatidae e gênero Leishmania (Rey, 2008), que tem 

como principal característica a presença de duas formas durante o seu ciclo vital: 1) 

amastigota, que é a forma assumida quando o parasito é intracelular, localizando-se em 

vacúolos parasitóforos de células fagocitárias, principalmente macrófagos, de vertebrados; 

e 2) promastigota, forma que se desenvolve no tubo digestivo de hospedeiros 

invertebrados, bem como em meios de cultura (Rey, 2008). As formas infectantes da 

leishmania são transmitidas ao hospedeiro vertebrado pela picada de fêmeas hematófagas 

de insetos da sub-ordem Nematocera, ordem Díptera, subfamília Phlebotominae. As 

formas amastigotas são ingeridas pelo inseto após seu repasto sangüíneo e logo se 

diferenciam em formas promastigotas que, devido a uma densa cobertura glicolipídica, 

permite que o parasito sobreviva à digestão que se inicia rapidamente. Logo após a 

transformação do parasito, em um inseto com competência vetorial, as formas 

promastigotas iniciam sua multiplicação por divisão binária. Depois de migrarem para seu 

microambiente preferencial dentro do intestino do inseto vetor, as promastigotas se fixam, 

e voltam a se multiplicar intensamente, então se diferenciam em promastigotas 

metacíclicos capazes de infectar o hospedeiro vertebrado (Rey, 2008). 

 Embora o processo de trasformação das formas promastigotas para amastigotas 

ainda são seja completamente conhecido, há evidências que as promastigotas sejam 

sensíveis as mudanças ambientais, principalmente as relacionadas com alterações de 

temperatura, já que elas saem de um microambiente com temperaturas em torno de 260C e 

pH em torno de 7, que é o tubo digestivo do inseto, para o ambiente intracelular dos 

macrófagos, no vertebrado, com temperaturas em torno de 370C e pH em torno de 5 

(Antoine et al., 1998). Essas mudanças microambientais “drásticas" são sugeridas como 

fatores importantes para a transformação das leishmanias nos macrófagos dos hospedeiros 

vertebrados. 

No homem, a manifestação clínica pode se caracterizar pelo acometimento visceral 

ou tegumentar, cujo desenvolvimento está relacionado com o viscerotropismo ou 

dermotropismo da espécie infectante. Segundo a classificação taxonômica proposta por 

Lainson e Shaw (1987), as espécies de Leishmania são divididas em dois subgêneros: Viannia 

e Leishmania. No Brasil, as principais espécies que produzem lesão tegumentar são L. (V.) 

braziliensis, L. (L.) amazonensis e L. (V.) guyanensis, sendo a L.braziliensis a espécie mais 
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encontrada, estando envolvido não apenas no aparecimento de lesões cutâneas como na 

maioria dos casos de lesões mucosas (Rey, 2008). 

 

2- leishmaniose tegumentar Americana (LTA) 

 

 A leishmaniose tegumentar Americana (LTA) ocorre no continente Americano 

desde o Sul dos Estados Unidos até o Norte da Argentina, sendo a América do sul uma 

área que se destaca por apresentar focos da doença em quase todos os países, com exceção 

do Uruguai e do Chile. A incidência de LTA no Brasil tem aumentado nos últimos 20 anos 

em praticamente todos os estados, com surtos registrados no Nordeste, principalmente na 

região Amazônica (em função do processo predatório de colonização), mas também no 

Centro-Oeste e no Sudeste.  No período entre 2001 a 2008, por exemplo, foram registrados 

204.579 casos de LTA. Dados ainda em fase de conclusão indicam que atualmente a região 

Norte representa 45% dos casos, seguida pelas regiões Nordeste (30%), Centro-Oeste 

(14%), Sudeste (8%) e Sul (3%) (SVS, MS Brasil, 2010). Uma questão interessante é que 

um novo cenário epidemiológico vem se estabelecendo, no qual a doença encontra-se em 

disseminação também em áreas urbanas, provavelmente, como supracitado, devido à 

destruição constante dos habitats naturais dos reservatórios e vetores (Rey, 2008). 

Na LTA a infecção pode ser assintomática ou apresentar um espectro de 

manifestações clínicas que variam desde lesões cutâneas localizadas, disseminadas até 

lesões graves na mucosa (Grimaldi et al., 1993; Marsden., 1985; Turetz et al., 2002). Esse 

amplo espectro de formas clínicas é determinado por vários fatores, entre eles, a espécie do 

parasito, sua virulência e tropismo, hábitos do inseto vetor, além das características 

epidemiológicas, constituição genética e status imune do hospedeiro (Rogers et al., 2002, 

Da-Cruz e Pirmez 2005; Schriefer et al., 2004; Castellucci et al., 2006; Matos et al., 2007). 

A Figura 1 fornece um esquema da diversidade de fatores importantes envolvidos nas 

leishmanioses. 

 

 



 

 

Figura 1: Esquema mostrando os principais fatores envolvidos no desenvolvimento 
das leishmanioses. Para o estabelecimento das leishmanioses são necessários: A) um 
ambiente que forneça aos 
condições de abrigo, alimentação e reprodução; B) Uma vez adquirindo o parasito, 
os vetores devem apresentar condições que favoreçam a multiplicação das 
leishmanias e sua transformação em formas infectivas, além disso
da saliva que permita sucesso no respasto
hospedeiro vertebrado 
infecção; C) As espécies de leishmania
possibilite sua evasão das respostas imunes do hospedeiro ve
capacidade de multipl
hospedeiro acidental das 
resposta imune adequada,
sem causar lesão e o torne protegido.
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Esquema mostrando os principais fatores envolvidos no desenvolvimento 
Para o estabelecimento das leishmanioses são necessários: A) um 

ambiente que forneça aos diferentes reservatórios do parasito bem como aos vetores 
alimentação e reprodução; B) Uma vez adquirindo o parasito, 

os vetores devem apresentar condições que favoreçam a multiplicação das 
e sua transformação em formas infectivas, além disso, ter componentes 

da saliva que permita sucesso no respasto sanguíneo e conseguir in
 as formas promastigotas metacíclicas capaz

infecção; C) As espécies de leishmania por sua vez devem dispor de mecanismos 
possibilite sua evasão das respostas imunes do hospedeiro vertebrado e ter a 
capacidade de multiplicação e manutenção da espécie; D) O homem 
hospedeiro acidental das leishmanias, deve ter condições de desenvolv
resposta imune adequada, bem regulada e duradoura, que favoreça a cura da infecção 

lesão e o torne protegido. 

 

 

Esquema mostrando os principais fatores envolvidos no desenvolvimento 
Para o estabelecimento das leishmanioses são necessários: A) um 

reservatórios do parasito bem como aos vetores 
alimentação e reprodução; B) Uma vez adquirindo o parasito, 

os vetores devem apresentar condições que favoreçam a multiplicação das 
ter componentes 

sanguíneo e conseguir inocular no 
promastigotas metacíclicas capaz de garantir a 

vez devem dispor de mecanismos que 
rtebrado e ter a 

D) O homem como 
desenvolver uma 

que favoreça a cura da infecção 
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3- Formas clínicas da leishmaniose tegumentar Americana  

 

Entre as principais formas clínicas da LTA causadas pela L.braziliensis, as mais 

freqüentes são a leishmaniose cutânea (LC), a leishmaniose mucosa (LM), leishmaniose 

mucocutânea (LMC) e em menor grau a leishmaniose disseminada (LD) (Da-Cruz e 

Pirmez, 2005).  

A LC é a forma mais benigna e consiste em lesões encontradas exclusivamente na 

pele. O surgimento da lesão inicial pode ocorrer entre um período de incubação que varia 

de três meses a um ano, sempre no local da picada do inseto, onde as formas promastigotas 

infectantes são inoculadas (Da-Cruz e Pirmez, 2005).  Na maioria das vezes aparece uma 

lesão única com bordas elevadas que se caracterizam por úlcera típica e indolor, 

arredondada ou ovóide, de tamanho variável, fundo granulomatoso e que sangra 

facilmente. O curso das lesões tende a ser benigno com cura espontânea entre um período 

que varia de meses ou anos, ou após terapêutica específica. Essas lesões ao regredirem 

deixam cicatrizes, em geral lisas, brilhantes e finas com dimensões nos limites da úlcera, 

hipopigmentadas ou não. Quando necessárias intervenções terapêuticas, geralmente os 

pacientes apresentam uma boa resposta, com poucos casos documentados de reativação da 

doença. No entanto a ocorrência de traumatismo no local da lesão pode levar à reativação 

da infecção, provavelmente em função da presença de parasitos nestas cicatrizes (Saravia 

et al., 1989; Schubach et al., 1998). 

 A LM é a forma mais grave e afeta mais freqüentemente a mucosa nasal, podendo 

atingir os palatos, amígdalas, faringe, laringe, gengivas e lábio superior (Da-Cruz e Pirmez, 

2005). Admite-se que cerca de 3% a 4% dos indivíduos infectado com LC possam evoluir 

para esta forma mais grave (Oliveira-Neto, 1998). A forma clássica da LM é considerada 

secundária e metastática, demorando anos para aparecer, sendo o intervalo de tempo entre 

a infecção inicial e as manifestações das mucosas, bastante variado, em média até 5 anos. 

O aspecto das lesões mucosas é caracterizado por infiltrado eritematoso, podendo ser 

ulceradas ou vegetantes. A evolução das lesões pode levar à destruição do tecido mucoso, e 

no caso do acometimento da mucosa nasal, que é o local mais freqüente, pode atingir a 

pele que recobre o nariz e a região supralabial (Da-cruz e Pirmez, 2005). É possível que em 

função da escassez de parasitos nas lesões os pacientes com LM sejam mais resistentes a 

terapia, e em geral não evoluam para a cura espontânea, podendo ocorrer em alguns casos 

reativação da doença.  
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 A LD também é considerada uma forma grave da LTA, geralmente causada pela 

L.braziliensis, sendo documentado principalmente na região Nordeste. Os pacientes 

geralmente apresentam lesões múltiplas em várias partes do corpo, o que sugere uma 

disseminação hematogênica, e parasitos podem ou não ser identificados na lesão (Lessa et 

al., 2007). Estas lesões se iniciam como pápulas e ulceram precocemente, formando 

pequenas ulceras com bordas bem definidas e elevadas nas lesões. Pacientes que 

desenvolvem esta forma clínica com freqüência têm o acometimento da mucosa nasal 

(Turetz et al., 2002). 

 

4- Tratamento na leishmaniose tegumentar Americana 

 

Nas leishmanioses o tratamento é considerado uma das principais medidas adotada 

para curar lesões em curto prazo e controlar a evolução da doença para as formas mais 

graves. Esse procedimento é importante, visto que tem sido sugerido, que pacientes que 

tiveram uma terapia inadequada, devido ao abandono, utilização de uma droga ineficaz ou 

que não foram tratados, apresentam um risco maior de evoluir para a forma mais grave da 

doença, que os indivíduos que curaram após terapia adequada (Marsden et al., 1984; 

Carvalho et al., 1995; Passos et al., 2001). 

No Brasil o tratamento para as leishmanioses é baseado primariamente na 

administração do antimonial pentavalente N-metilglucamina (Glucantime – Rhodia, SP, 

Brasil) via intramuscular ou intravenosa. O esquema terapêutico recomendado pela OMS 

corresponde à administração de 10-20mg/kg/dia durante 20 dias, para leishmaniose 

cutânea, e 20mg/kg/dia durante o período de 30 dias, para a leishmaniose mucosa, podendo 

esta série ser repetida se necessário. Em caso de uma resposta insatisfatória ao final do 

tratamento, a recomendação é a utilização de uma droga alternativa, de segunda escolha 

como a anfotericina B (SVS/MS, 2008).  

O mecanismo de ação dos antimoniais pentavalentes continua pouco compreendido, 

porém, parece ser um evento que envolve diversos aspectos do metabolismo do parasita. A 

sugestão é que algumas particularidades químicas na composição destes fármacos podem 

contribuir para seus efeitos farmacológicos. Por exemplo, os carboidratos, como o ácido 

glicônico são capazes de formar complexos solúveis em água com o átomo de antimônio, o 

que pode distribuir os agentes antimoniais para os macrófagos infectados (Roberts et al., 

1995; Sereno et al., 1998). Além disso, já foi demonstrado que antimoniais são capazes de 
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inibir a enzima topoisomerase II purificada de L. donovani (Chakraborty e Majumder, 

1987) e a síntese de ATP nos parasitos (Berman, 1988). 

Embora o tratamento com antimonial seja eficaz, existem algumas desvantagens; 

além do alto custo e toxicidade, o longo período de terapia vem sendo considerado um dos 

principais fatores responsáveis pelo abandono do tratamento. Somado a isso vários efeitos 

adversos, como náuseas, alterações renais e cardíacas, dentre outros, já foram relatados 

(SVS/MS, 2008).  

A resposta ao tratamento com antimonial é variada e dependente de fatores como 

cepa de parasito, status imune do pacientes, além da forma clínica e estágio da doença 

(Grogl et al., 1992). O tratamento geralmente é eficaz nos pacientes com leishmaniose 

cutânea, porém indivíduos com a forma mucosa são menos responsivos ao tratamento 

(Marsden et al., 1986). 

O critério de cura é basicamente clínico, sendo considerado curado, na 

leishmaniose cutânea, o indivíduo com re-epitelização das lesões ulceradas ou não-

ulceradas e regressão total da infiltração e eritema, até três meses após a conclusão do 

esquema terapêutico. E na forma mucosa o indivíduo é considerado curado quando ocorre 

regressão de todos os sinais da doença, além da confirmação por exame 

otorrinolaringológico, até seis meses após a conclusão do esquema terapêutico (Mattos, 

2006). É recomendado que os indivíduos curados sejam acompanhados mensalmente 

durante três meses após a cura clínica, e após esse período, serem avaliados pelo menos 

uma vez ao ano durante, cinco anos, como uma forma de prevenir a reativação da doença 

(SVS/MS, 2008).  

Além das pesquisas que buscam ativamente o desenvolvimento de uma vacina 

eficaz contra as leishmanioses, atualmente alguns grupos estão desenvolvendo estudos em 

busca de marcadores genéticos de susceptibilidade as leishmanioses que poderão 

futuramente, serem utilizados como ferramentas alternativas para auxiliar na prevenção da 

doença ou evolução para quadros mais graves. 
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5- Imunidade na leishmaniose tegumentar Americana 

  

 A resposta do sistema imune inato é a primeira linha de atuação a patógenos 

invasores, sendo também necessária para o início da resposta imune adaptativa. O sistema 

imune inato dispõe de células específicas e fatores humorais capazes de reconhecer, 

inativar e eliminar agentes infecciosos, imediatamente após a entrada destes no organismo 

do hospedeiro. A rapidez e certa inespecificidade deste processo são essenciais no controle 

da infecção durante o período em que ocorre o desenvolvimento da imunidade específica 

(Abbas, 2008). 

 Nas leishmanioses, fatores relacionados à competência vetorial bem como às 

espécies infectantes atuam no estímulo e na condução da imunidade inata. A fagocitose da 

leishmania é realizada pelo macrófago, principal célula efetora na destruição e no 

processamento intracelular de antígenos parasitários, bem como na apresentação destes 

antígenos durante a resposta imune. Uma vez ativado, o macrófago aciona vários 

mecanismos intracelulares para destruir o parasito; no entanto as formas promastigotas 

metacíclicas que conseguem transformar-se em amastigotas, no interior do macrófago, 

dispõem de várias estratégias de sobrevivência para reduzir ou bloquear essa resposta. 

Existem várias evidências de que o perfil de citocinas produzidas logo após o 

estabelecimento da infecção atue de forma determinante no desenvolvimento de uma 

resposta imune eficiente na resolução do processo infeccioso. Provavelmente a produção 

de IFN-γ, por células NK, seja um dos mecanismos que estimula o desenvolvimento da 

resposta inflamatória favorável à cura, e confira resistência à infecção (Scharton & Scott, 

1993; Almeida et al., 2003).  

 De forma similar ao observado no modelo experimental, também na leismaniose 

humana as subpopulações de linfócitos T circulantes e o painel de citocinas (IFN-γ, TNF, 

TGF-β, IL-4, IL-5, IL-10) produzidos por estas células estão associados aos processos de 

desenvolvimento da doença, assim como a evolução para a cura e proteção (revisto por Da-

Cruz e Pirmez, 2005).  

De modo geral, as infecções por Leishmania levam a uma ativação específica da 

resposta imunológica por parte do hospedeiro, ocorrendo inicialmente uma expansão de 

vários tipos celulares, que pode ser caracterizada pelo aumento de células T CD4+ com 

perfil Th1 ou Th2. Para uma resposta com perfil Th1 geralmente é observado um aumento 

de citocinas como IL-12, TNF e IFN-γ, levando a uma ativação macrofágica e em 
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conseqüência eliminação do parasito. Porém, se o perfil é Th2, o padrão de citocinas se 

modifica e ocorre um aumento de IL-4, IL-5 e IL-10, que está associado à proliferação do 

parasito (Holzmuller et al., 2006; Reis et al., 2006). Estudos vêm mostrando, que tanto na 

LC quanto na LM, na fase ativa da doença, ocorre um aumento de citocinas Th1 e Th2, na 

tentativa de eliminação do parasito; porém, na LC os níveis de secreção da IL-10 são mais 

elevados que na LM. Essa diferença é sugerida como um dos fatores responsáveis pela 

modulação inadequada da resposta imune observada na LM, o que favorece a uma intensa 

linfoproliferação e exacerbação da resposta inflamatória, caracterizada por elevados níveis 

de IFN-γ e TNF, destruição tecidual e gravidade da doença (Da-Cruz et al., 2002; Bacellar 

et al., 2002; Carvalho et al., 2007). Citocinas como IFN-γ e TNF, embora sejam 

necessárias para a morte da leishmania, não são capazes de eliminar completamente a 

carga parasitária levando a esterilização, permitindo que um pequeno número de parasitos, 

persista no hospedeiro, geralmente no sítio primário da infecção (Aebischer et al., 1994). 

Outra questão relevante é que uma modulação desequilibrada entre a resposta inflamatória 

e reguladora pode levar, tanto a exacerbação da resposta inflamatória como descrito acima 

para LM, como a supressão da resposta, favorecendo a proliferação do parasito, como 

sugerido em alguns casos da LD (Carvalho et al., 2005). Vele ressaltar que na LD a 

resposta imune é bem variada podendo ocorrer tanto uma forte resposta envolvendo as 

células T como uma diminuição da imunidade celular (Carvalho et al., 2005). Já, na LC o 

que se observa no decorrer da doença, é a condução da resposta imune para um perfil Th1, 

específica ao parasito, bem modulada o que talvez reflita na tendência à cura espontânea 

observada nesta forma clínica (revisto por Da-Cruz e Pirmez 2005).  

Em conjunto os dados da literatura reforçam a idéia que, independente da forma clínica 

da LTA, o direcionamento da resposta imune é dependente de células T e a diferença entre 

resistência e susceptibilidade à infecção por Leishmania está relacionada ao balanço entre as 

células Th1 e Th2 (Pirmez et al., 1993, Bacellar et al., 2002). 

Vale ressaltar, que mais recentemente foi demonstrada a existência de uma nova 

população de células T, denominadas Th17(produtoras da IL-17) com funções efetoras 

distintas das identificadas nas células Th1 e Th2 (Castellino et al., 2006, Bi et al., 2006). As 

células TCD4+ naive, são induzidas ao fenótipo Th17 em presença de citocinas como IL-1, IL-

6 e TGF-β, sendo a IL-23 a citocina descrita como capaz de expandir e manter os níveis do 

referido fenótipo (Awasthi et al., 2009). Vem sendo descrito que a IL-17, secretada pelas 

células de memória ativadas, tem principalmente ação antiinflamatória, aumentando a 

concentração local de quimiocinas como IL-18 e MCP-1 (Fossiez et al., 1998; Woltman et al., 
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2000), promovendo assim o recrutamento de neutrófilos e macrófagos para o sítio da infecção 

(Hoshino et al., 1999; Jovanovic et al., 2001). Além disso, a IL-17 é capaz de ativar o fator 

nuclear NF-kb, envolvido na transcrição de várias proteínas antiinflamatórias, como TNF e IL-

1 (Cao et al., 1999). Altas concentrações de IL-17 vêm sendo associada com várias doenças 

crônica, sugerindo um papel biológico relevante desta citocina na modulação da resposta 

imune (Aggarwal e Gurney, 2002). Assim, é provável que também nas leishmanioses a IL-17 

possa participar como um mediador importante na da resposta imune, podendo tanto favorecer 

a cura como agravamento da doença. 

Nos últimos anos, na tentativa de melhor compreender os mecanismos envolvidos no 

controle da infecção por Leishmania, alguns estudos têm avaliado o perfil da resposta imune 

em pacientes curados de LTA e indivíduos assintomáticos. Da-Cruz e colaboradores (2002), 

por exemplo, observaram que dentre os indivíduos curados de LM, avaliados após um ano de 

cura clínica, existe um grupo que mantém níveis bastante elevados de IFN-γ, sendo este achado 

menos definido em pacientes curados de LC. Este aumento observado do IFN-γ nesse grupo de 

indivíduos curados de LM pode contribuir para uma modulação inadequada da resposta imune, 

favorecendo a exacerbação da doença. Também foi observado que, pacientes curados e 

assintomáticos, apresentam um perfil similar da resposta imune caracterizada por indução 

preferencial de linfócitos T CD4+ em relação a CD8+ com produção de IL-10 e IFN-γ, baixos 

níveis de IL-5 e ausência de IL-4 (Da-Cruz et al., 2002). Somado a esses achados Bittar e 

colaboradores (2007) mostraram que, apesar de indivíduos assintomáticos produzirem níveis 

baixos de IFN-γ, quando suas células mononucleares do sangue periférico (CMSP) são 

desafiadas com antígenos de L.braziliensis, os níveis de IL-10 são elevados, o que deve 

contribuir para o controle da infecção sem o desenvolvimento da doença. Por fim, Gomes-

Silva e colaboradores (2007), avaliando o balanço entre IFN-γ e IL-10 em pacientes curados de 

LC e LM, concluíram que o balanço favorável entre citocinas inflamatórias e regulatórias 

deve ser compatível com a indução de mecanismos efetores de controle do parasito, e 

posterior modulação dessa resposta inflamatória para evitar danos teciduais indesejados 

resultantes da exacerbação da resposta imune celular anti-Leishmania. 

Baseando-se nas informações atuais sobre a doença é razoável supor que a modulação 

da resposta imune deva ser um fator fundamental na evolução dos pacientes de LTA para a 

cura clínica. No entanto, os principais fatores que fazem com que alguns indivíduos sejam 

capazes de não desenvolver a doença, ou curar de forma espontânea, responder bem a terapias, 

evoluírem para formas mais graves ou reativarem, ainda não são bem compreendidos. Isto vem 

despertando a curiosidade dos cientistas a utilizarem novas ferramentas para ampliar o 
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conhecimento acerca dos fatores envolvidos na resposta imune, a exemplo da biologia 

molecular. Na Figura 2 encontra-se um esquema resumido mostrando a complexidade da 

resposta imune nas leishmanioses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 2: Representação esquemática de possíveis rotas imunes acionadas nas infecções 
por Leishmania. As formas promastigotas da 
derme pelo inseto vetor são rapidamente fagocitadas por macrófagos residentes, no 
interior do qual elas se transformam em amastigotas. Este processo estimula o macrófago 
a secretar várias citocinas (quadro rosa) entre el
células Thp (T-helper) via MHC nos órgãos linfóides secund
Thp assumem um fenótipo Th0CD4+ (CD4+naive) 
(quadro verde). As concentrações e o perfil
de resposta para: Th1, caracterizada por um aumento de IFN
IL-4 e IL-10, geralmente relacionadas á ativação macrofágica e morte do parasito; ou 
Th2, caracterizada pelo aument
das células B e produção de anticorpos, o que favorece a proliferação e persistência 
parasitária. As células Treg, através da secreção de citocinas como IL
um papel importante na regulação tan
dendríticas têm um papel similar aos macrófagos e as células NK citotóxica 
potencialmente reconhecem e elimina macrófagos e células dendríticas infectadas, 
favorecendo também o processo de eliminação do parasito. 
Holzmuller et al., 2006. 
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Representação esquemática de possíveis rotas imunes acionadas nas infecções 
As formas promastigotas da Leishmania após serem inoculadas na 

derme pelo inseto vetor são rapidamente fagocitadas por macrófagos residentes, no 
interior do qual elas se transformam em amastigotas. Este processo estimula o macrófago 
a secretar várias citocinas (quadro rosa) entre elas a IL-1, que auxilia na

helper) via MHC nos órgãos linfóides secundários. Em seguida as células 
assumem um fenótipo Th0CD4+ (CD4+naive) e passaram a secretar

(quadro verde). As concentrações e o perfil destas citocinas é que irão direcionar o tipo 
de resposta para: Th1, caracterizada por um aumento de IFN-γ e IL-12 e diminuição de 

10, geralmente relacionadas á ativação macrofágica e morte do parasito; ou 
Th2, caracterizada pelo aumento da IL-4 e diminuição do IFN-γ, relacionadas á ativação 
das células B e produção de anticorpos, o que favorece a proliferação e persistência 
parasitária. As células Treg, através da secreção de citocinas como IL
um papel importante na regulação tanto da resposta Th1 quanto Th2.  As células 
dendríticas têm um papel similar aos macrófagos e as células NK citotóxica 
potencialmente reconhecem e elimina macrófagos e células dendríticas infectadas, 
favorecendo também o processo de eliminação do parasito. Fonte: adaptada de 
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derme pelo inseto vetor são rapidamente fagocitadas por macrófagos residentes, no 
interior do qual elas se transformam em amastigotas. Este processo estimula o macrófago 
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e passaram a secretar várias citocinas 
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, relacionadas á ativação 
das células B e produção de anticorpos, o que favorece a proliferação e persistência 
parasitária. As células Treg, através da secreção de citocinas como IL-10 e TGF-β, têm 

to da resposta Th1 quanto Th2.  As células 
dendríticas têm um papel similar aos macrófagos e as células NK citotóxica 
potencialmente reconhecem e elimina macrófagos e células dendríticas infectadas, 

Fonte: adaptada de 



 
 

13 
 

6-  Susceptibilidade do hospedeiro à doenças infecciosas 

 

 Na história da humanidade, as doenças infecciosas são uma das principais 

causas de mortalidade e morbidade nas populações, afetando principalmente as crianças. 

Atualmente, várias evidências sugerem que a susceptibilidade dos indivíduos a doenças 

infecciosas é o resultado da combinação de “alelos’ específicos em genes que conferem 

risco a doenças e fatores ambientais. Uma questão curiosa observada em populações 

expostas a um determinado agente infeccioso é a capacidade de alguns indivíduos 

responderem de forma diferente à mesma infecção. Muitos indivíduos, embora infectados 

pelo patógeno, podem não apresentar manifestações clinicas da doença, outros podem 

manifestá-la em diferentes graus de gravidade, como curar espontaneamente, desenvolver 

formas mais brandas ou mais graves. Este espectro de respostas frente ao mesmo patógeno, 

em uma mesma população, sugere que na interação entre patógenos e hospedeiros, tanto os 

mecanismos de resistência do hospedeiro como de patogenicidade dos agentes infecciosos, 

potencialmente, apresentam formas alternativas, contribuindo para diferentes desfechos da 

doença.  

Como a resposta imunológica tem um papel fundamental frente a agentes 

infecciosos, os mediadores da resposta imune, principalmente as citocinas, foram os 

principais alvos nos estudos iniciais em genética sobre susceptibilidade do hospedeiro a 

doenças infecciosas. O principal objetivo desses estudos é a busca ativa de polimorfismos 

genéticos que possam vir a auxiliar na identificação de indivíduos com maior 

probabilidade de desenvolver as doenças uma vez que sejam expostos ao agente 

infeccioso. No final dos anos 90, muitos genes que codificam citocinas e quimiocinas 

foram identificados, o que permitiu, por sua vez, a localização de vários polimorfismos 

nesses genes e em conseqüência um grande avanço nos estudos sobre os aspectos dessas 

variações e sua influência em várias doenças. Porém, a maioria dos estudos iniciais avaliou 

um único lócus como estratégia de análise, sendo cada variante testada individualmente 

para associação com o fenótipo específico. Atualmente, para doenças infecciosas tem sido 

sugerido que o ideal é testar vários marcadores, já que a susceptibilidade genética é 

atribuída ao efeito de múltiplos genes polimórficos, tendo cada um, individualmente, uma 

contribuição muito sutil para a doença (Duggal e Beaty, 2008).  

Na era pós-genômica, embora os mediadores da imunidade ainda sejam importantes 

alvos para as pesquisas, projetos como Hapmap (Projeto internacional de mapas de 
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haplótipos do genoma humano), estudos de associação tipo “Genome Wide” (GWAS), 

além dos avanços nas plataformas de genotipagens e seqüenciamento, levaram a 

descoberta de vários marcadores que não são trivialmente implicados na etiologia de 

doenças. Em relação ao GWAS, além da descoberta de fatores de risco a doenças em 

grande escala, uma das principais contribuições para o entendimento da susceptibilidade do 

hospedeiro a doenças foi a identificação de novas regiões cromossômicas associadas com 

doenças complexas, a exemplo da doença de Crohn e câncer de próstata (Libioulle et al., 

2007; Gudmundsson et al., 2007).  

A contribuição destas novas ferramentas abriu um leque de possibilidades de 

fatores que podem, de fato, ter relação com a susceptibilidade a doenças infecciosas, 

principalmente considerando que antes dos mediadores da imunidade inata e adaptativa 

iniciarem suas funções, várias moléculas do hospedeiro interagem com os patógenos, 

podendo contribuir para uma resposta adequada ou não. O fato é que constantemente os 

patógenos conseguem emergir com uma nova virulência ou sofrem mutações que os 

tornam mais eficientes nos processos infecciosos, em contrapartida, o hospedeiro vai 

tentando se adaptar aos patógenos, ocorrendo uma interação dinâmica e constante entre 

hospedeiro e patógeno, o que determina o desfecho da doença. Entre as estratégias 

utilizadas pelo organismo humano para identificar e eliminar microorganismos 

patogênicos, encontam-se, além das citocinas uma série de moléculas que interagem juntas, 

direta ou indiretamente, como os genes HLA, receptores de imunoglobulinas, lectinas de 

ligação a manose, dentre outros.  

De modo geral, os genes HLA, localizados no loco MHC, são muito variáveis e 

importantes na regulação e desenvolvimento do nosso sistema imune, assim como no 

reconhecimento e na forma como respondemos aos patógenos. Os genes do HLA de classe 

I, por exemplo, fazem principalmente a apresentação de antígenos as células TCD8+ e 

ativação de células NK, ao passo que, os de classe II participam do processamento e 

apresentação de antígenos as células TCD4+ (Blackwell et al., 2009). Ao nível 

populacional o loci do HLA de classe I apresenta diferenças consideráveis na freqüência 

alélica dentro e entre diferentes grupos étnicos (Africanos, Asiáticos e caucasianos) 

(Chandanayingyong et al., 1997; Cao et al., 2004; Middleton et al., 2000). Existem vários 

trabalhos na literatura em diferentes populações, descrevendo a associação do HLA com a 

susceptibilidade a diversas doenças, causada por praticamente todos os grupos de agentes, 

indo desde vírus, bactérias, protozoários até helmintos (Mira, 2006; Slephens, 2008; Mc 
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Nicholl et al., 2008). Vale ressaltar que esta notável variabilidade dos genes HLA ilustra 

perfeitamente a importante pressão seletiva que os patógenos exercem sobre as populações 

humanas. 

Os receptores de imunoglobulinas, por sua vez, são glicoproteínas que ao se ligar 

aos anticorpos disparam um mecanismo de sinalização intracelular que resulta na ativação 

da resposta imune celular incluindo, fagocitose, degranulação e endocitose. Variações 

genéticas nestes receptores também já foram associadas a várias doenças, a exemplo das 

inflamatórias, reumáticas e auto-imunes, como lúpus e artrite reumatóide (Croker e 

Kimberly, 2008). Como as imunoglobulinas têm uma função crucial, principalmente na 

interface entre a resposta imune inata e adquirida, tais polimorfismos podem afetar a 

intensidade da resposta do hospedeiro e serem considerados fatores de risco a infecções 

(Croker e Kimberly, 2008). 

As lectinas de ligação a manose são outro grupo de moléculas cogitadas como 

importantes na susceptibilidade do hospedeiro a doenças infecciosas, principalmente por 

serem importantes componentes do sistema imune inato. Elas reconhecem e ligam-se, com 

alta afinidade, a carboidratos presentes em microorganismos podendo promover a 

opsonização seguida de fagocitose independente do complemento; modular a resposta 

inflamatória e ainda promover a apoptose. Baixas concentrações de lectinas no plasma já 

foram associadas com deficiências imunes comuns (Thompson e Williams, 2005) e 

polimorfismos no gene desta molécula podem também produzir alterações estruturais na 

proteína e comprometer suas funções (Bellamy, 2008). Entre as doenças que já foram 

associadas com deficiências dessas lectinas estão à fibrose cística, hepatite B crônica e 

leishmaniose visceral (Garred et al.,1999; Santos et al., 2001; Chong et al., 2005). Vale 

destacar que polimorfismos nos genes do receptor da vitamina D e SLC11A1 (NRAMP1- 

proteína macrofágica associada à resistência natural), também já foram associados com 

várias doenças, entre elas a hanseníase e leishmanioses (Abel et al., 1998; Cooke e Hill, 

2008; Castellucci et al., 2010). 

Além da relevância das variações nas moléculas que participam da resposta do 

hospedeiro a doenças infecciosas, existem também os fatores inespecíficos, inerentes do 

hospedeiro, como idade e peso que podem influenciar nos desfechos das infecções. Ainda 

podem ser somados a estes o estado de saúde geral do indivíduo e as co-infecções que 

podem inclusive agravar ou mascarar uma infecção específica (SVS/MS, 2004). 
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Como exposto acima, parece evidente, que as doenças complexas são 

potencialmente afetadas por uma combinação de fatores, que são determinantes para uma 

resposta imune protetora, insuficiente ou exacerbada podendo levar a patologia, resultando 

em indivíduos que são susceptíveis ou resistentes e ainda outros que desenvolvem doença 

de forma moderada, podendo até curar espontaneamente. Em contrapartida, o avanço dos 

softwares, das técnicas e metodologias disponíveis para análises das variações genéticas 

humanas revelaram uma grande quantidade de marcadores de susceptibilidade a doenças, 

permitindo a avaliação de vários mediadores que atuam em fases distintas das respostas 

imunes, o que parece promissor para o entendimento da dinâmica da interação entre 

parasito e hospedeiro no curso das doenças infecciosas. Vale ressaltar que a escolha de 

genes candidatos para este tipo de análise é uma tarefa muito difícil dada à quantidade de 

genes que potencialmente tem importância nas respostas imunes, mas geralmente a escolha 

é baseada no papel crítico do gene na patogênese da doença e sua localização no genoma.  

 

7-  Marcadores moleculares em doenças infecciosas 

 

Existem vários tipos de marcadores moleculares no genoma humano como 

microssatélites, também denominados de STR (Pequenas repetições in tandem), 

minissatélites ou locos VNTR (Número de repetições variáveis in tandem) e os 

polimorfismos de base única (SNPs), que podem ser utilizados para se determinar, com 

mais precisão, possíveis regiões associadas com doenças (Pacheco et al., 2009). No 

entanto, os STR e VNTR por serem multialélicos tornam-se mais caros e difíceis de serem 

genotipados, assim, os SNPs são os mais utilizados até o momento.  

Os SNPs são mutações pontuais bialélicas e aparecem com uma freqüência superior 

a 1% nas populações. Eles apresentam uma densidade muito variável, dependendo da 

região do genoma estudada, podendo ser observados um SNP a cada 50-100pb, em regiões 

mais densas, e 500-1000pb, nas menos densas (Pacheco et al., 2009). Logo, os SNPs são 

amplamente distribuídos ao longo do genoma sendo mais fácil e barato identificar 

marcadores que podem ser utilizados em estudos de associação a doenças. Outra questão 

importante é que devido à alta densidade, os SNPs próximos podem ocorrer em blocos e 

tendem a ser herdados juntos com freqüência acima do esperado, porque muitos surgiram 

por eventos mutacionais que ocorreram uma vez no ancestral (Teri et al., 2008). Vale 

destacar que os SNPs herdados juntos, em haplótipos, com alta freqüência apresentam um 
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forte desequilíbrio de ligação (DL), e a sugestão é que o DL entre muitos SNPs vizinhos 

geralmente persiste porque recombinações meióticas não são aleatórias ocorrendo em 

regiões específicas dos cromossomos chamadas comumente de “hotspots” (McVean et al., 

2004). Os SNPs também são considerados a principal fonte de variabilidade entre os seres 

humanos, principalmente quando localizados em regiões codificantes do DNA, alterando 

os aminoácidos. No entanto, a maioria dos SNPs estão localizados em regiões não 

traduzidas do DNA, ou seja, inter e intragênicas  (Pacheco et al., 2009). Atualmente, estão 

disponíveis online dados sobre as freqüências de vários SNPs em populações de origens 

étnicas diferentes como: Africanos, Asiáticos e Caucasianos. Informações sobre SNPs 

encontram-se atualizadas em sites como dbSNPs (http://snp.nih.gov/SNP); o consórcio de 

SNPs (http://snp.cshl.org) e o projeto HapMap- Mapa internacional de haplótipos 

(http://hapmap.org), e podem ser utilizados para procurar ou localizar SNPs que 

apresentam características relevantes para serem investigados como candidatos a 

susceptibilidade a doenças. Para os genes de citocinas, por exemplo, vários SNPs já foram 

identificados e estudados em doenças complexas (doenças causadas por uma série de 

fatores, incluindo o ambiente e genética) como as infecciosas e auto-imunes (Moraes et al., 

2008; Haverkamp e Holland, 2008). 

 

8- Estudos genéticos na leishmaniose tegumentar Americana 

 

Como exposto acima, não há dúvidas que as doenças infecciosas são multifatoriais, 

sendo as variações genéticas dos indivíduos um dos principais fatores no direcionamento 

da manifestação e agravamento das doenças. No caso das leishmanioses em função da 

mesma espécie do parasito causar doença com níveis de gravidade diferentes dentro de 

uma mesma população, reforça essa idéia. Nos últimos anos, alguns grupos de pesquisas 

vêm utilizando marcadores genéticos para avaliar qual a influência das variantes genéticas 

do hospedeiro na susceptibilidade e gravidade a LTA. No entanto, se comparamos o 

número de publicações sobre este tema na LTA, com outras doenças infecciosas, como 

hanseníase e tuberculose, por exemplo, observamos que existem poucos trabalhos na LTA. 

De certo, um dos principais problemas que podem justificar essa carência de publicações é 

a dificuldade na montagem de um grupo de estudo ideal, tanto de pacientes como de 

controles, que contemplem os requisitos sugeridos em estudos dessa natureza, como por 

exemplo, número da população e desenho de estudo adequados, como descritos em 
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Pacheco e colaboradores (2009). No caso de estudos com indivíduos curados existem 

vários critérios que podem ser considerados no processo de seleção do grupo de estudo, 

como forma clínica, resposta a terapia, tempo de cura, naturalidade entre outros, que se 

forem utilizados na sua totalidade muitas vezes inviabiliza que se consiga um número 

suficiente de indivíduos para realização da pesquisa. 

As análises de susceptibilidade genética em doenças complexas podem ser 

realizadas tanto através de estudos de ligação quanto em estudos de associação. De um 

modo geral, estas duas metodologias diferem principalmente devido ao fato de que, os 

estudos de ligação respondem perguntas relacionadas a um lócus, enquanto os estudos de 

associação respondem perguntas a respeito de alelos (Strachan e Read, 2002). 

Os estudos de ligação podem ser utilizados como uma primeira etapa de estudo de 

um Caráter específico, uma vez que podem ser úteis para o mapeamento de diversas 

regiões no genoma que contenham um gene relacionado à doença. Este tipo de análise é 

conduzido obrigatoriamente em amostragens de famílias e geralmente têm seus resultados 

apresentados como um “logaritmo de probabilidades” calculado em função da fração de 

recombinação ou da posição no cromossomo, medida em centimorgans (cM, equivalente a 

1 x 106
 bases). Este valor, conhecido como “LOD score” indica evidência de ligação 

significativa quando maior ou igual a três (Teare e Barret, 2005). Por outro lado, os estudos 

de associação, podem ser desenvolvidos utilizando tanto amostragem de famílias como 

populacionais, ou seja, de indivíduos não relacionados. 

Os estudos baseados em populações podem pertencer a dois tipos principais: os 

estudos de coorte e os estudos caso-controle. Ambos consistem na comparação entre 

grupos, sendo diferentes apenas na maneira como os grupos são formados. Nos estudos de 

coorte os indivíduos são selecionados segundo o status de exposição ao fator de risco. Já, 

nos estudos caso-controle os indivíduos são subdivididos em afetados (casos) e não 

afetados (controles) e a distribuição alélica nos dois grupos é comparada. Este desenho é 

ideal para estudos genéticos de associação em que se deseja verificar a homogeneidade de 

freqüências de determinado marcador em indivíduos sadios e afetados. Como resultado, 

pode ser observado uma freqüência aumentada de um determinado alelo em pacientes, 

caracterizando a suscetibilidade, ou em controles, caracterizando resistência. Um terceiro 

resultado pode consistir na associação de um determinado lócus cujo genótipo não 

influencia diretamente o fenótipo em questão, desde que o mesmo esteja em desequilíbrio 

de ligação com o lócus associado ao fenótipo estudado (Abel e Demenais, 1998). A 
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evidência de associação é apresentada geralmente através dos valores de Odds Ratio (OR), 

que representam uma razão entre as probabilidades de o indivíduo carreador do alelo de 

risco estar ou não com a doença em questão. No entanto a estratificação da população é 

considerada um fator importante que pode afetar este tipo de estudo.  Para evitar este 

problema, geralmente nestes estudos são utilizadas amostragens familiares, comumente 

chamadas “famílias nucleares”, compostas pelos pais biológicos e um filho afetado. Este 

tipo de estudo é ideal para os testes de desequilíbrio de transmissão (TDT), cujo princípio 

estatístico foi descrito em 1993 (Spielman et al.,1993). Este tipo de abordagem tem como 

finalidade determinar o padrão de transmissão dos alelos de um determinado marcador a 

partir de pais heterozigotos para os filhos afetados, utilizando os alelos não transmitidos 

pelos pais como controle daqueles que foram transmitidos (Strachan e Read, 2003).  

 Vale ressaltar que, uma questão relevante nos estudos genéticos em doenças 

infecciosas é a escolha do marcador. De maneira geral, um gene candidato pode ser 

proposto caso a função biológica exercida por seu produto tiver alto potencial de 

influenciar na patogênese da doença (Segal e Hill, 2003; Hill, 2001). No caso específico 

das leishmanioses os genes dos mediadores do processo inflamatório são considerados 

fortes candidatos.  

Na América do sul, ao que parece, o primeiro estudo avaliando a influência de 

polimorfismos genéticos na LTA foi o trabalho de Cabrera e colaboradores (1995), na 

Venezuela, utilizando um estudo caso-controle com o SNP TNF -308G>A, no qual foi 

observada para pacientes com leishmaniose mucosa, uma maior freqüência do alelo TNF -

308A em homozigose e também em condições de heterozigose, quando comparado ao 

grupo controle, indicando a possível associação do polimorfismo com o risco do 

desenvolvimento da doença.  

No Brasil o grupo de Carvalho e colaboradores da região Nordeste foram pioneiros 

nos estudos avaliando a influência de polimorfismos genéticos na LTA, sendo o primeiro 

trabalho publicado em 2006 por Castellucci e colaboradores, no qual, através de um estudo 

caso-controle e famílias nucleares, foi observada uma associação entre o alelo IL-6 -173C 

do SNP IL-6 -174 G>C com a leishmaniose mucosa, além de documentar uma menor 

produção da IL-6 pelos indivíduos com o genótipo CC, considerados baixo produtores 

desta citocina. Mais recentemente o mesmo grupo, através de um estudo caso-controle 

mostrou associação entre o alelo IL-8RA (CXCR1) +2607C, considerado o mais freqüente 

do gene IL-8RA +2607 G>C, com a leishmaniose cutânea, sendo este achado sustentado 
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pela análise baseada em famílias (FBAT); bem como foi demonstrada a associação do 

alelo IL-8RA (CXCR1) +2607G, mais raro, com a leishmaniose mucosa (Catellucci et al., 

2010). Ainda neste estudo foi observada uma associação do polimorfismo de 

inserção/deleção (in/del) 3’ do gene SLC11A1 com a leishmaniose cutânea. 

Complementando os achados deste grupo, um estudo sobre o SNP CCL2/MCP-1 -2518A/G 

mostrou que o genótipo recessivo GG foi mais freqüente em indivíduos com leishmaniose 

mucosa; sendo confirmada pela análise de FBAT uma associação do alelo G com a 

leishmaniose mucosa sob o modelo recessivo (Ramasawmy, Castellucci et al., 2010). 

Também neste estudo foi documentado que indivíduos com o genótipo GG produziram 

níveis maiores de MCP-1 no plasma e em macrófagos quando comparados àqueles com o 

genótipo AA (Ramasawmy, Castellucci et al., 2010). 

Também utilizando uma população do Nordeste destaca-se o estudo de Salhi e 

colaboradores (2008) no qual foi observado que a presença do alelo IL-10 -819C do SNP 

IL-10 -819C>T representava um risco aumentado ao desenvolvimento de lesões cutâneas 

sendo também visto que o genótipo CC estava relacionado com uma produção aumentada 

da IL-10 quando comparado aos genótipos CT e TT. 

Nosso grupo vem estudando genes candidatos a susceptibilidade e gravidade à 

leishmaniose tegumentar Americana nos últimos anos, porém, utilizando uma população 

oriunda da região Sudeste. No nosso estudo caso-controle avaliando a influência do SNP 

IFNG +874T>A na LTA, embora não tenha sido observada uma associação deste 

polimorfismo com a doença per se, foi verificada uma produção aumentada do IFN-γ na 

leishmaniose cutânea nos indivíduos com os genótipos TA e TT quando comparado ao 

genótipo AA (Matos et al., 2007). No Quadro 1, encontra-se descrito os principais estudos 

de associação na LTA realizados no Brasil, utilizando SNPs como marcadores moleculares 

de genes candidatos a susceptibilidade e gravidade à doença.  
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Quadro 1: Principais estudos de associação na leishmaniose tegumentar americana  realizados no Brasil utilizando 
polimorfismos de base única (SNPs) como marcadores de genes candidatos a susceptibilidade e gravidade a doença 

Gene SNP 
Desenho 

estudo 
População* Genótipo/Alelo – Fenótipo** Referência 

IL-6 -174 G/C 

Caso-controle 

Nordeste  

C- risco à LM (OR=2,55 ;1,32-491; 0,005) 

Castellucci et al., 2006 Famílias 

nucleares 

C- risco à LM (0,00017) 

IFNG +874 T/A Caso-controle Sudeste Sem associação Matos et al., 2007 

IL-10 -819 C/T Caso-controle Nordeste 
C- risco desenvolvimento das lesões a LC (OR=2,5 

(1,12-5,7; 0,003) 
Salhi et al., 2008 

IL-8RA +2607 G/C 

Caso-controle 

Nordeste 

C- risco à LC (OR=2,38 (1,32-4,57; 0,009) 

Castellucci et al., 2010 

Famílias 

nucleares 
C- risco à LC (0,045) 

SLC11A1 

+1729 

+55del4 

In/del 

Famílias 

nucleares In/Del- risco à LC (0,011) 

CCL2 -2528 A/G 

Caso-controle 

Nordeste 

GG- risco à LM (OR=1,78 (1,01-3,14; 0,045) 
Ramasawmy, Castellucci 

et al., 2010 
Famílias 

nucleares 

G- risco à LM (0,007) 

   *Região do Brasil **O fenótipo de suscetibilidade acompanha os valores de Odds Ratio (IC 95%; valor de P) ou (Valor de P) 
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 Como podemos observar no quadro 1, existem estudos genéticos importantes na 

LTA, sendo o grupo de Carvalho e colaboradores o que mais contribuiu sistematicamente 

para o entendimento sobre a influência genética do hospedeiro na doença. No entanto, eles 

estão mais concentrados na região nordeste, especificamente em uma população residente no 

município de Corte de Pedra, Sul da Bahia, uma área endêmica da LTA. Estudos genéticos 

em outras áreas do Brasil, como por exemplo, na região norte, que atualmente é responsável 

por 45% dos casos registrados de LTA, certamente iria, igualmente, contribuir para nosso 

entendimento sobre a dinâmica da doença no Brasil no contexto genético do hospedeiro. 

 

8.1- Interleucina 10 (IL-10) 

 

Inicialmente a interleucina-10 (IL-10) foi descrita como uma citocina 

antiinflamatória produzida por células T CD4+, com fenótipo Th2 (T helper 2), como 

principal mediador da inibição de produção do IFN-γ por células Th1 (Fiorentino, Bond e 

Mosmann, 1989). Estudos posteriores descreveram que diferentes tipos celulares, 

principalmente monócitos, macrófagos, linfócitos TCD4+, TCD8+ e linfócitos B eram 

capazes de produzir IL-10, sendo que sua produção era variável nos diferentes tipos de 

tecido ou durante as fases da resposta imune (Groux et al., 1998; Couper et al., 2008).  

A IL-10 tem emergido como um regulador chave durante infecções por diferentes 

patógenos, podendo exercer seu papel diretamente na imunidade inata ou adquirida, 

limitando a ativação e a diferenciação das células T no linfonodo, bem como suprimir 

respostas pró-inflamatórias nos tecidos, resultando no controle do parasito e como 

conseqüência podendo ocorrer ou não lesões patológicas (Couper et al., 2008). Já foi 

evidenciado, por exemplo, que a IL-10, via sinalização autócrina, é capaz de inibir a 

produção de quimiocinas por células dendríticas (DCs), e bloquear o tráfego dessas células 

para os linfonodos, em conseqüência, ocorre a incapacidade de recrutamento, das células T, 

e diferenciação de celulas TCD4+ naive (Joss et al., 2000). 

Uma questão relevante é que altos níveis de IL-10 podem favorecer aos patógenos e 

à medida que eles escapam do controle imunológico, se replicam rapidamente, o que pode 

levar a uma infecção crônica ou fatal, ou mesmo dificultar o processo de cura ou a ação da 

terapia (Couper et al., 2008). Embora existam vários trabalhos documentando o papel da IL-
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10 na resposta imune, ainda não está claro se durante infecções virulentas, altos níveis desta 

citocina são a causa ou conseqüência do aumento da carga parasitária. 

O gene da IL-10 está localizado no cromossomo 1, região 1q31–1q32, ao longo do 

qual  já foram identificados vários SNPs, depositados no banco de dados dbSNP (NCBI, 

National Center for Biotechnology Information) (Eskdale et al., 1997). Sua região 

promotora é altamente polimórfica sendo encontrados na porção distal os SNPs -3575 (T/A), 

- 2849 (G/A) e -2763 (G/A) que constituem o haplótipo distal; e na porção proximal os 

SNPs -1082 (A/G), -819 (C/T) e -592 (C/A) (Turner et al,.,1997; Crawley et al., 1999). 

Na posição -1082, ocorre a substituição nucleotídica de uma adenina (A) por uma 

guanina (G), dentro de um sítio de ligação ao fator de transcrição ETS (Kube et al., 1995). 

Na posição -819, a substituição de uma citosina (C) por uma timina (T) ocorre em uma 

região de regulação positiva, e a substituição de uma C por A na posição -592 ocorre em um 

sítio de ligação a STAT-3 (Kube et al., 1995). Existe um forte desequilíbrio de ligação entre 

os alelos -819C e -592C, o que resulta na ocorrência do haplótipo ACC ou GCC, quando 

existe uma A ou uma G, respectivamente, na posição -1082. No entanto, a combinação dos 

alelos -819T e -592A, só ocorre na presença do alelo -1082A resultando na formação do 

haplótipo ATA. 

É importante ressaltar que somente três dos quatro haplótipos possíveis foram 

encontrados na população caucasiana (Lazarus et al., 2002; Fife et al., 2006). Juntos os 

haplótipos ACC, ATA e GCC contribuíram para mais de 98% dos haplótipos presentes na 

população norte-americana, com uma pequena representação de um haplótipo raro “ATC” 

(Lazarus et al., 2002). Em populações asiáticas, além de o haplótipo GCC ter sido 

encontrado em menor freqüência, foi observada a ocorrência de outro haplótipo raro, “GTA” 

(Mok et al., 1998). 

Estudos genéticos juntos com funcionais, in vitro e in vivo, conseguiram identificar 

que os diferentes genótipos e haplótipos do gene da IL-10 são associados, com uma 

produção diferencial desta citocina (Eskdale et al., 1999). Grande parte dos trabalhos aponta 

o genótipo - 1082GG, assim como o haplótipo proximal GCC, como indutores de elevada 

expressão da proteína, enquanto que o inverso foi encontrado em relação ao genótipo -1082 

AA e o haplótipo ATA (Turned, 1997; Koss et al., 2000; Reuss et al., 2002; Suráz et al., 

2003; Mörmann et al., 2004; Miteva e Stanilova, 2008; Visentainer et al., 2008). No entanto, 

existem controvérsias na literatura a este respeito, o que sugere que as variantes alélicas do 

promotor da IL-10 podem ter efeitos diferentes na regulação da expressão da citocina de 

acordo ao tipo celular (Kilpinen et al., 2002; Temple et al., 2003; Warlé et al., 2003). 



 

 

Existem vários trabalhos na literatura associando estes polimorfismos da IL

doenças, entre eles merecem destaque os trabalhos com hanseníase (Moraes 

Malhotra et al., 2005; Pereira 

representação esquemática do gene da IL

na Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Representação esquemática da distribuição de SNPs ao longo do gene da 
10. Os SNPs foram agrupados em 2 grupos correlacionados (haplótipos). Em preto o 
haplótipo 1; em azul o haplótipo 2, em vermelho o SNP estudado no presente trabalho. 
Adaptado de Salhi et al., 2008.
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Existem vários trabalhos na literatura associando estes polimorfismos da IL

doenças, entre eles merecem destaque os trabalhos com hanseníase (Moraes 

2005; Pereira et al., 2008) e com leishmaniose (Salh

representação esquemática do gene da IL-10 com os principais SNPs e

Representação esquemática da distribuição de SNPs ao longo do gene da 
Os SNPs foram agrupados em 2 grupos correlacionados (haplótipos). Em preto o 

haplótipo 1; em azul o haplótipo 2, em vermelho o SNP estudado no presente trabalho. 
2008. 

 

Existem vários trabalhos na literatura associando estes polimorfismos da IL-10 com 

doenças, entre eles merecem destaque os trabalhos com hanseníase (Moraes et al., 2004; 

eishmaniose (Salhi et al., 2008). Uma 

10 com os principais SNPs estudados encontra-se 

 

Representação esquemática da distribuição de SNPs ao longo do gene da IL-
Os SNPs foram agrupados em 2 grupos correlacionados (haplótipos). Em preto o 

haplótipo 1; em azul o haplótipo 2, em vermelho o SNP estudado no presente trabalho. 
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8.2- Interleucina 12 (IL-12) 

 

A interleucina 12 (IL-12P70) é uma proteína heterodimérica de 70 KD, constituída 

por duas subunidades, IL-12p35 e IL-12p40 e produzida principalmente por macrófagos, 

células dendríticas e outros tipos celulares (Romani et al., 1997).  Os genes para as 

subunidades IL-12p35 e p40 estão localizados em loci independentes no genoma humano, os 

quais estão respectivamente nos cromossomos 3p12-3q13.2 e 5q31-33 (Gubler et al., 1991; 

Trinchieri, 2003). O receptor da IL-12 (IL-12R) é composto por duas cadeias IL-12Rβ1 e 

IL-12Rβ2, sendo expresso principalmente na superfície das células T ativadas, macrófagos e 

células NK (Pflanz et al., 2002). Estudos vêm mostrando que a subunidade p40 é expressa 

de 10 a 100 vezes mais que a p35, o que sugere que essas subunidades possuem mecanismos 

de regulação independentes (Romani et al., 1997). Outro fato curioso é que a p40 sozinha 

tem a capacidade de ligar-se ao IL-12R e impedir que o hetrodímero (IL12P70) possa 

interagir com o seu receptor, sendo esse um forte indício de se tratar de um mecanismo para 

regular a IL-12p70 (Presky et al., 1996). A cadeia de IL-12p40 associa-se com outras duas 

moléculas p19 e p28 formando, respectivamente as citocinas IL-23 e IL-27, que agem 

sinergicamente com IL-12 estimulando a produção de IFN-γ pelas células T CD4+. No 

entanto, a IL-23 não é eficiente como a IL-12 para induzir a produção de IFN-γ e a 

polarização de células T para um padrão Th1, mas IL-23 é mais eficiente que a IL-12 para 

indução da proliferação de células T de memória (Newport et al., 1996; Holland et al., 

1998).  

A deficiência de IL-12P70 está diretamente relacionada com a redução dos níveis de 

IFN-γ por linfócitos T, o que reforça a idéia que a IL-12p70 juntamente com o IFN-γ são 

essenciais para o controle e erradicação principalmente de patógenos intracelulares como 

Mycobacteria sp. e Salmonella sp. (Ottenhoff et al., 2002; Van De Vosse et al., 2005). 

Recentemente, uma análise completa da seqüência do gene IL-12p40 identificou a presença 

de um polimorfismo localizado na posição +1188 (A/C) na região 3’ não-transcrita (UTR) 

da IL-12p40, também denominada de IL-12B (Yin et al., 2004). Este polimorfismo foi 

associado à maior susceptibilidade de pacientes às doenças auto-imunes, em especial 

diabetes do tipo 1 (Ikeda et al., 2004). Além disso, o SNP IL-12+1188 3’UTR está associado 

ao fenótipo de pacientes infectados com o vírus da hepatite C (HCV) (Stanilova et al., 

2005). Também foi demonstrado que este SNP influencia na produção de IL-12p40 e que 

esta produção é dependente do tipo de estímulo utilizado para indução de sua produção. 
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CMSP obtidas a partir de indivíduos homozigotos em relação aos alelos raros produziram 

menores quantidades de IL-12 quando comparados com indivíduos heterozigotos. Esta 

produção foi maior na presença da glicoproteína ligante de C3b (C3bgp), quando comparada 

com LPS (Zhou et al., 1998; Huffnagle et al., 1999). Este polimorfismo pode ser importante 

em indivíduos infectados por Leishmania uma vez que esses patógenos são fortes indutores 

de IL-12 em modelo murino (Carrera et al., 1996). Esta idéia também é reforçada pela vasta 

quantidade de publicações disponíveis associando o SNP+1188 3’UTR com doenças 

infecciosas, principalmente hanseníase e tuberculose (Tso et al., 2004; Morahan et al., 

2007), causadas por Mycobacterium que apresentam grandes semelhanças com a 

Leishmania, em relação ao  padrão de resposta imune desencadeada pelo hospedeiro após 

infecção. 

 

8.3- Fator inibidor da migração de macrófago (MIF) 

 

O fator inibidor da migração de macrófagos (MIF) foi uma das primeiras citocinas a 

ser descrita, no entanto suas atividades biológicas só foram melhor compreendidas no final 

dos anos 90, a partir de estudos em camundongos Knockout, o que permitiu sugerir seu 

papel na regulação da resposta imune inflamatória (Rossi et al., 1998; Calandra et al., 2000). 

Atualmente o MIF é considerado uma citocina reguladora da imunidade inata, 

principalmente ao nível da resposta inflamatória (Rossi et al., 1998, Yabunaka et al., 2000, 

Morand et al., 2002, Calandra e Roger, 2003). É considerada uma proteína ubíqua já que, 

além de ser encontrada na maioria das células do sistema imune, tem também uma função 

importante nos tecidos periféricos, sendo expressa nos órgãos em contato com o meio 

externo, como os pulmões e tratos gastrointestinal e gênito-urinário, bem como em órgãos 

do sistema endócrino, como o hipotálamo e glândulas pituitária e adrenal (Lois e Bucala, 

2003). Também vale destacar que, diferente das outras citocinas, o MIF é expressa de forma 

constitutiva, estando pré-formada em vários tipos celulares, sendo rapidamente liberadas por 

células do sistema imune quando expostas a estímulos diversos (Calandra e Roger, 2003). 

Em relação ao receptor de MIF, Já foi descrito que CD74 se liga ao CD44 para formar um 

complexo receptor para esta proteína. Além disso, CXCR4 e CXCR2 também são receptores 

descritos para o MIF e ao que parece também podem formar complexos com o CD74 (Shi et 

al., 2006; Bernhagen et al., 2007). 



 

 

O gene de MIF está localizado no cromossomo 22q11.2 e apresenta cerca de 90% de 

homologia em todos os mamíferos; é relativamente pequeno, aproximadamente 1 Kb 

possuindo 3 exóns separados por pequenos íntrons (

encontrados genes homólogos a MIF em galinhas, p

Rogger, 2003, Fingerle-Rowson 

(2008), identificaram um gene ortólogo da MIF na 

deste gene “MIF” era capaz de inibir a apoptose de macrófagos de forma endógena e 

exógena. O único gene homólogo do MIF nos humanos encontrado foi o gene DDT 

(dopacromo tautomerase), 

dois genes podem ser duplicações do mesmo gene ancestral (Esumi 

Roger, 2003). O gene MIF

transversão de G/C na posição 

(Donn et al., 2001); e a repetição do tetranucleótido CATT na posição 

correlacionada com a gravidade da artrite reumatóide. Dada a sua importância na resposta 

imune, nos últimos anos vários grupos vêm utilizando este marcador em estudos de 

associação em muitas doenças, a exemplo da malária, doença de chagas e pneumonia 

(Gómez et al., 2006, Yend 

entanto não existe nenhum estudo na LTA. Uma representação esquemática do 

principais SNPs estudados encontra

 

 

 

 
Figura 4: Representação esquemática da localização dos SNPs mais estudados no gene 
da MIF. Os boxs laranja são os éxons e 
que reperesenta o sítio de ínicio da transcrição.
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MIF está localizado no cromossomo 22q11.2 e apresenta cerca de 90% de 

homologia em todos os mamíferos; é relativamente pequeno, aproximadamente 1 Kb 

possuindo 3 exóns separados por pequenos íntrons (Calandra e Rogger, 2003). Já foram 

encontrados genes homólogos a MIF em galinhas, peixes, cianobactéria, plantas (c

Rowson et al., 2003) e mais recentemente Kamir

, identificaram um gene ortólogo da MIF na L.major e demonstraram que o produto 

deste gene “MIF” era capaz de inibir a apoptose de macrófagos de forma endógena e 

exógena. O único gene homólogo do MIF nos humanos encontrado foi o gene DDT 

 também localizado no cromossomo 22, o que indica que estes 

dois genes podem ser duplicações do mesmo gene ancestral (Esumi et al

MIF apresenta dois SNP associados a doenças humanas: uma 

de G/C na posição -173, que está associada a algumas formas de artrite juvenil 

., 2001); e a repetição do tetranucleótido CATT na posição 

correlacionada com a gravidade da artrite reumatóide. Dada a sua importância na resposta 

ne, nos últimos anos vários grupos vêm utilizando este marcador em estudos de 

associação em muitas doenças, a exemplo da malária, doença de chagas e pneumonia 

2006, Yend et al., 2009, Awandare et al., 2009, Torres 

ão existe nenhum estudo na LTA. Uma representação esquemática do 

studados encontra-se na Figura 4. 

Representação esquemática da localização dos SNPs mais estudados no gene 
. Os boxs laranja são os éxons e em roxo os íntrons. Em destaque o códon ATG 

que reperesenta o sítio de ínicio da transcrição. 

 

MIF está localizado no cromossomo 22q11.2 e apresenta cerca de 90% de 

homologia em todos os mamíferos; é relativamente pequeno, aproximadamente 1 Kb 

Rogger, 2003). Já foram 

eixes, cianobactéria, plantas (calandra & 

e mais recentemente Kamir e colaboradores 

e demonstraram que o produto 

deste gene “MIF” era capaz de inibir a apoptose de macrófagos de forma endógena e 

exógena. O único gene homólogo do MIF nos humanos encontrado foi o gene DDT 

22, o que indica que estes 

et al., 1998, Calandra & 

apresenta dois SNP associados a doenças humanas: uma 

, que está associada a algumas formas de artrite juvenil 

., 2001); e a repetição do tetranucleótido CATT na posição -794, que está 

correlacionada com a gravidade da artrite reumatóide. Dada a sua importância na resposta 

ne, nos últimos anos vários grupos vêm utilizando este marcador em estudos de 

associação em muitas doenças, a exemplo da malária, doença de chagas e pneumonia 

2009, Torres et al., 2009), no 

ão existe nenhum estudo na LTA. Uma representação esquemática do MIF com os 

 

Representação esquemática da localização dos SNPs mais estudados no gene 
em roxo os íntrons. Em destaque o códon ATG 
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8.4- Fator de necrose tumoral (TNF) 

 

O fator de necrose tumoral (TNF) é expresso em duas formas, TNF e TNF-β, sendo 

este último geralmente referido como linfotoxina (LT-α). Trata-se de duas proteínas 

relacionadas tanto estrutural quanto funcionalmente, isoladas em 1984, a partir de 

macrófagos e linfócitos T (Gray et al., 1984, Pennica et al., 1984, Shalaby et al., 1985). 

Tanto o TNF quanto a LT-α são citocinas pró-inflamatórias com algumas funções 

redundantes, já que compartilham o mesmo receptor (TNFαR). 

O TNF é uma proteína homotrimérica de 17kDa produzido principalmente por 

macrófagos, linfócitos T e células natural killer (NK). Trata-se de uma citocina pleiotrópica, 

com várias funções biológicas, dentre elas, o estímulo e recrutamento de neutrófilos e 

monócitos para os sítios inflamatórios; indução da secreção da IL-1 por macrófagos, a qual 

atua de maneira semelhante ao TNF, e ativação de diferentes tipos celulares para a 

erradicação de eventuais microrganismos existentes no tecido inflamado (Bemelmans et al., 

1996). A secreção desta citocina é induzida durante a inflamação aguda, o que resulta em 

uma cascata de sinalização que culmina com a ativação de fatores de transcrição tais como o 

NF-kB, desencadeando eventos que podem levar à apoptose e necrose. Nas leishmanioses o 

papel do TNF parece ser importante e vem sendo relacionado à patogênese da LM, já que 

pacientes com esta forma clínica apresentam grandes quantidades da forma solúvel desta 

citocina (Da-Cruz et al., 1996). 

O grupo de genes TNF localiza-se no braço curto do cromossomo 6, na região do 

MHC de classe III (Spriggs et al., 1992), e são referidos como TNFA, para TNF e LTA para 

LT-α (Kaslow, 2008). Dois polimorfismos na região promotora do gene de TNFA já foram 

descritos, um presente na posição -308 (Wilson et al., 1997) e outro na posição -238 (Kaluza 

et al., 2000). Diferentes relatos na literatura têm apontado a associação destes SNPs com 

várias doenças. Na hanseníase para o SNP TNF -308G>A, existem resultados discrepantes 

em relação à influência do o alelo TNF -308A com as formas mais graves da doença em 

diferentes populações. Shaw e colaboradores (2001) utilizando um desenho de estudo 

familiar associaram o alelo TNF -308A com proteção a hanseníase. Posteriormente, também 

utilizando uma população brasileira, Santos e colaboradores (2002), num estudo caso-

controle, confirmaram o efeito protetor deste alelo. Em contrapartida dados das populações 

indiana (Roy et al., 1999) e tailandesa (Vejbaesya et al., 2007) associaram este mesmo alelo 

à susceptibilidade, ao passo que o estudo da população Malaui não observou associação 
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significativa entre o SNP TNF -308G>A  e a hanseníase (Fitness et al., 2004). 

Recentemente, resultados do nosso grupo obtidos a partir de estudos de meta-análise 

confirmam a existência de uma associação entre o alelo -308A e a proteção contra o 

desenvolvimento da hanseníase (dados não publicados). Em doenças parasitárias, como 

leishmanioses e doença de Chagas o SNP TNF -308G>A também já foi estudado. Cabrera e 

colaboradores (1995) encontraram associação do alelo TNF -308A com o desenvolvimento 

de formas mais graves da LTA, numa população venezuelana. Posteriormente, o mesmo 

alelo foi associado desenvolvimento assintomático e sintomático de leishmaniose viceral 

(LV) após infecção por Leishmania chagasi numa população brasileira (Karplus et al., 

2002). Porém, dados obtidos na população tailandesa não demonstraram nenhuma 

associação deste alelo com a LV. Para doença de chagas este alelo também foi associado 

com a redução da sobrevida em pacientes brasileiros com cardiopatia grave (Rodriguez-

Perez et al., 2005). O alelo TNF -308A também vem sendo associado com infecções por 

Helicobacter pylori (Zambon et al., 2005),  doenças auto-imunes (Sallakci et al., 2005) e 

coronarianas (Vendrell et al., 2003). Por outro lado, outros autores demonstraram não existir 

uma associação deste marcador com a susceptibilidade, por exemplo, a doenças auto-imunes 

como, psoríase ou febre reumática aguda (Nishibu et al., 2002; Berdeli et al., 2006). Uma 

representação esquemática do gene TNF com a indicação do local do SNP TNF-308 pode 

ser visto na Figura 5. 

 

 

 

 



 

 

Figura 5: Representação esquemática da região do MHC III que contém os 
genes LTA e TNFA que codificam respectivamente as proteínas LT
Em vermelho o SNP
et al., 2005. 
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Representação esquemática da região do MHC III que contém os 
genes LTA e TNFA que codificam respectivamente as proteínas LT
Em vermelho o SNP-308 avaliado no presente estudo. Adaptado de Randolph 

 

 

Representação esquemática da região do MHC III que contém os 
genes LTA e TNFA que codificam respectivamente as proteínas LT-α e TNF. 

308 avaliado no presente estudo. Adaptado de Randolph 



 
 

31 
 

8- Justificativa 

 

A leishmaniose tegumentar Americana (LTA) representa um conjunto de 

doenças com características clínicas e imunopatológicas distintas, cuja expressão 

depende, principalmente, de fatores relacionados à resposta imune do hospedeiro. 

Em função da alta endemicidade e morbidade esta doença é considerada um 

importante problema de saúde pública e a busca por novas ferramentas que permitam 

identificar fatores associados à manutenção da cura clínica e o controle da infecção na 

LTA torna-se prioridade. 

Uma vez que, dentro de diferentes populações poucos indivíduos expostos 

desenvolvem a doença; uma mesma espécie do parasito é capaz de gerar um amplo 

espectro de manifestações clínicas dentro de uma mesma população; e que poucos 

indivíduos com formas mais brandas da doença possam evoluir para formas mais graves, 

é muito provável que fatores genéticos do hospedeiro tenham uma participação na 

evolução destes episódios. Assim a identificação de marcadores genéticos que auxiliem 

na susceptibilidade ou progressão para gravidade da doença é sugerida como uma 

alternativa. 

Sendo assim, na busca de compreender mecanismos que podem determinar 

susceptibilidade à LTA e ao desenvolvimento de formas mais graves da doença, o 

presente estudo busca analisar o perfil genético de uma amostra de indivíduos curados de 

leishmaniose tegumentar Americana bem como do seu um grupo controle, formado por 

indivíduos sadios, relacionado aos SNPs IL-10-819C>T, IL-12+1188A>C 3’UTR, MIF-

173G>C e TNF-308G>A, e observar a existência ou não de associação entre as 

variações genéticas presentes nesses indivíduos e a doença em questão, através de 

estudos genético-epidemiológicos e funcionais. 
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II – OBJETIVO GERAL 
 

O objetivo geral do presente estudo consiste em avaliar a influência de marcadores 

genéticos na susceptibilidade e gravidade à leishmaniose tegumentar Americana causada por 

L.braziliensis em indivíduos oriundos do Rio de Janeiro e São Paulo. 

 

1- Objetivos específicos 
 

 

1- Comparar a distribuição alélica e genotípica dos SNPs IL-10-819, IL-12-1188 

3’UTR, MIF-173 e TNF-308 entre grupo de indivíduos curados de leishmaniose 

tegumentar americana e um grupo de indivíduos sadios; 

 

2- Comparar a distribuição alélica e genotípica dos SNPs IL-10 -819C>T, IL-12 -

1188A>C 3’UTR, MIF -173G>C e TNF -308G>A no grupo de indivíduos curados 

das formas cutânea (LC) e mucosa (LM); 

 

3- Avaliar a influência funcional das variantes genéticas dos indivíduos curados com a 

produção das citocinas IL-10, IL-12p70, MIF e TNF; 

 

4- Avaliar se diferentes estímulos induzem uma produção diferenciada das citocinas IL-

10 e TNF em função das variantes genéticas dos indivíduos para os SNPs IL-10 -

819C>T e TNF -308G>A. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III – MATERIAL E MÉTODO

 
1-Desenho experimental 
 

Para identificar se polimorfismos em genes de citocinas envolvidas na resposta 

imune, exercem alguma influência na susceptibilidade ou resistência a LTA, o presente 

trabalho realizou um estudo do tipo caso/controle, no qual ensaios de Biologia Molecular 

foram utilizados para genotipagem dos indivíduos

direta, as freqüências alélicas e genotípicas entre os grupos foram comparadas. Em paralelo 

foram realizados ensaios funcionais 

controles (indivíduos sadios)

(CMSP) desafiadas com diferentes estímulos, para avaliar se esses pol

alguma influência na secreção das citocinas em estudo. Uma representação esq

o delineamento do estudo pode ser observada no E

 

Esquema 1: Representação esquemática do delineamento para o presente estudo
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E MÉTODOS 

Para identificar se polimorfismos em genes de citocinas envolvidas na resposta 

imune, exercem alguma influência na susceptibilidade ou resistência a LTA, o presente 

trabalho realizou um estudo do tipo caso/controle, no qual ensaios de Biologia Molecular 

para genotipagem dos indivíduos e, posteriormente através da contagem 

direta, as freqüências alélicas e genotípicas entre os grupos foram comparadas. Em paralelo 

foram realizados ensaios funcionais in vitro para casos (indivíduos curados de 

(indivíduos sadios), utilizando células mononucleares do sangue periférico 

(CMSP) desafiadas com diferentes estímulos, para avaliar se esses pol

ncia na secreção das citocinas em estudo. Uma representação esq

o estudo pode ser observada no Esquema 1. 

 
Esquema 1: Representação esquemática do delineamento para o presente estudo

 

Para identificar se polimorfismos em genes de citocinas envolvidas na resposta 

imune, exercem alguma influência na susceptibilidade ou resistência a LTA, o presente 

trabalho realizou um estudo do tipo caso/controle, no qual ensaios de Biologia Molecular 

posteriormente através da contagem 

direta, as freqüências alélicas e genotípicas entre os grupos foram comparadas. Em paralelo 

(indivíduos curados de LTA) e 

, utilizando células mononucleares do sangue periférico 

(CMSP) desafiadas com diferentes estímulos, para avaliar se esses polimorfismos exercem 

ncia na secreção das citocinas em estudo. Uma representação esquemática para 

 

Esquema 1: Representação esquemática do delineamento para o presente estudo 
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2- Casuística 
 
 

O presente estudo consistiu inicialmente na seleção dos indivíduos curados de LTA e 

dos controles sadios. No total foram avaliadas amostras de 157 indivíduos com leishmaniose 

tegumentar americana, residentes em áreas endêmicas para LTA, no Rio de Janeiro (RJ) e 

São Paulo (SP), selecionados a partir do banco de dados e amostras do Laboratório 

Interdisciplinar em Pesquisas Médicas (LIPMED). Os critérios utilizados para o diagnóstico 

de LTA nos pacientes foram baseados: (1) História clínica e epidemiológica; (2) 

Intradermorreação de Montenegro; (3) Sorologia para leishmaniose: reação de 

imunofluorescência indireta e/ou ELISA; (4) Detecção do parasito (cultura em meio NNN, 

impressão em lâmina e/ou histopatologia) ou de identificação de DNA de Leishmania 

(amplificação por PCR) (revisto em Da-Cruz e Pirmez, 2005). Todos os indivíduos com 

LTA tiveram confirmação diagnóstica da doença, segundo os critérios descritos acima. 

Posteriormente, os pacientes foram tratados com glucantime, seguindo os esquemas 

terapêuticos estabelecidos pelo ministério da saúde/ OMS (Ministério da Saúde 2006), e 

acompanhados periodicamente, pós- tratamento, para avaliação clínica e imunológica. Para 

o presente estudo foram convocados pacientes com no mínimo um ano de cura clinica, sem 

histórico de reativação da doença.  

A princípio, os indivíduos curados foram agrupados em dois fenótipos distintos de 

acordo com a forma clínica da doença: leishmaniose mucosa (LM) e leishmaniose cutânea 

(LC), organizados de acordo com o gênero masculino (M) e feminino (F), como descrito na 

Tabela 1.  

O grupo controle foi composto por 704 indivíduos, sem história prévia ou 

manifestação da LTA, moradores do Rio de Janeiro (RJ). Estes indivíduos foram 

organizados em dois grupos de acordo com o tipo de estudo que foram inseridos: Grupo G1, 

composto por indivíduos sadios pertencentes ao banco de dados e amostras do laboratório de 

Hanseníase, que participaram apenas dos estudos genéticos, já que o único material 

disponível deles era o DNA; e Grupo G2, composto por voluntários que participaram apenas 

dos estudos funcionais. As CMSP dos integrantes do grupo G2 não apresentaram reatividade 

aos antígenos de Leishmania. As características do grupo controle estão descritos na Tabela 2. É 

importante ressaltar que os indivíduos do grupo G2 são utilizados em vários trabalhos do 

laboratório de Hanseníase. 
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*Resultado apresentado como N **Os dados são apresentados como média±Desvio padrão 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Resultado apresentado como N **Os dados são apresentados como média±Desvio padrão 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1: Distribuição dos indivíduos curados (pacientes) de acordo com a forma 
clínica de leishmaniose tegumentar americana (LTA), gênero e média de idade 

Fenótipo Gênero M/F* Média de 
idade** 

Total 

Cutânea (LC) 74/36 38±17 anos 110 
Mucosa (LM) 29/18 58±11 anos   47 

Total   157 

Tabela 2: Distribuição dos indivíduos sadios (controles) de acordo com o grupo, 
gênero e média de idade 

Grupo Gênero M/F* Média de 
idade** 

Total 

G1 359/322 33±9,6anos 682 
G2 17/5 33±10 anos   22 

Total   704 
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3- Coleta das amostras 
 

Dos indivíduos curados de LTA e controles sadios selecionados para o presente 

estudo, foram coletados aproximadamente 25 mL de sangue periférico obtidos por 

venopunção com a utilização de seringa estéril, sendo que, do total coletado, 5 mL do 

sangue foram armazenados em frascos contendo o anti-coagulante EDTA para ensaios de 

Biologia Molecular e 20 mL foram coletados em frascos contendo heparina e imediatamente 

processados para os ensaios funcionais. A retirada do sangue periférico foi realizada pelos 

médicos responsáveis pelo Ambulatório de Leishmaniose, Divisão de Clínica de Moléstias 

Infecciosas e Parasitárias, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, e pelos 

médicos e enfermeiros do Instituto de Pesquisas Clínicas Evandro Chagas (IPEC), sob 

consentimento formal e aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa em seres humanos da 

Fiocruz (Protocolo CEP 206/03).  

 

4- Ensaios de Biologia Molecular 
 

Os ensaios de Biologia molecular foram realizados no laboratório de Hanseníase. 

4.1- Método para a extração de DNA das amostras de sangue periférico com 

EDTA: 

  O DNA foi extraído a partir de amostras de sangue total baseado no protocolo do 

método salting out (Miller et al., 1988), adaptado em nosso laboratório, portanto com 

algumas modificações. Primeiramente foram adicionados 10 mL de tampão TE (Tris.Cl 10 

mM; EDTA 1 mM) a um tubo cônico de 15  mL contendo 2 mL de amostra de sangue total. 

O conteúdo do tubo foi misturado por inversão e centrifugado a 1.200 x g durante 20 

minutos. O sobrenadante foi desprezado, e ao precipitado foi adicionado mais tampão TE até 

completar o volume de 10 mL. Posteriormente, o material foi homogeneizado no vórtex até 

que o precipitado estivesse completamente dissolvido, e em seguida o tubo foi centrifugado 

a 1.200 x g durante 20 minutos (Esse último passo foi repetido para algumas amostras até 3x 

com o objetivo de eliminar ao máximo a contaminação por hemácias). Após a centrifugação 

o sobrenadante foi descartado e ao precipitado adicionado 600 µL de tampão de lise (Tris-

HCl, 10 mM, NaCl 400 mM e EDTA 2 mM), 80 µL de uma solução de SDS a 10% e 9 µL 

de proteinase K (solução a 25 mg/mL). O material foi homogeneizado no vórtex por 1 

segundo e incubado a 37 ºC durante 12 horas. Em seguida foram acrescentados 200 µL de 
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uma solução de acetato de sódio saturado (6,83 M) e o material foi então centrifugado a 

1.200 x g por 20 minutos. O sobrenadante foi cuidadosamente coletado e transferido para 

um novo tubo de 15 mL; e em seguida adicionado etanol absoluto (2 vezes o volume 

recuperado). A solução foi então misturada por inversão até que o DNA precipitasse. O 

precipitado de DNA foi coletado e transferido para um microtubo de 1,5mL e adicionando-

se a ele 200 µL de etanol 70%. Em seguida o material foi centrifugado a 12.000 rpm por 5 

minutos e o sobrenadante então descartado. O microtubo foi cuidadosamente mantido 

invertido por 30 minutos para que o etanol evaporasse completamente, e finalmente foram 

adicionados 100-200 µL de tampão TE (Tris.Cl 5 mM; EDTA 0,1 mM) ao precipitado de 

DNA. O material foi incubado a 56 ºC até que o precipitado estivesse dissolvido. 

Posteriormente o DNA foi quantificado por espectrofotometria (Nanodrop-

Spectrophotometer ND-100-UNISCIENCE) e em seguida foram preparadas alíquotas de 30-

50 µL do DNA de cada amostra, e estas estocadas a -20ºC. 

 

4.2- Genotipagem por PCR-RFLP 

 

O polimorfismo do gene IL-12 +1188 A>C 3’UTR (rs17875322) foi genotipado 

através da reação em cadeia de polimerase (PCR) seguida da análise do polimorfismo de 

comprimento dos fragmentos de restrição (RFLP), geralmente descrita como PCR-RFLP (do 

inglês polymerase chain reaction – restriction fragment length polymorphism). Este método 

tem como base a amplificação de um fragmento que flanqueia a posição em que se encontra 

o polimorfismo, seguida da digestão dos fragmentos amplificados por uma enzima de 

restrição. Isso permite a genotipagem das amostras através da análise dos diferentes 

tamanhos de fragmentos observados em gel, após a digestão. 

Os dados referentes à amplificação por PCR e as condições de ciclagens do SNP IL-

12 +1188 A>C 3’UTR (rs17875322) encontram-se na Tabela 3. A seqüência de todos os 

iniciadores utilizados encontra-se descritos na tabela 4. Foi utilizado um gel de agarose 

1,7%, corado com SYBR® Safe DNA gel stain (Invitrogen) de acordo com instruções do 

fabricante, para visualização dos produtos do PCR. Os dados referentes à digestão dos 

produtos do PCR (amplicons) encontram-se na Tabela 5.  Em resumo, os produtos dos PCRs 

foram digeridos em 20 µL de reação, contendo 4-5U de enzima de restrição (Invitrogen, CA, 

USA), tampão de digestão 1X (Invitrogen, CA, USA), e 15 µL do produto de PCR. Após o 

período de incubação estabelecido para atuação da endonuclease, os produtos da digestão 

(20µL) foram misturados com 2µL de tampão de amostra (glicerol (50%), corante azul de 



 

 

bromofenol (0,125%), xileno cianol (0,125%) e TE (pH 8.0)

gel de agarose 3% corado com SYBR

eletroforética geralmente ocorria a 100V no tempo necessário para co

fragmentos gerados. Utilizou

facilitar a identificação dos fragmentos presentes em cada amostra

visualizadas sob transluminador de luz UV e analisado

fragmentos de DNA obtidos com o padrão de peso molecular (123pb

foram fotografados pelo sistema de captura de imagem digital (L

Biotecnologia), gravados eletronicamente e impressos. 

acordo com o padrão de bandas gera

 

 

FIGURA 6: Eletroforese em g

final do procedimento era possível vizualiz

138pb. 1-padrão peso molecular de 123pb; 2

homozigoto para o alelo A; 3: Controle negativo; 4 e 6: Exemplo de um 

indivíduo heterozigoto e 5: Exemplo de um indivíduo homozigoto para o alelo 

C. 

 

 

 

 

 

 

 

38 

(0,125%), xileno cianol (0,125%) e TE (pH 8.0)) e submetidos à eletroforese em 

corado com SYBR® Safe DNA gel stain (Invitrogen)

eletroforética geralmente ocorria a 100V no tempo necessário para completa separação dos 

fragmentos gerados. Utilizou-se um marcador de peso molecular de 123pb (invitrogen) para 

facilitar a identificação dos fragmentos presentes em cada amostra. Ao final as bandas foram 

sob transluminador de luz UV e analisados a partir da comparação visual dos 

fragmentos de DNA obtidos com o padrão de peso molecular (123pb-

foram fotografados pelo sistema de captura de imagem digital (L

Biotecnologia), gravados eletronicamente e impressos. Os indivíduos foram genotipados 

acordo com o padrão de bandas gerados como apresentado na Figura 6. 

 

: Eletroforese em gel de agarose 3% corado com SYBR green. Ao 

ocedimento era possível vizualizar três fragmentos: 300, 162 e 

padrão peso molecular de 123pb; 2-Exemplo de um indivíduo 

homozigoto para o alelo A; 3: Controle negativo; 4 e 6: Exemplo de um 

indivíduo heterozigoto e 5: Exemplo de um indivíduo homozigoto para o alelo 
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Safe DNA gel stain (Invitrogen). A corrida 

mpleta separação dos 

se um marcador de peso molecular de 123pb (invitrogen) para 

. Ao final as bandas foram 

s a partir da comparação visual dos 

-invitrogen). Os géis 

foram fotografados pelo sistema de captura de imagem digital (L-PIX – Loccus 

ndivíduos foram genotipados de 

 

 

. Ao 

ar três fragmentos: 300, 162 e 

Exemplo de um indivíduo 

homozigoto para o alelo A; 3: Controle negativo; 4 e 6: Exemplo de um 

indivíduo heterozigoto e 5: Exemplo de um indivíduo homozigoto para o alelo 
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TABELA 3: Condições para amplificação da região polimórfica do gene IL-12  

+1188 A>C 3’UTR 

Reagentes 
IL-12+1188 3’UTR quantidade 

ou [ ] no tubo de reação 

Tampão 10X(Invitrogen CA USA) 1X 

dNTP 2.5mM 2.5mM 

MgCl2 50mM 50mM 

Oligonucleotídeos (F e R)* 10µM cada 

Taq Polimerase (Invitrogen CA USA) 5U/mL 
 

1U/mL 

Amostra de DNA (20-50µg/mL) 2µL 

Água ultra-pura (qsp** 23µL) 23µL 

 

 

 

 

Ciclagens 

(1 ciclo) 

Para desnaturação 94°C-5min 

(35 ciclos) 

94°C-30seg 

54°C-30 seg 

72°C-30seg 

(1 ciclo) 

Para extensão final 72°C-5min 

 

Tamanho dos produtos de PCR 300pb 

                      *F (forward) = primer senso; R(reverse) = primer antisenso **qsq: Quantidade suficiente para 

 

 

 

 

 

TABELA 4. Seqüências dos oligonucleotídeos-iniciadores empregados para tipificação do SNPs 
IL-   12+1188 3’UTR PCR-RFLP 

 

 

 

GENE 

 

SNP 

Oligonuclaotídeos- 

iniciadores 

Sequências 

5’→ 3’ 

 

IL- 12 +1188 (A>C) 
IL-12 3’UTR F 

IL-12 3’UTR R 

5’-TTGGAGGAAAAGTGGAAGA-3’ 

5’-AACATTCCATACATCCTGGC-3’ 

 

F (forward) = primer senso; R(reverse) = primer antisenso 
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TABELA 5. Endonuclease de restrição e fragmentos gerados após digestão dos produtos da PCR do gene 
IL-12 +1188 A>C 3’UTR 

 

 

Como observado na tabela 5, para o SNP rs17875322 a presença do alelo C cria um 

sítio específico para a enzima de restrição TaqI, gerando fragmentos de restrição que 

permitem a análise dos genótipos, sendo fragmentos de 162 e 138pb para o alelo C e 

fragmento de 300 pb em presença do alelo T (Esquema 2).  

 

 

Esquema 2: Padrão de visualização das bandas após a digestão 

com Taq I (SNP IL-12 +1188 3’UTR) 

         Homozigoto 
(CC) 

Heterozigoto (AC) Homozigoto (AA) 

 300 bp 300 bp 
162 bp    162 bp  
138 bp 138 bp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gene 

 

Nucleotídeo 

 

Alelos 

Fragmento 

amplificado 

(pb) 

Endonuclease de restrição, 

quantidade usada (U), 

tempo (h) e temperatura de 

incubação (°C) 

Sítio de 

restrição 

5’→ 3’ 

Fragmento de 

restrição (pb) 

IL-12 +1188 3’UTR A>C 300 Taq I 4U, 12h 65°C 
T↓CGA 

Cliva o alelo C 
162 e 138 
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4.3-  Genotipagem por discriminação alélica 

 

Os polimorfismos dos genes IL-10 -819 C>T (rs1800871), MIF -173 G>C (rs 

755622)  e TNF -308G>A (rs1800629) foram genotipados através da técnica de 

discriminação alélica por PCR em tempo real. As reações de PCR foram feitas utilizando o 

sistema TaqMan Assay (Applied Biosystems), de acordo com instruções do fabricante, e as 

amplificações foram realizadas utilizando o aparelho StepOne Real Time PCR Systems 

(Applied Biosystems). Este sistema é baseado no uso de uma sonda, que tem dois 

fluorocromos, um em cada extremidade. A sonda é dirigida contra uma região interna da 

sequência que se deseja amplificar. Na extremidade 5’ da sonda há um fluorocromo (R) que 

só fluoresce se estiver distante fisicamente do fluorocromo (Q) na posição 3’. Esse segundo 

fluorocromo (Q) funciona como capturador de energia (quencher). Quando o primer 

hibridiza na região 5’, a sonda também o faz no meio da sequência, e à medida em que a Taq 

polimerase avança sintetizando a  fita nova, ela vai degradando a sonda à sua frente, 

liberando o fluorocromo R da sonda e permitindo que o mesmo absorva energia e emita luz. 

No nosso ensaio foram utilizadas os fluorocromos (R), VIC e FAM, específicas para cada 

alelo estudado. As condições das reações de PCR em tempo real estão descritas na Tabela 6 

e os oligonucleotídeos-iniciadores e as sondas utilizadas nos ensaios encontram-se na Tabela 

7. A determinação dos genótipos foi realizada através do software Step One 2.1 software 

(Applied Biosystems), obtendo-se uma razão entre a fluorescência dos dois fluorocromos 

(R).  A representação gráfica de IL-10 -819C versus IL10 -819T  pode ser observada na 

Figura 7. Amostras com fluorescência muito intensa no comprimento de onda do FAM 

foram consideradas homozigotas para o alelo IL-10 -819T, as que apresentaram 

fluorescências equivalentes foram classificadas como heterozigotas e, por fim, as que 

apresentaram fluorescência mais intensa no comprimento de onda do VIC, foram 

identificadas como homozigotos para o alelo IL-10 -819C. 
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*Quantidade ou [ ] no tubo de reação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 6. Condições para amplificação de regiões polimórficas dos genes IL-10 -819 

C>T, MIF -173 G>C e TNF -308 G>A 

Reagentes IL-10  -819C>T* MIF -173 G>A* TNF -308G>A* 

Master Mix (2X) 5uL 5uL 2,5uL 

TaqMan (40X) 0,25uL 0,25uL 0,125uL 

Amostra de DNA (20-

50µg/mL) 
2uL 2uL 1uL 

Água ultra-pura (qsp** 

10µL) 
2,75uL 2,75uL 1,375uL 

Ciclagens 

(1 ciclo) (1 ciclo) (1 ciclo) 

Para desnaturação 94°C-

3min 

Para desnaturação 94°C-

5min 

Para desnaturação 94°C-

5min 

(35 ciclos) (35 ciclos) (35 ciclos) 

94°C-40seg 94°C-1min 94°C-1min 

56°C-45 seg 56°C-1min 57°C-1min 

72°C-40seg 72°C-1min 72°C-1min 

(1 ciclo) (1 ciclo) (1 ciclo) 

Para extensão final 72°C-

10min 

Para extensão final 72°C-

5min 

Para extensão final 72°C-

5min 
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TABELA 7: Seqüências dos oligonucleotídeos-iniciadores e sondas empregadas para 
tipificação dos SNPs  genes IL-10 -819 C>T, MIF -173 G>C  e TNF  -308 G>A pela técnica 
de PCR tempo real 

Gene SNP 
Seqüências  5’→3’ dos olinucleotídeos 

iniciadores 

Seqüências  5’→3’ dos olinucleotídeos 

sondas 

IL-10 -819 C>T 

 

F 5’-GGCACTGGTGTACCCTTGTA 3’ 

R 5’-CATGACCCCTACCGTCTCTATTTT 3’ 

 

 

VIC: 5’CACAGAGATGTTACATCAC 3’ 

FAM: 5’CACAGAGATATTACATCAC3’ 

MIF -173 G>C Código: 2213785-10 Código: 2213785-10 

TNF -308 G>A 

 

F 5’-CCAAAAGAAATGGAGGCAATAGGTT 3’ 

R 5’-GGACCCTGGAGGAGGCTGAAC 3’ 

 

 

VIC: 5’CCCGTCCCCATGCC 3’ 

FAM: 5’CCCGTCCTCATGCC3’ 

F (forward)= primer senso; R (reverse)= primer antisenso. Obs: em negrito e vermelho são demonstrados os 

SNPs  dentificados pelos oligonucleotídeos-sondas 

 



 

 

FIGURA 7: Representação gráfica utilizada para discriminação alélica por PCR em tempo real 

para o SNP IL-10 -819

homozigotos CC e TT estão representados respectivamente em círculos vermelhos e losangos 

azuis e os heterozigotos em triângulos verdes
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Representação gráfica utilizada para discriminação alélica por PCR em tempo real 

819C>T obtido pelo software Step One 2.1 (Applied Biosystems)

homozigotos CC e TT estão representados respectivamente em círculos vermelhos e losangos 

azuis e os heterozigotos em triângulos verdes 

 

 
Representação gráfica utilizada para discriminação alélica por PCR em tempo real 

(Applied Biosystems). Os 

homozigotos CC e TT estão representados respectivamente em círculos vermelhos e losangos 
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5- Ensaio funcional 
 

Os ensaios funcionais foram realizados no Laboratório Interdisciplinar em Pesquisas 

Médicas-IOC (LIPMED-IOC) 

5.1- Obtenção de células mononucleares de sangue periférico (CMSP).  

 

 O sangue com heparina foi diluído na proporção 1:1 em meio RPMI 1640 (Sigma, 

Chemical Co., St. Louis,EUA) completo, ou seja, suplementado com 10mM de hepes, 1,5 

mM de L-glutamina, 0,4 mM de 2-mercaptoetanol e antibióticos (200UI/mL de penicilina e 

estreptomicina 200 µg/mL). O sangue diluído foi cuidadosamente depositado sobre um 

gradiente de Ficoll-Hypaque (Sigma, EUA) na proporção 1:2 (ficoll:sangue diluído), 

formando um gradiente que em seguida foi centrifugado durante 20 minutos, 20ºC a 1.200 x 

g, sem freio (Thermo Fischer Scientific Inc., Massachusetts, EUA) em um rotor de ângulo 

móvel. Ao final da centrifugação o anel formado, contendo as CMSP, foi coletado com o 

auxílio de uma pipeta Pasteur. As células obtidas foram lavadas, duas vezes, com meio 

RPMI na proporção 1:1 por centrifugação durante 10 minutos, 4ºC a 670 x g com freio. Ao 

final de cada centrifugação o sobrenadante foi desprezado e acrescentado ao precipitado 

RPMI, na mesma proporção. Após a última lavagem a quantidade de células viáveis foi 

determinada através da contagem, utilizando o Azul de Tripan (Sigma, EUA), em câmara de 

Neubauer em aumento de 40x em microscópio óptico (Carl Zeiss MicroImaging Inc., 

Thornwood, NY, EUA), e posteriormente as células foram ajustadas para 3 X 106 células/ml 

em RPMI completo acrescido de 10% de soro AB RH+ humano inativado (Sigma, EUA). 

Imediatamente as células eram plaqueadas com e sem estímulos para cultivo in vitro, como 

descrito abaixo no item 2.5.3. 
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5.2-  Preparação de antígenos utilizados para a estimulação de CMSP in vitro 

 

Antígenos de Leishmania braziliensis: Para a produção de antígenos totais de L. 

braziliensis (Ag-Lb) foram utilizadas formas promastigotas de cepas de referência de 

(MHOM/BR/75/M2903) expandidas em frascos de poliestireno de 25cm2 contendo meio de 

cultura Schneider (pH 7.2, “Schneider´s insect medium”, Sigma Chemical Co., St. Louis, 

MO, EUA) suplementado com 1.5mM de L-glutamina (Sigma), 10mM de HEPES (Sigma), 

antibióticos (200 UI de penicilina e 200µg de estreptomicina) e 10% de soro fetal bovino 

(Fundação BIO-RIO, RJ, Brasil). No quinto dia, o meio de cultura contendo as formas 

promastigotas em fase estacionária, foi coletado e centrifugado a 1.900 x g por 15 minutos a 

20°C. O sobrenadante foi desprezado e o sedimento lavado três vezes por centrifugação em 

solução salina fosfatada (PBS, pH 7.2) nas mesmas condições anteriores. O número de 

formas promastigotas foi determinado pela contagem em câmara de Neubauer. O 

precipitado obtido foi ressuspendido em PBS estéril contendo os inibidores de protease (0,1 

mM phenylmethylsuonyl fluoride, 0,01% leucopetina, 0,2 mg/mL inibidor de tripsina e 

1mM benzamidina – Sigma). A seguir, a suspensão foi submetida a 10 ciclos de 

congelamento (-80°C) e aquecimento (60°C) e, posteriormente, a cinco minutos de ultra-

som (Lab-lineUltratip, Labsonic System, Lab-Line Instruments, Melrose Park, IL, EUA) 

para que houvesse um rompimento total dos parasitos. Após esse procedimento a dosagem 

de proteína foi realizada através do Método de Lowry e a concentração de parasito ajustada 

para 1mg/mL (equivalente a 108 promastigotas/mL em PBS). O antígeno total preparado foi 

aliquotado e conservado a -20°C até o momento de uso. 

 

 Antígenos de Toxoplasma gondii: Para a produção de antígenos de T. gondii (Ag-Toxo) 

foram utilizadas formas taquizoítas de cepa C (Fiszman & Coutinho 1980), mantidas por 

passagens sucessivas em peritôneo de camundongos albino suíços. O exsudato foi obtido 

através da lavagem com PBS da cavidade peritoneal dos animais infectados. A suspensão foi 

centrifugada a 40 x g por cinco minutos para sedimentação de detritos e células 

inflamatórias. O sobrenadante foi lavado três vezes por centrifugação a 900 x g por 15 

minutos. Posteriormente os taquizoítas eram ressuspensos em PBS e ajustados para 2 x 108 

parasitos/mL. Para o rompimento dos parasitos e dosagem das proteínas, foram utilizados os 

mesmos procedimentos descritos para L.braziliensis. A concentração de parasitos foi 
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ajustada para 1mg/mL (equivalente a 108 traquizoítas/mL em PBS) e o antígeno então 

aliquotado e conservado a -20°C até o momento de uso. 

 

Antígenos de PPD, LPS e BCGM 

O LPS de Escherichia coli 0111: B4 (L4391- SIGMA), O derivado de proteína 

purificado (PPD) e o BCGM ( Monreau) foram doados respectivamente pelos Laboratórios 

de Microbiologia Celular – IOC/FIOCRUZ-RJ e Fundação Ataulpho de Paiva-RJ 

 

5.3- Cultivo in vitro das células mononucleares obtidas do sangue periférico 

(CMSP).  

 

CMSP na concentração de 3 X 106 células por poço em volume final de 1 mililitro de 

meio completo, foram distribuídas em placas de cultura de 24 poços de fundo chato (BD 

Biosciences FALCON™). Em seguida, foram acrescidos aos poços de cultura os seguintes 

estímulos em triplicata: concanavalina A (Con A, Lectina de Canavalia ensiformis, Sigma, 

EUA) na concentração de 4µg/mL, como mitógeno; antígeno total de L. braziliensis (Ag-Lb) 

na concentração de 50 µg/mL; antígeno total de T.gondii (Ag-TX) na concentração de 50 

µg/mL; derivado protéico purificado de Mycobacterium tuberculosis (Ag-PPD) na 

concentração de 2 µg de antígeno /mL; Lipopolissacarídeo de Escherichia coli (Ag-LPS) na 

concentração de 10 ng/mL; bacilo de Calmette-Guerin de Mycobacterium bovis (Ag-BCG 

M) na concentração de aproximadamente 20 X 106 bactérias/mL; também foi utilizado poços 

contendo células (background-BG) que receberam apenas meio RPMI completo, sendo 

utilizadas como controle. As células foram mantidas em cultura por até 5 dias a 37ºC em 

estufa (Napco®Automatic CO2 Incubator, Precision Scientific Inc., Chicago, IL, EUA) com 

atmosfera úmida em presença de 5% de CO2. O sobrenadante destas culturas foi coletado 

com 24, 72 e 120 horas, aliquotados e estocados a –20ºC para posterior quantificação das 

citocinas. 
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5.4- Detecção das citocinas ,  IL-10,  IL-12p70, TNF e MIF 

 

 Para determinação dos níveis de IL-10, IL-12p70, TNF e MIF foi utilizado o ensaio 

de ELISA (do inglês Enzyme-linked immunosorbent assay). Essa técnica baseia-se na 

visualização de uma reação colorimétrica antígeno-anticorpo que gera cor, mensurável por 

espectrometria (Engvall & Perlman 1971).  Para tal, kits comerciais da R&D System 

(Minneapolis, MN, EUA), específicos para cada citocina, foram utilizados de acordo com as 

instruções do fabricante. Inicialmente placas para imunoensaio de 96 poços de fundo chato 

MaxiSorpTM (Nunc Immunoassay Plates, Nunc) foram  sensibilizadas a temperatura 

ambiente com anticorpos de captura (Capture antibody) durante uma noite. Após este 

período, os poços foram lavados com uma solução de PBS/Tween-20 (Polyoethylene-

sorbitan monolaurate, Sigma, EUA) a 0.05% e bloqueados com reagente diluente (PBS 1X, 

BSA 1%). Posteriormente, as placas foram incubadas a 4⁰C, durante 12 horas, com as 

amostras a serem testadas em duplicata e com a citocina padrão (Recombinant human 

antybody IL-10, IL-12(P70), MIF e TNF. A curva padrão foi realizada com as seguintes 

concentrações: 0, 15.62, 31.2, 62.5, 125, 250, 500 e 1.000pg/mL para  TNF e IL-12p70; 0, 

31.2, 62.5, 125, 250, 500, 1.000 e 2.000 pg/ml para IL-10 e MIF e 0, 62.5, 125, 250, 500, 

1.000, 2.000. Após este período, os poços foram lavados e incubados por 60 minutos com 

anticorpo biotinilado para detecção. Após a lavagem dos poços, foi adicionado 

estreptoavidina-peroxidase (1:200, R&D System, MN, EUA) e ao final de 20 minutos, a 

solução substrato tetrametilbenzidina (TMB) foi adicionada. O desenvolvimento da 

coloração se fazia em um intervalo de tempo variando entre 10-20 minutos e a reação 

interrompida com a adição de ácido sulfúrico 2N (R&D System, MN, EUA). Imediatamente 

as mensurações eram realizadas em um espectrofotômetro (E Max precision microplate 

reader; Molecular Devices, EUA) a uma absorbância de 450nm. A concentração de citocinas 

das amostras era determinada pela comparação com uma curva produzida pelos padrões da 

citocina correspondente; e os resultados eram analisados utilizando-se o programa 

SOFTmax ®Pro 4.0 (Life Sciences Edition, Molecular devices Corporation, EUA). Todos 

os resultados foram expressos como pg/ml. Os sobrenadantes coletados com 24 horas foram 

utilizados para a determinação dos níveis de IL-12(P70) e TNF. Já, os sobrenadantes 

coletados com 72 e 120 horas foram utilizados para dosagem de IL-10 e MIF 

respectivamente. Os limites de detecção das citocinas foram: Para Il-12p70 e TNF (15,6 - 

1000pg/mL); IL-10 e MIF (31,2 - 2000pg/mL). 
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6- Análises Estatísticas   

 

-  Os desvios do Equilíbrio de Hardy-Weinberg para cada SNP foram realizados a partir da 

comparação das frequências genotípicas observadas com as esperadas pela Lei de Hardy e 

Weinberg, utilizando o teste de Qui-quadrado de Pearson.  

 

- Os estudos comparativos entre os indivíduos curados e controles sadios em relação às 

freqüências alélicas e genotípicas, foram realizados através de modelos de regressão 

logística, com cálculo de Odds Ratio (OR) e ajustes para a co-variável não genética, sexo. 

 

- Todas as análises referentes a polimorfismos foram realizadas com o auxílio do pacote 

estatístico “R” versão 2.9.2 (R Development core team, 2008). Para as análises de tendência 

foi utilizado o teste de Cochran-Armitage (Li, 2008). 

 

- Para a análise estatística dos resultados obtidos quanto a produção das citocinas nos 

pacientes e controles, foi utilizado o teste t ou Mann-Whitney, utilizando o software 

GraphPad Prism versão 4.00 para Windows (GraphPad Software, San Diego California 

EUA). Os resultados com valores P<0,05 foram considerados estatisticamente significativos. 

 

- Para a análise estatística dos resultados obtidos quanto aos genótipos e sua relação com a 

produção das citocinas nos pacientes e controles, foi aplicada a análise de variância 

ANOVA ONE-WAY seguida do pós-teste Tukey-Kramer, para múltiplas comparações, 

utilizando o software GraphPad Prism versão 4.00 para Windows (GraphPad Software, San 

Diego California EUA). Os resultados com valores P<0,05 foram considerados 

estatisticamente significativos. 
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IV-  RESULTADOS 
 
1- Análise da produção de IL-10, IL-12p70, MIF e TNF por indivíduos curados de LTA 
(Pacientes) e indivíduos sadios (Controles)  
 

Inicialmente a produção das citocinas IL-10, IL-12p70, MIF e TNF foram 

quantificadas no sobrenadante de células mononucleares do sangue periférico de indivíduos 

curados de leishmaniose tegumentar americana (pacientes) e controles sadios (grupo G2), 

estimuladas com antígenos de L.braziliensis, através do método de ELISA. Como podemos 

observar na Figura 8, para todas as citocinas os indivíduos curados apresentaram níveis 

significativamente mais elevados que os controles sadios. 

 Posteriormente foram avaliados os níveis de produção da IL-10, IL-12p70 e TNF 

entre as diferenças formas clínicas da LTA, leishmaniose cutânea (LC) e leishmaniose 

mucosa (LM). Como exposto na Figura 9, para IL-12p70 e TNF não foram observadas 

diferenças na produção dessas citocinas entre as diferentes formas clínicas da LTA, porém 

para IL-10 os indivíduos com LC apresentaram níveis significativamente mais elevados que 

na LM. 

Não foi possível comparar os níveis de produção de MIF entre as diferentes formas 

clínicas da LTA porque o número de indivíduos com LM, que tiveram os níveis de MIF 

quantificado, foi insuficiente, o que inviabilizou tal análise. 

Observando os dados da Figura 9 e 10 foi possível verificar que além das diferenças 

na produção das citocinas entre indivíduos curados e os controles saudios, havia uma 

heterogeneidade na produção das citocinas nos pacientes e em menor grau nos controles, o 

mesmo sendo observado entre a LC e LM.  

Partimos então para os estudos genéticos, com o intuito de avaliar se SNPs presentes 

nos genes das citocinas supracitadas, poderiam justificar as diferenças observadas nos 

resultados encontrados para as análises acima, já que vários trabalhos da literatura vêm 

sugerindo a influência de SNPs, presentes nos genes das citocinas avaliadas no presente 

estudo, com a susceptibilidade e gravidade para algumas doenças infecciosas, a exemplo de 

tuberculose, hanseníase e também para leishmanioses (Selvaraj et al., 2001; Tso et al. 2004; 

Malhotra et al., 2005; Gómez et al., 2007; Morahan et al. 2007; Vejbaesya et al., 2007;  

Sakthianandeswaren et al., 2009). 
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Figura 8: Análise da produção da IL-10, IL-12p70, MIF e TNF por células provenientes ode 
indivíduos curados de leishmaniose tegumentar americana (pacientes) e indivíduos 
saudáveis (controles). Células mononucleares do sangue periférico foram estimuladas com 
antígeno de L.braziliensis e as citocinas quantificadas pelo método de ELISA. Cada símbolo 
representa um indivíduo. As barras horizontais indicam a mediana. Para análise entre os 
grupos foi utilizado o teste t. A: Produção da IL-10. Os Os valores da IL-10 em pg/mL 
foram: Pacientes (média: 639±SD=552,5 pg/mL; mediana= 432 pg/mL; n= 66) e controles 
(média= 326,5±SD=453,4 pg/mL; mediana= 80; n= 17). Cinco indivíduos do grupo controle 
tiveram níveis indetectáveis de IL-10.  B: produção da IL-12p70. Os valores da IL-12p70 
em pg/mL para os pacientes foram: (média= 182,5±SD=281,9 pg/mL; mediana= 0; n=51); 
para todos os controles (n=17) e quase metade dos pacientes (n=25) os níveis da IL-12p70 
foram indetectáveis. C: Produção de MIF. Os valores de MIF em ng/mL foram: Pacientes 
(média= 62,05±SD=32,57ng/mL; mediana= 64,25ng/mL; n=24) e controles (média= 
10,32±SD=7,73ng/mL; mediana= 6,06ng/mL; n=17). D: Produção de TNF.   Os valores do 
TNF em pg/mL foram: Pacientes (média= 4577±SD=2816pg/mL; mediana= 3864; n=25) e 
controles (média= 1305±SD=1785pg/mL; mediana= 0; n=17). Nove indivíduos controles 
tiveram níveis indetectáveis de TNF. 
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Figura 9: Análise da produção de IL-10, IL-12p70 e TNF por células provenientes de 
indivíduos com leishmaniose Cutânea (LC) e leishmaniose Mucosa (LM). Células 
mononucleares do sangue periférico foram estimuladas com antígeno de L. braziliensis e as 
citocinas quantificadas pelo método de ELISA. Cada símbolo representa um indivíduo. As 
barras horizontais indicam a mediana. Para comparação entre os grupos foi utilizado o teste t 
para IL-10 e TNF; e Mann-Whitney para IL-12p70. A: Produção da IL-10. Os valores da IL-
10 em pg/mL foram: LC (média= 779,4±SD=541,8 pg/mL; mediana= 615 pg/mL; n=52) e 
LM (média= 117,5±SD=55,36 pg/mL; mediana= 113 pg/mL; n=14). B: Produção da IL-
12p70. Os valores da IL-12p70 em pg/mL foram: LC (média= 195±SD=305,8pg/mL; 
mediana= 0pg/mL; n=43) e LM (média= 115,2±SD=20,7pg/mL; mediana= 126pg/mL; n=8). 
26 indivíduos com LC tiveram níveis indetectáveis de IL-12p70. C: Produção de TNF. Os 
valore de TNF em pg/mL foram: LC= (média= 5168±SD=3148 pg/mL; mediana= 4645 
pg/mL; n=17); LM= (média= 3322±SD=1375 pg/mL; mediana= 3864 pg/mL; n=8).  
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2- Estudo Genético 
 

2.1-  Análise da distribuição das frequências genotípicas e alélicas na população 
estudada  
 

Inicialmente foi realizado o cálculo das freqüências alélicas e genotípicas para cada 

um dos SNPs de acordo com as premissas para o equilíbrio de Hardy-Weinberg (EHW). 

Esse tipo de teste é utilizado com freqüência em estudos de genética epidemiológica em 

populações para testar se as freqüências genotípicas e alélicas estão desviando do EHW com 

objetivo maior de verificar a qualidade da genotipificação.  Desvios do EHW no grupo 

controle são sugestivos de problemas técnicos e podem contribuir com erros posteriores de 

análise (Pacheco & Moraes, 2009). A comparação entre a freqüência genotípica observada e 

a esperada para o EHW foi realizado utilizando o teste do qui-quadrado. Após a análise foi 

constatado que o grupo dos pacientes com LTA, para os SNPs IL-12+1188A>C, IL-10 -

819C>T e MIF-173G>C, e os controles encontram-se dentro dos parâmetros estabelecidos 

para o EHW, em relação aos 4 loci estudados (p> 0,05). No entanto, o SNP TNF -308G>A 

no grupo dos pacientes desviou do equilíbrio (p<0,05).  

As freqüências genotípicas e alélicas de cada grupo foram calculadas com a 

utilização do software “R” versão 2.9.2 (R Development core team, 2008), através dos 

modelos de regressão logística, com cálculo de Odds Ratio (OR) e valor de P. A distribuição 

das freqüências alélicas e genotípicas para cada um dos SNPs estudados, em indivíduos 

curados de LTA (Pacientes) e os indivíduos sadios (Controles), podem ser visualizadas na 

Tabela 8.  
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Tabela 8- Distribuição das frequências alélicas e genotípicas de regiões polimórficas em 
genes de citocinas nos indivíduos curados de leishmaniose tegumentar Americana 
(pacientes) e indivíduos sadios (controles) 

SNP Genótipo **Pacientes (%) Controles (%) OR (IC 95%; P) ***OR (IC 95%); P 

IL-10 -819 

C>T 

 
    

CC* 61 (0,40) 89 (0,46) - - 
CT 70 (0,46) 81 (0,42) 1,26 (0,80-1,99; 0,32) 1,20 (0,7-1,91; 0,45) 
TT 21 (0,14) 24 (0,12) 1,27 (0,70-2,49; 0,47) 1,78 (0,6-2,35; 0,64) 

Total 152 194   
Alelo C 192 (0,63) 259 (0,67) - - 
Alelo T 112 (0,37) 129 (0,33) 1,17 (0,75-1,82; 0,48) 1,11 (0,70-1,77; 0,63) 

Carreadores 
de T 91(0,60) 105 (0,54) 1,26 (0,82-1,94; 0,28) 1,19 (0,76-1,85; 0,44) 

IL-12 +1188 

A>C 

 
    

AA* 
82 (0,56) 381 (0,56) - - 

AC 
51 (0,35) 252 (0,37) 0,94 (0,64-1,38;0,75) 0,92 (0,63-1,36; 0,70) 

CC 
13 (0,09) 49 (0,07) 1,23 (0,64-2,37; 0,53) 1,23 (0,64-2,37; 0,53) 

Total 
146 682   

Alelo A 
215 (0,74) 1014 (0,74) - - 

Alelo C 
77 (0,26) 350 (0,26) 1,03 (0,69-1,55; 0,85) 1,03 (0,68-1,54; 0,88) 

Carreadores 
de C 

64 (0,44) 301 (0,44 0,98 (0,68-1,41; 0,94) 0,97 (0,68-1,40; 0,89) 

MIF -173 

G>C 

GG* 
72 (0,53) 237 (0,65) - - 

GC 
52 (0,38) 110 (0,30) 1,55 (1,02-2,37; 0,04) 1,54 (1,00-2,35; 0,04) 

CC 
12 (0,09) 20 (0,05) 1,97 (0,92-4,23; 0,08) 2,03 (0,94-4,37; 0,06) 

Total 
136 367   

Alelo G 
196 (0,72) 584 (0,80) - - 

Alelo C 
76 (0,28) 150 (0,20) 1,50 (0,96-2,37; 0,07) 1,51 (0,96-2,38; 0,07) 

Carreadores 
de C 

64 (0,47) 130 (0,35) 1,62 (1,08-2,41; 0,017) 1,61 (1,08-2,41; 0,018) 

TNF-308 

G>A 

 
    

GG* 
117 (0,77) 501 (0,76) - - 

GA 
23 (0,15) 148 (0,22) 0,66 (0,41-1,07; 0,09) 0,65 (0,40-1,07; 0,09) 

AA 
11 (0,08) 12 (0,02) 3,92 (1,69-9,11; 0,001) 3,83 (1,64-8,94; 0,001) 

Total 
151 661   

Alelo G 
257 (0,85) 1150 (0,87) - - 

Alelo A 
45 (0,15) 172 (0,13) 1,17 (0,70-1,93; 0,53) 1,15 (0,70-1,91; 0,56) 

Carreadores 
de A 

34 (0,23) 160 (0,24) 0,90 (0,59-1,38; 0,66) 0,90 (0,59-1,37; 0,62) 

*genótipo-base. ** Resultado apresentado como total (freqüência).*** OR (Odds ratio) e valor de 
  P ajustados para co-variável sexo; IC (intervalo de confiança); SNP (polimorfismo da base única) 
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2.2- Avaliação das frequências alélicas e genotípicas dos SNPs estudados e à 

susceptibilidade a leishmaniose tegumentar americana per se 

 

Utilizando os dados da Tabela 8 como base, foram realizadas análises entre o grupo 

dos indivíduos curados de LTA e os controles sadios, para verificar a associação das 

variantes genotípicas e alélicas, dos SNPs estudados, com a susceptibilidade a LTA per se. 

Um total de 346 indivíduos, sendo 152 pacientes portadores de LTA e 194 controles 

sadios, teve seu genótipo determinado para o SNPs IL-10 -819. A freqüência dos alelos C e 

T foram respectivamente 0,63 e 0,37 no grupo dos pacientes com LTA, e 0,67 e 0,33 dentre 

os controles. Para o SNP IL-12 +1188 3’UTR, 146 pacientes e 682 controles foram 

genotipados e as freqüências dos alelos A e C foram idênticas em pacientes e controles, 

apresentando valores de 0,74 e 0,26, respectivamente. Para esses dois SNPs, nenhum dos 

genótipos ou alelos estudados apresentou-se estatisticamente associados à LTA per se 

(p>0,05).  

No caso do SNP MIF -173 foram genotipados 136 pacientes e 367 controles, sendo 

as freqüências para os alelos G e C respectivamente 0,72 e 0,28 para os pacientes, e 0,80 e 

0,20 para os controles. Como podemos observar na tabela 8, quando realizamos um teste 

global, existe uma diferença marginalmente significativa entre as freqüências de pacientes e 

controles (P=0,05). A análise comparativa entre genótipos sugere uma associação para o 

grupo de heterozigotos GC, com OR sugerindo risco em relação ao genótipo-base GG (1,55; 

P=0,04). Estes resultados foram confirmados pelo teste estatístico de Cochran-Armitage, 

sugerindo efeito de dose para o alelo G, com P=0,04. Ainda, com relação às freqüências 

alélicas C ou de carreadores do C (GC+CC vs GG) entre pacientes e controles, cofirmou-se 

o efeito de OR indicativa de susceptibilidade com a presença do alelo C sendo que a 

diferença foi marginalmente significativa para o alelo e estatisticamente significativa para a 

análise de carreador (Tabela 8).  

Para o SNP TNF -308, um total de 812 indivíduos foram genotipados, sendo 151 

pacientes e 661 controles. A freqüência dos alelos G e A foi respectivamente 0,85 e 0,15 

para os pacientes, e 0,87 e 0,13 dentre os controles. A observação da tabela 8 indica a 

freqüência do genótipo AA com uma diferença significativa importante entre os pacientes 

(0,07) e controles (0,02), com OR sugerindo risco (OR=3,92; P global=0,0001) em relação 

ao genótipo base GG. Quando aplicamos o teste Cochran-Armitage, o efeito de dose foi 

fortemente confirmado para o alelo A (P=0,003). Não foi observada diferença significativa 

entre as freqüências dos carreadores do alelo A em pacientes e controles (OR=1,17; P=0,54). 
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2.3-  Avaliação das frequências genotípicas e alélicas dos SNPs estudados e a associação 
com gravidade da leishmaniose tegumentar americana  
 
 

A influência dos SNPs na gravidade da LTA foi estudada quando comparadas as 

formas de leishmaniose cutânea (LC) e mucosa (LM), considerada mais grave. As 

freqüências genotípicas e alélicas entre os pacientes com LC e LM foram comparadas. Os 

dados da distribuição genotípica e alélica dos SNPs IL-10 -819C>T, IL-12+1188A>C, MIF 

-173G>C e TNF -308G>A entre os pacientes com LC e LM podem ser observados na 

Tabela 9. 

Para o SNP IL-10-819C>T, 106 pacientes com LC e 46 pacientes com LM, foram 

genotipados e as freqüências dos alelos C e T foram respectivamente 0,63 e 0,37 para a 

forma LC e LM. Conforme representado na tabela 9, não houve diferença significativa entre 

as freqüências genotípicas na LC e LM pelo teste global (P=0,14).  

Resultado semelhante foi observado para o SNP IL-12 +1188 A>C. Nesse caso 

foram genotipados 101 pacientes com LC e 45 com LM e a freqüência dos alelos A e C foi 

respectivamente 0,74 e 0,26 para LC, e 0,72 e 0,20 para LM. Também não observamos 

diferença significativa pelo teste global (P=0,88) entre as freqüências genotípicas na LC e 

LM.  

Em relação ao SNP MIF -173G>C, foram genotipados 94 pacientes com LC e 42 

com LM, sendo a freqüência para os alelos G e C respectivamente 0,69 e 0,31. Como o 

grupo LM não apresentou nenhum genótipo CC, não foi possível realizar os testes 

estatísticos. 

Para o SNP TNF -308G>A, 104 pacientes com LC e 47 com LM foram genotipados, 

sendo a freqüência para os alelos G e A respectivamente 0,86 e 0,14 para LC e 0,84 e 0,16 

para LM. Não observamos diferença significativa entre as freqüências genotípicas e alélicas 

na LC e LM pelo teste global (P=0,136). 
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Tabela 9- Distribuição das frequências alélicas e genotípicas de regiões polimórficas 
em genes de citocinas em pacientes com leishmaniose cutânea (LC) e leishmaniose 
mucosa (LM) 

SNP Genótipo 
 

LC** 
 

LM OR (IC 95%;P) **OR (IC 95%;P) 
IL-10 -819 

C>T 
 

CC* 
40 (0,38) 21 (0,46) - - 

CT 
54 (0,51) 16 (0,35) 0,56 (0,261,21; 0,14) 0,59 (0,27-1,29; 0,18) 

TT 
12 (0,11) 9 (0,20) 1,42 (0,51-3,93; 0,49) 1,53 (0,54-4,34; 0,42) 

Total 
106 46   

Alelo C 
134 (0,63) 58 (0,63) - - 

Alelo T 
78 (0,37) 34 (0,37) 1,00 (0,49-2,06; 0,98) 1,05 (0,50-2,17; 0,89) 

Carreadores de 
T 

66 25 0,72 (0,35-1,45; 0,36) 0,75 (0,36-1,54; 0,43) 

IL-12 +1188 
A>C 

AA* 58 (0,57) 24 (0,58) - - 

AC 34 (0,34) 17 (0,38) 1,20 (0,56-2,56; 0,62) 1,20 (0,56-2,55; 0,63) 

CC 9 (0,09) 4 (0,09) 1,07 (0,30-3,82; 0,91) 1,07 (0,30-3,92; 0,88) 

Total 101 45   

Alelo A 150 (0,74) 65 (0,72) - - 

Alelo C 52 (0,26) 25 (0,28) 1,10 (0,50-2,44; 0,79) 1,11 (0,50-2,46; 0,78) 

Carreadores de 
C 

43 21 1,18 (0,58-2,39; 0,64) 1,18 (0,58-2,39; 0,64) 

MIF -173 
G>C 

 
 

GG* 47 (0,50) 25 (0,60) - - 

GC 35 (0,37) 17 (0,40) 0,91 (042-1,94; 0,81) 0,94 (0,44-2,02;0,88) 

CC 12 (0,13) 0 0; (0-0) 0 (0-0) 

Total 94 42   

Alelo G 129 (0,69) 67 (0,80) - - 

Alelo C 59 (0,31) 17 (0,20) 0,55 (0,23-1,32; 0,18) 0,55 (0,23-1,32; 0,18) 

Carreadores de 
C 

42 17 0,68 (0,32-1,42; 0,30) 0,77 (0,36-1,66; 0,51) 

TNF -308 
G>A 

GG* 80 (0,77) 37 (0,79) - - 

GA 18 (0,17) 5 (0,11) 0,60 (0,20-1,74; 0,34) 0,61 (0,21-1,80; 0,38) 

AA 6 (0,06) 5 (0,11) 1,88 (0,51-6,28; 0,35) 1,94 (054-6,92; 0,30) 

Total 104 47   

Alelo G 178 (0,86) 79 (0,84) - - 

Alelo A 30 (0,14) 15 (0,16) 1,12 (0,43-2,92; 0,80) 1,17 (0,44-3,10; 0,73) 

Carreadores de 
A 

24 10 0,90 (0,39-2,07; 0,80)      0,93 (0,40-2,17; 0,87) 

*genótipo-base. ** Resultado apresentado como total (freqüência).*** OR (Odds ratio) e 
valor de P ajustados para co-variável sexo; IC (intervalo  de confiança); SNP (polimorfismo 
da base única) 
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3-  Avaliação da influência funcional dos polimorfismos nos genes das citocinas na 
leishmaniose tegumentar americana  

 

Existem estudos na literatura avaliando os mesmos SNPs do presente estudo, 

sugerindo que genótipos específicos têm influência em níveis de produção diferentes das 

respectivas citocina (Kroeger et al., 1997; Donn et al., 2002; Stanilova e Miteva, 2005; Salhi 

et al., 2008). Assim, fomos avaliar se os diferentes genótipos dos SNP IL-10 -819C>T, IL-

12 +1188 A>C, MIF -173G>C e TNF -308G>A, tinham infuência funcional na secreção das 

respectivas citocinas IL-10, IL-12, MIF e TNF, por células mononucleares do sangue 

periférico (CMSP), estimuladas com antígenos de L.braziliensis, de indivíduos curados de 

LTA (pacientes) e indivíduos sadios (controles). Para essa avaliação os indivíduos foram 

distribuídos entre os diferentes genótipos dos SNPs citados acima, e a média de produção 

das respectivas citocinas comparadas em relação aos genótipos. 

 

3.1-  SNP IL-10-819C>T  
 

 Para análise da influência funcional do SNP IL-10 -819C>T na LTA, os indivíduos 

curados com a forma cutânea (LC) e a forma mucosa (LM) foram avaliados separadamente, 

já que para IL-10 eles apresentaram diferenças significativas nos níveis de produção (Figura 

9A). Como podemos observar na figura 10A, não foram observadas diferenças significativas 

nos níveis de produção da IL-10, entre os diferentes genótipos do SNP IL-10 -819 C>T (CC, 

CT e TT), nos indivíduos curados tanto de LC, LM como os controles.  

Em função do número reduzido de indivíduos com genótipo IL-10 -819 T/T, os 

carreadores do alelo IL-10 -819T, ou seja, com genótipos IL-10 -819 C/T e IL-10 -819 T/T 

foram agrupados, na LC, LM e controles e os níveis de produção da IL-10, em relação aos 

genótipos IL-10 -819C/C e IL-10 -819C/T foram avaliados. Como podemos observar na 

Figura 10B, também não foram observadas diferenças nos níveis de produção da IL-10 entre 

os genótipos CC e CT na LC, LM e controles. 
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Figura 10: Análise da produção da IL-10 por células provenientes de indivíduos curados de leishmaniose cutânea (LC), leishmaniose 
mucosa (LM) e indivíduos saudáveis (controles) em relação aos diferentes genótipos do SNP IL-10 -819 C>T (CC, CT e TT); e entre os 
genótipos CC e  carreadores do alelo IL-10 -819T (CT). Células mononucleares do sangue periférico foram estimuladas com antígeno de L. 

braziliensis e a IL-10 quantificada pelo método de ELISA. Cada símbolo representa um indivíduo. As barras horizontais indicam a mediana.  
A: Produção da IL-10 na LC, LM e controles em relação aos genótipos CC, CT e TT. Para comparação entre os grupos foi utilizada a análise 
de variância (ANOVA) e teste Tukey’s. Os valores da IL-10 em pg/mL foram: LC com genótipos CC (média= 752,2±SD=479,6 pg/mL; 
mediana= 625,5pg/mL; n=18); CT (média= 800±SD=600,5 pg/mL; mediana= 595 pg/mL; n=28) e TT (média= 764,3±SD=509,5 pg/mL; 
mediana= 665 pg/mL; n=6); LM com genótipos CC (média= 122,2±SD=52,7 pg/mL; mediana= 114 pg/mL; n=5); CT (média= 
117,7±SD=74,9 pg/mL; mediana= 93,5 pg/mL; n=6) e TT (média= 109,3±SD=13,2 pg/mL; mediana= 112 pg/mL; n=3) e controles com 
genótipos CC (média= 318,1±SD=476,1 pg/mL; mediana= 18 pg/mL; n=8); CT (média= 252±SD=319,2 pg/mL; mediana= 96 pg/mL; n=5) e 
TT (média= 436,3±SD=637,3 pg/mL; mediana= 195pg/mL; n=4). B: Produção da IL-10 na LC, LM e controles em relação aos genótipos CC 
e carreadores do alelo T (CT). Para comparação entre os grupos foi utilizado o teste t. Os valores da IL-10 em pg/mL foram: LC com 
genótipos CC (média= 752,2±SD=479,6 pg/mL; mediana= 625,5pg/mL; n=18) e CT (média= 793,7±SD=578,4 pg/mL; mediana= 607 
pg/mL; n=34); LM com genótipos CC (média= 122,2±SD=52,7 pg/mL; mediana= 114 pg/mL; n=5) e CT (média= 114,9±SD=597,4 pg/mL; 
mediana= 110 pg/mL; n=9) e controles com genótipos CC (média= 318,1±SD=476,1 pg/mL; mediana= 18 pg/mL; n=8) e CT (média= 
333,9±SD=461,2 pg/mL; mediana= 96 pg/mL; n=9). 

A 
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3.2-  SNP IL-12 +1188 A>C 3’UTR  
 

Como não houve diferença estatística na produção da IL-12p70 entre os indivíduos 

curados de leishmaniose cutânea (LC) e leishmaniose mucosa (LM) (figura 9B), eles foram 

agrupados e, em seguida, os níveis de produção da IL-12p70 avaliados entre os diferentes 

genótipos (AA, AC e CC). Essa análise não foi realizada para o grupo controle porque todos 

os indivíduos apresentaram níveis de IL-12p70 indetectáveis (Figura 8B). 

Como exposto na Figura 11A, não foram observadas diferenças significativas nos 

níveis de produção da IL-12p70 para os indivíduos curados de LC e LM (pacientes) em 

relação aos diferentes genótipos.  

Posteriormente, os carreadores do alelo IL-12 +1188C foram agrupados e os níveis da 

produção da IL-12p70 comparados entre pacientes com genótipos IL-12 +1188A/A e carreadores 

do alelo IL-12 +1188C. Como apresentado na Figura 11B, também não foram observadas 

diferenças na produção da IL-12p70 entre os dois genótipos avaliados. 
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Figura 11: Análise da produção da IL-12p70 por células provenientes de indivíduos curados de leishmaniose cutânea e 
leishmaniose mucosa (Pacientes) em relação aos diferentes genótipos do SNP IL-12 +1188A>C3’UTR (AA, AC e CC); e entre os 
genótipos AA e carreadores do alelo IL-12 +1188C 3’UTR (AC). Células mononucleares do sangue periférico foram estimuladas 
com antígeno de L.braziliensis e a IL-12p70 quantificada pelo método de ELISA. Cada símbolo representa um indivíduo. As barras 
horizontais indicam a mediana. A: Produção da IL-12p70 em relação aos genótipos AA, AC e CC nos pacientes. Para comparação 
entre os grupos foi utilizada a análise de variância (ANOVA) e o teste Kruskal-Wallis. Os valores da IL-12p70 em pg/mL foram: 
Pacientes com genótipos AA (média= 212±SD=293,9pg/mL; mediana= 87,04pg/mL; n=31); AC (média= 121,4±SD=257,7pg/mL; 
mediana= 0pg/mL; n=16) e CC (média= 197±SD=315,1pg/mL; mediana= 63,52pg/mL; n=4). B: Produção da IL-12p70 em relação 
aos genótipos AA e AC nos pacientes. Para comparação entre os grupos foi utilizado o teste Mann-Whitney. Os valores da IL-
12p70 em pg/mL foram: Pacientes com genótipo AA (média= 212±SD=293,9pg/mL; mediana= 87,04pg/mL; n=31) e AC (média= 
136,6±SD=262,8pg/mL; mediana= 0pg/mL; n=20). 
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3.3-  SNP MIF -173G>C 
 

Como citado acima, para o SNP MIF -173G>C não foram avaliados os níveis de 

produção do MIF em indivíduos curados de LM devido ao número muito reduzido de amostras 

quantificadas.  

Para este marcador, foi avaliada a produção do MIF entre indivíduos curados de LC 

(Pacientes) e controles sadios em relação aos diferentes genótipos do SNP MIF -173G>C. Como 

podemos observar na Figura 12A não houve diferenças estatísticas na produção do MIF no grupo 

de pacientes em relação aos diferentes genótipos, porém, para o grupo controle a média de 

produção do MIF para o genótipo MIF -173G/G apresentou-se maior que o genótipo MIF -

173G/C (p<0,05).  

Na Figura 12B são apresentados os resultados referentes à comparação da produção de 

MIF entre o genótipo MIF -173 G/G e os carreadores do alelo MIF -173C. Os dados mostraram 

que, mesmo após agrupar os carreadores do alelo MIF -173C para pacientes e controles, os 

resultados permanecem iguais aos descritos na análise anterior, ou seja, para os pacientes não 

houve diferenças nos níveis de produção de MIF entre os genótipos MIF -173 G/G e carreadores 

do alelo G MIF -173C; e para os controles o genótipo MIF -173 G/G continuou apresentando 

níveis significativamente mais elevados de MIF que os carreadores do alelo C (p<0,05).  
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Figura 12: Análise da produção de MIF por células provenientes de indivíduos curados de leishmaniose cutânea (pacientes) e 
indivíduos saudáveis (controles), em relação aos diferentes genótipos do SNP MIF -173G>C (GG, GC e CC); e entre os genótipos GG 
e os carreadores do alelo MIF -173C (GC). Células mononucleares do sangue periférico foram estimuladas com antígeno do 
L.braziliensis e o MIF quantificado pelo método de ELISA. Cada símbolo representa um indivíduo. As barras horizontais indicam a 
mediana. A: Produção de MIF em relação aos genótipos GG, GC e CC em pacientes e controles. Para comparação entre os grupos foi 
utilizada a análise de variância (ANOVA) e o teste Kruskal-Wallis. Os valores do MIF em ng/mL foram: Pacientes com genótipos GG 
(média= 60,39±SD=32,93ng/mL; mediana= 64,25ng/mL; n=14); GC (média= 66,24±SD=40,13 ng/mL; mediana= 76,23ng/mL; n=7) e 
CC (média= 59,99±SD=15,18ng/mL; mediana= 55,16ng/mL; n=3); e para os controles com genótipos GG (média= 13,89±SD=7,64 
ng/mL; mediana= 14,50 ng/mL; n=10); GC (média= 3,22±SD=1,72 ng/mL; mediana= 2,91 ng/mL; n=5) e CC (média= 
10,25±SD=5,92 ng/mL; mediana= 10,25 ng/mL; n=2). B: Produção de MIF em relação aos genótipos GG e GC em pacientes e 
controles. Para comparação entre os grupos foi utilizado o teste t. Os valores de MIF em ng/mL foram: LC com genótipos GG (média= 
66,39±SD=32,93 ng/mL; mediana= 64,25 ng/mL; n=14) e GC (média= 64,37±SD=33,67 ng/mL; mediana= 66,39 ng/mL; n=10); e 
controles com genótipos GG (média= 13,89±SD=7,67 ng/mL; mediana= 14,50 ng/mL; n=10) e GC (média= 5,22±SD=4,42 ng/mL; 
mediana= 4,33 ng/mL; n=7). 

 

A  
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3.4-  SNP TNF -308 G>A 

 

Para o SNP TNF -308 G>A não foram realizadas análises comparando os níveis de 

produção do TNF em indivíduos curados (pacientes) e indivíduos sadios (controles), em 

relação aos diferentes genótipos desse SNP, porque o número de indivíduos com o genótipo 

TNF -308 A/A foi muito pequeno no grupo dos indivíduos curados de LC e LM, e também 

para os controles não houve nenhum indivíduo com esse genótipo. 

Já que, não houve diferença significativa nos níveis de produção do TNF entre 

indivíduos curados de LC e LM, como apresentado na Figura 9C, as duas formas clínicas 

foram agrupadas, e em seguida a produção do TNF foi avaliada, entre os genótipos TNF-

308G/G (GG) e os carreadores do alelo TNF -308A (GA). Para os controles foi avaliada 

apenas a diferença entre os genótipos TNF -308G/G (GG) e TNF -308G/A (GA), visto que, 

como supracitado, não houve indivíduos com genótipo TNF -308A/A. Como exposto na 

Figura 13, não houve diferenças estatísticas entre a produção do TNF e os genótipos 

avaliados (GG e GA) no grupo de pacientes e controles. 
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Figura 13: Análise da produção de TNF por células 
provenientes de indivíduos curados de LC e LM (pacientes) e 
indivíduos sadios (controles) entre os genótipos TNF -308G>G 

(GG) e os carreadores do alelo TNF -308A (GA). Células 
mononucleares do sangue periférico foram estimuladas com 
antígeno de L.braziliensis e o TNF quantificado pelo método 
de ELISA. Cada símbolo representa um indivíduo. As barras 
horizontais indicam a mediana. Para comparação entre os 
genótipos nos pacientes foi utilizado o teste t, e Mann-Whitney 
para os controles. Os valores do TNF em pg/mL para o grupo 
de pacientes e controles estão descritos a seguir: Pacientes com 
genótipos GG (média= 4606±SD=2815 pg/mL; mediana= 
3864 pg/mL; n=18) e GA (média= 4509±SD=3049pg/mL; 
mediana= 4084pg/mL; n=7); e para os controles com 
genótipos GG=(média= 1207±SD=1749pg/mL; 
mediana=0pg/mL; n=14) e GA= (média= 1762±SD=2286 
pg/mL; mediana= 942 pg/mL; n=3). Para o grupo controle não 
foi encontrado nenhum indivíduo com o genótipo AA 
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4.0  Avaliação da influência do tipo de estímulo na produção das citocinas  
 

Para avaliar a influência de diferentes estímulos na produção da IL-10 e TNF, em 

relação aos diferentes genótipos dos SNPs IL-10 -819C>T e TNF -308G>A, células 

mononucleares do sangue periférico dos controles (grupo G2) foram estimuladas com 

antígenos de Toxoplasma gondii (TX), derivado protéico purificado de Mycobacterium 

tuberculosis (PPD), Lipopolissacarídeo de Escherichia coli (LPS) e bacilo de Calmette-

Guerin de Mycobacterium bovis (BCGM), em seguida, como descrito no tópico material e 

métodos, o sobrenadante das culturas foi coletado e a quantificação das citocinas secretadas 

in vitro, dosadas pelo método de ELISA. Os níveis de produção das citocinas foram então 

comparados entre os diferentes genótipos nos controles. Também para esta comparação 

foram incluídas CMSP não estimuladas (BG, do inglês, “background”) para todos os SNPs 

descritos acima. 

 
4.1-  SNP IL-10-819 
 
 
Para o SNP IL-10 -819 C>T não foi possível avaliar as células com estímulo BCG-M 

devido ao número reduzido de amostras quantificadas. Como exposto na figura 15, á média 

de produção da IL-10 em relação aos diferentes genótipos do SNP IL-10 -819 C>T, para as 

células sem e com os estímulos TX e PPD, não apresentou diferenças significativas (Figura 

14A). O mesmo foi possível observar para as células estimuladas com LPS na figura 14B.  

Posteriormente foram comparados os níveis de produção da IL-10 nas células dos 

indivíduos sadios, com e sem os estímulos TX, PPD e LPS, entre o genótipo IL-10 -819C/C 

e os carreadores do alelo IL-10 -819T. Como podemos observar na Figura 15A, para as 

células sem estímulo (BG) e estimuladas com TX e PPD, não houve diferenças nos níveis de 

produção da IL-10 entre os genótipos avaliados; sendo o mesmo observado para o LPS, 

exposto na Figura 15B. 
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Figura 14: Análise da produção da IL-10 por células não estimuladas (BG) e frente aos estímulos de toxoplasma gondii (TX), PPD e 
LPS provenientes de indivíduos sadios, em relação aos genótipos do SNP IL-10 -819 C>T (CC, CT e TT). Células mononucleares do 
sangue periférico sem e com os estímulos de Toxoplasma gondii, PPD e LPS tiveram a IL-10 quantificada pelo método ELISA. As 
barras horizontais indicam a média e desvio padrão. A: Produção da IL-10 por células não estimuladas (BG) e frente aos estímulos: TX e 
PPD, em relação aos genótipos CC, CT e TT. Para comparação entre os grupos foi utilizada a análise de variância (ANOVA) e o teste 
Kruskal-Wallis. Os valores da IL-10 em pg/mL foram: BG para os genótipos: CC (média: 316,4±SD=493,8; mediana= 152; n=9); CT 
(média: 437,7±SD=408,7; mediana= 433; n=6) e TT (média: 292,5±SD=343,1; mediana= 255,5; n=4); TX para os genótipos: CC 
(média: 363,8±SD=370,4; mediana= 222,5; n=4); CT (média: 594,4±SD=730,9; mediana= 443; n=5) e TT (média: 595,7±SD=443,3; 
mediana= 708; n=3); e PPD para os genótipos: CC (média: 211±SD=135,6; mediana= 218; n=3); CT (média: 398,4±SD=479,9; 
mediana= 124; n=5) e TT (601pg/mL; n=1). B: Produção da IL-10 por células estimuladas com LPS em relação aos genótipos CC, CT e 
TT. Para comparação entre os grupos foi utilizado o teste Mann-Whitney. Os valores da IL-10 em pg/mL foram: Genótipos CC (média: 
2167±SD=1091; mediana= 2204; n=5); CT (média: 2054±SD=837,5; mediana= 2109; n=6) e TT (média: 3077±SD=1016; mediana= 
3080; n=3).  
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Figura 15: Análise da produção da IL-10 por células não estimuladas (BG) e frente aos estímulos de Toxoplasma gondii (TX), PPD e LPS 
provenientes de indivíduos sadios, entre os genótipos IL-10 -819 C/C (CC) e carreadores do alelo IL-10 -819T (CT). Células mononucleares do 
sangue periférico sem e com os estímulos de Toxoplasma gondii (TX), PPD e LPS tiveram a IL-10 quantificada pelo método de ELISA.. As barras 
horizontais indicam a média e desvio padrão. Para análise entre os grupos foi utilizado o teste t para BG e LPS, e Mann-Whitney para Toxoplasma 

gondii (TX) e PPD. A: Produção da IL-10 por células sem estimulo (BG) e estimuladas com TX e PPD em relação aos genótipos CC e CT. Os 
valores da IL-10 em pg/mL foram: BG para os genótipos CC (média: 316,4±SD=493,8; mediana= 152; n=9) e CT (média: 379,6±SD=371; 
mediana= 433; n=10); TX para os genótipos: CC (média: 363,8±SD=370,4; mediana= 222,5; n=4) e CT (média: 594,9±SD=601,1; mediana= 
448,5; n=8); e PPD para os genótipos: CC (média: 211±SD=135,6; mediana= 218; n=3) e CT (média: 432,2±SD=437,1; mediana= 306; n=6). B: 
Produção da IL-10 por células estimuladas com LPS em relação aos genótipos CC e CT. Os valores da IL-10 em pg/mL foram: genótipos CC 
(média: 2167±SD=1091; mediana= 2204; n=5) e CT (média: 2395±SD=979; mediana= 2199; n=9). 
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4.2-  SNP TNF -308G>A 
 

Para o SNP TNF -308 G>A, a produção do TNF foi avaliada apenas para os genótipos GG 

e GA porque não houve indivíduos com o genótipo AA, cuja freqüência vem se mostrando mais 

baixa em outras populações. Nas Figuras 16A e B, podemos observar a produção do TNF por 

células mononucleares do sangue periférico de indivíduos sadios, sem estímulo (BG) e 

estimuladas com antígenos de TX, PPD, LPS e BCG-M, em relação aos genótipos TNF -308G/G 

e TNF -308G/A. De acordo com os dados não foram observadas diferenças nos níveis de 

produção do TNF nas células sem (BG) e com os estímulos TX, PPD, LPS e BCGM. 
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Figura 16: Análise da Produção do TNF por células não estimuladas (BG) e frente aos estímulos de PPD, Toxoplasma gondii (TX), LPS e 
BCGM provenientes de indivíduos sadios, entre o genótipo TNF -308G/G (GG) e TNF -308G/A (GA).  Células mononucleares do sangue 
periférico sem e com os estímulos: PPD, TX, LPS e BCGM, tiveram o TNF quantificado pelo método de ELISA. As barras horizontais 
indicam a média e desvio padrão. Para a comparação entre os diferentes genótipos foi utilizado o teste Mann-Whitney. A: Produção de TNF 
por células sem estímulo (BG) e estimuladas com PPD em relação aos genótipos GG e GA. Os valores do TNF em pg/mL foram: BG para os 
genótipos GG (média: 893,6±SD=1694; mediana=37,50; n=16) e GA (média: 1198±SD=1516; mediana=691; n=3); e PPD para os genótipos 
GG (média: 1739±SD=2472; mediana=535; n=7) e GA (média: 2925±SD=4136; mediana=2925; n=2). B: Produção de TNF por células 
mononucleares estimuladas com TX, LPS e BCGM em relação aos genótipos GG e GA. Os valores de TNF em pg/mL foram: TX para os 
genótipos GG (média: 2206±SD=2249; mediana=1356; n=8) e GA (média: 5393±SD=1292; mediana=5393; n=2); LPS para os genótipos GG 
(média: 4193±SD=2688; mediana=3401; n=8) e GA (média: 6070±SD=2040; mediana=6070; n=2); e BCGM para os genótipos GG 
(8375±SD=1962; mediana=8692; n=13) e GA (média: 7148±SD=559,3; mediana=7148; n=2). 
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V-Discussão 
 

As leishmanioses são caracterizadas como doenças infecciosas, com ampla 

distribuição geográfica, na qual o ambiente, o agente vetor, fatores relacionados ao 

hospedeiro e a espécie do parasito, têm papel fundamental no seu surgimento e 

progressão para formas mais graves (Costa et al., 2005; Schriefer et al., 2004). Em 

modelos de infecção experimental, utilizando diferentes espécies de Leishmania, já foi 

bem estabelecido que o perfil de resposta Th1 é associado com a resistência à doença, 

ao passo que um perfil Th2 confere susceptibilidade (Sacks et al., 2002). Vários estudos 

também sugerem um padrão igual de resposta em humanos infectados por L.braziliensis 

(Ribeiro-de-Jesus et al., 1998; Bacellar et al., 2002); porém, mais informações sobre os 

mecanismos imuno-reguladores envolvidos na doença são necessários para a montagem 

de estratégias que permitam tanto a proteção do indivíduo à doença, como a prevenção 

ao desenvolvimento de quadros mais graves, como a forma mucosa.  

Nos últimos anos vem sendo demonstrado que fatores genéticos do indivíduo 

podem ter influência no desenvolvimento e gravidade a várias doenças, desde 

infecciosas a auto-imunes (Kaslow, 2008). Para controle e prevenção de doenças 

complexas, como as infecciosas, uma das perspectivas da epidemiologia genética, é a 

identificação de marcadores moleculares que auxiliem na identificação de indivíduos 

com maior probabilidade de manifestarem a doença, uma vez sendo exposto ao agente 

infeccioso e assim desenvolver uma profilaxia adequada ao desenvolvimento de formas 

mais graves. Para a leishmaniose tegumentar americana (LTA) já existem alguns 

estudos na literatura sugerindo uma forte influência da genética do hospedeiro na 

doença (Sakthianandeswaren et al., 2009), porém, ainda não se tem abordagens 

conclusivas sobre o real papel da constituição genética do indivíduo na 

imunopatogênese da LTA, bem como sua influência em nível individual e populacional. 

Nesse contexto, buscando compreender qual a influência de componentes 

genéticos do hospedeiro na LTA, o presente trabalho utilizou um desenho de estudo do 

tipo caso-controle baseado em população, para avaliar a influência dos SNPs IL-10 -

819C>T, IL-12 +1188A>C 3’UTR, TNF -308G>A e MIF -173G>C, localizados nos 

genes das respectivas citocinas: IL-10, IL-12, TNF e MIF, com a susceptibilidade e 

gravidade à doença. Estudos de associação do tipo caso-controle baseiam-se na 

comparação entre as freqüências alélicas e genotípicas em determinados loci de uma 

população de pacientes e seu grupo controle.  
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O grupo de pacientes avaliados neste estudo é oriundo do banco de dados e 

amostras do LIPMED, e foi composto por indivíduos curados de leishmaniose 

tegumentar Americana com a forma cutânea (LC) e mucosa (LM), procedentes 

respectivamente do Rio de Janeiro e São Paulo; e o grupo controle foi composto por 

indivíduos sadios, oriundos do Rio de Janeiro e pertencentes ao banco de dados e 

amostras do Laboratório de Hanseníase. 

 O segundo foco do trabalho foi avaliar se os diferentes genótipos dos SNPs IL-

10 -819C>T, IL-12 +1188A>C, TNF -308G>A e MIF -173G>C, exercem alguma 

influência na secreção das respectivas citocinas IL-10, IL-12, TNF e MIF, por células 

mononucleares do sangue periférico, estimulados com antígeno de L.braziliensis, de 

pacientes e controles. 

Por último foi avaliado se os diferentes genótipos dos SNPs IL-10 -819C>T e 

TNF -308G>A, exercem alguma influência na secreção das respectivas citocinas IL-10 

e TNF, por células mononucleares do sangue periférico, do grupo controle, estimuladas 

com diferentes antígenos (Toxoplasma gondii, LPS, PPD e BCGM). 

 

Análises genéticas e funcionais  

 

Para o presente estudo a escolha das citocinas IL-10, IL-12p70, MIF e TNF 

como marcadores genéticos de susceptibilidade e gravidade à LTA deve-se ao papel 

relevante que as mesmas desempenham frente a infecções de um modo geral, e, como 

será visto ao longo dessa discussão, ao fato de trabalhos da literatura já terem 

demonstrado que mecanismos de cura e agravamento da doença tanto podem ter relação 

com o perfil de produção, quanto com as interações que ocorrem entre elas. 

O primeiro grupo de análises do presente trabalho avaliou o perfil de produção 

das citocinas IL-10, IL-12p70, MIF e TNF entre o grupo de indivíduos curados de LTA 

(Pacientes) e indivíduos sadios (Controles). Como esperado, para IL-10, IL-12p70 e 

TNF o grupo de pacientes apresentou níveis mais elevados que os controles, 

corroborando dados já descritos na literatura (Skeik et al., 1995; Reis et al., 2009; 

Castellano et al., 2009).  

Em função das suas propriedades imunossupressoras e por ser um potente 

inibidor de macrófagos a IL-10 é considerada uma das principais citocinas envolvidas 

na patogênese da LTA.  Nesta avaliação inicial foi observada que a distribuição dos 

pacientes em relação à produção da IL-10 e em menor grau nos controles é altamente 
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heterogênea, sendo possível identificar altos e baixos produtores. Em relação aos 

controles, por exemplo, foi verificado que quase 40% dos indivíduos apresentaram 

valores de IL-10 acima de 500pg/mL o que mostra que existem indivíduos com 

capacidade de produzir níveis diferenciados desta citocina. Uma explicação para este 

fato pode ser os níveis de produção do IFN-γ, que geralmente sofrem influência da 

concentração de IL-10. Ou mesmo a influência de polimorfismos genéticos situados no 

gene da IL-10, ou em genes de outros mediadores imune, e até mesmo fatores 

epigenéticos, como as metilações do DNA, que podem alterar os níveis de expressão de 

um gene específico e independem do tipo de infecção. Vale destacar, que a metilação do 

DNA é uma alteração epigenética que ocorre pela adição covalente de um grupo metil, 

no carbono 5’ do anel de citosina (Bird 2002; Baylin 2005), que não afeta a seqüência 

primária de bases do DNA, mas resulta em uma alteração na conformação do mesmo 

podendo interferir de forma direta, na transcrição gênica, impedindo a ligação de fatores 

de transcrição, ou indiretamente, atraindo repressores da transcrição (Kass et al. 1997). 

Eventos epigenéticos já foram evidenciados nos genes do IFN-γ, IL-10 e também TNF 

sugerindo que, o padrão de metilações nesses genes, pode interferir na sua produção e, 

conseqüentemente, no perfil da resposta imuno-inflamatória (Kersh et al., 2006 

Fitzpatrick e Wilson, 2003; Szalmas et al., 2008; Wilson, 2008) 

Os níveis de secreção da IL-12p70, no grupo controle, não foram quantificados 

porque estavam abaixo dos níveis mínimos de detecção do ensaio (31,25pg/mL), por 

outro lado nos pacientes foi possível observar, uma heterogeneidade de produção da IL-

12, assim como descrito para IL-10. Praticamente 50% dos pacientes produziram IL-12, 

em concentrações variadas, ao passo que, na outra metade do grupo os níveis de 

secreção da IL-12 foram indetectáveis, igual ao que ocorreu nos controles. Essa 

ausência de reposta específica observada nestes pacientes é curiosa e sinaliza a 

capacidade de um mesmo antígeno poder acionar rotas imunes alternativas nos 

pacientes, o que pode ter ou não influência de um componente genético. Outra 

explicação para a ausência de IL-12 nestes indivíduos pode ser uma tolerância 

imunológica que normalmente leva a ausência de resposta.  

Uma das formas de controle da expansão das leishmanias por macrófagos 

infectados é a ativação de células T efetoras por meio da apresentação dos antígenos e 

de fatores co-estimulatórios de linfócitos. Dentre esses fatores, a IL-12 se destaca, pois é 

o principal indutor fisiológico da produção de IFN-γ e da diferenciação de células T 

naive em Th1(Trinchieri et al., 1993). Assim, a IL-12 passa a ser considerada essencial 
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para o desenvolvimento de uma resposta imune efetora contra esses patógenos 

intracelulares. Já foi observado em modelo experimental, que as Leishmania sp., têm a 

capacidade de controlar os níveis de expressão da IL-12, sendo esta considerada uma 

das estratégias de sobrevivência do patógeno (Forget et al., 2001). Além do papel do 

parasito no controle de secreção da IL-12, os macrófagos também sofrem a ação de 

citocinas reguladoras como IL-10 e TGF-β, que como descrito acima, apresentam 

propriedades antiinflamatórias; e também, em outros modelos de infecções 

experimentais (exemplo T. cruzi e Toxoplasma gondii), têm papel importante na 

regulação da parasitemia (Saha et al., 2004) . Vale ressaltar que, alguns patógenos 

intracelulares como Toxoplasma gondii, Mycobacterias sp. e também Leishmania sp. 

têm a capacidade de induzir a produção da IL-12 pelos macrófagos (Scott, 1993; 

Gazzinelli et al., 1993; Skeiky et al., 1998), porém os componentes dos patógenos 

responsáveis por tal indução ainda não estão bem descritos.  

Em relação TNF, já foi demonstrado que pacientes secretam significativamente 

mais TNF que os controles, tanto nas dosagens realizadas no sobrenadante de CMSP 

estimuladas com antígenos de leishmania, quanto no plasma (Skeiky et al., 1995; Da-

Cruz et al., 1996 ). Porém, no nosso estudo foi observado que praticamente metade dos 

indivíduos do grupo controle, produziu TNF em níveis relativamente altos, sugerindo 

que talvez estas células já estivessem ativadas, ou tem relação com a capacidade 

intrínseca dos indivíduos em produzir tal citocina, já que macrófagos e monócitos são 

potentes produtores de TNF quando ativados. Curioso é que no grupo controle, quatro 

indivíduos apresentaram níveis altos para todas as citocinas, exceto IL-12p70, pois os 

níveis foram indetectáveis para todos os indivíduos sadios. Nas leishmanioses o TNF é 

considerado um importante mediador da resposta imune porque além de estimular a 

produção de IFN-γ por células NK, também induz uma atividade leishmanicida nos 

macrófagos infectados (Chan et al., 1991; Tripp et al., 1993). 

Sobre os níveis de secreção de MIF por CMSP de pacientes e controles 

estimuladas com antígenos de L.braziliensis, ao que parece, não existem trabalhos 

descritos na literatura para LTA que permita comparamos com os nossos resultados. Foi 

constatado no nosso estudo, que o grupo controle, mesmo tendo valores inferiores aos 

pacientes, apresentou níveis muito altos de MIF, tanto para as células estimuladas com 

antígenos de L.braziliensis, quanto nas células sem estímulo (BG), com mediana em 

torno de 60ng/mL, quando comparado as outras citocinas. Também para os pacientes os 

valores de BG foram altos, porém, estes resultados parecem estar de acordo com a 
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literatura visto que já foi evidenciado que macrófagos não estimulados apresentam altos 

níveis de RNAm da proteína MIF (Calandra et al., 1999). Para níveis de MIF dosados 

no plasma, alguns estudos vêm mostrando que controles saudáveis são capazes de 

secretar altos níveis desta citocina, embora sempre apresentando valores inferiores aos 

pacientes e aos encontrados no presente estudo (Bozza et al., 2004; Awandare et al., 

2009; Régis et al., 2010). Existe por exemplo, um trabalho do LIPMED, avaliando os 

níveis de MIF, também no plasma, em pacientes com leishmaniose visceral e controles 

saudáveis, no qual foi observada uma mediana em torno de 4ng/mL de MIF para 

controles, e 30ng/mL para os pacientes (manuscrito do LIPMED em preparação). No 

plasma, os altos níveis do MIF podem ser justificados pela diversidade de funções 

atribuídas a ele, já que pode atuar como citocina, hormônio e até enzima, e também por 

ser constitutivo (Bernhagen et al., 2007; calandra e Róger 2003; Leng et al., 2003). 

Além disso, baseado em dados da literatura que infecções virais podem aumentar os 

níveis de MIF in vitro (Arndt et al., 2002; Bacher et al., 2002), é possível que infecções 

virais, com citomegalovírus ou influenza, por exemplo, possam também contribuir para 

o aumento de MIF no plasma. Porém no nosso estudo certamente a secreção de MIF 

pelas CMSP está diretamente relacionada à capacidade dos antígenos de L.braziliensis 

em induzir tal resposta.  

Para as leishmanioses alguns dados da literatura sinalizam a relevância de MIF 

como um importante marcador de susceptibilidade. Estudos com L.major em modelo 

murino, por exemplo, mostrou que MIF é um potente ativador de macrófagos 

infectados, induzindo um aumento da produção de óxido nítrico nestas células. Além 

disso, tanto o MIF recombinante humano quanto murino, foi capaz de reduzir a carga 

parasitária dos macrófagos de forma tão eficiente quanto o IFN-γ (Jünttner et al., 1998).  

Ainda neste trabalho, foi descrito que MIF estimula os macrófagos a produzirem TNF, 

que também auxilia na eliminação dos patógenos. Outro dado interessante é que 

citocinas com funções reguladoras, como IL-10 e TGF-β, podem anular as funções do 

MIF (Jünttner et al., 1998). Assim, é possível que também nas infecções por 

L.braziliensis em humanos o MIF exerça uma função relevante promovendo a ativação 

dos macrófagos e contribua para resolução das infecções. 

Os resultados acima deixam claro que mesmo após a cura clínica os indivíduos 

são capazes de responder rapidamente aos antígenos de Leishmania sp., tanto 

produzindo citocinas importantes no processo de eliminação do patógeno, como IL-12, 

TNF e MIF, quanto citocinas da imunidade inata, como IL-10, com capacidade de 



 
 

76 
 

regular a resposta inflamatória. Uma das explicações para este perfil de resposta nos 

indivíduos curados de LTA pode ser a presença de linfócitos específicos aos antígenos 

de Leishmania, que podem permanecer em níveis elevados nesses indivíduos já que a 

cura da doença não é considerada estéril (Schubach et al., 1998).  

Partimos então para avaliar o perfil de produção das citocinas IL-10, IL-12p70, 

MIF e TNF entre os indivíduos curados de leishmaniose cutânea (LC) e leishmaniose 

mucosa (LM). 

Ao avaliar os níveis de produção da IL-10 entre pacientes com LC e LM, foi 

observado um aumento significativo da IL-10 na LC em relação à LM. Comparando a 

produção da IL-10 entre as diferentes formas clínicas e os controles sadios foi possível 

observar que apenas para LC existiu um aumento significativo, ao passo que na LM os 

níveis foram similares aos controles, e também na LM não foi possível identificar altos 

e baixos produtores da IL-10 como na LC. Para a produção da IL-10 entre pacientes 

com LC e LM nossos dados estão de acordo com a literatura, reafirmando que na LC os 

níveis da IL-10 são mais elevados que na LM. Já foi evidenciado, por exemplo, que na 

fase ativa da doença, pacientes com LM apresentam baixa produção da IL-10 quando 

comparado aos pacientes com LC (Bacellar et al., 2002), provavelmente devido à 

capacidade do IFN-γ de regular a expressão dos receptores da IL-10 em linfócitos (Faria 

et al., 2005). É sugerido que este pode representar o principal mecanismo de 

desregulação da resposta imune na LM, contribuindo para a exacerbação e gravidade da 

doença. Por outro lado, a IL-10 parece estar envolvida com a persistência parasitária 

após a cura clínica, sendo esse um processo importante para a manutenção da imunidade 

no hospedeiro (Belkaid et al., 2001). Para indivíduos com bom prognóstico da doença 

(assintomáticos, cura espontânea e pacientes curados de LC), já foi observada uma 

maior capacidade de produção da IL-10 do que os pacientes curados de LM (Gomes-

Silva et al., 2007). Além disso, a ausência da manifestação de doença nos indivíduos 

assintomáticos parece estar relacionada com a habilidade intrínseca de produzir altos 

níveis de IL-10, sendo maiores até do que os encontrados nos pacientes curados de LC 

(Bittar et al., 2007). Complementando os dados acima, recentemente, Castellano e 

colaboradores (2009) observaram que os níveis de IL-10 e IL-12 provenientes de 

pacientes com LC ativa, são mais elevados quando comparado aos assintomáticos e 

indivíduos curados de LC; no entanto em relação aos níveis de IFN-γ não existiu 

diferenças entre pacientes com a doença ativa e os curados, sugerindo que o processo de 

cura está mais associado à presença de citocinas reguladoras, como a IL-10, que do 
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IFN-γ, propriamente (Castellano et al., 2009). Os níveis aumentados da IL-12 devem 

justificar, pelo menos em parte, a elevada produção do IFN-γ na fase ativa da doença, já 

que IL-12 é um potente indutor da produção desta citocina. Por outro lado, nos curados, 

células de memória específica aos antígenos de Leishmania podem ser responsáveis 

pela manutenção dos níveis elevados do IFN-γ, já que, como citado, a cura não é estéril 

(Schubach et al., 1998). Vale ressaltar, no entanto, que à resposta anti-Leishmania 

ativada pelos reguladores antiinflamatórios, IL-10 e TGF-β, na progressão clínica da 

doença, ainda não esta bem compreendida. Entretanto, como descrito acima, os estudos 

indicam que a alta produção destas citocinas contribui para o crescimento do parasito, o 

que dificulta a cura das lesões, sendo considerados fatores importantes para 

determinação de susceptibilidade in vivo (Barral et al., 1993; Rodrigues et al., 1988; 

Kane et al., 2001). 

Para IL-12p70, os níveis de secreção não apresentaram diferenças estatísticas 

entre a LC e LM, como mostrado para IL-10. No entanto foi possível verificar que o 

grupo de indivíduos curados de LC é altamente heterogêneo, com indivíduos 

produzindo muita IL-12p70 e outros com níveis indetectáveis, ao passo que nos curados 

de LM não observamos este perfil e nenhum indivíduo apresentou níveis indetectáveis 

desta citocina. Para esta análise o esperado era que níveis mais elevados de IL-12p70 

fossem observados na LM, já que mesmo após a cura estes indivíduos continuam a 

manter níveis elevados de IFN-γ (Gomes-Silva et al., 2007). Porém, um estudo 

realizado por Skeiky e colaboradores (1994), revelou que CMSP de pacientes com LM, 

estimuladas com antígenos particulado de L.braziliensis na presença de anticorpos anti-

IL-12, reduziram parcialmente os níveis de secreção de IFN-γ, sugerindo que outros 

fatores são responsáveis pela secreção desta citocina. Como citado acima, o TNF deva 

ter influência neste processo visto que é uma citocina produzida precocemente na 

resposta imune e tem efeito sinérgico ao IFN-γ, induzindo uma atividade leishmanicida 

nos macrófagos infectados. Além disso, Já foi demonstrado que o TNF e IL-2 podem ter 

sinergismo com IL-12 para estimular a produção de IFN-γ por células NK (Chan et al., 

1991; Tripp et al., 1993). Talvez, nos indivíduos curados de LM a manutenção dos 

níveis elevados de IFN-γ não esteja diretamente relacionada à produção da IL-12, visto 

que, outros mediadores como TNF podem assumir este papel.  

Para a produção de TNF também não foram observadas diferenças significativas 

entre indivíduos curados de LC e LM, e tanto na LC quanto na LM foram identificados 

altos e baixos produtores desta citocina.  Na LTA já foi demonstrado que pacientes com 
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LM apresentam níveis mais elevados de TNF do que com LC (Pirmez et al., 1993; Da-

Cruz et al., 1996; Bacellar et al., 2002); e também que indivíduos assintomáticos 

apresentam níveis menores de TNF quando comparados a pacientes com LC (Follador 

et al., 2002). Recentemente, Castellano e colaboradores monstraram, para pacientes 

curados de LC, que os níveis de TNF diminuem, quando comparados aos níveis 

observados em indivíduos com a doença ativa, contrario ao que ocorre com IFN-γ; 

reforçando a idéia da presença de células de memória circulantes após a cura clínica. 

Especialmente para o estudo de Bacellar e colaboradores (2002) que avaliaram os níveis 

de TNF nas CMSP da pacientes com LC e LM, o fato da discordância entre os nossos 

dados pode estar relacionado a vários fatores, como tamanho amostral, diferenças entre 

as populações avaliadas, critérios utilizados para seleção dos pacientes e principalmente 

diferença em relação à concentração e tipo de cepa do parasito utilizada para estímulo, 

sendo importante destacar que no presente estudo foi utilizada uma cepa de 

L.braziliensis ao passo que Bacellar e colaboradores (2002) utilizaram uma cepa de 

L.amazonensis. Em relação ao tipo de estimulo, existem também alguns trabalhos na 

literatura mostrando que CMSP de pacientes apresentam resposta imune diferente, 

dependendo do tipo de antígeno recombinate de Leishmania sp. utilizado (Skeiky et al., 

1995; Antonelli et al., 2004); Logo, é possível que para antígenos particulados o mesmo 

possa ser observado.  

Para MIF não foi possível comparar os níveis de produção entre as diferentes 

formas clínicas porque o número de indivíduos curados de LM que tiveram esta citocina 

quantificada foi muito pequeno. 

Após as análises iniciais citadas acima, partimos para os principais alvos do 

trabalho que foi avaliar a influência dos SNPs IL-10 -819C>T, IL-12 +1188A>C, TNF -

308G>A e MIF -173G>C, localizados nos genes das respectivas citocinas: IL-10, IL-

12, TNF e MIF, com a susceptibilidade e gravidade à doença; e também avaliar a 

influência funcional de tais SNPs com os níveis de secreção das respectivas citocinas. 

 Para os SNPs IL-10 -819C>T e IL-12 +1188A>C 3’UTR não foi encontrada 

uma associação genético-epidemiológica significativa com a susceptibilidade nem 

gravidade à LTA, já que os diferentes alelos e genótipos, para cada um desses SNPs, 

apresentaram a mesma distribuição esperada para a população em geral.  
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No hospedeiro humano, vários estudos têm demonstrado que a não regulação da 

resposta imune induzida por antígenos de Leishmania está envolvida na patogênese da 

LTA, sendo a IL-10, como já citado, a principal citocina envolvida neste processo.  

O gene da IL-10, localizado na posição 1q31-32, apresenta uma região 

promotora altamente polimórfica, com vários SNPs descritos, e nos últimos anos esses 

polimorfismos vêm sendo alvo de muitos estudos. Nas leishmanioses, até o nosso 

conhecimento, existe apenas um trabalho na população brasileira avaliando a associação 

de polimorfismos no gene da IL-10 com a susceptibilidade a LTA; no entanto foi 

avaliada apenas a forma cutânea (LC). Neste estudo, Salhi e colaboradores (2008) 

através de um desenho baseado em famílias nucleares, do Sul da Bahia, observaram que 

todos os SNPs localizados no haplótipo 1 (-819, -592, +470, +1136 e +1548), do gene 

da IL-10 estavam associados com a LC, e especialmente o alelo IL-10 -819C foi 

considerado um fator de risco ao desenvolvimento das lesões cutâneas. Também, neste 

mesmo estudo foi observado que o genótipo IL-10 -819C/C era associado a altos níveis 

da IL-10 em células estimuladas in vitro com LPS. Os resultados deste trabalho 

sugerem que a presença do alelo C nos pacientes, pode manter níveis aumentados da IL-

10 e com isso dificultar a cura das lesões pela capacidade imunossupressora desta 

citocina, resultando em diminuição da produção IFN-γ, redução dos níveis de óxido 

nítrico pelos macrófagos e em conseqüência persistência parasitária. No entanto, no 

nosso estudo não foi observada uma associação do SNP IL-10 -819C>T com a 

susceptibilidade nem gravidade a LTA. Discordâncias em estudos desta natureza são 

comuns sendo justificada por uma série de fatores (Pacheco et al., 2009). No caso 

específico dos estudos citados acima, fatores relacionados com o tipo de cepa do 

patógeno, desenho de estudo, critérios considerados para seleção de pacientes e 

controles, concentração de antígenos usados para estímulo das CMSP, além dos 

processos operacionais, devem ser considerados. 

Em outras doenças com perfil imunológico similar ao encontrado na LTA 

também existem resultados discordantes. Para hanseníase, por exemplo, Santos e 

colaboradores (2002), encontraram uma associação entre o alelo -819T e a 

susceptibilidade á doença; sendo este achado reforçado, posteriormente, por Malhotra e 

colaboradores (2005), num estudo realizado na população indiana, destacando a 

relevância do SNP IL-10-819C/T na susceptibilidade a hanseníase. Recentemente, 

Pereira e colaboradores (2008), em um estudo caso-controle e meta-análise, 

demonstram claramente a associação do alelo -819T e a susceptibilidade a hanseníase 
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na população brasileira. No entanto, outro estudo, também na população brasileira, não 

foi capaz de replicar a associação deste SNP na susceptibilidade a hanseníase (Franceshi 

et al., 2009).  

É importante destacar que a natureza da relação patógeno-hospedeiro é 

considerada como um processo coevolucionário altamente dinâmico no qual o sistema 

imune requer adaptação constante e aprimoramento para combater infecções (Ferrer-

Admetlla et al., 2008). Assim, em certas populações, pressões seletivas impostas pelos 

microorganismos presentes no ambiente, irão ter influência na capacidade de adaptação 

e tolerância desses indivíduos a determinados estímulos. Nesse processo a IL-10 tem 

um papel central em regular a balança entre a situação patológica e a inflamação 

(Moore, 2001). Por um lado o sistema imune de um hospedeiro infectado tem o desafio 

de responder com intensidade e duração suficientes para o controle e eliminação da 

infecção e, ao mesmo tempo, a capacidade de minimizar a resposta inespecífica ao 

tecido lesado. Esse equilíbrio da resposta frente a um antígeno específico pode ser 

distinto entre as populações, como reflexo não só de variações genéticas pontuais como 

pode ser fruto das pressões seletivas. Assim a natureza da população avaliada em 

estudos genéticos distintos torna-se também um ponto relevante que pode explicar 

diferenças encontradas para certos marcadores de susceptibilidade, como descrito nos 

estudos acima. 

Comparando os estudos realizados na hanseníase e na LTA é possível verificar 

que enquanto o alelo IL-10 -819C foi associado com a susceptibilidade a LC, para 

hanseníase foi o alelo IL-10 -819T quem conferiu risco à doença. Esta diferença pode 

realmente ser atribuída aos patógenos, já que se trata de um protozoário e uma 

micobactéria, reforçando a idéia de que um mesmo alelo, potencialmente, pode conferir 

resistência ou susceptibilidade ao hospedeiro, dependendo do patógeno que induziu a 

resposta imune.  

No presente estudo, não foi observada diferença na produção da IL-10 em 

relação aos diferentes genótipos do SNP IL-10 -819C>T, por indivíduos curados de LC, 

LM e os controles sadios.   O mesmo foi observado nas análises com os carreadores do 

alelo menos freqüente agrupado. Como já descrito acima, o genótipo IL-10 -819C/C, foi 

relacionado com altos níveis de secreção da IL-10, porém, embora já existam evidências 

de que polimorfismos localizados em regiões regulatórias de muitos genes de citocinas 

possam exercer uma influência nos níveis de produção das mesmas, os mecanismos 

associados a polimorfismos, que alteram a expressão de genes, também, não estão bem 
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compreendidos. Um dos fatores que dificulta esse entendimento tem relação com a 

grande quantidade de proteínas envolvidas nos eventos de transcrição, tradução e 

expressão de um gene. Um fator relevante na LTA é que não só a presença de uma 

citocina por si, a exemplo do IFN-γ, mas também os níveis de secreção de outras, como 

TNF e IL-10, constituem fatores chaves da imunoregulação na relação 

parasito/hospedeiro (Da-Cruz et al., 1996; Ribeiro-De-Jesus et al., 1998, Bacellar et al., 

2002; Faria et al., 2005), assim o efeito de um SNP específico nesta doença pode não 

ser observado devido a outras variações presentes em outros genes relevantes na 

resposta imune.  

Quando observamos a produção da IL-10 por CMSP de indivíduos curados e nos 

controles sadio, em relação aos diferentes genótipos, também é possível identificar, 

principalmente na LC altos e baixos produtores. Dados do nosso grupo sobre influência 

do SNP IFNG+874A>T na LTA revelaram resultados parecidos, em relação á produção 

de IFN-γ em pacientes curados de LC, principalmente dentro dos grupos com genótipos 

AA e AT, nos quais foi possível identificar altos e baixos produtores dessa citocina 

(Matos et al., 2007). No nosso estudo sobre SNP IFNG+874A>T, foi observado que o 

genótipo IFN-γ +874T/T, dentre os pacientes curados de LC, é associada à alta secreção 

do IFN-γ. Porém, para LM este SNP não parece exercer influência na produção desta 

citocina. Talvez em conjunto estes dois polimorfismos possam explicar essa 

heterogeneidade encontrada dentro do grupo dos pacientes tanto em relação à produção 

da IL-10 como do IFN-γ. Assim pode ser que os indivíduos altos produtores da IL-10 

sejam os baixos produtores de IFN-γ e vice-versa. 

Em relação a IL-12, devido a sua importância como um forte elo entre a 

imunidade inata e adaptativa, os genes que codificam esta citocina também vêm sendo 

alvo de pesquisas. O SNP IL-12 +1188A>C 3’UTR, descrito no gene IL12B, é 

responsável por codificar a cadeia p40 presente na IL-12 e IL-23. A região 3’UTR é 

transcrita mas não é traduzida, sendo assim, um sítio de regulação pós-transcricional. 

Logo, é possível que variações nesta região estejam relacionadas com o aumento ou a 

diminuição da meia-vida do RNAm e em conseqüência reflita nos níveis da proteína. O 

SNP IL-12 +1188A>C 3’UTR já foi associado tanto com a ocorrência da tuberculose 

como hanseníase (Tso et al. 2004; Morahan et al. 2007), sendo essa uma das razões que 

nos levaram a avaliar a influência deste SNP na LTA, já que são doenças causadas por 

Mycobacterium que apresentam grandes semelhanças com a Leishmania, em relação ao  

padrão de resposta imune desencadeada pelo hospedeiro após infecção; e o esperado é 
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que patógenos com estratégias semelhantes de infecção devam utilizar vias redundantes 

que potencialmente resultam em efeitos fisiológicos similares. Além disso, para as 

leishmanioses, ao que parece, não existem trabalhos avaliando a associação deste SNP 

com a doença. Diferente dos achados dos trabalhos com tuberculose e hanseníase, não 

foi observado no presente trabalho, associação do SNP+1188 A>C 3’UTR com a LTA 

per se, nem com a progressão para formas mais graves da doença, sendo as razões das 

discordâncias entre os estudos as mesmas já citadas para o SNP IL-10 -819C>T.  

Para o SNP IL-12 +1188A>C 3’UTR a troca da adenina (A) pela citosena (C) na 

região 3’UTR foi relacionada com a diminuição da secreção da IL-12p70 (Stanilova e 

Miteva, 2005), o que pode sugerir uma associação deste polimorfismo como uma das 

causas para à susceptibilidade a patógenos intracelulares. Fomos então avaliar qual seria 

a influência dos diferentes genótipos do SNP IL-12 +1188A>C 3’UTR na secreção da 

IL-12p70 no grupo dos indivíduos curados. Como não houve diferenças significativas 

na produção da IL-12 entre os indivíduos curados de LC e LM, às diferentes formas 

clinicas foram agrupadas, com objetivo de aumentar o poder estatístico do teste, já que o 

número amostral era pequeno. No entanto não encontramos nenhuma relação entre os 

diferentes genótipos deste SNP com a secreção da IL-12p70 o que pode ser justificado 

pelo tamanho amostral e também pela heterogeneidade de produção encontrada nos 

pacientes curados com LC, ou mesmo por fatores que independem do tipo de infecção 

ou polimorfismos como os epigenéticos, já citados. 

Como apresentado até agora, fica claro que embora existam vários marcadores 

potenciais de susceptibilidade à LTA, a complexa relação existente entre eles, torna esta 

tarefa muito desafiadora devido à interdependência entre as rotas imunes ativadas 

quando as células são estimuladas por antígenos de um agente infeccioso. 

O TNF foi o próximo alvo do nosso estudo dada a sua relevância nas respostas a 

patógenos intracelulares, destacando a sua capacidade de ativar macrófagos. Devido à 

sua localização e propriedades biológicas, o TNF é outro mediador amplamente 

estudado em doenças infecciosas (Blackwell et al., 2009). Existe na literatura, até o 

nosso conhecimento, apenas um trabalho avaliando a influência do SNP TNF-308G>A 

na LTA, porém foi realizado em uma população Venezuelana. Nesse estudo, Cabrera e 

colaboradores (1995), mostraram uma maior freqüência do alelo A em homozigose e 

também em condições de heterozigose, para os pacientes com a leishmaniose 

mucocutânea (LCM), quando comparado aos pacientes com leishmaniose cutânea 

localizada (LCL) e ao grupo controle; indicando a possível associação do polimorfismo 



 
 

83 
 

com o risco do desenvolvimento da doença. Na hanseníase existe na literatura alguns 

trabalhos com resultados controversos em relação a este marcador (Roy et al., 1999; 

Shaw et al., 2001; Fitness et al., 2004; Vejbaesya et al., 2007 ) sendo o mesmo 

observado para tuberculose. De um lado existem vários estudos, em diferentes 

populações, que não encontraram associação deste marcador com a tuberculose 

(Selvaraj et al., 2001; Vejbaesya et al., 2007; Ates et al., 2008; Wu et al., 2008; 

Larcombe et al., 2008; Pacheco et al., 2008; Sharma et al., 2010) em contrapartida 

poucos estudos associaram o SNP TNF -308G>A com a doença (Shaw et al., 1999; 

Amirzargar et al., 2006; Correa et al., 2005). Mais uma vez as diferenças encontradas 

nestes estudos podem ser atribuídas às variações étnicas que persistem em diferentes 

populações, o desenho de estudo escolhido e os critérios utilizados para seleção dos 

pacientes, entre outros já mencionados acima para IL-10 e IL-12.  

No presente estudo foi observada para os indivíduos curados, uma freqüência 

três vezes maior para o genótipo TNF -308A/A, quando comparada aos controles 

sadios, com valores de OR sugerindo risco em relação ao genótipo base, TNF -308G/G. 

Esses resultados também foram confirmados pelo teste Cochran-Armitage e 

carreadores. Reforçando estas observações o grupo de pacientes também apresentou um 

desvio do equilíbrio de EHW, o que geralmente é associado ao favorecimento por um 

fator ambiental, neste caso específico seria o genótipo TNF -308A/A, ou erro de 

genotipagem (Balding, 2006; Lee et al., 2008), sendo esta última alternativa pouco 

provável dada a qualidade das genotipagens. No entanto, em função desse desvio, o 

nosso resultado deve ser analisado de forma cautelosa para evitar associações espúrias. 

O ideal seria a reprodução desse estudo com um maior tamanho amostral na mesma 

população. 

Para o SNP TNF-308G>A, em relação ao genótipo TNF -308A/A, também foi 

observada que o percentual dele na LM é quase o dobro, quando comparado a LC, 

porém não apresentou significância estatística, e por isso indica uma falta de associação 

com a gravidade a LTA. Fomos então avaliar se á distribuição da freqüência deste SNP 

para o grupo dos pacientes quando comparada aos controles era alterada, após a divisão 

dos pacientes de acordo com a forma clínica. Como esperado, para as duas formas 

clínicas, os resultados do teste Cochran-Armitage, apresentaram significância estatística 

para o genótipo AA, (LC X controles p<0,0001; LM X controles p<0,001), 

corroborando com o resultado observado no estudo para susceptibilidade per se. Este 

resultado é interessante visto que, como citado anteriormente, estão de acordo com 
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dados já descritos na literatura (Cabrera et al., 1995), embora, o estudo de Cabrera e 

colaboradores (1995) só tenha atribuído susceptibilidade deste SNP com a LCM. 

Partimos então para avaliar se os diferentes genótipos do SNP TNF -308G/A 

tinham relação com a secreção de TNF em CMSP estimuladas com antígenos de 

L.brasiliensis, nos indivíduos curados de LTA e controles sadios, porém não foram 

observadas diferenças. Vale ressaltar que, embora para o gene TNF o SNP -308G/A seja 

o mais estudado, existem muitos resultados discordantes na literatura sobre o mesmo. 

Por exemplo, já foi evidenciado que este SNP pode apresentar influência positiva na 

atividade transcricinal do gene TNF (Kroeger et al., 2000) embora Knight e 

colaboradores (2003) sugerem que este SNP não regula os níveis de TNF e 

provavelmente não é funcionalmente relevante. Além disso, já foi descrito que o alelo -

308A, induz níveis aumentados da proteína (Kroeger et al., 1997), apesar de Sharma e 

colaboradores (2008) terem associado ao alelo -308G níveis aumentados do TNF.  

Ao que parece, este foi o primeiro estudo realizado em uma população brasileira 

com leishmaniose tegumentar americana, que avaliou a influência do SNP MIF-

173G>C na susceptibilidade e gravidade à doença.  Porém já existem na literatura 

vários trabalhos evidenciando a influencia deste SNP na susceptibilidade a várias 

doenças, desde infecciosas a auto-imunes (Donn et al., 2002; De Benedetti et al., 2003; 

Renner et al., 2005; Awandare et al., 2009). Dentre as funções descritas para MIF, seu 

papel como mediador das respostas inflamatórias merece destaque. Já foi evidenciado, 

por exemplo, que esta citocina encontra-se pré-formada, sendo rapidamente liberada por 

células do sistema imune quando expostas a estímulos diversos (Calandra e Roger, 

2003). E para as leishmanioses, como descrito acima, já existem dados na literatura que 

sinalizam a relevância de MIF como um importante marcador de susceptibilidade.  

Conforme exposto na tabela 10, para o SNP MIF-173G>C a análise das 

freqüências genotípicas observadas na população em estudo está de acordo com outros 

trabalhos, com a freqüência do alelo C sempre aumentada no grupo de pacientes quando 

comparada com os controles. Para essa comparação entre o aumento da freqüência do 

alelo C nos pacientes e controles, o trabalho de Torres e colaboradores (2009), na 

população Peruana foi o que apresentou a maior diferença (>50%), por outro lado, a 

menor diferença foi observada nos dados de Donn e colaboradores (2004) para Psoríase. 

Porém, todos os estudos apresentados na tabela 10, tiveram respaldo estatístico para 

atribuir fator de risco ao alelo C. No presente estudo, embora a comparação entre as 

freqüências alélicas não tenham gerado resultados significativos, existe uma diferença 
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“borderline” significativa entre as freqüências de indivíduos curados e controles sadios 

em relação ao genótipo MIF -173 G/C (heterozigotos), com OR sugerindo risco em 

relação ao genótipo-base. Essa associação foi confirmada pelo teste de Cochran-

Armitage e nos teste com carreadores, reafirmando assim os efeitos observados nos 

outros estudos de associação apresentados na tabela 10. Como podemos observar na 

tabela 8, o alelo MIF -173C, menos freqüente, apresenta uma OR=1,5, indicando que os 

carreadores deste alelo têm uma chance 50% maior de vir a desenvolver a doença que 

os portadores do alelo MIF -173G. Pelos resultados descritos acima, é possível que um 

tamanho amostral maior também aumente o poder do teste estatístico e confirme a 

associação do SNP MIF-173G>C com a susceptibilidade a LTA.  

 

 

MIF-173 
Barton et al., 2003 Donn et al., 2004 Torres et al., 2009 Torres et al., 2009 Presente estudo 

Casos controles Casos controles Casos controles Casos controles Casos controles 

GG 66 77 66 76 55 64 57 78 53 65 

GC 31 22 30 22 40 33 39 22 38 30 

CC 13 1 4 2 5 3 4 0 9 5 

Alelo C 18 12 17 12 27 18 24 11 28 20 

Doença 

estudada 

Artrite 

reumatóide 
Psoríase Doença de Chagas Doença de Chagas Leishmaniose 

população Reino Unido Reino Unido Colômbia Perú Brasil 

 

Para tuberculose e malária, também já foi descrito uma associação significativa 

do alelo MIF -173C e a susceptibilidade a essas doenças (Gómez et al., 2007; Awandare 

et al., 2009). Para este SNP, não foi possível avaliar sua influencia na gravidade a LTA 

devido à inexistência de indivíduos com genótipo MIF -173C/C na LM. 

Para MIF não foi observada diferença nos níveis de produção desta citocina em 

CMSP estimuladas com antígenos de L.brasiliensis, entre os diferentes genótipos para o 

grupo de indivíduos curados, no entanto para os controles o genótipo MIF -308G/G 

apresentou níveis signicativemente mais elevados do MIF que o genótipo MIF -173G/C. 

Já foi descrito que o alelo MIF -173C está associado com altos níveis de MIF, porém 

embora isso tenha sido observado em controles saudáveis, à dosagem do MIF foi feita 

no plasma (Donn et al., 2002). Talvez, em função das células dos pacientes disparar 

uma série de mediadores da resposta inflamatória mais rápido que nos controles, seja 

difícil observar a mesma associação da produção da citocina com o genótipo. Vale 

destacar que como os níveis de MIF foram muito altos nas células não estimuladas (BG) 

de pacientes e controles, todas as analises anteriores foram repetidas com os valores de 

Tabela 10: Comparação entre as freqüências (%) genotípicas e alélicas do SNP MIF-173 
obtidas a partir de estudos caso-controle em diferentes doenças e populações 
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produção do MIF dos BGs descontados nos valores das células estimuladas com LB; e 

todos os resultados foram confirmados. 

Juntando os resultados genéticos com os funcionais para o SNP MIF-173G>C, 

sugerimos que a presença do alelo MIF -173C deve conferir susceptibilidade à doença 

pelo fato de estar relacionado a níveis baixos de MIF. Esta deficiência na produção do 

MIF, como citado acima, pode refletir na dificuldade destes indivíduos em ativar uma 

resposta inflamatória, que está associada ao aumento de TNF e IFN-γ, ativação 

macrofágica, aumento da produção de óxido nítrico e eliminação dos patógenos. 

Como podemos observar, todas as citocinas abordadas neste trabalho apresentam 

uma interação, tendo algumas várias funções, como o MIF, que tanto estimula a 

produção de outras citocinas da resposta imune, como pode ativar eficientemente os 

macrófagos; outras com capacidade de potencializar a resposta inflamatória, como IL-

12 e TNF, e a IL-10 que desempenha um papel crucial na regulação da resposta imune, 

sendo altamente relevante não só para a cura como agravamento das leishmanioses. 

Todos os dados do presente trabalho apresentados até aqui, corroboram a idéia 

da participação de vários genes na expressão do fenótipo imunológico do indivíduo 

frente a infecções. Uma forma de melhor entender essa questão poderia ser o desenho 

de um estudo que contemplasse a análise de SNPs presentes no gene da citocina, do seu 

receptor e também dos fatores transcricionais envolvidos em sua via de ativação. Este 

tipo de análise poderia ajudar a entender melhor qual o papel das interações entre SNPs 

presentes em genes distintos e o fenótipo imunológico do indivíduo. É importante 

ressaltar que os estudos genéticos podem contribuir no entendimento da 

susceptibilidade e patogênese das doenças, porém os resultados desses estudos 

geralmente refletem a complexidade inerente ao caráter multifatorial e multigênico da 

doença, reforçando a idéia do não determinismo dos achados de estudos genéticos.   

Por fim avaliamos para os SNPs IL-10-819C/T e TNF -308G>A, se os diferentes 

genótipos teriam influência nos níveis de produção das respectivas citocinas, secretadas 

por CMSP dos controles sadios, estimuladas com Toxoplasma gondii, PPD, LPS e 

BCGM. Para essa análise foi observado o esperado, praticamente todos os indivíduos 

resposnderam de forma intensa, produzindo IL-10 e TNF em altas concentrações, 

principalmente para o os estímulos com LPS e BCGM. No entanto não foi observada 

nenhuma diferença entre a produção das citocinas e os diferentes genótipos. A 

espectativa era que para o SNP IL-10 -819C/T, fosse observada uma associação entre os 
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genótipos e os níveis da IL-10 nas células estimuladas com LPS, já que, Salhi e 

colaboradores (2008) associaram o genótipo CC com alta produção desta citocina em 

CMSP frente a esse estimulo. Uma limitação desta análise foi o tamanho amostral e 

talvez a ausência de uma cinética para cada um dos estímulos a fim de definirmos qual o 

melhor tempo para dosar estas citocinas. No entanto foi possível verificar a relevância 

da natureza do antígeno na indução de uma resposta imune e principalmente a eficiência 

do sistema imune no reconhecimento do antígeno e velocidade na montagem de uma 

resposta eficiente. Para os outros SNPs não foi possível realizar esta análise devido ao 

número insuficiente de amostras. 

Antes das conclusões finais do presente estudo algumas considerações 

importantes sobre limitações deste trabalho devem ser destacadas. 

A primeira delas está relacionada ao tamanho amostral. Moraes e colaboradores 

(2006) sugerem que uma característica importante que deve ser assegurada em estudos 

genéticos é o cálculo amostral adequado. Como as variantes genéticas normalmente 

contribuem com efeitos sutis, estudos sugerem que tamanhos amostrais maiores e 

valores de p mais conservativos devem ser utilizados (Risch e Merikangas, 1996; 

Pereira et al., 2009). Uma das conseqüências do tamanho amostral, para nossas análises 

seria a diminuição do poder estatístico do estudo caso-controle, o que poderia impedir a 

identificação de efeitos das variantes genéticas (Hirschhorn, 2005). A montagem do 

nosso grupo de indivíduos curados de LTA (Pacientes) não alcançou o número previsto 

por ter enfrentado várias dificuldades, sendo a principal delas o recrutamento dos 

indivíduos, muitas vezes impossibilitada por alteração de endereço ou telefone de 

alguns sem prévia comunicação.  

A segunda limitação do nosso estudo foi à incorporação potencial de viés 

estatístico devido à deficiência no pareamento dos controles. O ideal seria a divisão do 

nosso grupo controle por localização domiciliar, ou seja, moradores ou não de áreas 

endêmicas para LTA. No entanto devido à deficiência de informações esse 

procedimento não foi realizado. Devemos destacar, porém, que a urbanização da LTA já 

foi verificada nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro (Oliveira-Neto et al., 1988), 

e que particularmente na Ilha Grande, em Jacarepaguá, Campo Grande e Parati surtos de 

leishmanioses já foram documentados (Marzochi, 1992). Esses dados sugerem que 

talvez, para o Rio de Janeiro, o grupo controle ideal deveria ser formado por indivíduos 

assintomáticos, cujo “status” da resposta imune a LTA seja conhecido, principalmente 
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porque existe uma grande possibilidade de movimentos migratórios da população 

dentro da mesma região, como por exemplo, mudanças de endereço residencial de uma 

área endêmica para outra não endêmica. A conseqüência da falta de pareamento do 

grupo controle para o nosso estudo, diz respeito à possibilidade de estabelecer falsas 

associações positivas (Li, 2008).  

Outra questão que não foi levada em conta no presente trabalho, para nenhum 

dos SNPs estudados, foi o pareamento da população por etnia. Esse procedimento não 

foi realizado porque as informações sobre etnia que temos da população em estudo é 

“auto-declarada”. A utilização dessa informação poderia gerar um viés devido ao alto 

grau de miscigenação da população brasileira. Uma forma de resolver essa questão 

poderia ser a utilização de marcadores moleculares de ancestralidade, que são 

considerados mais adequados para se definir a etnia na população brasileira (Parra et al., 

2003; Pimenta et al, 2006). No entanto, para o SNP IL-10-819 acreditamos que a 

ausência de um pareamento da população por etnia seja desnecessária, já que, resultados 

de Moraes e colaboradores (2003), comparando polimorfismos de IL-10 em uma 

população do Rio de Janeiro e outra da Holanda, sugerem ser desnecessários um estudo 

pareado por raça. Eles encontraram diferenças significativas entre as duas populações 

mostrando a composição genética particular para cada uma. Os indivíduos brasileiros 

foram classificados como Afro ou Euro-brasileiros, mas não foram encontradas 

diferenças entre eles quanto a genótipos e haplótipos de IL-10. 

Também, vale ressaltar que, aliada a crescente pesquisa em busca de marcadores 

de susceptibilidade à LTA, existe também um grande esforço para identificar a ligação 

entre o polimorfismo existente nas cepas de Leishmania e as diferentes formas clínicas 

das leishmanioses. Em função da freqüente implicação da L.braziliensis no 

envolvimento das formas mais brandas (LC) e mais graves (LM) da LTA, existe a 

sugestão que variações na espécie ao nível intra-específico, possam ser responsáveis 

pelo acometimento das diferentes formas clínicas. Já existem algumas evidências na 

literatura sobre essa questão, a exemplo, podemos citar o estudo realizado por Schriefer 

e colaboradores (2004), no Sul da Bahia, em cepas de L.braziliensis provenientes de 

casos de LC, LM e LD (Leishmaniose disseminada), identificando que o grupo em 

questão é uma população altamente polimórfica com estrutura multiclonal; e conseguiu 

evidenciar diferenças significativas nas freqüências dos clados entre as diferentes 

formas clínicas. Somado a esse, outros trabalho já demonstraram alto grau de 

polimorfismos para o complexo L.braziliensis (Cupolillo et al., 1995, Bañuls et al., 
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1999, Ishikawa et al., 2002, Schriefer et al.,2004), no entanto, ainda não está evidente 

se esta heterogeneidade molecular presente na espécie pode ser considerada um fator de 

virulência entre as diferentes cepas circulantes na região sudeste, determinando 

diferentes formas clinicas. Por essa razão no nosso estudo foram comparadas amostras 

de indivíduos curados de LC, com os de LM, oriundos respectivamente dos estados do 

RJ e SP. Vale destacar que no Rio de janeiro os casos de LM são raros, o que dificulta a 

realização de um estudo que contemple casos de LC e LM da mesma região. 

A obtenção dos resultados descritos nesse trabalho permitiu que fossem gerados 

dados importantes sobre a influência da genética do hospedeiro na LTA, além de gerar 

novas perspectivas. Principalmente para os SNPs MIF -173G>C e TNF -308G>A que 

como apresentado, tem relação com a susceptibilidade a LTA, ressaltando que as 

citocinas MIF e TNF têm um grande potencial de influenciarem tanto no processo de 

cura como gravidade da doença. É importante ter em mente, que a melhor compreensão 

da imunopatologia na LTA ao nível genético poderá se elucidada com a investigação de 

um número maior de genes candidatos, embora, se saiba que nesse tipo de estudo, uma 

correlação entre os dados genetico-epidemiológicos e funcionais seja muito complexa 

tornando-se difícil estabelecer uma relação de linearidade. Certamente, á continuidade 

destes estudos, com amostras de maior tamanho, tornam-se necessários para que se 

possa verificar a utilidade dos SNPs MIF -173G>C e TNF -308G>A como marcadores 

moleculares para susceptibilidade ou gravidade a LTA. 
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VI- CONCLUSÕES 
 
Os resultados obtidos no presente estudo nos permitem concluir que: 
 
Os SNPs IL-10-819C>T e IL12 +1188A>C 3’UTR não apresentam uma associação 
genética com a susceptibilidade a leishmaniose tegumentar Americana na amostra 
avaliada. 
 
Para o SNP MIF-173G>C, a presença do genótipo GC sugere susceptibilidade à LTA 
per se, sendo necessário aumentar o tamanho amostral para confirmação do dado. 
 

Para o SNP TNF -308G>A, a presença do alelo A sugere uma forte associação com a 
susceptibilidade a LTA per se, também sendo necessária a confirmação do dado com 
um maior tamanho amostral. 
 
Para os SNPs IL-10 -819C>T, IL-12 +1188A>T 3’UTR, MIF -173G>C e TNF -

308G>A não foi encontrada uma associação com a gravidade à LTA. 
 

Os diferentes genótipos para os SNPs IL-10 -819C>T e IL-12 +1188A>T 3’UTR e TNF 

-308G>A, não estão relacionados com os níveis de produção das respectivas citocinas, 
IL-10, IL-12 e TNF 
 
Para o SNP MIF -173G>C o genótipo GG foi associado a altos níveis de secreção da 
proteína MIF. 
 
Para os SNPs IL -10-819C>T e TNF -308G>A o tipo de estímulo recebido pela célula 
não influencia os níveis de produção das respectivas citocinas IL-10 e TNF em relação 
aos diferentes genótipos. 
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