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RESUMO 

 

 Mesmo sendo reconhecida a importância da leishmaniose visceral 

(LV) no Brasil, a diversidade genética de Leishmania (Leishmania) infantum 

ainda é pouco estudada. Desta forma, o uso de marcadores microssatélites 

torna-se uma ferramenta importante para o estudo de genótipos de 

Leishmania em regiões endêmicas. O objetivo do presente estudo foi 

determinar o perfil genotípico de isolados de L. infantum provenientes de 

duas regiões do Estado de São Paulo (SP) analisando regiões hipervariáveis 

do DNA com marcadores moleculares microssatélites dinucleotídeos. Este 

estudo visa contribuir com informações sobre as possíveis origens dos 

parasitas, bem como a introdução e propagação da LV neste Estado. A 

genotipagem foi realizada com um conjunto de 17 marcadores 

microssatélites e o DNA foi extraído a partir de 250 amostras coletadas de 

cães diagnosticados com LV. Do total de amostras, 112 (45%) foram 

genotipadas: 67 da região noroeste (NWSP) e 29 da região sudeste (SESP) 

de SP. Os resultados foram comparados com outras 16 amostras do Estado 

de Mato Grosso do Sul (MS) que faz fronteira com NWSP. Embora uma 

pequena parte das amostras tenha sido genotipada, foi possível genotipar 

múltiplos loci utilizando pequenas quantidades de DNA de Leishmania 

extraídos diretamente a partir de tecidos de cães. Apesar de 33 genótipos 

diferentes terem sido detectados, um baixo polimorfismo foi encontrado nas 

amostras estudadas com somente 10 loci polimórficos. No presente estudo 

foram detectadas duas populações principais que circulam em SP com 

grande diferenciação genética. A POP-A é composta por amostras de SESP 

e NWSP. A outra pertence à população principal encontrada em MS 

(POP-B). A maioria dos genótipos dos parasitas de MS (93,75%) pertence à 

POP-B, com apenas uma amostra (6,25%) agrupada na POP-A. A POP-B 

também é composta por 10,34% das amostras de SESP e 26,87% de 

NWSP. Além de uma amostra de MS, a POP-A é composta por 73,13% de 

NWSP e 89,66% das amostras SESP. Todos estes dados em conjunto 



 

 

 

contribuem para a detecção do perfil genético de populações de L. infantum 

no Estado de SP. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Even though the importance of visceral leishmaniasis (VL) in Brazil is 

recognized, the genetic diversity of Leishmania (Leishmania) infantum is still 

poorly studied. Thus, the use of microsatellite analysis becomes an important 

tool for the study of genotypes of Leishmania in endemic regions. The aim of 

this study was to determine the genotypic profile of isolates of L. infantum 

from two regions of São Paulo State (SP) analyzing hypervariable regions of 

DNA with dinucleotide microsatellite markers. This study aims to contribute 

with information about the possible origins of the parasites, as well as the 

introduction and spread of VL in this State. Multilocus microsatellite typing 

(MLMT) was performed using a set of 17 microsatellite markers. DNA was 

extracted from 250 samples collected from dogs diagnosed with VL and 112 

(45%) were genotyped: 67 from the northwest region (NWSP), and 29 from 

the southeast region (SESP) of SP. The results were correlated with other 16 

samples from Mato Grosso do Sul State (MS) (which borders NWSP). 

Although, a small portion of samples was genotyped, it was possible to 

genotype multiple loci using small amounts of Leishmania DNA extracted 

directly from dog tissues. Despite the fact that MLMT analysis defined 33 

different genotypes, a low polymorphism was detected within the parasites 

studied with 10 loci being polymorphic. There are two main populations 

circulating in SP with strong genetic differentiation, one (POP-A) is composed 

by samples from SESP and NWSP. The other, belongs to the same 

population found in MS (POP-B), which was the main one population. The 

majority (93.75%) of MS parasite genotypes belonged to POP-B, with just 

one sample (6.25%) grouped in POP-A. POP-B also comprised 10.34% of 

SESP and 26.87% of NWSP samples. Besides one sample from MS, POP-A 

is composed by 73.13% of NWSP and 89.66% of SESP samples. All these 

data together contributed to the detection of the genetic profile of L. infantum 

populations in SP State. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As leishmanioses são causadas por diferentes espécies do parasita 

do gênero Leishmania (Lainson e Shaw, 1987; Grimaldi et al., 1989). São 

endêmicas em muitas regiões tropicais e subtropicais, representando um 

sério problema de saúde pública. O curso da doença pode variar de uma 

úlcera com cura espontânea, uma destruição mucocutânea a um grave 

comprometimento visceral que pode ser letal se não for tratado (Ashford, 

1992; Grimaldi e Tesh, 1993; Neuber, 2008).  

Segundo Lainson e Shaw (1987), o gênero Leishmania é dividido em 

dois subgêneros: Viannia e Leishmania. Esta divisão baseia-se na posição 

ocupada pelo parasita no tubo digestivo do vetor, que pode ser na região 

peripilária ou suprapilária. As espécies do subgênero Leishmania 

desenvolvem-se no intestino anterior e médio, na região suprapilária. Já as 

pertencentes ao subgênero Viannia desenvolvem-se tanto no intestino 

anterior, médio e posterior, na região peripilária.  Esta classificação proposta 

em 1987 foi confirmada com estudo de isoenzimas, considerado o padrão 

ouro (Rioux et al., 1990) e mais recentemente por um estudo filogenético 

baseado na “heat-shock protein” 70 (Fraga et al., 2010). Na figura 1 observa-

se a divisão dos subgêneros e respectivas espécies. 
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Figura 1 – Taxonomia de Leishmania. Fonte: WHO, 2010  
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1.1. Nomenclatura dos parasitas causadores da leish maniose 

visceral 

 

Em 1987, Lainson e Shaw propuseram que a leismaniose visceral 

(LV) é causada por parasitas do complexo Leishmania (Leishmania) 

donovani. Segundo esta classificação este complexo engloba as espécies L. 

(L.) donovani, L. (L.) infantum, L. (L.) chagasi e L. (L.) archibaldi (Lainson e 

Shaw, 1987). Porém, atualmente esta nomenclatura tem sido muito 

discutida. Principalmente a nomenclatura de L. chagasi, já que diversos 

autores consideram-na como um sinônimo de L. infantum (Dantas-Torres, 

2006; Shaw, 2006). O nome L. infantum chagasi vem sendo utilizado por 

Shaw (2006), e segundo Dantas-Torres (2006), L. chagasi deve ser 

considerada como sinônimo de L. infantum até que uma nova classificação 

do gênero Leishmania seja proposta.  

Estudos atuais apontam a necessidade da revisão da nomenclatura 

atual de parasitas causadores da LV (Lukes et al., 2007; Fraga et al., 2010; 

Schönian et al., 2010). Esta revisão pode ser baseada em análises genéticas 

multifatoriais que propõem que somente L. donovani é encontrada no leste 

da África, que L. archibaldi é uma espécie inválida e que as espécies L. 

infantum e L. chagasi devem ser classificadas como uma única espécie 

denominada L. infantum (Maurício et al., 2000; Lukes et al., 2007).  

Alguns autores sugerem a possibilidade de L. chagasi ser uma 

subpopulação de L. infantum derivada de linhagens europeias (Maurício et 

al., 2000; Momen e Cupolillo, 2000; Lukes et al., 2007; Schönian et al., 

2010). Leblois et al. (2011) apresentam resultados que apontam a origem de 

L. chagasi. Segundo este estudo, L. chagasi é uma subpopulação de L. 

infantum proveniente de Portugal. Kuhls et al. (2011) apresentam resultados 

que indicam que L. infantum  foi introduzida no Novo Mundo em múltiplas 

ocasiões, a partir do sudoeste europeu, sugerindo que o agente causador da 

LV no Novo Mundo é L. infantum. 
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1.2. Formas evolutivas 

 

Os parasitas causadores das leishmanioses são protozoários da 

ordem Kinetoplastida, família Trypanosomatidae e gênero Leishmania. Os 

organismos pertencentes a esta ordem possuem uma organela denominada 

cinetoplasto composto de kDNA, o qual é formado por moléculas circulares 

de duas classes: maxicírculos e minicírculos. Durante o ciclo de vida, este 

gênero apresenta duas formas principais: amastigota (Figura 2a) e 

promastigota (Figura 2b) (Grimaldi e Tesh, 1993; Rey, 2001). 

.  

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

   

Figura 2 –  Formas evolutivas de Leishmania. 

a- Forma intracelular amastigota presente no hospedeiro vertebrado 

b- Forma promastigota presente no vetor 

Fonte: www.who.int/tdr 

 

1.3. Reprodução 

 

Desde a descoberta do agente causador da leishmaniose, a 

reprodução deste parasita tem sido muito debatida.  Desde o ano de 1990, 

Tibayrenc et al. têm proposto uma teoria clonal para protozoários, incluindo 

Leishmania (Tibayrenc et al., 1990; Tibayrenc e Ayala, 1991; Tibayrenc e 
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Ayala, 2002). Segundo Tibayrenc et al. (1990), a leishmaniose visceral é 

causada principalmente por um único clone (zimodema MON 1). Porém, 

diversos estudos sugerem que possa ocorrer recombinação em Leishmania 

(Bañuls et al., 2007; Kuhls et al., 2008) e estudos atuais demonstram um 

baixo número de heterozigotos, o que é teoricamente incompatível com um 

modelo de população clonal (Rougeron et al., 2009; Ferreira et al., 2012; 

Segatto et al., 2012). Essa incompatibilidade deve-se ao fato de que em 

organismos diplóides como Leishmania, a ausência de reprodução sexual 

acarretaria em divergência entre os alelos de um loci, já que as duas cópias 

iriam acumular mutações ao longo do tempo (Balloux et al., 2003). Este 

efeito é denominado de efeito de Meselson, e a heterozigosidade tende a 

aumentar indefinidamente em populações clonais (Birky, 1996; Judson e 

Normark, 1996). 

Em um estudo mais atual, Akopyants et al. (2009), infectaram 

flebotomíneos com linhagens transgênicas de L. major resistentes a duas 

drogas diferentes que foram utilizadas como marcadores. Neste estudo eles 

conseguiram evidenciar que o parasita é capaz de manter um ciclo sexuado 

no flebotomíneo. Os híbridos resistentes às duas drogas foram transmitidos 

ao hospedeiro vertebrado pela picada do vetor. Os genótipos obtidos neste 

estudo são compatíveis com o processo de meiose e em 7 dos 18 clones 

obtidos, foi observado três conjuntos de cromossomos, caracterizando uma 

triploidia. Portanto, mecanismos genéticos alternativos também devem ser 

considerados. O grupo também infectou camundongos com estas linhagens 

transgênicas, mas não conseguiu recuperar parasitas resistentes às duas 

drogas. 

Outros estudos apontam a evidência da ocorrência de cepas híbridas. 

Já foram descritas cepas híbridas de L. braziliensis e L. panamensis (Belli et 

al., 1994), L. braziliensis e L. guyanensis (Delgado et al., 1997; Bañuls et 

al.,1999), L. braziliensis e L. peruviana (Dujardin et al., 1995; Nolder et al., 

2007), L. infantum e L. major (Ravel et al., 2006). Além disso, Volf et al. 

(2007) demonstraram experimentalmente que híbridos de L. infantum  e L. 
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major podem se desenvolver no flebotomíneo Phlebotomus papatasi, vetor 

de L. major. 

De acordo com Volf e Sadlova (2009), a próxima prioridade neste 

campo de estudo é a aplicação de imagens de alta resolução utilizando 

marcadores moleculares para a determinação de quando, onde e como 

estes fenômenos de trocas genéticas ocorrem no vetor. 

As trocas genéticas podem ser cruciais para a sobrevivência e 

expansão do parasita em condições de estresse. Estas condições de 

estresse podem estar relacionadas à passagem do parasita pelo intestino do 

vetor que acarretaria nestas trocas genéticas. A hibridização pode favorecer 

a adaptação do parasita a novos nichos ecológicos, vetores e hospedeiros e 

a disseminação das novas características genéticas. Portanto, a reprodução 

de Leishmania parece reunir hibridização com expansão clonal (Bañuls et 

al., 2002; Miles et al., 2009; Volf e Sadlova, 2009). 

 

1.4. Genoma  

 

O genoma de Leishmania é caracterizado por um alto grau de 

sintenia, genes organizados em unidades de transcrição policistrônicas, 

raros íntrons spliceossomais e regiões subteloméricas mais curtas (Rogers 

et al., 2011).  

Em todos os estudos de expressão gênica, uma média de 90% dos 

genes identificados é expressa. Estudos utilizando microarray demonstram 

que o genoma deste protozoário é expresso constitutivamente, 

apresentando baixa expressão estágio específico (Cohen-Freue et al., 

2007). 

O genoma de L. infantum e L. donovani é composto de 36 

cromossomos e uma de suas características é a presença de genes 

duplicados em "tandem" (Wincker et al., 1996; Peacock et al., 2007; Rogers 

et al., 2011). Segundo Peacock et al. (2007) o genoma possui 32.134.935 pb 

com 8.154 genes codificantes, e de acordo com Downing et al. (2011) 

apresenta 32.055.853 pb.  
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Uma plasticidade genômica pode ser observada em Leishmania, o 

que permite a adaptação do parasita a diversos ambientes, incluindo os 

diferentes hospedeiros vertebrados. Esta plasticidade serve como fonte de 

diversidade caso haja ausência de recombinação sexual e também pode 

influenciar na resistência dos parasitas a drogas (Leprohon et al., 2009; 

Rogers et al., 2011; Sterkers et al., 2011).  Segundo Sterkers et al., 2011, a 

plasticidade genética encontrada neste parasita pode ser considerada um 

mecanismo gerador de diversidade fenotípica. 

 

1.5. Vetores 

 

Os vetores das leishmanioses são insetos dípteros classificados na 

família Psychodidae e na sub-família Phlebotominae (Rey, 2001; Soares e 

Turco, 2003; Bates, 2007). De 500 espécies de flebotomíneos conhecidas, 

apenas 30 foram constatadas como vetores. Somente as fêmeas são 

transmissoras da Leishmania, já que necessitam de proteínas presentes no 

sangue do hospedeiro vertebrado para realizar ovoposição (Desjeux, 2004; 

WHO, 2013). Como transmissores das leishmanioses encontram-se como 

principais gêneros Phlebotomus no Velho Mundo e Lutzomyia no Novo 

Mundo (Rey, 2001; Badaró e Duarte, 2005).  

Nas Américas, o flebotomíneo Lu. longipalpis é considerado o 

principal vetor da LVA (Lainson e Shaw, 1987; dos Santos et al., 1998; 

Soares e Turco, 2003). Porém, ao norte da Colômbia e na Venezuela, 

Bejarano et al. (2001) apontam Lu. evansi como principal vetor. Além disso, 

deve-se destacar a evidência de que Lu. longipalpis possa ser um complexo 

de espécies de acordo com estudos morfológicos, análise do gene per, 

feromônios e o canto dos machos durante a cópula (Ward et al., 1983; 

Bauzer et al., 2007; Araki et al., 2009). 

 Atualmente a relevância de vetores secundários tem sido muito 

discutida. No Estado de Mato Grosso do Sul, nas cidades de Corumbá e 

Ladário, Lu. cruzi é apontado como principal vetor, com Lu. forattini como 

vetor secundário (Galati et al., 1997; dos Santos et al., 1998; de Pita-Pereira 
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et al., 2008). Neste mesmo Estado, na Serra da Bodoquena, Lu. almerioi 

também parece atuar como vetor secundário (Savani et al., 2009). Em Mato 

Grosso têm sido relatados casos de Lu. cruzi infectados por L. infantum 

(Missawa et al., 2011). E, recentemente, Migonemyia migonei foi indicado 

como vetor putativo em Pernambuco (de Carvalho et al., 2010). 

Diante deste panorama, deve-se ressaltar a hipótese da existência de 

outros vetores além de Lu. longipalpis, podendo também se levar  em 

consideração a existência de vetores permissivos. Esses vetores 

permissivos, como o próprio flebotomíneo Lu. longipalpis  permitem a ligação 

da forma promastigota ao intestino do vetor independentemente dos 

lipofosfoglicanos. A competência dos vetores permissivos pode permitir uma 

adaptação bem sucedida do parasita a novos vetores (Volf e Myskova, 

2007).  

No Brasil existem registros de Lu. longipalpis em diversos habitats, 

incluindo áreas rurais, peri-urbanas e urbanas (SES, 2011). 

No Estado de SP foi detectada a presença de Lu. longipalpis pela 

primeira vez no ano de 1997 no município de Araçatuba (Costa et al., 1997). 

Até este ano havia relatos da detecção de Lu. longipalpis somente em áreas 

rurais de municípios situados no Planalto Ocidental Paulista. E, atualmente a 

presença de Lu. longipalpis é registrada em 125 municípios do Estado 

(Figura 3 a e b) (SES, 2011). 
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Figura 3 –  Mapas do Estado de São Paulo indicando a geomorfologia e a distribuição de Lutzomyia longipalpis. 

 a- Relevo do Estado de São Paulo, destacando-se em laranja o Planalto Ocidental e em vermelho o 

Planalto Atlântico. Fonte: http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/saopaulo-geografia.php 

b- Distribuição de municípios do Estado de São Paulo com presença de Lutzomyia longipalpis (novembro 

de 2011). Fonte: SES, 2011 
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1.6. Hospedeiros vertebrados – Reservatórios 

 

Uma grande variedade de mamíferos pode servir de reservatório dos 

parasitas do gênero Leishmania, que são particularmente comuns em 

roedores e canídeos. Outros mamíferos também são importantes em 

algumas áreas, como os edentata, os marsupiais, os procionídeos, 

ungulados primitivos e primatas. No Novo Mundo, infecções raras também 

foram descritas em quirópteros (Lainson e Shaw, 1987; Ashford, 1996).  

Considerando-se somente a LV, aproximadamente 100 espécies de 

animais são potenciais hospedeiros reservatórios (Guerin et al., 2002). No 

Novo Mundo, os cães são considerados os principais reservatórios em 

regiões urbanas, já no meio silvestre são encontrados raposas e gambás 

naturalmente infectados (Marzochi et al., 1994; Dantas-Torres e Brandão-

Filho, 2006; Maia-Elkhoury et al., 2008).  

Existem estudos em que é demonstrado que o risco de infecção 

humana aumenta de acordo com o número de cães domésticos infectados, 

principalmente devido à relação próxima que estes cães possuem com os 

humanos tanto em áreas rurais como urbanas (Ashford, 1996; Hommel, 

1999). Alguns cães infectados são mais suscetíveis e vão a óbito dentro de 

alguns meses. Outros são capazes de manter a infecção, servindo de 

reservatórios por vários anos. Normalmente, no início da infecção os 

parasitas estão presentes em pequenas lesões no local da picada do 

flebotomíneo e depois afetam as vísceras. Eventualmente podem se 

distribuir por toda a derme do hospedeiro, causando perda de pêlos e 

expondo ao vetor áreas altamente parasitadas. Em muitas regiões, 

especialmente no Nordeste do Brasil, a maior parte dos cães é infectada 

pelo parasita durante a vida e, cerca de 20 a 30% são soropositivos a 

qualquer momento (Ashford, 1996). Sendo assim, o cão exerce um papel 

fundamental na emergência da LV em novas áreas e a LV canina precede a 

ocorrência de casos humanos (Marzochi  et al.,  1997; MSB, 2006; Maia-

Elkhoury et al., 2008). Assim, normalmente a proporção de infecção humana 
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aumenta em áreas cuja prevalência de LV canina é alta e o vetor está 

presente (Maia-Elkhoury et al., 2008).  

 

1.7. Ciclo biológico e transmissão 

 

Ao picar um hospedeiro infectado com L. infantum, fêmeas de 

flebotomíneos ingerem formas amastigotas juntamente com o sangue. No 

trato gastrointestinal do inseto os parasitas se diferenciarão em 

promastigotas e começarão a multiplicar (Grimaldi e Tesh, 1993; Ashford, 

2000; Neuber, 2008). Quando o flebotomíneo infectado encontra um 

hospedeiro vertebrado para alimentar-se, ele regurgita o parasita, que é 

fagocitado pelos macrófagos que são atraídos para o sítio de inoculação 

devido à reação inflamatória (Grimaldi e Tesh, 1993; Rey, 2001; Murray et 

al., 2005).  

No interior do vacúolo parasitóforo dos macrófagos, ocorre 

diferenciação das formas promastigotas para amastigotas, e inicia-se a 

multiplicação por divisão binária. Devido à quantidade de parasitas ocorre a 

destruição citoplasmática e o rompimento dos macrófagos. Os protozoários 

são então, liberados para o meio extracelular onde poderão ser fagocitados 

por novos macrófagos (Figura 4) (Lainson e Shaw, 1987; Pearson et al., 

2005). 

Formas alternativas de transmissão sem a presença do vetor ocorrem 

por transfusão sanguínea, transplante de órgãos, acidentes de laboratório 

com material contaminado, via transplacentária e por compartilhamento de 

seringas entre usuários de drogas (Murray et al., 2005; Pearson et al., 2005). 

Cruz et al. (2002) demonstraram a presença de DNA de  Leishmania sp em 

seringas utilizadas por dois grupos de usuários de drogas intravenosas. 

Outra forma de transmissão que tem sido discutida é a capacidade vetorial 

do carrapato Rhipicephalus sanguineus e de pulgas, já que estes artrópodes 

já foram encontrados infectados com parasitas do gênero Leishmania 

(Colombo et al., 2011), e a infecção experimental por via oral e peritoneal 

com macerados de carrapatos já foram estabelecidas (Coutinho et al., 2005).  
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Figura 4 –  Ciclo biológico do gênero Leishmania. 

Fonte: www.nature.com/nrmicro 

 

1.8. Epidemiologia 

 

As leishmanioses são causadas por 20 espécies do gênero 

Leishmania patogênicas ao homem e estão presentes em 88 países. A 
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prevalência das leishmanioses é de 12 milhões de pessoas infectadas e 

cerca de 350 milhões de indivíduos estão expostos a esta doença (Desjeux, 

2004; Chappuis et al., 2007).  

A incidência anual da LV é de aproximadamente 500.000 casos e 

mais de 50.000 mortes ao ano. A LV ocorre em 65 países e cerca de 90% 

dos casos estão concentrados em somente cinco: Bangladesh, Índia, Nepal, 

Sudão e Brasil (Desjeux, 2004; Chappuis et al., 2007).  

No Novo Mundo a LV está presente em partes do Sul dos Estados 

Unidos e México ao Norte da Argentina (Lainson e Shaw, 1998; Rosypal et 

al., 2003). 

 

1.8.1. Fatores de risco 

 

 Em diversas regiões do mundo, observa-se o número crescente de 

casos de LV. Este aumento está relacionado com alterações ambientais e 

fatores de risco individuais.  Na América Latina a LVA avança em áreas 

onde a doença não estava presente no passado. A destruição de florestas 

primárias, juntamente com um rápido crescimento da população humana e o 

concomitante desenvolvimento de terras agrícolas e estabelecimentos rurais 

propiciam condições que suportam uma vasta população de Lu. longipalpis, 

cães e raposas. A migração de indivíduos da área rural para a urbana 

também propiciou uma rápida urbanização da LVA. Normalmente estas 

pessoas se estabelecem em lugares inadequados, sem saneamento básico 

e muitas vezes levam consigo cães, porcos e galinhas. Todos estes fatores 

contribuem para um excelente habitat para o vetor da infecção. Outros 

fatores de risco que levam indivíduos saudáveis às áreas endêmicas são 

desenvolvimentos de novos projetos como a construção de rodovias, 

mineração, agricultura, turismo, atividades militares (Tesh, 1995; Shaw, 

2007).  

Nos últimos anos surgiu o risco da co-infecção LV e HIV (Ashford, 

2000; Desjeux, 2004). O primeiro caso de coinfecção foi relatado na Europa 

em 1985 e desde então o número de casos vem aumentado 
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consideravelmente (Alvar et al., 2008). Esta co-infecção já foi relatada em 35 

países, inclusive no Brasil. Segundo Sousa-Gomes et al. (2011), nos anos 

de 2007 e 2008 foram confirmados  7.556 casos de LVA, com 278 casos 

(3,7%) de co-infecção LVA e HIV. Essa co-infecção torna-se um grave 

problema, já que a imunidade celular e humoral destes indivíduos apresenta-

se diminuída. Tais fatores aumentam o risco de desenvolver a leishmaniose 

com elevada carga parasitária no sangue e medula óssea, baixa 

sensibilidade nos testes sorológicos e altas taxas de falhas no tratamento 

(Chappuis et al., 2007; Alvar et al., 2008). Portanto, a leishmaniose tem 

emergido como uma infecção oportunista em pacientes portadores do HIV e 

outros indivíduos que também apresentam condições imunossupressoras 

(Pearson e Sousa, 1996). 

 Segundo Dujardin (2006), as mudanças ambientais, o estado imune 

e a falha no tratamento constituem os três principais fatores de risco para a 

emergência, re-emergência e propagação da LV. De acordo com o autor, a 

quimioterapia é considerada um fator crucial para redução da carga 

parasitária da leishmaniose e a população de reservatórios de leishmaniose 

antroponótica. Portanto, o aumento das falhas no tratamento e o 

desenvolvimento de linhagens resistentes causam grande preocupação se 

considerarmos que a leishmaniose é uma doença negligenciada e um 

número pequeno de drogas é atualmente utilizado no tratamento. 

 

1.8.2. Leishmaniose visceral americana no Brasil 

 

 No Brasil, o primeiro caso de LVA foi relatado em 1913 por Migone, 

onde descreve no Paraguai o primeiro caso em necropsia de paciente 

oriundo de Boa Esperança, Corumbá no Mato Grosso do Sul (Migone, 

1913). 

 Até a década de 1980, a LVA era considerada uma doença 

zoonótica, endêmica e restrita a áreas rurais. Encontrava-se presente 

principalmente na região noroeste do país no Estado do Mato Grosso do Sul 

(MS), fronteira com a Bolívia. A partir desta época, diversos padrões 



 

34 

 

epidemiológicos têm sido observados (Deane e Deane, 1962; Alencar, 1983; 

MSB, 2013). A LVA tem sido relatada em regiões que eram consideradas 

não-endêmicas como regiões peri-urbanas e urbanas. Este novo perfil pode 

ser atribuído aos fatores socioeconômicos em combinação com os períodos 

de seca, os quais propiciam a migração em massa de indivíduos residentes 

em áreas rurais endêmicas (Correa Antonialli et al., 2007). 

 Atualmente, 90% dos casos de LVA na América Latina ocorrem no 

Brasil, principalmente na Região Nordeste. Segundo o Ministério da Saúde 

do Brasil (2006), 48.455 casos de LVA foram notificados no Brasil em 19 

anos (1984-2002). Cerca de 66% são provenientes da Bahia, Ceará, 

Maranhão e Piauí. A urbanização da LVA gerou 59.129 casos da doença 

com média anual de 2.274 novos casos de 1980 a 2005 (Maia-Elkhoury et 

al., 2008). No período de 2006 a 2010 foram registrados 18.168 casos de LV 

no país. Em 2010, a região Nordeste representou a maioria dos casos 

(47,1%), seguida pelas regiões Norte (18%), Sudeste (17,8%), Centro-Oeste 

(8,6%) e Sul (0,1%). Este aumento progressivo foi registrado em 21 

Unidades Federativas, atingindo as cinco regiões do país (MSB, 2013) 

Aproximadamente 2.500-5.000 casos são relatados por ano no Brasil e 10% 

da população que reside nestas áreas correm o risco de adquirir a doença 

(Desjeux, 2001; MSB, 2006). 

A LVA anteriormente associada às áreas rurais tem sido relatada em 

muitos centros urbanos. Já foram registrados casos autóctones em cidades 

como Araçatuba, Belo Horizonte, Campo Grande, Corumbá, Fortaleza, 

Natal, Palmas, São Luís e Teresina, (Lindoso e Goto, 2006; MSB, 2006).    

De 2001 a 2005, a doença acometeu indivíduos de várias idades no 

Brasil, mas foi mais frequente em crianças menores de 10 anos (56,7%) e 

menores de cinco anos (43,4%) (Maia-Elkhoury et al., 2008). Estes dados 

condizem com a característica da LVA que normalmente apresenta uma 

maior incidência em crianças (Queiroz et al., 2004). Além desta 

característica, a LV afeta uma proporção maior do sexo masculino (60,4%), 

o que pode estar relacionado a fatores hormonais ou a maior exposição ao 

vetor (Queiroz et al., 2004; Maia-Elkhoury et al., 2008). 
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No Brasil a LVA apresenta um perfil epidemiológico bem variado 

devido a fatores climáticos, fisiogeográficos, biológicos e características 

sociais que variam de acordo com a região do país (Maia-Elkhoury et al., 

2008). 

 

1.8.3. Leishmaniose visceral americana no Estado de  São Paulo 

 

Até o ano de 1998, a LVA no Estado de São Paulo (SP) era 

proveniente de casos importados de regiões onde esta doença já era 

endêmica. O primeiro caso autóctone do Estado foi relatado nesse ano em 

um cão no município de Araçatuba, localizado na região noroeste de SP.  No 

ano seguinte surgiu o primeiro caso humano autóctone do Estado nesta 

mesma região (Tolezano et al., 1999; CVE, 2003; Camargo-Neves, 2007). 

No período de 1999 a outubro de 2011 foram confirmados 1.875 

casos humanos autóctones e 159 óbitos (SES, 2011). 

 Dados de novembro de 2011 indicam transmissão de LVA em 100 

municípios do Estado de São Paulo, sendo que 66 municípios apresentam 

casos humanos e caninos, cinco apresentam casos humanos autóctones 

sem a presença de cães infectados (Álvaro de Carvalho, Marília, Parapuã, 

Quintana e Jaú) e 29 registram somente transmissão canina (SES, 2011). 

 A partir de 2003, verificou-se em alguns municípios, um aumento na 

positividade de Lu. longipalpis no intradomicílio, o que indica uma adaptação 

do vetor ao meio urbano. Esta adaptação sugere um aumento do risco de 

transmissão de leishmaniose visceral canina e, consequentemente da 

transmissão ao homem (Camargo-Neves, 2004). 

 A presença de Lu. longipalpis foi confirmada em 125 municípios do 

Estado, porém, existem registros de casos autóctones em oito municípios 

(Álvaro de Carvalho, Cotia, Embu, Jaú, Nova Castilho, Quintana, Rubinéia e 

Santa Albertina) em que não foi confirmada a presença do vetor (SES, 

2011). Porém, nos municípios de Cotia e Embu existem registros de outros 

flebotomíneos como Pintomyia fischeri, Migonemyia migonei e Evandromyia 
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edwardsi (Camargo-Neves, 2007), que podem estar envolvidos na 

transmissão de L. infantum nestas regiões. 

Diante da expansão da LVA no Estado de SP, a Secretaria de Estado 

da Saúde de São Paulo elaborou o Programa de vigilância e controle da LVA 

no Estado de São Paulo (PVCLVA). Este programa tem como objetivo geral 

a redução das taxas de letalidade e grau de morbidade. O PVCLVA é 

subdividido em áreas relacionadas à vigilância epidemiológica e medidas de 

prevenção e controle do vetor, reservatório doméstico e para seres humanos 

(MSB, 2006). 

 

1.9. Identificação e caracterização de isolados de Leishmania 

 

 Atualmente o padrão ouro utilizado para a identificação e 

caracterização de isolados de Leishmania é a análise de isoenzimas. O 

estudo de isoenzimas iniciou-se em 1957, onde se caracteriza como 

isoenzima um grupo de diversas formas moleculares de uma mesma 

enzima, porém cada uma das formas possui um gene diferente que as 

codifica (Hunter e Markert, 1957). Neste método as cepas são separadas de 

acordo com os perfis eletroforéticos das isoenzimas, denominados 

zimodemas (Cupolillo et al., 1994; Ochsenreither et al., 2006). O método 

mais amplamente utilizado na Europa é o sistema Montpellier (MON), que é 

baseado na análise de 15 sistemas enzimáticos (Rioux et al., 1990). No 

Brasil a análise de isoenzimas é baseada em 18 sistemas enzimáticos e é 

realizado na Fiocruz de acordo com Cupolillo et al. (1995). 

De acordo com a análise de isoenzimas, apesar de serem definidos 

cerca de 29 zimodemas, o zimodema predominante tanto em cães como em 

humanos no Velho e Novo Mundo é o MON-1 (Chicharro et al., 2002; Martin-

Sanchez et al., 2004; Kuhls et al., 2011). Porém, existem estudos que 

apontam uma alta variabilidade genética em amostras deste zimodema 

(Bañuls et al., 1999a; .Bulle et al., 2002; Pratlong et al., 2004). 

 Apesar da análise de isoenzimas permitir a discriminação de 

espécies e cepas, esta técnica demanda muito tempo por necessitar do 
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isolamento e cultivo do parasita. Além disso, esta análise pode não ser 

discriminativa o suficiente para ressaltar a diversidade do parasita. Os dados 

obtidos em diferentes laboratórios são ainda de difícil comparação (Botilde et 

al., 2006; Ochsenreither et al., 2006). 

 Outro grande problema encontrado na análise de isoenzimas é que 

os genótipos são testados indiretamente podendo haver substituições de 

nucleotídeos. Consequentemente existe a possibilidade destas substituições 

não serem detectadas, já que consistem em alterações na composição dos 

aminoácidos e não produzem mobilidades eletroforéticas diferentes 

(Ochsenreither et al., 2006).  Mauricio et al. (2006) e Alam et al. (2009) 

comprovam que alguns fenótipos indistinguíveis na análise de isoenzimas 

são produzidos por genótipos distintos. Portanto, em relação ao complexo L. 

donovani, o método de isoenzimas não é o ideal, já que não diferencia 

facilmente as espécies do complexo (Jamjoom et al., 2004). 

 

1.9.1. “Random Amplification of Polymorphic DNA” (R APD) 

 

Na técnica de RAPD utilizam-se “primers” aleatórios de sequência de 

nucleotídeos arbitrária. Estes iniciadores serão complementares a sítios 

específicos do genoma, mas não necessariamente conhecidos, que muitas 

vezes são polimórficos. Com isso, os padrões de bandas obtidos nos 

produtos da PCR podem ser utilizados para a identificação de organismos 

(Williams et al., 1990).  

Esta técnica já foi utilizada para a discriminação de gêneros da Ordem 

Kinetoplastida (Tibayrenc et al., 1993), identificação de espécies do gênero 

Leishmania (Noyes et al., 1996)  e estudo de variabilidade intraespecífica 

(Andresen et al., 1996). 

Segundo Zemanová et al. (2004), a RAPD permite estimar a 

diversidade  intraespecífica para L. donovani e L.  infantum e a detecção de 

polimorfismos. Entretanto, esta técnica apresenta certas desvantagens, já 

que a reprodutibilidade para a comparação entre diferentes laboratórios é 
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considerada limitada e os perfis de bandas gerados são muito complexos 

para análise (Noyes et al., 1996 e Toledo et al., 2002). 

 

1.9.2. “Restriction Fragment Lenght Polimorphism” ( RFLP) 

 

 A RFLP baseia-se em enzimas de restrição de DNA que 

reconhecem sequências específicas, clivando-as e gerando fragmentos de 

diversos tamanhos que podem ser visualizados em gel de agarose, de 

acordo com o tamanho molecular (Botstein et al., 1980).  

 Segundo Morales et al. (2001) e Chicharro et al. (2002), a 

amplificação do minicírculo presente no kDNA  com posterior digestão do 

produto amplificado com enzimas de digestão produz perfis que permitem a 

distinção de recidivas e reinfecções em pacientes coinfectados com L. 

infantum e HIV. Morales et al. (2002) também aprimoraram a técnica 

utilizando uma PCR semi-nested com posterior digestão enzimática do 

produto. Além disso, o RFLP também é útil para a determinação de 

genótipos de cepas de Leishmania. Resultados obtidos por Alonso et al. 

(2010) revelam que a análise kDNA-RFLP é apropriada para o estudo 

genético de linhagens de L. infantum muito próximas. 

 Outra técnica utilizada é a análise da região intergênica da principal 

protease de superfície gp63, que é capaz de identificar grupos genéticos, 

auxiliando em estudos epidemiológicos e clínicos (Mauricio et al., 2001; 

Quispe Tintaya et al., 2004).  

 

1.9.3. “Multilocus Sequence Typing” (MLST) 

 

 A análise de MLST é baseada em sequências de DNA de múltiplos 

genes e inicialmente foi desenvolvida para bactérias (Maiden et al., 1998). 

Recentemente a MLST tem sido aplicada para o estudo de organismos 

diplóides, incluindo Leishmania (Schönian et al., 2011). Atualmente, existem 

10 loci provenientes de genes codificantes de enzimas usadas na análise de 

isoenzimas que formam um painel para a análise do complexo L. donovani 
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(Mauricio et al., 2006;  Zemanová et al.; 2007). Sugere-se a possibilidade de 

que esta técnica gere informações detalhadas e se torne o padrão ouro para 

a taxonomia e identificação de Leishmania (Tibayrenc e Ayala, 2002; 

Schönian et al., 2011).  

 

1.9.4. “Single Nucleotide Polimorphism” (SNP) 

 

  Os SNPs são definidos como uma mudança de apenas um 

nucleotídeo em uma sequência de DNA, com alternativa de alteração em 

dois possíveis nucleotídeos em uma dada posição (Vignal et al., 2002). A 

genotipagem utilizando SNPs como marcadores representa uma alternativa 

poderosa para a diferenciação de linhagens de parasitas (Downing et al., 

2012). Downing et al. (2012) estudaram a discriminação de isolados de 

parasitas do complexo L. donovani utilizando microssatélites e SNPs como 

marcadores moleculares, demonstrando a relevância do estudo de novas 

tecnologias de sequenciamento para o estudo da epidemiologia de doenças 

infecciosas. 

 

 1.9.5. Microssatélites 

 

 Os microssatélites, também denominados repetições de sequências 

simples SSRs ("Simple Sequence Repeats") e repetições de sequências 

curtas STRs (Short Tandem Repeats) são pequenas repetições em “tandem” 

presentes no genoma de todos os organismos analisados até o momento 

(Tóth et al., 2000; Mrázek et al., 2007). Estes tipos de repetições são 

encontradas em regiões codificantes e não-codificantes (Li et al., 2002; 

Guichoux et al., 2011). Porém, mais frequentemente encontradas em regiões 

não-codificantes (Li et al., 2002; Wan et al., 2004).  

 Estes marcadores genéticos podem ser detectados em praticamente 

qualquer espécie de interesse, já que 104 a 105 loci de microssatélites são 

encontrados no genoma. Estes tipos de repetições podem ocorrer cerca de 5 
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a 100 vezes em cada locus (Tautz, 1993; Tóth et al., 2000; Zane et al., 

2002).  

 Diversos autores ainda não entraram em um consenso em relação 

ao número de repetições que definem um microssatélite (Chambers e 

MacAvoy, 2000; Zane et al., 2002). Schlötterer (1998) caracteriza os 

microssatélites como repetições em “tandem” de 1 a 5 pb. Já Goldstein e 

Pollock (1997) e Epplen et al. (1993) de 1 a 6 pb e Armour et al. (1999) de 2 

a 8 pb. 

  Os termos mono-, di-, tri- ou tretranucleotídeo são frequentemente 

utilizados para indicar o tipo de repetição (Ellegren, 2000). A maioria dos 

microssatélites (48-67%) presentes na maior parte das espécies é do tipo 

dinucleotídeo, mas nos primatas os mononucleotídeos são os tipos de 

repetição mais abundantes (Tóth et al., 2000; Li et al., 2002). As sequências 

dinucleotídicas são locais preferenciais para recombinação devido à alta 

afinidade pelas enzimas de recombinação (Biet et al., 1999). 

 Embora os microssatélites sejam considerados neutros, são 

funcionais como marcadores. Estudos apontam que estão relacionados a 

várias funções como a organização da cromatina, regulação de processos 

metabólicos, replicação do DNA, lise de células, regulação de atividades 

gênicas, dentre outras (Li et al., 2002). 

 A abundância genômica e as diversas funções e efeitos putativos ou 

realmente estabelecidos são associadas com a taxa de mutação (10-3-10-4 

eventos/por locus/por geração), que normalmente é muito elevada (Ellegren, 

2000). Esta taxa de mutação é muito superior quando comparada ao 

restante do genoma (10-9 por nucleotídeo/por geração em DNA de 

eucariotos) (Ellegren, 2000). Como consequência da elevada taxa de 

mutação, os marcadores microssatélites normalmente são altamente 

polimórficos e particularmente úteis para o estudo de organismos 

estreitamente relacionados (Guichoux et al., 2011; Schönian et al., 2011). 

  Os microssatélites são considerados multi-alélicos em uma 

população e podem ser bi-alélicos em um indivíduo. São herdados de forma 
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Mendeliana co-dominante e são capazes de diferenciar heterozigotos e 

homozigotos (Wan et al., 2004). 

  A análise de microssatélites possui vantagens quando comparada à 

análise de isoenzimas, pois se trata de um método quantitativo e mais 

polimórfico devido a variações no número de repetições. Além disso, os 

resultados são facilmente compartilhados e comparados entre laboratórios e 

são regiões fáceis para clonar (Barker, 2002; Jamjoom et al., 2002). 

 O estudo de microssatélites é simples e rápido apresentando alta 

reprodutibilidade, demonstrando alto nível de discriminação, sendo útil na 

caracterização de linhagens próximas (Bulle et al., 2002). Segundo Wan et 

al. (2004), o uso de microssatélites como marcadores permite tratar 

questões como discriminação, parentesco, estrutura e classificação de 

populações, utilizando as frequências alélicas e até mesmo de indivíduos, 

usando os genótipos. 

 

1.10. Identificação e caracterização de Leishmania  utilizando-se 

microssatélites como marcadores genéticos 

  

  O genoma de Leishmania é relativamente rico em sequências de 

microssatélites. Apresenta cerca de 600 (CA)n loci por genoma haplóide, 

sendo a repetição CA a mais abundante das dinucleotídicas em todos os 

vertebrados e fungos investigados até o momento (Rossi et al., 1994; Tóth et 

al., 2000). 

 Diversos marcadores microssatélites têm sido caracterizados para o 

estudo de Leishmania. Já foram estudados marcadores com alto poder 

discriminatório para caracterização de L. major (Jamjoom et al., 2002; Al-

Jawabreh et al., 2008; Mahnaz et al., 2011), L. tropica (Schwenkenbecher et 

al., 2004; Schwenkenbecher et al., 2006) e para parasitas do subgênero 

L. Viannia (Russell et al., 1999; Rougeron et al., 2008; Oddone et al., 2009; 

Rougeron et al., 2010). Jamjoom et al. (2002) utilizaram o genoma de 

L. major para identificar microssatélites informativos para o complexo 

L. donovani. Como neste trabalho não foram encontrados marcadores muito 
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polimórficos para este complexo, um novo estudo foi realizado utilizando um 

painel maior de microssatélites polimórficos (Jamjoom et al.; 2002ª). 

 Ochsenreither et al. (2006) desenvolveram um painel de 11 

marcadores microssatélites polimórficos para a análise de 63 amostras do 

complexo L. donovani, particularmente para L. infantum MON-1. Este estudo 

demonstrou a possibilidade do uso de microssatélites para o rastreamento 

deste zimodema e para investigação da dinâmica populacional. 

 Kuhls et al. (2007) utilizaram 15 marcadores microssatélites para o 

estudo de 91 amostras do complexo L. donovani provenientes de regiões 

endêmicas como leste da África, Índia e região Mediterrânea. Este estudo 

combinou marcadores microssatélites altamente polimórficos com 

marcadores pouco discriminatórios para elucidar a estrutura populacional 

destes parasitas. Esta combinação possibilitou a identificação de seis 

principais populações geográficas e a detecção de subestruturas de acordo 

com o lugar e o momento do isolamento dos parasitas. 

 Somente recentemente foram publicados estudos utilizando 

marcadores microssatélites para a análise de amostras de L. infantum 

provenientes de regiões do Brasil.  

 Kuhls et al. (2011) fizeram uma ampla análise utilizando 98 amostras 

do Novo Mundo, incluindo amostras brasileiras. O resultado obtido foi 

comparado com 308 amostras de L. infantum e 20 amostras de L. donovani 

provenientes do Velho Mundo que já haviam sido estudadas anteriormente. 

Com este estudo utilizando microssatélites, o grupo fornece evidências de 

que L. infantum tenha sido introduzida no Novo Mundo a partir de parasitas 

do sudeste europeu. Já Segatto et al. (2012) utilizaram três métodos 

moleculares independentes para avaliar a diversidade genética de 53 

isolados de L. infantum provenientes de cinco áreas endêmicas do Brasil. 

Neste estudo, apesar da homogeneidade genética obtida, a maioria dos 

isolados se agrupou de acordo com a origem geográfica. Batista et al. (2012) 

investigaram a diversidade genética de 44 amostras brasileiras utilizando 

RAPD e microssatélites, sugerindo também a hipótese de uma recente 

introdução de L. infantum no Novo Mundo. Outro estudo complexo foi 
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realizado por Ferreira et al. (2012), onde foram analisadas amostras 

provenientes da maioria dos estados brasileiros endêmicos para LVA e 

amostras do Paraguai. Os resultados obtidos neste estudo também 

indicaram uma baixa diversidade genética nas amostras estudadas e a 

hipótese da expansão de alguns clones provenientes de áreas endêmicas 

européias. 

 Sendo assim, os estudos utilizando microssatélites como 

marcadores moleculares têm revelado o grande potencial para estudos 

genéticos epidemiológicos e populacionais de Leishmania (Ochsenreither et 

al., 2006; Fakhar et al., 2008).  

  

 

No Estado de São Paulo a LVA encontra-se em franca expansão, 

constituindo um sério problema de saúde pública. Observa-se uma rápida 

dispersão de L. infantum em regiões não contíguas e a ausência do vetor em 

algumas destas áreas aponta a possibilidade de transmissões atípicas. 

Mesmo sendo reconhecida a importância da doença no Brasil, a diversidade 

genética do parasita ainda é pouco estudada. Desta forma, o uso de 

microssatélites torna-se uma ferramenta importante para o estudo 

epidemiológico da LVA em SP para a detecção das possíveis origens do 

parasita, bem como a introdução e dispersão da LVA neste Estado. 

 

O presente estudo aponta a aplicabilidade dos marcadores 

microssatélites para a genotipagem de DNA de L. infantum extraído 

diretamente de amostras clínicas de cães. As amostras foram coletadas em 

diversos municípios do Estado de São Paulo, sendo utilizado um painel de 

17 marcadores. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

Determinar o perfil genotípico de isolados de L. infantum provenientes 

de duas regiões do Estado de São Paulo e contribuir com informações sobre 

as possíveis origens dos parasitas, bem como a introdução e propagação da 

leishmaniose visceral neste Estado. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

1- Padronizar PCR “multiplex” de microssatélites para L. infantum. 

 

2- Genotipar amostras de DNA isoladas diretamente de tecido de 

cães infectados por L. infantum utilizando-se microssatélites como 

marcadores genéticos. 

 

3- Comparar os resultados obtidos das regiões noroeste e sudeste do 

Estado de São Paulo e compará-las com amostras coletadas no Mato 

Grosso do Sul. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Amostras biológicas 

 

Foram utilizadas amostras de DNA extraídas de aspirado de 

linfonodo, fragmentos de fígado ou baço de cães infectados com L. infantum 

provenientes do banco de DNA do Laboratório de Biologia Molecular de 

Parasitas e Fungos, Centro de Parasitologia e Micologia do Instituto Adolfo 

Lutz (IAL) de São Paulo. Este banco foi gerado a partir de amostras de rotina 

que foram encaminhadas ao laboratório para a realização do diagnóstico 

molecular. Foram utilizadas amostras encaminhadas ao IAL no período de 

2004 até 2011. 

 Todos os dados relacionados a este trabalho foram obtidos segundo 

a aprovação de um pré-parecer do Comitê de Ética em Pesquisado Instituto 

Adolfo Lutz (Anexo 1), aprovação na Comissão de Ética na Experimentação 

Animal (Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto) (Anexo 2) e 

aprovação  do  Conselho Técnico Científico do Instituto Adolfo Lutz (Anexo 

3). O estudo foi realizado de acordo com as diretrizes da Sociedade 

Brasileira de Ciência em animais de Laboratório/Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal (SBCAL/COBEA). 

 

3.1.1.  L. infantum  e amostras caninas 

 3.1.1.1. Procedência   
 

Inicialmente foram testadas 250 amostras de cães infectados com LV, 

sendo que somente 112 foram genotipadas com o painel completo de 

marcadores. Dentre as amostras com o genótipo completo, 67 são 

provenientes de 28 municípios da região Noroeste do Estado de São Paulo 

(NWSP) e 29 de 13 municípios da região Sudeste (SESP) que estão 

especificadas em detalhes na Tabela 1. Na Figura 5 encontra-se a 
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localização de cada município de SP.  Para os grupos de comparação e 

controle foram utilizadas: 

 

I. 16 amostras de DNA provenientes de cães infectados no Estado do 

Mato Grosso do Sul (MS) e gentilmente cedidas pelo Prof. Dr. José 

Eduardo Tolezano (Diretor do Centro de Parasitologia e Micologia do 

Instituto Adolfo Lutz) e pela Profa. Dra. Suely Aparecida Correa 

Antonialli (Diretora do Laboratório Central de Saúde/Secretaria de 

Estado da Saúde de Mato Grosso do Sul) (Tabela 2); 

II. Cepa referência (WHO) L. infantum (MHOM/BR/1974/PP75) 

gentilmente cedida pela Profa. Dra. Elisa Cupolillo (FIOCRUZ) - foi 

utilizada nas últimas análises para padronizar o número de repetições; 

III. Amostra 100 SESP - foi utilizada como controle positivo nas 

análises de microssatélites; 

IV. Três amostras de DNA de cães não infectados por L. infantum.
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Tabela 1 –  Relação dos códigos das amostras de cães, data de coleta, municípios e regiões estudadas. 
Código Grupo 

Cidade Estado  
Código Grupo 

Cidade Estado  
Código Grupo 

Cidade Estado  
Data da Coleta (Região) Data da Coleta (Região) Data da Coleta (Região) 

41-05/2004 NWSP Adamantina SP 604-01/2008 NWSP Mirandópolis SP 132-04/2005 SESP Cotia SP 
42-05/2004 NWSP Adamantina SP 605-01/2008 NWSP Mirandópolis SP 133-04/2005 SESP Cotia SP 
43-05/2004 NWSP Adamantina SP 606-01/2008 NWSP Mirandópolis SP 62-07/2004 SESP Espírito Santo do Pinhal SP 
46-05/2004 NWSP Adamantina SP 607-01/2008 NWSP Mirandópolis SP 63-07/2004 SESP Espírito Santo do Pinhal SP 

168-07/2005 NWSP Adamantina SP 608-01/2008 NWSP Mirandópolis SP 513-10/2007 SESP Itapecerica da Serra SP 
243-10/2005 NWSP Adamantina SP 611-01/2008 NWSP Mirandópolis SP 401-11/2006 SESP Limeira SP 
2056-03/2011 NWSP Aparecida d'Oeste SP 612-01/2008 NWSP Mirandópolis SP 58-08/2004 SESP Mogi das Cruzes SP 

3-03/2004 NWSP Araçatuba SP 613-01/2008 NWSP Mirandópolis SP 296-07/2006 SESP Mogi das Cruzes SP 
4-03/2004 NWSP Araçatuba SP 614-01/2008 NWSP Mirandópolis SP 297-07/2006 SESP Mogi das Cruzes SP 

471-06/2007 NWSP Araçatuba SP 616-01/2008 NWSP Mirandópolis SP 1834-03/2010 SESP Piracicaba SP 
146-05/2005 NWSP Bauru SP 617-01/2008 NWSP Mirandópolis SP 500-09/2007 SESP Piraju SP 
753-04/2008 NWSP Bauru SP 620-01/2008 NWSP Mirandópolis SP 376-10/2006 SESP Salesópolis SP 
1004-07/2008 NWSP Bauru SP 441-04/2007 NWSP Monte Alto SP 2167-11/2011 SESP Salto SP 
1005-07/2008 NWSP Bauru SP 941-07/2008 NWSP Morro Agudo SP 2168-11/2011 SESP Salto SP 
1009-07/2008 NWSP Bauru SP 59-08/2004 NWSP Penápolis SP 1101-08/2008 SESP São Pedro SP 
1010-08/2008 NWSP Bauru SP 202-08/2005 NWSP Pirajuí SP 1148-10/2008 SESP São Pedro SP 
1011-08/2008 NWSP Bauru SP 2295-12/2011 NWSP Pirapozinho SP *1432-05/2009 SESP São Pedro SP 
1013-08/2008 NWSP Bauru SP 631-01/2008 NWSP Presidente Prudente SP 676-03/2008 SESP Suzano SP 
516-11/2007 NWSP Borborema SP 2077-05/2011 NWSP Reginópólis SP 489-08/2007 SESP Valinhos SP 
38-05/2004 NWSP Brauna SP 1436-05/2009 NWSP Ribeirão Preto SP 2060-03/2011 SESP Valinhos SP 

406-11/2006 NWSP Cafelandia SP 2021-12/2010 NWSP Ribeirão Preto SP 1-06/2008 MS Campo Grande MS 
409-11/2006 NWSP Cafelandia SP 2079-05/2011 NWSP Ribeirão Preto SP 11-06/2008 MS Campo Grande MS 
410-11/2006 NWSP Cafelandia SP 1899-08/2010 NWSP Rubinéia SP 13-06/2008 MS Campo Grande MS 
134-04/2005 NWSP Dracena SP 1632-09/2009 NWSP Santa Salete SP 23-06/2008 MS Campo Grande MS 
201-08/2005 NWSP Flora Rica SP 2110-07/2011 NWSP São José do Rio Preto SP 24-06/2008 MS Campo Grande MS 
939-07/2008 NWSP Franca SP 2279-11/2011 NWSP São José do Rio Preto SP 26-06/2008 MS Campo Grande MS 
445-04/2007 NWSP Inubia Paulista SP 289-06/2006 NWSP Tupi Paulista SP 27-06/2008 MS Campo Grande MS 
1117-09/2008 NWSP Jales SP 1154-11/2008 NWSP Urania SP 39-06/2008 MS Campo Grande MS 

91-07/2012 NWSP Lucélia SP 1155-11/2008 NWSP Urania SP 46-08/2008 MS Campo Grande MS 
69-08/2004 NWSP Marília SP 1947-10/2010 SESP Campinas SP 55-08/2008 MS Campo Grande MS 

220-09/2005 NWSP Marília SP 1966-11/2010 SESP Campinas SP 59-08/2008 MS Campo Grande MS 
95r-02/2008 NWSP Mirandópolis SP 2003-12/2010 SESP Campinas SP 65-08/2008 MS Campo Grande MS 
549-01/2008 NWSP Mirandópolis SP 2004-12/2010 SESP Campinas SP 67-08/2008 MS Campo Grande MS 
550-01/2008 NWSP Mirandópolis SP 2031-01/2011 SESP Campinas SP 102-10/2008 MS Campo Grande MS 
551-01/2008 NWSP Mirandópolis SP 2032-01/2011 SESP Campinas SP 109-10/2008 MS Campo Grande MS 
552-01/2008 NWSP Mirandópolis SP 2046-02/2011 SESP Campinas SP 117-10/2008 MS Campo Grande MS 
554-01/2008 NWSP Mirandópolis SP 2104-06/2011 SESP Campinas SP         
555-01/2008 NWSP Mirandópolis SP *100-03/2005 SESP Cotia SP         

*amostras em que os parasitas foram isolados e cultivados. 
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Figura 5 –  Mapa do Brasil e do Estado de São Paulo. a- Localização do Estado de São Paulo no Brasil e a fronteira com 
o Estado do Mato Grosso do Sul; b- Distribuição geográfica dos municípios estudados no Estado de São 
Paulo. 
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Tabela 2 –  Relação dos códigos das amostras provenientes de 
Mato Grosso do Sul. 

 

Código Cidade Grupo 

1 Campo Grande MS 

11 Campo Grande MS 

13 Campo Grande MS 

23 Campo Grande MS 

24 Campo Grande MS 

26 Campo Grande MS 

27 Campo Grande MS 

39 Campo Grande MS 

46 Campo Grande MS 

55 Campo Grande MS 

59 Campo Grande MS 

65 Campo Grande MS 

67 Campo Grande MS 

102 Campo Grande MS 

109 Campo Grande MS 

117 Campo Grande MS 

 

 3.1.1.2. Obtenção 
 

As amostras caninas foram coletadas em condições estéreis por 

médicos veterinários dos “Centros de Controle de Zoonoses” dos municípios. 

Os cães apresentavam pelo menos quatro sinais clínicos associados à LV, 

incluindo dermatite esfoliativa, úlceras cutâneas e/ou nódulos, 

linfadenopatia, esplenomegalia, hepatomegalia, perda de peso, fraqueza, 

anorexia, febre, crescimento anormal das unhas, perda muscular e mucosa 

pálida. Foram coletados aspirados de linfonodo, fragmentos de fígado ou 

baço. Os fragmentos dos órgãos foram coletados em tubos contendo 1-2 mL 

de NaCl 0,85% estéril com gentamicina 200 µg/mL, encaminhados para o 

laboratório dentro de 48 horas e imediatamente processados. Também foi 

feita a cultura de parasitas isolados a partir de aspirado de linfonodo das 

amostras 100 e 1432. Nestes casos as culturas de Leishmania foram 

mantidas a 25ºC em meio Eagle’s suplementado com 292 mg/L L-glutamina, 
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110 mg/L piruvato de sódio, 2,2 g/L bicarbonato de sódio, 0.02% hemina, 

10% soro fetal bovino inativado e 200 µg/mL gentamicina. Na fase log da 

curva de crescimento, 108 parasitas foram lavados por duas vezes com 

solução salina tamponada fosfatada, pH 7,2 (PBS) a 1.000 x g por 10 

minutos. O precipitado contendo os parasitas foi utilizado para extração de 

DNA.  

 

3.2. Extração de DNA 

 

Os fragmentos dos órgãos foram previamente macerados. Os órgãos 

macerados, os aspirados de linfonodo e os parasitas provenientes de cultura 

foram dissolvidos em Proteinase K e tampão do kit comercial QIAamp DNA 

mini Kit (QIAGEN). Os tubos foram agitados em vórtex e incubados a 56°C 

por 5 a 12 horas, de acordo com o tamanho do fragmento. 

O DNA foi extraído com o kit comercial QIAamp DNA mini Kit 

(QIAGEN), de acordo com as instruções do fabricante. Depois de extraídos, 

os DNAs das amostras foram estocados em tubos de 1,5 mL em freezer -

20°C até o momento da utilização. 

 

3.3. Determinação de L. infantum  por PCR 

 

As amplificações foram realizadas como descrito anteriormente 

(Gomes et al., 2007) com um kit comercial (GoTaq®Green Master Mix - 

Promega) contendo dois corantes que permitem monitorar o progresso das 

amostras durante a eletroforese. Cada 12,5 µL do “mix” contendo 1 unidade 

de Taq DNA polimerase em 10 mM Tris-HCl, pH 8,5; 50mM KCl; 1,5 mM 

MgCl2 e 200 mM de cada um dos dNTPs (dATP, dGTP, dCTP, dTTP). Cada 

reação foi realizada adicionando-se 5 µL do DNA alvo e 2 µM de cada 

“primer” num volume final de 25 µL. As amplificações foram realizadas 

utilizando um termociclador (LongGene). Para cada reação foram 
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adicionados um controle positivo (MHOM/BR/1974/PP75) e um controle 

negativo.  

As amplificações consistiram de um ciclo de desnaturação a 95°C por 

5 minutos, seguidos de 30 ciclos de desnaturação a 94°C por 30 segundos, 

pareamento a 60°C por 30 segundos e extensão a 72°C  por 60 segundos. 

Foi realizada uma extensão final a 72°C por 5 minut os. A presença de L. 

infantum foi determinada pelos “primers” RV1 (“forward”) 

5’CTTTTCTGGTCCCGCGGGTAGG3’ e RV2 (“reverse”) 

5’CCACCTGGCCTATTTTACACCA3’, que amplificam uma sequência de 

145-pb do fragmento LT1 dos minicírculos do kDNA de espécies do 

complexo L. donovani (Ravel et al., 1995; Le Fichoux et al., 1999; Lachaud 

et al., 2002). 

Os produtos amplificados foram separados por eletroforese em um 

sistema eletroforético horizontal em gel de agarose a 2% em TBE pH 8,0 

(0,045M de Tris-Borato; 0,001M EDTA) com 0,5 µL/mL brometo de etídio, 

juntamente com o marcador de tamanho molecular com fragmentos 

múltiplos de 100 pb (Invitrogen) em uma velocidade de 6V/cm. As amostras 

foram visualizadas e fotografadas em um transluminador GeneGenius 

(Programa GeneSnap, Syngene, versão 6.08.04) de ultravioleta a um 

comprimento de onda de 302 nm (Sambrook et al., 1989). 

 

3.4. Genotipagem dos isolados de L. infantum 

 

3.4.1. Seleção dos marcadores microssatélites para o complexo L. 

donovani 

 

Inicialmente foram escolhidas 41 regiões hipervariáveis do DNA de 

Leishmania, já descritas anteriormente, contendo marcadores 

microssatélites (Rossi et al., 1994; Jamjoom et al., 2002a; Ochsenreither et 

al., 2006; Kuhls et al., 2007). Foi verificado se os “primers” se anelariam ao 

complexo L. donovani, utilizando-se o programa de domínio público “Basic 

Local Alignment Search Tool” (BLAST-http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). 
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Após confirmação, estes foram sintetizados pela Invitrogen na escala de 20 

nmoles. Para estimar o tamanho dos fragmentos não descritos nos 

trabalhos, as sequências de microssatélites foram selecionadas no “National 

Center for Biotechnology Information” (NCBI), os “primers” foram mapeados 

e o número de bases foi estimado. Todos os “primers” foram testados e a 

seguir foram selecionados 17 marcadores microssatélites. A seleção das 

regiões foi baseada em estudos de genotipagem de parasitas do complexo 

L. donovani, no número de alelos descritos nestes trabalhos (Jamjoom et al., 

2002a; Ochsenreither et al., 2006; Kuhls et al., 2007) e de acordo com a 

compatibilidade dos mesmos nas PCRs multiplex.  

 

3.4.2. Seleção das sondas marcadas com fluoróforos 

 

Para a marcação dos produtos gerados pela PCR foram sintetizadas 

sondas contendo um dos três fluoróforos: 6-FAM, HEX e TAMRA (Applied 

Biosystems). Todos os “primers forward” foram sintetizados com uma cauda 

adicionada na extremidade 5’ complementar a esta sonda (Tabela 3 e Figura 

6). Para cada marcador, foi utilizado 0,18 µM da respectiva sonda. 

 

Tabela 3 –  Sequência das sondas, fluoróforos e respectivas cores utilizadas 
na PCR para a análise de microssatélites. 

 

Sequência da Sonda Fluoróforo Cor 

GTAAAACGACGGCCAGT 6-FAM Azul 

AGGGTTTTCCCAGTCACGA HEX Verde 

CAGGAAACAGCTATGAC TAMRA Amarelo 
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Figura 6 –  Modelo esquemático de um “Primer Forward” com cauda na 
extremidade 5’ complementar a uma sonda representada em 
verde marcada com fluoróforo. 

 

3.4.3. Definição do “Binset” 

 

O “binset”, definido como um conjunto de locais esperados para os 

loci que fazem parte de um painel de marcadores é de grande utilidade para 

a análise de microssatélites. Com o seu uso é possível definir os tamanhos 

relativos dos fragmentos amplificados em pb e número de repetições em 

“tandem”. Para a sua construção foram utilizadas as amostras 100 e 1432 

(vide Tabela 1), que foram isoladas de aspirado de linfonodo e mantidas em 

meio de cultura. 

 

3.4.4. Quantificação de DNA e PCR 

 

O grau de pureza da extração e a quantidade de DNA das duas 

amostras provenientes de cultura de L. infantum do IAL foram determinados 

por absorbância com o espectrofotômetro NanoDrop ND-1000 em 

comprimento de onda 260 e 280 nm (luz UV).  Utilizou-se 1 µL de tampão 

(QIAGEN) como branco e 1 µL de DNA a ser quantificado. O grau de pureza 

foi determinado pela razão entre as leituras D.O. 260/280 que deve 

apresentar valores entre 1,8 e 2,0. As leituras realizadas a 260 nm 

determinaram as concentrações de DNA. Segundo Sambrook et al. (1989) 
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absorbância igual a 1 equivale a concentração de 50 µg/mL de DNA de fita 

dupla. 

Para cada marcador de microssatélite foi realizada uma PCR. As 

condições da PCR e ciclagem foram as mesmas utilizadas nos “multiplex“ 

PCR (item 3.4.6) para uma reação final de 25µL.  

Os produtos amplificados foram diluídos em tampão de corrida 

Cyan/Yellow Buffer (Invitrogen) e 10µL foram aplicados em gel composto de 

agarose a 2%, tampão TAE (0,04M Tris-Acetato; 0,001M EDTA; 0,02 mM 

ácido acético) e GelRed (Biotium) na proporção 1:10.000. O GelRed 

intercala-se no DNA e possibilita sua visualização com a incidência de raios 

ultravioleta.  

Os tamanhos dos fragmentos foram comparados com o padrão de 

tamanho molecular de 50pb (Invitrogen) aplicado em géis. Após eletroforese 

horizontal em tampão TAE utilizando-se uma voltagem de 110 volts (Fonte 

Bio Rad Power Pac 300) os géis foram visualizados em transiluminador 

(MiniBIS Pro) com luz UV. 

 

3.4.5. Sequenciamento 

 

Para cada amostra foram realizadas duas reações de 

sequenciamento. Uma com o “primer forward” e a outra com o “reverse”. 

Inicialmente, 1µL de cada produto amplificado foi misturado a 0,8 µL 

de Big Dye Terminator Cycle Sequencing v3.1(Applied Biosystems), 2 µL de 

Tampão 5x e 0,32 µM do “primer” num volume final de 10 µL. No 

termociclador Veriti, as reações foram realizadas com um ciclo inicial de 

desnaturação a 96°C por 3 minutos, 36 ciclos de des naturação a 96ºC por 

30 segundos e pareamento e extensão a 60ºC por 4 minutos. A extensão 

final de 60ºC foi realizada por 10 minutos. 

As amostras foram precipitadas em placas de 96 poços incubando-se 

com 80 µL de isopropanol 75% à temperatura ambiente por 15 minutos. Os 

sobrenadantes foram descartados por inversão das placas após 

centrifugação a 3.220 x g por 30 minutos a 4 ºC.  A seguir, as amostras 
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foram lavadas com 150 µL de etanol 70% por centrifugação a 3.220 x g por 

15 minutos a 4ºC. Após a completa evaporação do etanol (em termociclador 

a 96ºC por 3 minutos), as amostras foram diluídas com 10 µL de formamida 

HIDITM e sequenciadas num ABI3130 Genetic Analyzer utilizando-se o 

polímero POP-7. O “binset” foi definido no “software” GeneMapper ID v3.2 

de acordo com o número de repetições em “tandem” de cada microssatélite. 

  

3.4.6. PCR “multiplex” 

 

As reações foram realizadas em duas etapas devido aos tamanhos 

dos fragmentos estudados. Cada reação foi separada de acordo com a 

marcação dos produtos da PCR com fluoróforos e estão descritas na Tabela 

4. Como controle positivo foi utilizada a amostra 100 extraída diretamente da 

amostra clínica e também foram testadas três amostras de cães não 

infectados com L. infantum. 

 

i. “Multiplex” 1: foram realizadas 2 PCRs. Uma com 5 pares de 

“primers” com caudas complementares à sonda marcada com 6-FAM. 

A outra com 4 pares de “primers” com caudas complementares à 

sonda marcada com HEX.  

ii. “Multiplex” 2: foram realizadas 3 PCRs. Uma com 2 pares de 

“primers” com caudas complementares à sonda marcada com 6-FAM. 

A segunda com 4 pares de “primers” com caudas complementares à 

sonda marcada com HEX. A terceira com 2 pares de “primers” com 

caudas complementares a sonda marcada com TAMRA. 

 

 As amplificações foram realizadas em um termociclador Veriti 

(Applied Biosystems). Cada reação foi realizada num volume final de 10 µL 

contendo 1 µL de tampão 10x, 1,5 mM de MgCl2, 0,2mM de dNTPs 

(Invitrogen), 1 unidade de Taq DNA polimerase (Invitrogen), 1 µL do DNA e 

os “primers” nas concentrações descritas na Tabela 4. As amplificações 

consistiram de um ciclo de desnaturação de 95ºC por 3 minutos, seguidos 
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de 30 ciclos de desnaturação a 94ºC por 45 segundos, pareamento a 60ºC 

por 45 segundos e extensão a 72ºC por 1 minuto. 
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Tabela 4 –  Sequência dos 17 pares de “primers” selecionados para a análise de L. infantum com as respectivas 
concentrações utilizadas, marcações fluorescentes e reação “multiplex”. 

 
Sequência dos Primers (5’-3’) 

   

Marcador Forward * Reverse 
Concentração 

(µM) Fluoróforo  PCR 
Multiplex 

Li45-24 GCGCCTACAGGCATAAAGGA CTGGCGCATCAACGGTGT 0,4 6-FAM 1 

Li71-5/2 GCACGGTCGGCATTTGTA AAAAAAAAAAAGATAAACGAGATGGCCGC 0,4 6-FAM 1 

Lm4TA TTTGCCACACACATACACTTAG GTAGACGACATCGCGAGCAC 0,4 6-FAM 1 

LIST7023 CTTTGCGTTGCGCACTAA GCTTGTGTTCCGTGTGTGTT 0,4 6-FAM 1 

LIST7039 CTCGCACTCTTTCGCTCTTT GAGACGAGAGGAACGGAAAA 0,4 6-FAM 1 

Li71-33 CTCCTTTCACACCGCCTCT AAAGAGAGAAGACGAGCCGAAGT 0,3 HEX 1 

Li71-7 TGCCACTGACCAGTGAGAGAT TGTCTCCATAGCGTGAGAAGG 0,3 HEX 1 

LIST7030 TCTCTGCACGTCTGTGTGTG TCTTCCTGAAGGGCGATG 0,4 HEX 1 

LIST7040 GCAGAGCGAGACACACAGAC GTGCACGTTGATGTGCTTCT 0,4 HEX 1 

LIST7028 CACTCCACTGCGTTGGATA CTTTGACCGCCGTTCTTT 0,3 6-FAM 2 

LIST7032 CTAGAGGCGTGCGGATGTA TCGCAGTTTTCGGTCCA 0,3 6-FAM 2 

ST436 CCTCACTGCCACGATAAC GACAGGGAGCAAGTAAGG 0,4 HEX 2 

LIST7029 GCAGAGCTTCTGCTTGGATT GCATTGCTGTTCTCATCCAC 0,4 HEX 2 

ISA136 CAAAGATGGTGAAGCAGGCG GTTGTGGTGAGCATCAGTAG 0,4 HEX 2 

LIST7022 GTCGCTCTGTCTCTGTGTGC TCCGCATTTTCCTCTCCTT 0,5 HEX 2 

Li71-19 CAAACCGGTGTTCTGCTTTT CGGACATTGGCAACACACT 0,5 TAMRA 2 

Li72-14 AGAGTGTCTGCGCGTGAGTA AAGAAAAGAAGGTGCAGCGA 0,5 TAMRA 2 
* Sequência sem a cauda adicionada na extremidade 5’ 
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3.4.7. Marcação dos produtos da PCR 

 

As marcações dos produtos da reação “multiplex” 1 foram realizadas 

misturando-se 1µL do produto amplificado da primeira PCR e 1µL do produto 

da segunda PCR para volume final de 7 µL. Para a reação “multiplex” 2 

utilizou-se 1 µL de cada uma das 3 PCRs para um volume final de 7 µL. 

As amplificações foram realizadas como descritas no item 3.4.6 

acrescentando-se as sondas na concentração de 0,18 µM para cada 

marcador e mais 12 ciclos de desnaturação a 94ºC por 45 segundos, 

pareamento a 60ºC por 45 segundos e extensão a 72ºC por 1 minuto. A 

extensão final consistiu de 72ºC por 30 minutos. A reação foi finalizada na 

temperatura de 4ºC e mantida nesta mesma temperatura até o momento da 

utilização. 

 

3.4.8. Análise dos produtos amplificados 

 

Um microlitro de cada produto amplificado foi diluído em 9,75 µL de 

formamida HIDITM (Applied Biosystems) e 0,25 µL do padrão de tamanho 

molecular  GeneScan-500 ROX (Applied Biosystems). As amostras foram 

submetidas à eletroforese capilar no sequenciador ABI3130 Genetic 

Analyzer (Applied Biosystems) utilizando-se o polímero POP-7 (Applied 

Biosystems). Todas as corridas foram analisadas com o “software” Data 

Collection v3.0. O tamanho relativo dos fragmentos foi determinado 

utilizando o “software” GeneMapper ID v3.2 (Applied Biosystems), que utiliza 

os picos de tamanhos conhecidos do padrão de tamanho molecular como 

referência para calcular o tamanho do fragmento em pb dos produtos 

amplificados (Figura 7). O número de repetições foi avaliado de acordo com 

o “binset” definido anteriormente. 
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Figura 7 –  Picos do padrão de tamanho molecular GeneScan-500 ROX 
marcado na cor vermelha. 

 

3.5. Comparação de Genotipagens 

 

Para efeito de comparação, foram realizadas genotipagens das 

amostras 100 e 1432 de DNA extraído diretamente de aspirado de linfonodo 

e DNA proveniente da cultura de parasitas isolados do mesmo órgão. 

 

3.6. Padronização do número de repetições 

 

Nas últimas corridas foi utilizada a cepa referência 

(MHOM/BR/1974/PP75) juntamente com a amostra 100 para padronizar o 

número de repetições de seis marcadores coincidentes (Lm4TA, Li45-24, 

Li71-33, Li71-5/2, Li71-7 e LIST70-39) com os estudos de Kuhls et al. (2011) 

e Ferreira et al (2012).  

O número de repetições dos 11 marcadores restantes foi calculado de 

forma empírica com base na sequência obtida para cada microssatélite 

como descrito anteriormente (item 3.4.5). Portanto, o número de repetições 

analisados no GeneMapper pode ser utilizado somente neste trabalho, sem 
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o intuito de comparação com dados de outros laboratórios, já que uma cepa 

referência não foi utilizada em todas as corridas para todos os marcadores. 

 

3.7. Análise Estatística dos Resultados 

 

As frequências alélicas dos 17 marcadores foram determinadas para 

os grupos de cada região (NWSP, SESP e MS). Esta determinação foi 

realizada com o auxílio do programa PowerStats v12 

(http://www.promega.com/geneticidtools/powerstats/Default.htm) pelo 

método de frequência relativa, ou seja, com o uso do número de repetições 

dos alelos observados em cada amostra. Foram gerados gráficos de cada 

marcador com as respectivas frequências alélicas.  

Para o cálculo da heterozigosidade esperada (He) e observada (Ho), 

bem como o coeficiente de “inbreeding” (FIS) foi utilizado o “software” 

Genetic Data Analysis (GDA) (Lewis e Zaykin, 2001). Os arquivos 

provenientes do “software” GeneMapperID v3.2 (Applied Biosystems) 

obtidos em formato “txt” foram convertidos para o formato NEXUS pelo 

“software” Convert (http://www.agriculture.purdue.edu/fnr/html/faculty/Rhode

s/Students%20and%20Staff/glaubitz/software.htm). De acordo com o 

princípio de Hardy-Weinberg, valores de He = 0 ou Ho < He indicam 

homozigosidade (Tibayrenc et al., 1991; De Meeûs et al., 2007). O valor de 

FIS é uma estimativa da endogamia dos indivíduos, que resulta do desvio da 

panmixia (De Meeûs et al., 2006). Os valores de FIS podem variar de -1 a 1, 

onde valores negativos correspondem a um excesso de heterozigotos e 

valores positivos a uma carência de heterozigotos. Um valor correspondente 

a 1 indica que todas as amostras são homozigotas e valores iguais a zero 

são esperados em casos de panmixia (De Meeûs et al., 2006). 

O “software” STRUCTURE (Pritchard et al., 2000) foi utilizado para 

inferir o número de populações (K) de acordo com indivíduos geneticamente 

relacionados. O programa assume um modelo onde o número de 

populações é caracterizado pelas frequências alélicas obtidas em cada 

locus.  A proporção de indivíduos pertencentes a cada população foi 
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estimada utilizando uma série de 10 corridas para cada valor de K, de K= 1 

até K=10. Foi utilizado o modelo Bayesiano de aproximações por 

grupamento e simulações Markov Chain Monte Carlo. Foram utilizados os 

seguintes parâmetros: período de interações com início de 100.000 eventos, 

probabilidade estimada em 1.000.000 iterações de Markov Chain Monte 

Carlo. A determinação do número provável de populações em relação aos 

valores de K propostos foi realizada com a combinação de análises da 

média ln Pr(X|K) e do cálculo de ∆K (Evanno et al., 2005), que é baseada na 

taxa de variação da probabilidade do log dos dados entre valores sucessivos 

de K (Evanno et al., 2005). Para estimar o valor de ∆K foi utilizado o 

Structure Harvester v0.6.92 (Earl e vonHoldt, 2012). O “software” CLUMPP 

1.1.2 (Jakobsson e Rosenberg, 2007) foi utilizado para alinhar os valores de 

Q obtidos nas análises do STRUCTURE. Os dados obtidos com o programa 

CLUMPP foram analisados em gráficos de barra no EXCEL. 

A análise filogenética foi realizada com a utilização de distâncias 

genéticas, que foram calculadas com o “software” POPULATIONS 1.2.32 

(http://bioinformatics.org/~tryphon/populations), utilizando-se a Chord-

distance Cavalli-Sforza e Edwards, Dc (Cavalli-Sforza e Edwards, 1967). 

Este tipo de distância segue o infinitive allele model (IAM), e é considerada a 

mais apropriada para analisar grupos próximos (Goldstein e Pollock, 1997). 

Este mesmo “software” foi utilizado para a construção da árvore 

filogenética Neighbor Joining. Esta árvore foi visualizada com o auxílio do 

“software” MEGA 5 (Tamura et al., 2011). Além da construção da árvore 

filogenética, também foi construída uma rede filogenética com o método 

Neighbor Joining utilizando o POPULATIONS. Esta rede foi visualizada com 

o auxílio do “software” SplitsTree 4.12.3 (Huson e Bryant, 2006). A rede 

filogenética possibilita uma boa visualização dos dados quando estes 

apresentam complexas etapas (Huson e Bryant, 2006). 

A diferenciação genética e o fluxo gênico foram estimados com o 

cálculo dos valores de FST (theta) (Weir e Cockerham, 1984), com os 

respectivos valores de p, obtidos com o “software” Microsatellite Analyzer 

(MSA) (Dieringer e Schlotterer, 2003). O valore de FST é uma estimativa da 
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relação entre indivíduos devido a uma estrutura genética entre as 

populações (De Meeûs et al., 2006). Os valores podem variar entre 0 e 1, 

onde 0 representa nenhuma estrutura genética ou diferenciação (uma 

distribuição randômica dos indivíduos) e 1 representa completa 

diferenciação (De Meeûs et al., 2006). Os valores de FST são interpretados 

de acordo com a seguinte diretriz: FST < 0,05 indica diferenciação genética 

baixa, FST entre 0,05-0,15 indica diferenciação genética moderada, FST entre 

0,15-0,25 indica diferenciação genética alta e FST > 0,25 indica diferenciação 

genética muito elevada (Wright, 1978). 

Os dados obtidos das três regiões (MS, SESP e NWSP) também 

foram submetidos a uma análise com o "software" STRUCTURE utilizando-

se os seis marcadores coincidentes com o estudo de Ferreira et al. (2012). 

 

3.8. Mapas geográficos 

 

Para a confecção dos mapas com o apontamento de cada município 

estudado foi utilizado o “software” TerraView 3.5.0. Os gráficos de setores 

foram feitos em Excel e posteriormente adicionados ao mapa. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Determinação de L. infantum  por PCR 

 

 A presença de L. infantum nas amostras de DNA provenientes de 

cães foi determinada por PCR utilizando-se os “primers” RV1 e RV2, 

(Gomes et al., 2007). Um produto de 145 pb foi amplificado nas 250 

amostras selecionadas para a análise de microssatélites, indicando que 

todas elas eram positivas para L. infantum (Figura 8). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 –  Determinação de L. infantum pela PCR utilizando o par de 
“primer” RV1 e RV2 específico para o complexo L. donovani. 

 
a- marcador de tamanho molecular 100 pb 
b- controle positivo (145 pb) 
c- controle negativo 
d- amostra positiva para L. infantum (145 pb) 
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4.2. Padronização da PCR “multiplex” 

 

 Os primeiros experimentos foram realizados com a finalidade de 

padronizar a PCR “multiplex”. Primeiramente as reações foram realizadas 

(para cada par de “primer”) para verificar a viabilidade e determinar o 

tamanho aproximado do fragmento amplificado. Os fragmentos obtidos 

foram comparados com os estimados de acordo com o mapeamento dos 

“primers” com as sequências obtidas no NCBI. Todos foram condizentes 

com os estimados e os descritos anteriormente (Jamjoom et al., 2002a; 

Ochsenreither et al., 2006; Kuhls et al., 2007). A seguir, para a elaboração 

das PCRs “multiplex”, os pares de “primers” foram separados de acordo com 

a marcação com o fluoróforo das sondas e o tamanho do fragmento gerado. 

Determinou-se que a sonda deveria ser adicionada após os 30 primeiros 

ciclos, inserindo-se mais 12 ciclos extras para que ocorresse a marcação 

dos produtos com fluorescência. Testaram-se também as concentrações dos 

“primers”, MgCl2, unidades de Taq DNA polimerase e a temperatura de 

pareamento. Assim, definiu-se que os 17 marcadores de microssatélites 

seriam analisados em duas PCRs “multiplex” (Figura 9 e 10). 
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Figura 9 –   Painel dos resultados obtidos da amostra 26 MS na PCR “multiplex” 1  utilizando o “software” GeneMapper 
ID v3.2. O eixo X representa o tamanho dos fragmentos em pb, o eixo Y a intensidade de fluorescência em RFUs e os 
picos representam o número de repetições em “tandem” do marcador microssatélite.  a- “primers” marcados com 6-FAM; 
b- “primers” marcados com HEX. 
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Figura 10 –  Painel dos resultados obtidos da amostra 26 MS na PCR “multiplex” 2 utilizando  o “software” GeneMapper ID 

v3.2. O eixo X representa o tamanho dos fragmentos em pb, o eixo Y a intensidade de fluorescência (RFUs) e 

os picos representam o número de repetições em “tandem” do marcador microssatélite. a- “primers” marcados 

com 6-FAM; b- “primers” marcados com HEX; c- “primers” marcados com TAMRA 
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4.3. Determinação do “binset” 

 

Para a definição do “binset” foram utilizadas as amostras 100 e 1432 

provenientes de cultura. Ambas as amostras foram sequenciadas utilizando-

se cada um dos 17 pares de “primer". Foram escolhidas as melhores 

reações de sequenciamento de cada marcador e verificou-se o tipo de 

repetição em “tandem” e o número de repetições que as amostras 

selecionadas continham (Tabela 5). Não foi possível sequenciar o marcador 

LIST7039 em ambas as amostras. 

 Com base no número de repetições em “tandem”, o “binset” foi 

definido, atribuindo-se o número de repetições ao alelo encontrado na 

reação de PCR “multiplex” (Figuras 11 e 12). 

Para o caso dos marcadores Lm4TA, Li45-24, Li71-33, Li71-5/2, 

Li71-7 e LIST70-39, que são coincidentes com estudos prévios (Kuhls et al., 

2011; Ferreira et al., 2012), o número de repetições foi padronizado, 

incluindo o marcador LIST7039 que não foi sequenciado neste estudo. Após 

esta padronização, foi possível ajustar o número de repetições do marcador 

LIST7039 e verificou-se que a repetição “13” do marcador Li71-7 é na 

realidade uma repetição “19”. As repetições dos outros quatro marcadores 

foram condizentes com as repetições encontradas nos estudos acima 

descritos. 

O número de repetições dos outros 11 marcadores analisados no 

GeneMapper não devem ser utilizados para comparação com outros 

estudos, já que para isto seria necessário o sequenciamento de uma cepa 

referência. Portanto, o uso do número de repetições é restrito ao conjunto de 

amostras deste trabalho. 
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Tabela 5 –  Tipo de repetições em “tandem” e número de repetições 
de cada marcador microssatélite obtidos de acordo com o 
sequenciamento de cada marcador isoladamente. 

 

Marcador Repetição  DNA 
sequenciado 

Nº de 
repetições 

Li71-5/2 CA 1432 9 

Li72-14 TG 1432 10 

LIST7023 CA 1432 5 

LIST7040 GT 1432 10 

LIST7029 GT 1432 17 

Li71-19 CA 1432 13 

Li71-33 TG 1432 11 

LIST7022 CA 1432 15 

LIST7028 GT 100 11 

Li71-7 AC 1432 *19 

LIST7030 GT 100 10 

ISA136 GT 100 18 

Li45-24 CA 1432 15 

LIST7032 CA 1432 11 

ST436 GT 100 8 

Lm4TA TA 1432 15 
*Este número de repetição foi alterado para 13, de acordo com a padronização realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 –  Eletroferograma do sequenciamento do marcador 

LIST7030 da amostra 100. 

 GT – repetição em “tandem” dinucleotídica 
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Figura 12 –  “Binset” do marcador LIST7030 da amostra 100. 
 O número 10 – representa o número de repetições em “tandem” GT 
 

 

4.4. Comparação de Genotipagens 

 

Na maioria dos estudos (Russell et al., 1999; Jamjoom et al., 2002; Al-

Jawabreh et al., 2008; Rougeron et al., 2009; Ferreira et al., 2012; Downing 

et al., 2012), a genotipagem utilizando marcadores microssatélites é 

realizada a partir de isolados do parasita provenientes de cultura. No 

presente estudo, as genotipagens foram realizadas diretamente a partir da 

extração de DNA de amostras clínicas de cães infectados com L. infantum. 

Portanto, com intuito de comparação, foi realizada a genotipagem do DNA 

extraído diretamente de aspirado de linfonodo das amostras 100 e 1432 e 

dos parasitas isolados em meio de cultura, obtendo-se resultados idênticos. 

Os resultados obtidos corroboram a possibilidade de genotipagem de DNA 

extraído diretamente de amostras clínicas (Bulle et al., 2002; Ochsenreither 

et al., 2006; Kuhls et al., 2007;  Alam et al., 2009).  
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4.5. Análise de fragmentos e frequências alélicas 

  

 As amostras de DNA de cães infectados com L. infantum foram 

submetidas a PCR “multiplex”. Como controle negativo foi utilizado o DNA de 

três cães não infectados por L. infantum e como controle positivo a amostra 

100. Como previsto, os “primers” foram específicos para o DNA de 

Leishmania, não amplificando o DNA dos cães. Todos os marcadores 

testados amplificaram o controle positivo. 

 Das 250 amostras testadas, somente 112 amostras (45%) foram 

genotipadas com o painel completo de marcadores. 

 Sete marcadores estudados apresentaram-se monomórficos 

(Li71-5/2, Li72-14, LIST7023, LIST7040, LIST029, Li71-19 e LIST7039). 

Porém, apesar do elevado número de marcadores monomórficos foi 

detectado um número considerável de alelos (1-6). Os marcadores Li71-33, 

LIST7022, LIST7028, Li71-7 e LIST7030 apresentaram somente 2 alelos. 

Três alelos foram encontrados nos marcadores ISA136, Li45-24, LIST7032 e 

quatro alelos no ST436. Dos dez marcadores polimórficos, observou-se que 

em 8 deles os alelos diferentes apresentam baixa frequência alélica. 

Somente os marcadores LIST7032 e Lm4TA apresentaram alelos diferentes 

com frequência mais alta, sendo o último o marcador mais polimórfico, com 

6 alelos distintos (Figura 13). 

 Em todos os marcadores foram observados somente um ou dois 

picos em cada amostra no eletroferograma, o que indica que não houve 

ocorrência de aneuploidia nas amostras testadas e não ocorreu infecção 

mista de amostras heterozigotas ou provável contaminação. 



 

71 

 

 

 

Figura 13 –  Frequência alélica do marcador Lm4TA. As frequências alélicas 
das amostras do Estado do Mato Grosso do Sul estão 
representadas em branco, da região NWSP em preto e da 
região SESP em amarelo. 

 

 

 As frequências alélicas de cada marcador foram calculadas para os 

três grupos (Tabela 6). Alelos específicos podem ser reconhecidos em cada 

grupo estudado.  

 Seis marcadores apresentaram alelos exclusivos em amostras do 

grupo NWSP: Li71-33 (alelo 15), LIST7028 (alelo 12), ISA136 (alelo 17), 

Li45-24 (alelos 12 e 16), ST436 (alelos 10 e 16) e Lm4TA (alelo 16). Três 

marcadores apresentaram alelos exclusivos no grupo MS: ISA136 (alelo 19), 

ST436 (alelo 13) e LIST7030 (alelo 3). E, somente dois marcadores 

apresentaram alelos exclusivos no grupo SESP: LIST022 (alelo 16) e Li71-7 

(alelo 18). 
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 De acordo com a Tabela 6, observa-se que os três grupos 

apresentam em comum 20 alelos. Os grupos MS e NWSP apresentam em 

comum, 21 alelos, que representam 87,5% e 67,74% do número total de 

alelos, respectivamente. MS e SESP compartilham 20 alelos, que 

correspondem a 83,33% do total de alelos em ambos os grupos. NWSP e 

SESP compartilham 22 alelos, que representam 70,96% e 91,66% do total 

de alelos, respectivamente. 
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Tabela 6 – Frequência alélica dos 17 marcadores microssatélites analisados para as amostras de L. infantum de MS, 
NWSP e SESP. 

Marcador A MS NWSP SESP 

Li71-5/2 1 9 (1)       9 (1)           9 (1)       

Li72-14 1 10 (1) 
   

10 (1) 
     

10 (1) 
   

LIST7023 1 5 (1)       5 (1)           5 (1)       

LIST7040 1 10 (1) 
   

10 (1) 
     

10 (1) 
   

LIST7029 1 17 (1)       17 (1)           17 (1)       

Li71-19 1 15 (1) 
   

15 (1) 
     

15 (1) 
   

LIST7039 1 15 (1)       9 (1)           9 (1)       

Li71-33 2 11 (1) 
   

11 (0.993) 15b (0.007) 
    

11 (1) 
   

LIST7022 2 15 (1)       15 (1)           15 (0.793) 16c (0.207)     

LIST7028 2 11 (1) 
   

11 (0.993) 12b (0.007) 
    

11 (1) 
   

Li71-7 2 13 (1)       13 (1)           12c (0.052) 13 (0.948)     

LIST7030 2 3a (0.25) 10 (0.75) 
  

10 (1) 
     

10 (1) 
   

ISA136 3 18 (0.938) 19a (0.062)     17b (0.015) 18 (0.985)         18 (1)       

Li45-24 3 15 (1) 
   

12b (0.007) 15 (0.978) 16b (0.015) 
   

15 (1) 
   

LIST7032 3 11 (0.5) 17 (0.5)     8 (0.007) 11 (0.522) 17 (0.471)       8 (0.034) 11 (0.517) 17 (0.449)   

ST436 4 8 (0.875) 13a (0.125) 
  

8 (0.985) 10b (0.007) 16b (0.007) 
   

8 (1) 
   

Lm4TA 6 11 (0.03) 12 (0.813) 13 (0.063) 14 (0.094) 11 (0.007) 12 (0.254) 13 (0.06) 14 (0.336) 15 (0.276) 16b (0.067) 12 (0.086) 13 (0.621) 14 (0.259) 15 (0.034) 

Número de repetições em negrito e as respectivas frequências alélicas em parênteses; A- número de alelos por locus; a - alelos privativos de MS; b - 

alelos privativos de NWSP; c - alelos privativos de SESP. 
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4.6. Descrição dos marcadores – FIS, Ho e He 

 

A descrição de cada marcador com o número e tipo de repetições em 

“tandem” encontrados nas amostras analisadas, bem como a variação do 

tamanho dos fragmentos em pb encontra-se na Tabela 7. Na mesma tabela 

pode se observar a He, a Ho e o FIS de cada marcador que foram calculados 

com o auxílio do “software” GDA.  

 Na maioria dos marcadores a Ho foi inferior a He. Os valores de Ho 

variaram de 0 a 0,964 (média: 0,089)  e os valores de He variaram de 0 a 

0,766 (média: 0,096). Em nove marcadores estudados as amostras foram 

homozigotas (Li71-5/2, Li71-14, LIST7023, LIST7040, LIST7029, Li71-19, 

LIST7039, LIST7022 e ISA136).  Nos demais marcadores foi detectada pelo 

menos uma amostra heterozigota. Na tabela 7, pode-se observar que existe 

uma carência de heterozigotos. Uma exceção ocorre com o marcador 

LIST7032 que exibe um excesso de heterozigotos com valores de He 

menores que Ho, que foi confirmado com o valor negativo do FIS. 

Os valores de FIS para os 17 marcadores variou de -0,883 a 1,000 

(média: 0,212), sendo o FIS do marcador LIST7032 o único com valor 

negativo. 
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Tabela 7 –  Descrição dos 17 marcadores microssatélites indicando tipo e 
número de repetições em “tandem”, tamanho dos fragmentos 
em pares de base, heterozigosidade esperada (He), 
heterozigosidade observada (Ho) e coeficiente de “inbreeding” 
(FIS). 

 

Marcador Nº e tipo de 
Repetição 

Fragmentos 
(pb) Ho He F IS 

Li71-5/2 9 (CA) 136 0 0 0 

Li72-14 10 (TG) 110 0 0 0 

LIST7023 5 (CA) 167 0 0 0 

LIST7040 10 (GT) 236 0 0 0 

LIST7029 17 (GT) 195 0 0 0 

Li71-19 15 (CA) 126 0 0 0 

LIST7039 15 (CA)  220 0 0 0 

Li71-33 11-15 (TG) 127-135 0,009 0,009 0 

LIST7022 15-16 (CA) 218-220 0 0,102 1 

LIST7028 11-12 (GT) 169-171 0,009 0,009 0 

Li71-7 12-13 (AC) 156-158 0,009 0,027 0,665 

LIST7030 3-10 (GT) 183-197 0,036 0,069 0,485 

ISA136 17-19 (GT) 246-250 0 0,035 1 

Li45-24 12-16 (CA) 108-116 0,009 0,027 0,666 

LIST7032 8-17 (CA) 186-204 0,964 0,514 -0,883 

ST436 8-16 (GT) 108-124 0,018 0,053 0,662 

Lm4TA 11-16 (TA) 91-101 0,411 0,766 0,465 
Ho<He – Indica excesso de homozigotos na população estudada 

He<Ho – Indica excesso de heterozigotos na população estudada 
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4.7. Definição do Número de Populações 

 

 Para definir a estrutura populacional foi utilizado o programa 

STRUCTURE, que com base no modelo Bayesiano de agrupamento, 

caracterizou populações genéticas com base nas frequências alélicas das 

amostras estudadas. Para a identificação da estrutura foram analisados 

todos os modelos dos valores de K entre 1 e 10.  Para cada K as simulações 

foram feitas com 10 repetições para assegurar a consistência do cálculo dos 

valores de Q (coeficiente de ancestralidade). 

 Com os resultados obtidos foi realizado o cálculo do ln Pr(X|K) e do 

∆K utilizando o Structure Harvester como ferramenta (Figura 14 a e b, 

respectivamente).  Com a análise dos gráficos e análises prévias da 

estrutura populacional no Brasil realizadas por Ferreira et al. (2012), definiu-

se que as amostras estudadas compõem duas prováveis populações (K=2).  

 O “software” CLUMPP foi utilizado para alinhar os diferentes valores 

de Q obtidos no STRUCTURE, já que cada simulação gerou uma matriz 

distinta do conjunto de amostras.  Com este alinhamento, foi possível a 

confecção do gráfico em barras no EXCEL, em que também foram 

confirmadas as duas principais populações (Figura 15 a). 

 A primeira população (POP-A) é composta de 49 amostras de 

NWSP, 26 de SESP e somente uma de MS. A segunda população (POP-B) 

compreende 15 amostras de MS, 18 de NWSP e três de SESP. 

 Apesar da definição de duas populações, a análise das amostras 

utilizando outros valores de K revelaram grupos constantes. Ao considerar 

K=3, um dos grupos mantém todas as amostras da POP-B agrupadas, e os 

outros grupos são considerados como subpopulações da POP-A. Estas 

subpopulações foram denominadas subPOP-A1 e subPOP-A2 (Figura 15 b). 

 A subPOP-A1 é composta por somente uma amostra de MS, três 

amostras de SESP e 45 de NWSP. A subPOP-A2 compreende 23 amostras 

de SESP e somente quarto de NWSP. 
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Figura 14 –  Estrutura populacional das 112 amostras de L. infantum 

estimada com o auxílio do Structure Harvester com K=2. 

 

 a- valores de K para o conjunto de amostras estudadas; b- Valores de delta 

K para o conjunto de amostras estudadas. Ambos os valores indicando o 

número provável de populações.
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Figura 15 – Estrutura populacional das 112 amostras de L. infantum estimada com o auxílio do programa STRUCTURE. a- 

K=2; onde existem duas principais populações POP-A em azul e POP-B em vermelho. b- K=3; onde a POP-A é 

subdividida em subPOP-A1 em azul e subPOP-A2 em verde e a POP-B permanece a mesma. 

Nos gráficos de barra, cada amostra é representada por uma linha vertical. Os gráficos são divididos em cores que representam as populações (K). 

Cada cor representa uma população e a extensão de cada cor representa a proporção estimada dos membros em cada população.

a 

b 

36 amostras 
(15 MS,18 NWSP, 3 SESP) 

76 amostras 
(1 MS, 49 NWSP, 26 SESP) 

POP-A POP-B 

49 amostras 
(1 MS, 45 NWSP, 3 SESP) 

27 amostras 
(4 NWSP, 23 SESP) 

36 amostras 
(15 MS,18 NWSP, 3 SESP) 

POP-B subPOP-A1 subPOP-A2 
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4.8. Genótipos encontrados 

 

 De acordo com as análises, apesar do baixo polimorfismo e carência 

de heterozigotos encontrado nas amostras, foram caracterizados 33 genótipos 

diferentes, sendo 20 genótipos únicos. As amostras que apresentaram as 

genotipagem idênticas foram agrupadas no mesmo “type”. A POP-A 

apresentou 20 genótipos identificados para as 76 amostras, sendo 12 únicos 

(15,78%). Já a POP-B apresentou um total de 13 genótipos para as 36 

amostras, sendo 8 únicos (22,22%) (Tabela 8). Portanto, foram identificados 33 

genótipos nas 112 amostras analisadas, o que indica que as amostras 

estudadas são muito homogêneas. 

 É possível notar que existem três "types" principais na POP-A: "types" 

4, 9 e 10 que englobam 13, 14 e 13 amostras respectivamente. Na POP-B 

existe apenas um "type" principal, o 3 que compreende 20 amostras das 36 

analisadas. 
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Tabela 8 –  Genótipos, respectivas amostras de L. infantum e população a que 

pertencem. 

Genótipo “Type” Amostras de L. infantum  População 

1 Type1 102 MS, 65 MS POP-B 

2 Type 2 109 MS, 117 MS POP-B 

3 Type 3 
11 MS, 13 MS, 1 MS, 39 MS, 59 MS, 41 NWSP, 43 NWSP, 46 NWSP, 243 NWSP, 1011 NWSP, 146 

NWSP,516 NWSP,410 NWSP,91 NWSP,550 NWSP,614 NWSP, 2077 NWSP, 2079 NWSP, 2167 SESP, 
2168 SESP 

POP-B 

4 Type 4 
23 MS, 406 NWSP, 445 NWSP, 551 NWSP, 552 NWSP, 554 NWSP, 555 NWSP, 607 NWSP, 612 NWSP, 

613 NWSP, 620 NWSP, 95r NWSP, 1632 NWSP 
POP-A 

5 Type 5 24 MS, 67 MS POP-B 

6 Type 6 3 NWSP, 4 NWSP, 471 NWSP, 1005 NWSP, 941 NWSP, 289 NWSP, 1899 NWSP POP-A 

7 Type 7 1004 NWSP, 500 SESP, 513 SESP, 1101 SESP, 489 SESP, 2279 NWSP POP-A 

8 Type 8 1009 NWSP, 134 NWSP, 631 NWSP POP-A 

9 Type 9 
1010 NWSP,38 NWSP,1117 NWSP,69 NWSP,220 NWSP, 549 NWSP, 604 NWSP, 608 NWSP, 59 

NWSP, 1154 NWSP, 63 SESP, 1432 SESP, 2021 NWSP, 2295 NWSP 
POP-A 

10 Type 10 1013 NWSP, 939 NWSP, 100 SESP, 132 SESP, 133 SESP, 62 SESP, 401 SESP, 58 SESP, 297 SESP, 
676 SESP, 1834 SESP, 1947 SESP, 2060 SESP 

POP-A 

11 Type 11 409 NWSP, 2110 NWSP POP-B 

12 Type 12 616 NWSP, 1155 NWSP, 2056 NWSP POP-A 

13 Type 13 1966 SESP, 2003 SESP, 2031 SESP, 2032 SESP, 2046 SESP POP-A 

14 201 NWSP 201 NWSP POP-A 

15 605 NWSP 605 NWSP POP-B 

16 606 NWSP 606 NWSP POP-A 

17 611 NWSP 611 NWSP POP-A 

18 617 NWSP 617 NWSP POP-A 

19 441 NWSP 441 NWSP POP-A 

20 202 NWSP 202 NWSP POP-B 

21 296 SESP 296 SESP POP-A 

22 376 SESP 376 SESP POP-A 

23 1148 SESP 1148 SESP POP-A 

24 1436 
NWSP 1436 NWSP POP-A 

25 2004 SESP 2004 SESP POP-B 

26 2104 SESP 2104 SESP POP-A 

27 26 MS 26 MS POP-B 

28 27 MS 27 MS POP-B 

29 46 MS 46 MS POP-B 

30 55 MS 55 MS POP-B 

31 42 NWSP 42 NWSP POP-B 

32 168 NWSP 168 NWSP POP-A 

33 753 NWSP 753 NWSP POP-A 

As amostras com genótipos idênticos foram agrupadas em “types”. 
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4.9. Árvore Filogenética – Rede Filogenética 

 

Para auxiliar na análise da estrutura populacional, uma árvore 

filogenética do tipo Neighbor-joining foi inferida a partir da matriz de distância 

Dc gerada com o programa POPULATIONS (Figura 16). A árvore 

filogenética apresentou o mesmo padrão populacional obtido com as 

análises do STRUCTURE. 

A mesma matriz de distância Dc gerada no POPULATIONS foi 

utilizada para a construção de uma rede filogenética no programa SplitsTree 

(Figura 17). Para uma melhor visualização, a rede foi confeccionada 

juntando-se os genótipos iguais em “types” (Figura 18). A rede filogenética 

obtida também apresentou dois grupos principais (POP-A e POP-B) assim 

como na análise do STRUCTURE e da árvore filogenética e as respectivas 

subpopulações de POP-A. Nesta rede pode ser observado claramente os 

genótipos únicos encontrados em cada população, como mencionado no 

item 4.7. 
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Figura 16 –  Árvore filogenética Neighbor-joining com base na distância 
genética Dc baseada nos resultados da análise dos 17 
marcadores microssatélites. SubPOP-A1 está representada em 
azul, subPOP-A2 em verde e POP-B em vermelho. 
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Figura 17 –  Rede filogenética Neighbor-joining inferida com o SplitsTree usando a distância Dc. Os dados foram 
calculados para os 17 marcadores utilizando as 112 amostras. 
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Figura 18 –  Rede filogenética Neighbor-joining inferida com o SplitsTree 
usando a distância Dc. Os dados foram calculados para os 17 
marcadores utilizando os 33 genótipos encontrados. A área 
azul representa os genótipos da subPOP-A1, a verde da 
subPOP-A2 e a vermelha os genótipos da POP-B. Os 
genótipos idênticos estão agrupados em "types". 
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4.10. Distribuição geográfica das populações e subp opulações de L. 

infantum  

 

Após as análises para determinar o número de populações, foi feito 

um gráfico de setores no Excel com a porcentagem de cada população e 

subpopulação para cada município. Estes gráficos foram plotados no mapa 

do Estado de São Paulo feito no TerraView para uma melhor compreensão 

da localização das populações e subpopulações no Estado (Figura 19).  

Nesta mesma figura é possível visualizar o Estado de Mato Grosso do Sul 

com o respectivo gráfico de setor representando as populações encontradas 

neste Estado. 
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Figura 19 –  Distribuição geográfica das subpopulações subPOP-A1 (azul) e subPOP-A2 (verde) e da população 
POP-B (vermelho). Mapa de São Paulo indicando os municípios estudados (representados em cinza 
claro) com respectivos gráficos de setores com a proporção de cada população encontrada.
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4.11. Análise descritiva por população 

 

A análise descritiva por população também foi calculada com o auxílio 

do GDA. Os valores de Ho por locus nas populações variaram de zero a 

0,9722, a He variou de zero a 0.6961 e os valores de FIS variaram de -0,9444 

to 1 (Tabela 9). 
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Tabela 9 –  Análise descritiva dos 17 marcadores microssatélites nas 
populações obtidas no STRUCTURE indicando 
heterozigosidade esperada (He), heterozigosidade observada 
(Ho) e coeficiente de “inbreeding” (FIS) para cada marcador 
estudado. 

Locus POP ID A He  Ho FIS 

Li71-5/2 
POP-A 1 0 0 0 
POP-B 1 0 0 0 
Média 1 0 0 0 

Li72-14 
POP-A 1 0 0 0 
POP-B 1 0 0 0 
Média 1 0 0 0 

LIST7023 
POP-A 1 0 0 0 
POP-B 1 0 0 0 
Média 1 0 0 0 

LIST7040 
POP-A 1 0 0 0 
POP-B 1 0 0 0 
Média 1 0 0 0 

LIST7029 
POP-A 1 0 0 0 
POP-B 1 0 0 0 
Média 1 0 0 0 

Li71-19 
POP-A 1 0 0 0 
POP-B 1 0 0 0 
Média 1 0 0 0 

LIST7039 
POP-A 1 0 0 0 
POP-B 1 0 0 0 
Média 1 0 0 0 

Li71-33 
POP-A 2 0,0132 0,0132 0 
POP-B 1 0 0 0 
Média 2 0,0066 0,0066 0 

LIST7022 
POP-A 2 0,1464 0 1 
POP-B 1 0 0 0 
Média 2 0,0732 0 1 

LIST7028 
POP-A 2 0,0132 0,0132 0 
POP-B 1 0 0 0 
Média 2 0,0066 0,0066 0 

Li71-7 
POP-A 2 0,0261 0 1 
POP-B 2 0,0278 0,0278 0 
Média 2 0,027 0,0139 0,4902 

LIST7030 
POP-A 1 0 0 0 
POP-B 2 0,2003 0,1111 0,4488 
Média 2 0,1002 0,0556 0,4488 

ISA136 
POP-A 1 0 0 0 
POP-B 3 0,108 0 1 
Média 2 0,054 0 1 

Li45-24 
POP-A 2 0,0261 0 1 
POP-B 2 0,0278 0,0278 0 
Média 2 0,027 0,0139 0,4902 

LIST7032 
POP-A 3 0,5208 0,9605 -0,8547 
POP-B 2 0,5067 0,9722 -0,9444 
Média 3 0,5137 0,9664 -0,8984 

ST436 
POP-A 3 0,0262 0,0263 -0,0033 
POP-B 2 0,1064 0 1 
Média 3 0,0663 0,0132 0,8015 

Lm4TA 
POP-A 5 0,6961 0,5132 0,2641 
POP-B 4 0,1823 0,1944 -0,0675 
Média 5 0,4392 0,3538 0,1962 

Total 
POP-A 2 0,0864 0,0898 -0,0399 
POP-B 2 0,0682 0,0784 -0,1527 

Média 2 0,0773 0,0841 -0,0892 

         A- número de alelos por locus. 



 

89 

 

4.12. "F-statistics" 

 

A estrutura genética das duas populações encontradas no 

STRUCTURE foi estimada utilizando F-statistics. O valor de FST encontrado 

para a POP-A e a POP-B foi de 0,3258 (p<0,05), que de acordo com Wright 

(1978) indica uma diferenciação genética muito elevada entre estas duas 

populações, já que o valor de FST foi superior a 0,25.  

Os grupos da subPOP-A1 e subPOP-A2 observados no STRUCTURE 

(Figura 15 b) e na árvore filogenética (Figura 16) não podem ser visualizados 

claramente na rede filogenética (Figura 18). Estes dados são compatíveis 

com o baixo valor de FST encontrado (FST = 0,0460; p = 0,0001). 
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5. DISCUSSÃO 

 

Atualmente a LV é um grave problema de saúde pública sendo 

considerada uma das seis endemias prioritárias no mundo (WHO, 2013). 

Um dos fatores de risco mais importante para o aumento da LV no 

mundo é a migração de pessoas de regiões endêmicas para não-endêmicas. 

Em MS, um estudo utilizando análise espacial como ferramenta, aponta que 

a LV expandiu pelo Estado coincidentemente junto com intervenções 

humanas, sugerindo então a expansão de MS para a região noroeste de SP. 

(Correa Antonialli et al., 2007). Um fator intrigante vem sendo a presença da 

LV canina na região SESP, apesar da baixa ocorrência ou mesmo a 

ausência do vetor natural e da distância com outras regiões endêmicas. 

Portanto, estes dados nos levaram a investigar as características genéticas 

de amostras de L. infantum provenientes de cães destas regiões para 

compreender melhor a epidemiologia da LV em SP. 

O uso de microssatélites como ferramenta molecular para a análise 

de isolados de Leishmania torna-se importante diante deste panorama, uma 

vez que atualmente existem apenas poucos estudos utilizando estes 

marcadores no Brasil. Esta ferramenta tem sido utilizada para a análise da 

estrutura populacional de Leishmania em outros países e tem contribuído 

para a elucidação de aspectos epidemiológicos, como a dispersão do 

parasita em áreas endêmicas e a origem de surtos de LV (Kuhls et al., 2001; 

Gelanew et al., 2011; Leblois et al., 2011). 

No presente estudo, isolados de L. infantum foram genotipados 

correlacionando-se os resultados obtidos das regiões NWSP e SESP com 

isolados de MS.  

 Atualmente, a análise de isoenzimas ainda é considerada o padrão 

ouro para a caracterização de isolados de Leishmania. Porém, diferentes 

estudos comprovaram que este método não é discriminatório o suficiente 

para permitir o monitoramento e rastreamento de isolados deste parasita 

(Hide et al., 2001; Zemanová et al., 2004).  
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 Nos últimos anos, diversos métodos moleculares foram 

desenvolvidos para suprir os déficits da análise de isoenzimas. O emprego 

de marcadores microssatélites tem mostrado grande potencial para a 

caracterização de Leishmania, principalmente por ser um método de fácil 

comparação entre diferentes laboratórios e apresentar como alvo 

sequências genômicas (Botilde et al., 2006; Ochsenreither et al., 2006). 

Segundo Ochsenreither et al. (2006), a análise de microssatélites é uma 

excelente ferramenta para estudos genéticos populacionais e para 

investigações epidemiológicas de espécies de Leishmania. Esta metodologia 

tem sido amplamente utilizada para a análise da estrutura populacional de 

espécies do complexo L. donovani, indicando diferenciações genéticas entre 

populações (Kuhls et al., 2008; Chargui et al., 2009; Kuhls et al., 2011; 

Ferreira et al., 2012). 

 Bulle et al. (2002) e Macedo et al. (2001) demonstraram que os 

microssatélites da família Trypanosomatidae são estáveis em condições 

laboratoriais e podem ser detectados diretamente em amostras biológicas 

contendo baixas quantidades de DNA do parasita, como no caso deste 

estudo. 

 Mesmo sendo possível a análise de um considerável número de 

amostras (250), somente 45% (112) puderam ser genotipadas com o painel 

completo. Provavelmente esta falha na amplificação pode ser atribuída ao 

fato da genotipagem ter sido realizada diretamente de amostras clínicas que 

podem conter uma pequena quantidade de parasitas. Apesar de somente 

45% das amostras terem sido genotipadas com o painel completo, os 

resultados demonstram a possibilidade de realizar a genotipagem com 

microssatélites utilizando pequenas quantidades de DNA de Leishmania 

extraído diretamente de amostras clínicas.  

 Tanto o DNA extraído da cultura quanto o DNA extraído diretamente 

do aspirado de linfonodo das amostras 100 e 1432 apresentaram o mesmo 

perfil genotípico. Mesmo sendo testadas somente duas amostras, os 

resultados corroboram outros estudos e sugerem a possibilidade da análise 

do DNA extraído diretamente de amostras clínicas (Bulle et al., 2002; 
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Ochsenreither et al., 2006; Kuhls et al., 2007;  Alam et al., 2009). Porém, 

apesar destes estudos apontarem esta possibilidade, nenhum deles utiliza 

somente amostras clínicas e também são utilizadas amostras isoladas em 

cultura. O presente estudo apresentou todos os resultados baseados na 

genotipagem de DNA extraído de amostras clínicas sem o isolamento dos 

parasitas em cultura. Este resultado torna-se extremamente relevante, já que 

em muitos laboratórios não existem condições de isolamento e cultura de 

parasitas. Além disso, isto torna a técnica mais rápida e mais barata, já que 

normalmente o custo para a manutenção de culturas é elevado (Tasew et 

al., 2009). 

 Para trabalhos que utilizem marcadores microssatélites, Kuhls et al. 

(2007) recomendam o uso de 12 a 15 loci altamente variáveis  e 15 a 20 

indivíduos por provável população estudada. Desta forma, este estudo foi 

realizado de acordo com os números recomendados por Kuhls et al. (2007), 

utilizando-se 17 marcadores e um total de 67 amostras da região NWSP, 32 

amostras da região SESP e 16 de MS. Sendo que de acordo com o valor de 

K obtido, a POP-A compreendeu 76 amostras e a POP-B 36 amostras.  

 Os marcadores foram selecionados com base em outros estudos em 

que foram analisadas amostras do complexo L. donovani (Jamjoom et al., 

2002a; Ochsenreither et al., 2006; Kuhls et al., 2007). Nestes estudos todos 

os marcadores foram polimórficos, o que não foi observado neste trabalho, 

já que dos 17 marcadores utilizados, somente 10 apresentaram-se 

polimórficos, o que corrobora o resultado apresentado por Kuhls et al. 

(2011), onde é demonstrado que amostras do Novo Mundo são muito mais 

homogêneas que as do Velho Mundo. Batista et al. (2012), Ferreira et al. 

(2012) e Segatto et al. (2012) também estudaram amostras do Novo Mundo 

e obtiveram alguns marcadores monomórficos que em estudos que 

utilizaram amostras do Velho Mundo apresentaram-se polimórficos 

(Ochsenreither et al., 2006; Kuhls et al. 2007).  

 Atualmente um painel de 14 marcadores microssatélites (Lm2TG, 

TubCA, Lm4TA, Li41-56, Li46-67, Li22-35, Li23-41, Li45-24, Li71-33, 

Li71-5/2, Li71-7, CS20, LIST70-31, LIST70-39) é utilizado para a análise de 
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espécies do complexo L. donovani (Kuhls et al., 2008; Seridi et al., 2008; 

Chargui et al., 2009; Kuhls et al., 2011; Ferreira et al., 2012). O presente 

estudo utilizou um painel diferente porque na época em que os "primers" 

foram sintetizados, este painel não havia sido definido. O ideal é que todos 

os estudos utilizem os mesmos marcadores para a comparação de 

amostras. Por este motivo, as amostras analisadas neste trabalho não 

podem ser comparadas com outros estudos em todos os marcadores 

analisados, somente em seis deles. Porém, isto não interfere nos resultados, 

já que neste trabalho foram utilizados os mesmos marcadores em todas as 

amostras analisadas. 

 O estudo de microssatélites é realizado a partir da análise de 

fragmentos, que pode ser efetuada por eletroforese em gel de agarose 

(MetaPhor), gel de poliacrilamida (PAGE) e capilar. Estas metodologias são 

capazes de detectar diferenças de apenas um nucleotídeo, sendo, portanto, 

viáveis para a análise de microssatélites dinucleotídeos (Ochsenreither et al., 

2006). 

 A análise de fragmentos deste estudo foi realizada utilizando-se a 

eletroforese capilar, o que permitiu maior rapidez na obtenção dos 

resultados. Este tipo de eletroforese utiliza campos elétricos altos, o que 

resulta em um curto tempo de análise, alta eficiência e resolução. Além 

disso, esta técnica permitiu o uso de pouco volume de amostra, reagentes e 

solventes, possibilitando realizar a PCR em um volume final de 10 µL 

(Queiroz e Jardim, 2001). Assim, o uso desta técnica tornou possível a 

análise em um curto período de tempo de todas as amostras e marcadores, 

já que para amplificar os 17 microssatélites foi necessário o uso de apenas 

5 µL de DNA por amostra estudada e devido a marcação fluorescente 

diversos marcadores podem ser analisados na mesma reação. 

 Porém, uma das desvantagens desta técnica é o alto custo de um 

painel de marcadores microssatélites. Este custo deve-se à necessidade de 

testar diversos marcadores sintetizados com fluoróforos que nem sempre 

apresentarão produtos amplificados em uma reação “multiplex”. Neste 

trabalho foram testados 41 pares de “primers”, mas somente 17 foram 
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selecionados. Como os “primers” devem ser marcados com fluoróforos para 

realizar a eletroforese capilar no sequenciador ABI3130 utilizado neste 

estudo, foram testados “primers” com caudas complementares a três sondas 

marcadas com fluoróforos zul, verde e amarelo. Portanto, todos os pares de 

"primers" foram sintetizados sem marcação e somente as sondas foram 

marcadas, reduzindo assim o custo da reação. A escolha das sondas foi 

baseada no tamanho dos fragmentos obtidos para cada marcador para que 

não ocorresse sobreposição dos fragmentos amplificados.  

 A análise realizada com os 17 marcadores microssatélites 

selecionados revelou diferentes níveis de polimorfismo entre as amostras 

estudadas. O marcador Lm4TA foi o mais polimórfico detectando um total de 

6 alelos. Já os marcadores Li71-5/2, Li72-14, LIST7023, LIST7040, LIST029, 

Li71-19 e LIST7039 detectaram apenas um alelo cada um.  

De acordo com os valores de FIS, Ho e He, a maioria dos marcadores 

microssatélites indica que a maior parte das amostras estudadas é 

homozigota. Somente o locus LIST7032 apresentou uma alta taxa de 

amostras heterozigotas em todos os grupos estudados, o que é compatível 

com o valor negativo de FIS (-0,883) obtido na descrição desse marcador na 

tabela 7 e na média de FIS obtida para ambas as populações (-0,8984) na 

tabela 9.  

De acordo com Hartl e Clark (1997), a heterozigosidade pode ser 

interpretada como uma medida da diversidade genética. Quando há excesso 

de homozigotos na população, a Ho é menor que o valor esperado (He). 

Algumas críticas são registradas na literatura em relação ao encontro do 

excesso de homozigotos em uma população. Segundo Fakhar et al. (2008), 

pode ocorrer um falso excesso de homozigotos devido à presença de 

pequena quantidade de DNA do parasita na PCR. Porém, em muitos 

estudos que utilizam parasitas isolados em cultura, os resultados obtidos 

também demonstram excesso de homozigotos (Al-Jawabreh et al., 2008; 

Kuhls et al., 2008; Seridi et al., 2008; Kuhls et al., 2011; Chargui et al., 2009; 

Ferreira et al., 2012). Neste trabalho não foi possível quantificar DNA 
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específico do parasita, já que o DNA foi extraído diretamente de amostras 

caninas. 

Os resultados obtidos para maioria dos marcadores (Ho<He) sugerem 

então, um baixo número de heterozigotos nas amostras analisadas. O déficit 

de heterozigotos em populações diplóides pode ser causado por diversos 

fatores. Uma das causas que pode ser considerada é a deriva genética. Este 

mecanismo ocorre quando populações são isoladas em pequenos grupos e 

pode levar a fixação ou eliminação de alelos por variação aleatória das suas 

frequências ao longo das gerações, independentemente do valor adaptativo 

dos alelos (Weaver e Hedrick, 1989; Slatkin, 1987). Outros fatores são o 

efeito fundador e o efeito gargalo. Sob essas condições as frequências 

alélicas dos fundadores não correspondem necessariamente às da 

população original. Assim, a população se expande a partir de um pequeno 

número de indivíduos e pode apresentar composição genética diferente da 

exibida pela população original (Barton e Charlesworth, 1984; Futuyma, 

1997). Se uma população passar por um pequeno efeito gargalo, 

provavelmente a variabilidade genética desta população irá declinar 

rapidamente. Porém, à medida que o tamanho da população aumenta a 

variabilidade genética também aumenta devido a novas mutações 

(Chakraborty e Masatoshi, 1977). Ainda pode ser destacado o efeito 

Wahlund em que há o isolamento de populações em grandes grupos, entre 

os quais o fluxo gênico é restrito e produz aumento de homozigotos, efeito 

resultante dos cruzamentos parcialmente aleatórios (Sinnock, 1975). 

 No caso do presente estudo, foi observada uma deficiência de 

heterozigotos juntamente com valores de FIS elevados. Padrões similares 

foram demonstrados em outras populações brasileiras de L. infantum 

estudadas (Kuhls et al., 2011; Ferreira et al., 2012). Nestes estudos discute-

se a possibilidade dos resultados encontrados serem resultantes de uma 

divisão populacional, refletindo um possível efeito Wahlund e/ou uma 

considerável quantidade de endogamia, já que este último fator causa um 

aumento da homozigose e do FIS. Estes resultados são compatíveis com 
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estudos recentes que demonstram a existência do efeito Wahlund em 

populações de Leishmania (Rougeron et al., 2009; Gelanew et al., 2010). 

 Mesmo sendo encontrado um baixo número de amostras 

heterozigotas, não se pode excluir a possibilidade dos alelos heterozigotos 

serem provenientes de infecções mistas, já que um mesmo cão pode ser 

infectado por mais de uma cepa de Leishmania. Para excluir esta 

possibilidade seria necessária a clonagem de isolados do parasita. 

 Apesar do possível efeito Wahlund, também se pode notar que as 

amostras contêm traços de outras populações. Estes traços podem ser 

indicativos de que esteja ocorrendo um fluxo gênico ou uma possível 

recombinação, ambos devido a eventos sexuais como é demonstrado nos 

resultados. O fluxo gênico pode ser definido como o movimento de gametas, 

indivíduos e até mesmo populações inteiras (Slatkin, 1987; Futuyma, 1997).  

Um estudo prévio de Tibayrenc e Ayala (2002) propôs que a maioria 

das espécies de Leishmania são clonais. Entretanto, espécies de 

Leishmania são caracterizadas por plasticidade genética, podendo utilizar 

diversos modos para gerar diversidade genética. Outros autores têm 

discutido que algumas espécies de Leishmania podem apresentar 

frequentes trocas genéticas como recombinações (Bastien et al., 1992; 

Bañuls et al., 2000; Bañuls et al., 2007). Muitos autores evidenciam a 

existência de linhagens híbridas resultantes de trocas genéticas entre 

diferentes populações e até mesmo espécies diferentes de Leishmania (Belli 

et al., 1994; Dujardin et al., 1995; Delgado et al., 1997; Bañuls et al.,1999; 

Nolder et al., 2007; Seridi et al., 2008). Recentemente Tibayrenc e Ayala 

publicaram novos trabalhos onde apontam que a teoria clonal proposta em 

estudos anteriores não foi corretamente entendida por muitos autores. Eles 

propõem que uma evolução clonal em micropatógenos pode ser definida 

como recombinação restrita em uma escala evolucionária, com raras trocas 

genéticas que não são suficientes para interferir no padrão de uma 

população clonal. Porém, esta teoria não é claramente formulada por muitos 

autores e rejeitada por outros (Tibayrenc e Ayala 2012; Tibayrenc e Ayala 

2013). 
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Akopyants et al. (2009) evidenciaram que o parasita é capaz de 

manter um ciclo sexuado no flebotomíneo. Portanto, dados moleculares 

sugerem que a reprodução de Leishmania em populações naturais pode ser 

baseada em um evento de hibridização com posterior expansão clonal 

(Dujardin et al.,1995; Bañuls et al., 1997; Bañuls et al., 2002; Miles et al., 

2009; Volf e Sadlova, 2009). 

Embora a reprodução de Leishmania ainda seja muito discutida 

(Akopyants et al., 2009; Miles et al., 2009; Rougeron et al., 2009), os 

resultados obtidos neste estudo são incompatíveis com uma população 

estritamente clonal, que deve apresentar valores de FIS negativos e excesso 

de heterozigotos (Tibayrenc e Ayala, 1991; Balloux et al., 2003; De Meeûs, 

2007; Rougeron et al., 2009). De acordo com Judson e Normark (1996), para 

linhagens assexuadas diploides antigas, espera-se que os dois alelos de um 

locus de um determinado indivíduo sejam altamente divergentes, já que 

diferentes mutações serão acumuladas independentemente. Portanto, na 

teoria, uma população clonal deve exibir uma baixa diversidade genética e 

um elevado número de heterozigotos, já que na ausência de recombinação, 

as variações serão geradas somente por estas mutações (efeito de 

Meselson) (Judson e Normark, 1996; Butlin, 2002). 

 A principal origem da variabilidade genética em espécies é a 

recombinação genética como consequência da reprodução sexuada. Como 

visto anteriormente, embora muitos estudos confirmem estrutura 

populacional clonal, eles também apontam a probabilidade de 

recombinações ocasionais neste parasita. Segundo Miles et al. (2009), a 

hibridização pode facilitar a adaptação do parasita a novos nichos 

ecológicos, vetores e hospedeiros, incluindo humanos e animais domésticos. 

Isto explicaria a presença de L. infantum em regiões de SP onde não existe 

a presença de Lu. longipalpis, sugerindo outras formas de transmissão e 

outros possíveis vetores. 

 O presente estudo obteve amostras com alelos privativos que foram 

observados somente em uma única amostra.  Estes alelos contribuíram para 

aumentar o polimorfismo das amostras estudadas. Porém, uma mutação 
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pode ter ocasionado o surgimento destes alelos que podem se fixar ou não 

na população. Se Leishmania realmente não possui reprodução sexuada, a 

propagação destes alelos seria mais difícil. Por outro lado, encontraram-se 

alelos mais frequentes, que hipoteticamente podem estar ligados a algum 

tipo de resistência do parasita por estar presente em maior número e em 

todos os grupos estudados. 

Apesar dos resultados apresentarem 33 genótipos diferentes para as 

112 amostras, um baixo polimorfismo foi detectado nas amostras estudadas 

quando comparados a estudos europeus. Estes resultados são compatíveis 

com outros estudos de L. infantum que analisaram isolados brasileiros 

(Kuhls et al., 2011; Batista et al., 2012; Ferreira et al., 2012; Segatto et al., 

2012). Segundo o estudo de Kuhls et al. (2011), somente 39% das amostras 

do Novo Mundo apresentaram genótipos únicos, quando comparados a 75% 

de amostras do Velho Mundo. No presente estudo dos 33 genótipos 

encontrados, 20 foram únicos (17,85%), sendo 12 genótipos únicos da 

POP-A (15,78%) e 8 da POP-B (22,22%). Estes resultados indicam que as 

amostras do Novo Mundo são muito homogêneas quando comparadas com 

as do Velho Mundo, o que corrobora outros estudos (Kuhls et al., 2011; 

Batista et al., 2012; Ferreira et al., 2012; Segatto et al., 2012). 

A baixa diversidade encontrada nas amostras do Novo Mundo e a alta 

proporção de alelos predominantes para os diversos locus estudados pode 

ser atribuída à hipótese de uma recente introdução de L. infantum 

proveniente do Velho Mundo (Momen et al., 1993; Kuhls et al., 2011; 

Ferreira et al., 2012). Leblois et al. (2011) estudaram amostras do Novo 

Mundo e observaram que a maioria delas (88,7%) se agrupou com amostras 

de L. infantum provenientes de Portugal. Kuhls et al. (2011) chegaram à 

conclusão de que L. infantum do Novo Mundo foi introduzida em múltiplas 

ocasiões nos últimos tempos a partir de fontes de L. infantum europeias. No 

caso de parasitas silvestres, Kuhls et al. (2011) discutem que se L. infantum 

realmente já existisse no Novo Mundo antes da colonização, os resultados 

obtidos deveriam apresentar uma diversidade genética muito mais elevada e 

subestruturas populacionais muito mais complexas. 
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No caso do presente estudo, apesar da baixa diversidade genética 

encontrada e homogeneidade das amostras, a variação genética entre a 

POP-A e POP-B parece estar bem estruturada como demonstrado pelo valor 

de FST. A maioria dos genótipos das amostras de MS (93,75%) está inserida 

na POP-B, com somente uma amostra (6,25%) na POP-A. A POP-B também 

compreende 10,34% de amostras de SESP e 26,87% de NWSP. Além da 

única amostra de MS, a POP-A é composta por 73,13% de amostras de 

NWSP e 89,66% de SESP. A presença de 26,87% de amostras de NWSP 

na POP-B pode ser resultante da proximidade entre estas regiões. Estes 

dados sugerem que as amostras de NWSP pertencentes à POP-B podem 

ser provenientes de uma expansão e disseminação de L. infantum a partir de 

MS, o que corrobora o estudo de Correa Antonialli et al. (2007). A expansão 

da LV a partir de MS iniciou-se no mesmo período e direção, do oeste para o 

leste, assim como a rota de construção do gasoduto Bolívia-Brasil. Este 

empreendimento demandou a migração de muitos trabalhadores, o que é 

considerado um fator de risco extremamente importante para a 

disseminação da doença (Correa Antonialli et al., 2007). 

Os dados obtidos das três regiões (MS, SESP e NWSP) foram 

submetidos a uma análise com o "software" STRUCTURE utilizando-se os 

seis marcadores coincidentes com o estudo de Ferreira et al. (2012) que 

analisou amostras de regiões endêmicas para LV do Brasil e Paraguai. 

Mesmo utilizando somente seis loci, foi possível verificar populações 

bastante semelhantes. Como esperado, a POP-A foi agrupada com as 

amostras da POP-1 de Ferreira et al. (2012), que foi a população mais 

difundida em seu estudo. Já a POP-B pertenceu ao mesmo grupamento da 

POP-3 de Ferreira et al. (2012), que representa a população principal de MS 

em seu estudo (dados não apresentados). 

Uma vez que a POP-B foi encontrada na região Noroeste de SP, 

onde não existem registros de Lu. cruzi, a persistência e dispersão do 

parasita parece não depender deste vetor secundário. Por outro lado, estes 

dados suportam a possibilidade de dispersão de oeste para leste da LV em 

MS e SP (Correa Antonialli et al., 2007; Ferreira et al., 2012). 
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Já no caso da região SESP, parece estar ocorrendo uma situação 

atípica. A incidência de LV canina tem aumentado consideravelmente rápido 

nos últimos anos, apesar de não haver registros do vetor Lu. longipalpis em 

alguns municípios como Cotia, Mogi das Cruzes, Embú das Artes, 

Itapecerica da Serra e Suzano (CVE, 2010; CVE, 2011). Estes dados 

sugerem então, que a subpopulação POP-A2 pode estar relacionada a um 

ciclo de transmissão diferente ou pode ter sido disseminada em SESP por 

uma rota diferente da rota de NWSP. No estudo de Ferreira et al. (2012) 

foram analisadas amostras de Embú das Artes e verificou-se que elas não 

pertencem à população principal de MS o que corrobora a hipótese de que 

mais de uma rota de introdução da LV tenha ocorrido no Estado de SP. 

Provavelmente, a imigração de cães infectados de outras regiões brasileiras 

ou de outros países endêmicos para a LV exerce um papel importante. 

Muitas vezes estes cães vêm a estas regiões para exposições, 

comercialização ou mesmo devido à própria a imigração humana. Sendo 

assim, existe a possibilidade de que estes cães tenham sido infectados por 

outra população de Leishmania com subsequente disseminação da infecção 

nesta região. 

É importante ressaltar que além das possíveis diferentes rotas de 

introdução do parasita no Estado de SP, observa-se uma diferenciação das 

populações estudadas de acordo com a geomorfologia do Estado. As 

amostras da subPOP-A1 e POP-B estão em sua maioria, contidas na região 

do Planalto Ocidental Paulista onde há a presença de Lu. longipalpis em 

muitos municípios. Já as amostras da subPOP-A2 estão presentes na região 

do Planalto Atlântico Paulista, onde existem municípios em que ainda não foi 

constatada a presença do vetor natural. É interessante notar que entre estes 

dois grupos localiza-se a Depressão Periférica.  

Além disso, aponta-se a evidência de que Lu. longipalpis seja um 

complexo de espécies. Portanto se Lu. longipalpis realmente for um 

complexo de espécies, há a possibilidade de que haja uma interação entre 

estas diferentes espécies e os diferentes genótipos dos parasitas que podem 

ter influência na transmissão, virulência e apresentação clínica (Araki et al., 
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2009). Sendo assim, destaca-se a possibilidade de que as populações 

encontradas neste estudo possam estar relacionadas a diferentes vetores 

deste complexo. 

Somente amostras caninas foram analisadas neste estudo, já que o 

cão exerce um papel fundamental servindo de reservatório de L. infantum no 

Novo Mundo. Além disso, sugere-se a possibilidade da genotipagem de 

amostras de L. infantum provenientes de cães servirem como um indicador 

dos genótipos que podem estar em circulação entre a população humana. 

Estudos comprovam que isolados de L. infantum provenientes de humanos e 

cães apresentam perfis genotípicos idênticos, evidenciando o papel do cão 

como reservatório (Kuhls et al., 2008; Chargui et al., 2009). Kuhls et al. 

(2008) compararam inclusive isolados de humanos imunocompetentes e 

imunocomprometidos com isolados de cães e também obtiveram perfis 

genotípicos idênticos. 

Diante do panorama atual da LVA no Estado de São Paulo, dos 

poucos estudos genotípicos de amostras brasileiras e dos resultados obtidos 

neste trabalho, enfatiza-se a relevância de novos estudos nesta área. 

Apesar da ampla gama de estudos genotípicos com marcadores 

microssatélites na Europa, devemos também considerar a possibilidade da 

utilização de outras técnicas para a diferenciação de linhagens próximas de 

L. infantum. A utilização de marcadores microssatélites e SNPs parece ser 

uma boa combinação para estudos inter e intrapopulacinais (Hamblin et al., 

2007; Downing et al., 2012) que podem ser realizadas para estudar 

amostras brasileiras em um futuro próximo. 

Ainda para uma comparação fidedigna de genotipagem de 

Leishmania por marcadores microssatélites, o ideal seria o estabelecimento 

de um acordo para que todos os laboratórios utilizem os mesmos 

marcadores. Além disso, salienta-se também a importância da realização de 

testes periódicos de comparação interlaboratoriais. Com isso, seria possível 

realizar estudos cada vez mais abrangentes com alta confiabilidade e 

reprodutibilidade, contribuindo assim para uma maior compreensão dos 
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perfis genotípicos do parasita bem como da epidemiologia das 

leishmanioses.  
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6. CONCLUSÕES 

 

Este estudo mostrou a possibilidade de genotipar L. infantum com o 

uso de PCR “multiplex” de microssatélites utilizando "primers" sem marcação 

com fluoróforos. 

  

Os resultados corroboram a possibilidade de genotipar L. infantum 

diretamente de amostras clínicas. Sendo até nosso conhecimento, o primeiro 

estudo que utiliza somente amostras clínicas sem o prévio isolamento de 

parasitas. 

 

Foram detectados 33 genótipos diferentes nas amostras estudadas e 

duas principais populações. Em MS a principal população foi a POP-B e em 

SP a POP-A. A POP-A foi dividida em subPOP-A1, que foi a mais difundida 

em NWSP e a subPOP-A2 se concentrou principalmente em SESP.  

 

Os resultados obtidos neste estudo confirmam a existência de uma 

diversidade genética de L. infantum no Estado de São Paulo. 
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a b s t r a c t

This study investigated the genetic characteristics of Leishmania infantum samples from São Paulo (SP)
State, Brazil in order to collaborate with information about the possible origins of the parasites, as well
as, the introduction and spread of visceral leishmaniasis in this Brazilian State. Multilocus microsatellite
typing (MLMT) was performed using a set of 17 microsatellite markers. DNA was extracted from 250
samples collected from dogs diagnosed with visceral leishmaniasis and 112 (45%) were genotyped: 67
from the northwest region (NWSP), and 29 from the southeast region (SESP) of SP. The results were cor-
related with other 16 samples from Mato Grosso do Sul State (MS) (which borders NWSP). Although, a
small portion of samples was genotyped, it was possible to genotype multiple loci using small amounts
of Leishmania DNA extracted directly from dog tissues. Despite the fact that MLMT analysis defined 33
different genotypes, a low polymorphism was detected within the parasites studied with 10 polymorphic
loci. There are two main genetic clusters circulating in SP with strong genetic differentiation, one (POP-A)
is composed by samples from SESP and NWSP and presented a weak signal of geographical substructure.
The other, belongs to the same cluster found in the state of MS (POP-B), which was the main one. The
majority (93.75%) of MS parasite genotypes belonged to POP-B, with just one sample (6.25%) grouped
in POP-A. POP-B also comprised 10.34% of SESP and 26.87% of NWSP samples. Besides one sample from
MS, POP-A is composed by 73.13% of NWSP and 89.66% of SESP samples. The MLMT analysis supported
the idea of canine visceral leishmaniasis being introduced in the Northwest region of SP State by the traf-
fic of humans and dogs from MS. In the southeast region of SP occurred an introduction of a new L. infan-
tum genetic cluster. Probably the transmission was spread by traffic of infected dogs from other Brazilian
regions, or by introduction of imported dogs from other countries. All these data together contributed to
the detection of the genetic profile of L. infantum population in SP State.

� 2013 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

Visceral leishmaniasis (VL) is an important infection caused by
protozoan species classified in the Leishmania donovani complex
which is transmitted by infected phlebotomine sand flies. VL is
by far the most severe form of leishmaniasis and is often lethal if
untreated (Desjeux, 2004; Dujardin, 2005). Its worldwide preva-
lence is estimated at 400,000–600,000 new cases per year. VL
can be found in the Americas, Africa, Southern Europe, and Asia,

although most cases occur in India, Bangladesh, Sudan, Brazil,
and Nepal (Stuart et al., 2008; WHO, 2012).

In Brazil, VL is caused by L. infantum (Lainson and Shaw, 1998;
Alvar et al., 2012). Until the 1980s, the infection was an ancient en-
demic zoonotic disease considered restricted to rural areas, mainly
in Northeast and Central-West Regions of the country (Deane and
Deane, 1962; Alencar, 1983; MSB, 2012). Since then, a different
epidemiological pattern has been observed, including cases re-
ported in regions previously considered non-endemic such as the
peri-urban and urban areas. Socioeconomic factors combined with
severe periods of drought forcing a mass migration from rural en-
demic areas are among the main causes of the VL expansion distri-
bution (Correa Antonialli et al., 2007). Presently, approximately
2500–5000 cases are reported per year in Brazil, and 10% of the
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population living in these endemic areas is at risk for acquiring the
infection (Desjeux, 2001; MSB, 2012).

Since 1980, VL is highly endemic in the cities of Corumbá and
Ladário in Mato Grosso do Sul State (MS). The disease reached
the capital Campo Grande with the first autochthonous canine case
in 2000 and the first autochthonous human case in 2002. In 1998
VL reached São Paulo (SP), when several cases were simultaneously
reported in the northwestern region of the State, and in different
municipalities of MS (Central-West Region of Brazil) (Correa
Antonialli et al., 2007). Since the first autochthonous human cases
were reported in Araçatuba, a municipality in the northwest of SP
(1999), the infection has been steadily growing and spreading in
this State (Costa et al., 2001). Currently, the parasite has been de-
tected in more than 55 municipalities, with 10% mortality and
the incidence in this State is approximately 600 cases per year
(Camargo-Neves, 2004; Lindoso and Goto, 2006; Camargo-Neves,
2007; CVE, 2010). Since 2003, canine visceral leishmaniasis (CVL)
has been detected in municipalities located in the southeastern re-
gion of SP (Camargo-Neves, 2004). These findings show the wide
ranging dispersal of L. infantum through non-contiguous areas of
SP (Camargo-Neves, 2007).

Different studies have shown genetic diversity between L. infan-
tum strains, despite MON-1 zymodeme being the most prevalent in
more than 30 countries worldwide, including Brazil and represent-
ing approximately 70% of all identified strains (Gallego et al., 2001;
Gramiccia, 2003; Campino et al., 2006; Kuhls et al., 2011). Epidemi-
ological studies on VL caused by L. infantum use techniques capable
of differentiating MON-1 strains such as RAPD analyses (Bañuls
et al., 1999; Hide et al., 2001), PCR-RFLP using cysteine proteinase
B and gp63 genes as target (Quispe Tintaya et al., 2004), RFLP anal-
ysis of minicircle kDNA (Cortes et al., 2006) or multilocus microsat-
ellite typing (MLMT) (Bulle et al., 2002; Ochsenreither et al., 2006;
Kuhls et al., 2008, 2011; Ferreira et al., 2012). Microsatellites are
tandemly repeated stretches of short nucleotide motifs of 1–6 base
pairs ubiquitously distributed in the genomes of eukaryotic organ-
isms. Because of their high mutation rate, they can be used to de-
velop species-specific marker sets. Sets of this kind of markers have
been developed for the L. donovani complex (Jamjoom et al., 2004;
Ochsenreither et al., 2006; Kuhls et al., 2007, 2008; Montoya et al.,
2007). These studies have shown that molecular markers are suit-
able for population genetics and epidemiological studies (Bulle
et al., 2002; Kuhls et al., 2007; Amro et al., 2009; Gelanew et al.,
2010; Ferreira et al., 2012).

Despite the importance of VL for the Brazilian public health
system, the genetic diversity of L. infantum was only recently
accessed, with endemic areas that were poorly studied (Kuhls
et al., 2011; Ferreira et al., 2012; Segatto et al., 2012). Thus, this
study aimed to analyze genetic diversity of L. infantum popula-
tion from SP State in order to collaborate with information about
the possible origins of the parasite as well as, the introduction
and spread of VL in this Brazilian State. The results corroborated
with the possibility for performing MLMT directly in clinical
samples without the isolation of the parasite (Bulle et al.,
2002; Ochsenreither et al., 2006; Kuhls et al., 2007; Alam
et al., 2009). The samples were collected in different municipal-
ities and were analyzed by MLMT with a set of 17 microsatellite
markers.

2. Material and methods

2.1. Epidemiological data, dog samples and parasite strains

Initially, 250 tissue samples of dogs with CVL were collected
from Centers for Zoonosis Control in SP. The analysis of L. infantum
polymorphism was performed in 112 of them whose were possible

to amplify the complete set of microsatellite markers.
Epidemiological registers of different Centers for Zoonosis Control
in SP were used to analyze dog data. All animals had strong clinical
signs for VL (at least four signs) including exfoliative dermatitis,
cutaneous ulcers and/or nodules, lymphadenopathy, splenomeg-
aly, hepatomegaly, weight loss, lameness, anorexia, fever, abnor-
mal nail growth, muscle wasting, or pale mucous membranes.
The clinical samples included lymph node aspirates, liver or spleen
necropsy fragments. They were collected in aseptic conditions,
immediately added to tubes containing 1–2 ml of a sterile 0.85%
NaCl solution with 200 lg/ml gentamicin, sent to the laboratory
within 48 h, and immediately processed to confirm the clinical
diagnosis.

The municipality of samples with the respective month and
year of sample collection is listed in Table 1 and they were grouped
by geographic origin. NWSP group was composed of 67 DNA sam-
ples from 28 municipalities located in northwest region of SP. SESP
group was composed of 29 DNA samples from 12 municipalities
located in southeast regions of SP. Both groups were compared
with a group that comprised 16 DNA samples collected from
infected dogs in MS (Fig. 1A). The geographical localization of each
region is shown in Fig. 1B. Clinical samples from dogs that came
from or have visited other endemic areas were excluded from
the study.

In order to check if culturing of parasites affects genetic profiles,
DNA from a parasite culture isolated from dog lymph node aspirate
and DNA extracted directly from this tissue were genotyped
(samples 100 SESP and 1432 SESP). Promastigotes of these samples
were grown at 25 �C in Eagle’s medium, supplemented with
292 mg/l L-glutamine, 110 mg/l sodium pyruvate, 2.2 g/l sodium
bicarbonate, 0.02% hemin, 10% heat-inactivated fetal calf serum
and 200 mg/ml gentamicin (Gomes et al., 2007). In the log curve
phase, 1 � 108 parasites were harvested, washed twice in phos-
phate-buffered saline (pH 7.2) at 1000g for 10 min. The parasite
pellets were used for DNA extraction. The negative control
comprised DNA samples from three non-infected dogs from non-
endemic regions and the sample 100 SESP was used as positive
control. This study was performed according to guidelines of the
Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório/Colégio
Brasileiro de Experimentação Animal (SBCAL/COBEA) and the
institutional review board of the Ethics Committee of the Instituto
Adolfo Lutz approved this study.

2.2. DNA extraction

The canine tissue samples and parasite pellets were dissolved in
10 mM Tris–HCl, pH 8.0; 10 mM EDTA; 0.5% SDS; 0.01% N-lau-
rilsarcozyl, 100 lg/ml proteinase K and briefly vortex mixed and
incubated at 56 �C until complete cell lyses. DNA molecules were
extracted by QIAamp DNA Mini Kit (Qiagen), according to the man-
ufacturer’s instructions. DNA pellets were dissolved in ultra-pure
water. DNA concentrations and purity were determined by the ra-
tio of O. D. at 260 and 280 nm in a NanoDrop ND1000 (Thermo
Scientific).

2.3. Species determination

Leishmania infantum infection in canine samples was confirmed
by PCR with specific primers RV1 (50CTTTTCTGGTCCCGCGGGTAGG
30) and RV2 (50CCACCTGGCCTATTTTACACCA30). This primer set
amplifies specifically a 145-bp fragment of the variable region of
the minicircle kDNA of L. donovani complex (Le Fichoux et al.,
1999; Lachaud et al., 2002). Reactions were carried out with Go
Taq Green Master Mix (Promega) containing 1 lM of each primer
and 5 ll of DNA in a final volume of 25 ll. Amplification conditions
were made in one initial step of 95 �C for 5 min; 30 cycles of 30 s at
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95 �C, 30 s at 60 �C, 30 s at 72 �C; and a final step of 5 min at 72 �C.
PCR products were electrophoresed in 2% agarose gel, stained with
ethidium bromide and visualized under UV illumination.
Considering that as far as we know L. infantum is the only species
from the complex L. donovani that circulates in Brazil, we assumed
all positive samples as infection by L. infantum.

2.4. Microsatellite markers, probes and PCR

The genetic polymorphism within Brazilian L. infantum
parasites were analyzed using 17 microsatellite markers described
in previous studies (Rossi et al., 1994; Jamjoom et al., 2002;
Ochsenreither et al., 2006; Kuhls et al., 2007) and are listed in

Table 1
Canine clinical samples genotyped in this study.

Sample code-
sample collection

Group
(region)

Municipality State Sample code-
sample collection

Group
(region)

Municipality State Sample code-
sample collection

Group
(region)

Municipality State

41-05/2004 NWSP Adamantina SP 604-01/2008 NWSP Mirandópolis SP 132-04/2005 SESP Cotia SP
42-05/2004 NWSP Adamantina SP 605-01/2008 NWSP Mirandópolis SP 133-04/2005 SESP Cotia SP
43-05/2004 NWSP Adamantina SP 606-01/2008 NWSP Mirandópolis SP 62-07/2004 SESP Espírito Santo

do Pinhal
SP

46-05/2004 NWSP Adamantina SP 607-01/2008 NWSP Mirandópolis SP 63-07/2004 SESP Espírito Santo
do Pinhal

SP

168-07/2005 NWSP Adamantina SP 608-01/2008 NWSP Mirandópolis SP 513-10/2007 SESP Itapecerica da
Serra

SP

243-10/2005 NWSP Adamantina SP 611-01/2008 NWSP Mirandópolis SP 401-11/2006 SESP Limeira SP
2056-03/2011 NWSP Aparecida

d’Oeste
SP 612-01/2008 NWSP Mirandópolis SP 58-08/2004 SESP Mogi das

Cruzes
SP

3-03/2004 NWSP Araçatuba SP 613-01/2008 NWSP Mirandópolis SP 296-07/2006 SESP Mogi das
Cruzes

SP

4-03/2004 NWSP Araçatuba SP 614-01/2008 NWSP Mirandópolis SP 297-07/2006 SESP Mogi das
Cruzes

SP

471-06/2007 NWSP Araçatuba SP 616-01/2008 NWSP Mirandópolis SP 1834-03/2010 SESP Piracicaba SP
146-05/2005 NWSP Bauru SP 617-01/2008 NWSP Mirandópolis SP 500-09/2007 SESP Piraju SP
753-04/2008 NWSP Bauru SP 620-01/2008 NWSP Mirandópolis SP 2167-11/2011 SESP Salto SP
1004-07/2008 NWSP Bauru SP 441-04/2007 NWSP Monte Alto SP 2168-11/2011 SESP Salto SP
1005-07/2008 NWSP Bauru SP 941-07/2008 NWSP Morro Agudo SP 376-10/2006 SESP Salesópolis SP
1009-07/2008 NWSP Bauru SP 59-08/2004 NWSP Penápolis SP 1101-08/2008 SESP São Pedro SP
1010-08/2008 NWSP Bauru SP 2295-12/2011 NWSP Pirapozinho SP 1148-10/2008 SESP São Pedro SP
1011-08/2008 NWSP Bauru SP 202-08/2005 NWSP Pirajuí SP a1432-05/2009 SESP São Pedro SP
1013-08/2008 NWSP Bauru SP 2077-05/2011 NWSP Reginópólis SP 676-03/2008 SESP Suzano SP
516-11/2007 NWSP Borborema SP 1436-05/2009 NWSP Ribeirão

Preto
SP 489-08/2007 SESP Valinhos SP

38-05/2004 NWSP Brauna SP 2021-12/2010 NWSP Ribeirão
Preto

SP 2060-03/2011 SESP Valinhos SP

406-11/2006 NWSP Cafelandia SP 2079-05/2011 NWSP Ribeirão
Preto

SP 1-06/2008 MS Campo
Grande

MS

409-11/2006 NWSP Cafelandia SP 1899-08/2010 NWSP Rubinéia SP 11-06/2008 MS Campo
Grande

MS

410-11/2006 NWSP Cafelandia SP 2110-07/2011 NWSP São José do
Rio Preto

SP 13-06/2008 MS Campo
Grande

MS

134-04/2005 NWSP Dracena SP 2279-11/2011 NWSP São José do
Rio Preto

SP 23-06/2008 MS Campo
Grande

MS

201-08/2005 NWSP Flora Rica SP 1632-09/2009 NWSP Santa Salete SP 24-06/2008 MS Campo
Grande

MS

939-07/2008 NWSP Franca SP 631-01/2008 NWSP Presidente
Prudente

SP 26-06/2008 MS Campo
Grande

MS

445-04/2007 NWSP Inubia
Paulista

SP 289-06/2006 NWSP Tupi Paulista SP 27-06/2008 MS Campo
Grande

MS

1117-09/2008 NWSP Jales SP 1154-11/2008 NWSP Urania SP 39-06/2008 MS Campo
Grande

MS

91-07/2012 NWSP Lucélia SP 1155-11/2008 NWSP Urania SP 46-08/2008 MS Campo
Grande

MS

69-08/2004 NWSP Marília SP 1947-10/2010 SESP Campinas SP 55-08/2008 MS Campo
Grande

MS

220-09/2005 NWSP Marília SP 1966-11/2010 SESP Campinas SP 59-08/2008 MS Campo
Grande

MS

95r-02/2008 NWSP Mirandópolis SP 2003-12/2010 SESP Campinas SP 65-08/2008 MS Campo
Grande

MS

549-01/2008 NWSP Mirandópolis SP 2004-12/2010 SESP Campinas SP 67-08/2008 MS Campo
Grande

MS

550-01/2008 NWSP Mirandópolis SP 2031-01/2011 SESP Campinas SP 102-10/2008 MS Campo
Grande

MS

551-01/2008 NWSP Mirandópolis SP 2032-01/2011 SESP Campinas SP 109-10/2008 MS Campo
Grande

MS

552-01/2008 NWSP Mirandópolis SP 2046-02/2011 SESP Campinas SP 117-10/2008 MS Campo
Grande

MS

554-01/2008 NWSP Mirandópolis SP 2104-06/2011 SESP Campinas SP
555-01/2008 NWSP Mirandópolis SP a100-03/2005 SESP Cotia SP

The dogs with CVL were from Mato Grosso do Sul (MS) State, and different municipalities of northwest (NWSP) and southeast (SESP) regions of São Paulo (SP) State.
a Samples that also have culture of parasites.
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Table 2. To reduce the final cost of reactions, the forward primer
of each marker was synthesized with a tail in the 50 extremity
complementary to a probe labeled with 6-FAM
(50GTAAAACGACGGCCAGT30), HEX (50AGGGTTTTCCCAGTCACGA30)
or TAMRA (50CAGGAAACAGCTATGA30). The reactions were carried

out in two multiplex PCRs, due to the large number of markers ana-
lyzed (Table 2). Table 2 also shows the optimal PCR conditions for
each microsatellite marker as the respective primer concentration,
the dye used for the subsequent labeling reaction as well as the re-
peat array and allele-size range.

Fig. 1. Geographical distribution of the L. infantum genetic clusters POP-B (red), and subclusters subPOPA1 (blue) and subPOP-A2 (green). Map of Brazil indicating location of
Mato Grosso do Sul and São Paulo States (A). Map of São Paulo State indicating the studied municipalities (grey) located in Northwest (NWSP) and in Southeast (SESP) regions.
The arrow divides both regions (B). Pie-charts show the proportion of each cluster in the respective region analyzed. (For interpretation of the references to colour in this
figure legend, the reader is referred to the web version of this article.)

Table 2
Descriptive information and statistics of the 17 microsatellite markers analyzed.

Marker Primer sequence (5’-3’) Multiplex Dye labeling/*lM Repeat array Allele size array (bp)

Li71-5/2 F GCACGGTCGGCATTTGTA 1 6-FAM/0.4 9 (CA) 136
R GATAAACGAGATGGCCGC

Li72-14 F AGAGTGTCTGCGCGTGAGTA 2 TAMRA/0.5 10 (TG) 110
R AAGAAAAGAAGGTGCAGCGA

LIST7023 F CTTTGCGTTGCGCACTAA 1 6-FAM/0.4 5 (CA) 167
R GCTTGTGTTCCGTGTGTGTT

LIST7040 F GCAGAGCGAGACACACAGAC 1 HEX/0.4 10 (GT) 236
R GTGCACGTTGATGTGCTTCT

LIST7029 F GCAGAGCTTCTGCTTGGATT 2 HEX/0.4 17 (GT) 195
R GCATTGCTGTTCTCATCCAC

Li71-19 F CAAACCGGTGTTCTGCTTTT 2 TAMRA/0.5 15 (CA) 126
R CGGACATTGGCAACACACT

LIST7039 F CTCGCACTCTTTCGCTCTTT 1 6-FAM/0.4 15 (CA) 220
R GAGACGAGAGGAACGGAAAA

Li71-33 F CTCCTTTCACACCGCCTCT 1 HEX/0.3 11–15 (TG) 127–135
R GAGAGAAGACGAGCCGAAGT

LIST7022 F GTCGCTCTGTCTCTGTGTGC 2 HEX/0.5 15–16 (CA) 218–220
R TCCGCATTTTCCTCTCCTT

LIST7028 F CACTCCACTGCGTTGGATA 2 6-FAM/0.3 11–12 (GT) 169–171
R CTTTGACCGCCGTTCTTT

Li71-7 F GCTGCAGCAGATGAGAAGG 1 HEX/0.3 12–13 (AC) 156–158
R GTGAGAAGGCAGGGATTCAA

LIST7030 F TCTCTGCACGTCTGTGTGTG 1 HEX/0.4 3–10 (GT) 183–197
R TCTTCCTGAAGGGCGATG

ISA136 F CAAAGATGGTGAAGCAGGCG 2 HEX/0.4 17–19 (GT) 246–250
R GTTGTGGTGAGCATCAGTAG

Li45-24 F GCGCCTACAGGCATAAAGGA 1 6-FAM/0.4 12–16 (CA) 108–116
R CTGGCGCATCAACGGTGT

LIST7032 F CTAGAGGCGTGCGGATGTA 2 6-FAM/0.3 8–17 (CA) 186–204
R TCGCAGTTTTCGGTCCA

ST436 F CCTCACTGCCACGATAAC 2 HEX/0.4 8–16 (GT) 108–124
R GACAGGGAGCAAGTAAGG

Lm4TA F TTTGCCACACACATACACTTAG 1 6-FAM/0.4 11–16 (TA) 91–101
R GTAGACGACATCGCGAGCAC

* Primer concentration in PCR.
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The multiplex PCR was performed in a final volume of 10 ll.
Each reaction was composed by 1 ll of the DNA template, primers
(which concentrations are described in Table 2), 1.5 mM of MgCl2,
0.2 mM of dNTP and 1 unit of Taq DNA polymerase (Invitrogen).
Amplifications were made in a Veriti (Applied Biosystems, Foster
City, CA/US) thermocycler with initial step of 95 �C for 3 min; 30
cycles of 45 s at 95 �C, 45 s at 60 �C and 60 s at 72 �C. Next, a la-
beled probe (6-FAM, HEX or TAMRA) complementary to 50 extrem-
ity was added in a concentration of 0.18 lM for the respective
microsatellite marker. The reaction conditions were 12 cycles of
45 s at 95 �C; 45 s at 60 �C; 60 s at 72 �C, followed by an extension
step of 30 min at 72 �C. Two separate runs of multiplex 1 and 2
were made. PCR products (1 ll) were mixed with formamide and
a GENESCAN-500 ROX size standard (Applied Biosystems); and
were separated by capillary electrophoresis through a POP7 dena-
turing polymer in an ABI3130 Genetic Analyzer and analyzed on
GeneMapper ID v3.2 software (Applied Biosystems, Foster City,
CA, USA). Reference strain (MHOM/BR/1974/PP75) was only in-
cluded on late runs with 100 SESP sample but only six loci previ-
ously analyzed (Kuhls et al., 2011; Ferreira et al., 2012) could be
standardized for number of repeats.

The number of repeats of the 11 different markers was calcu-
lated in an empirical way, based on the sequence obtained for each
microsatellite marker of cultured parasites from samples 100 SESP
and 1432 SESP and was used to set up a binset. Therefore, the num-
ber of repeats analyzed on GeneMapper can be used just for the
internal sample set of this work because a reference strain was
not used in all the runs.

2.5. Data analysis

Multilocus genotype data consist of the number of repeats in
each microsatellite marker for each L. infantum infected sample
analyzed. The calculations of allelic frequencies were made with
the program PowerStats, v12 (http://www.promega.com/geneti-
cidtools/powerstats/Default.htm). Expected (He, gene diversity)
and observed heterozygosity (Ho) as well as Inbreeding coefficient
(FIS) and mean number of alleles were estimated using the Genetic
Data Analysis software (Lewis and Zaykin, 2001). According to the
Hardy–Weinberg equilibrium, values of He = 0 or Ho < He indicate
homozygosity (Tibayrenc et al., 1991; De Meeûs et al., 2007). FIS

is an estimate of the inbreeding of individuals resulting from the

deviation from panmixia (De Meeûs et al., 2006). Values of FIS

may vary between �1 and 1. Negative values correspond to an ex-
cess of heterozygotes and positive values correspond to a lack of
heterozygotes. Value 1 means that all strains are homozygous
and value of zero is expected under panmixia. Population structure
was analyzed by the STRUCTURE software, which applies a Bayes-
ian model-based clustering approach (Pritchard et al., 2000). This
algorithm identified genetically distinct clusters based on allelic
frequencies. A series of 10 runs was performed for each K value be-
tween 1 and 10. The Markov chain Monte Carlo consisted of a
burn-in period of 100,000 iterations and runs of 1,000,000 replica-
tions. Assumptions of correlated allele frequencies and admixture
model for assignment of individuals were taken in the parameter
setting. The most probable number of clusters was defined as sug-
gested in the software manual by combining the analyses of the
mean ln Pr(X|K) and the calculation of DK, which is based on the
rate of change in the log probability of data between successive
values of K (Evanno et al., 2005) using the Structure Harvester
v0.6.92 (Earl and vonHoldt, 2012). The software CLUMPP 1.1.2
(Jakobsson and Rosenberg, 2007) was used to align the Q values
for the probable number of clusters. Phylogenetic analysis was
based on genetic Chord-distance of Cavalli-Sforza and
Edwards – Dc – (Cavalli-Sforza and Edwards, 1967) calculated with
the software POPULATIONS 1.2.32 (available at http://
bioinformatics.org/~tryphon/populations/ accessed on June 14th,
2012). This Dc-distance follows the infinitive allele model (IAM).
POPULATIONS software was also used to construct a Neighbor-
joining tree, which was visualized with MEGA 5 software (Tamura
et al., 2011). The Neighbor-Net (N-net), which is a phylogenetic
network, was constructed in the software SplitsTree 4.12.3 (Huson
and Bryant, 2006). The N-net provides good visualization of the
data when it presents complex evolutionary steps or reticulate
relationship among lineages (Huson and Bryant, 2006). Genetic dif-
ferentiation and gene flow was assessed by calculating FST (theta)
values (Weir and Cockerham, 1984) with the corresponding p-val-
ues using the MSA software (Dieringer and Schlotterer, 2003). FST is
an estimate of genetic structure between populations (De Meeûs
et al., 2006). Values may vary between 0 and 1, where zero repre-
sents no genetic structure or differentiation and one represents
complete differentiation (Wright, 1978). FST values can be inter-
preted following these guidelines: FST < 0.05 indicates little genetic
differentiation, FST between 0.05 and 0.15 indicates moderate ge-

Table 3
Allelic polymorphism of the 17 microsatellites markers analyzed for Leishmania infantum samples from MS, NWSP and SESP.

Markers A MS NWSP SESP

Li71-5/2 1 9(1) 9(1) 9(1)
Li72-14 1 10(1) 10(1) 10(1)
LIST7023 1 5(1) 5(1) 5(1)
LIST7040 1 10(1) 10(1) 10(1)
LIST7029 1 17(1) 17(1) 17(1)
Li71-19 1 15(1) 15(1) 15(1)
LIST7039 1 15(1) 9(1) 9(1)
Li71-33 2 11(1) 11(0.993) 15b(0.007) 11(1)
LIST7022 2 15(1) 15(1) 15(0.793) 16c(0.207)
LIST7028 2 11(1) 11(0.993) 12b(0.007) 11(1)
Li71-7 2 13(1) 13(1) 12c(0.052) 13(0.948)
LIST7030 2 3a(0.25) 10(0.75) 10(1) 10(1)
ISA136 3 18(0.938) 19a(0.062) 17b(0.015) 18(0.985) 18(1)
Li45-24 3 15(1) 12b(0.007) 15(0.978) 16b(0.015) 15(1)
LIST7032 3 11(0.5) 17(0.5) 8(0.007) 11(0.522) 17(0.471) 8(0.034) 11(0.517) 17(0.449)
ST436 4 8(0.875) 13a(0.125) 8(0.985) 10b(0.007) 16b(0.007) 8(1)
Lm4TA 6 11(0.03) 12(0.813) 13(0.063) 14(0.094) 11(0.007) 12(0.254) 13(0.06) 14(0.336) 15(0.276) 16b(0.067) 12(0.086) 13(0.621) 14(0.259) 15(0.034)

Number of repeats are presented in bold and the frequency of alleles in the parenthesis; A, number of alleles per locus.
a Private alleles from MS.
b Private alleles from NWSP.
c Private alleles from SESP.
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netic differentiation, FST between 0.15 and 0.25 indicates great ge-
netic differentiation and FST > 0.25 indicates very great genetic dif-
ferentiation (Wright, 1978).

3. Results

Dog samples were selected based on positive PCR results using
the RV1–RV2 marker together with clinical and epidemiological
data. DNA samples were collected from dogs with CVL in the Bra-
zilian municipalities listed in Table 1 and Fig. 1. We analyzed 250
dog DNA samples that were positive for RV1–RV2, but only 112
(45%) of them were totally genotyped for the 17 microsatellite

markers. The other 138 samples were excluded, since PCR products
were not amplified in all microsatellite markers.

As expected, no amplification was detected in DNA extracted
from dogs without CVL (negative control) and PCR products were
obtained for all markers in the positive control. The genotyping
tests with DNAs obtained from the same dog (clinical sample and
cultured parasite) resulted in the same profiles for samples 100
SESP and 1432 SESP. These results confirm the possibility of using
DNA extracted directly from infected host to analyze Leishmania
polymorphism by microsatellite markers without previous isola-
tion of the parasite (Bulle et al., 2002; Ochsenreither et al., 2006;
Kuhls et al., 2007; Alam et al., 2009).

All genotyped samples showed one or two peaks in the electro-
pherogram suggesting that there is no occurrence of aneuploidy.
Allele frequencies were low in most of the markers, but a consider-
able number of alleles (1–6 alleles) were observed. Lm4TA marker
was the most polymorphic and informative, since it showed 6 al-
leles. On the other hand, 7 markers (Li71-5/2, Li72-14, LIST7023,
LIST7040, LIST7029, Li71-19 and LIST7039) were monomorphic.
Li71-33, LIST7022, LIST7028, Li71-7 and LIST7030 markers showed
2 alleles each. ISA136, Li45-24, LIST7032 showed 3 alleles and
ST436 4 alleles. In spite of the low frequency values, some private
alleles could be detected. Six polymorphic microsatellite markers
showed private alleles in NWSP. They were: Li71-33 (allele 15),
LIST7028 (allele 12), ISA136 (allele 17), Li45-24 (alleles 12 and
16), ST436 (alleles 10 and 16) and Lm4TA (allele 16). Three poly-
morphic microsatellite markers showed private alleles in MS sam-
ples. The markers were ISA136 (allele 19), ST436 (allele 13), and
LIST7030 (allele 3). Only two polymorphic microsatellite markers
showed private alleles in SESP samples. The markers were
LIST7022 (allele 16) and Li71-7 (allele 18). MS and NWSP groups
shared 21 alleles, which represent, 87.5% and 67.74% of the total
number of alleles, respectively. NWSP and SESP shared 22 alleles,
which represent 70.96% and 91.66% of the total number of alleles,
respectively. MS and SESP shared 20 alleles, which correspond to
83.33% for both (Table 3), of the total number of alleles of each
group, respectively.

Table 4 shows the variability measures of the 17 microsatellite
loci, the observed and expected heterozygosity (Ho and He) as well
as, the inbreeding coefficient (FIS). The FIS values for the 17 markers
ranged from �0.9444 to 1. Ho ranged from 0 to 0.9722 and He ran-
ged from 0 to 0.6961. All markers but one indicated a depletion of
heterozygotes. The exception was LIST7032 marker, which re-
vealed an excess of heterozygotes (He < Ho) corroborated by nega-
tive FIS.

MLMT profiles of the 112 L. infantum presented 33 genotypes.
Twenty of them are unique. The description of each genotype
and the respective cluster are shown in Table 5.

As inferred by mean ln Pr(X|K) and DK calculations, the sample
set studied comprised two genetic clusters (Fig. 2A and B, respec-
tively). Following STRUCTURE analysis, FST values and previous in-
sights on population structure in Brazil (Ferreira et al., 2012) the
112 samples were split into two genetic clusters (Fig. 2C).

The first genetic cluster, POP-A, comprises 49 (from 67) samples
from NWSP, 26 (29) from SESP and only one from MS. The second,
POP-B, was composed by 36 samples and consists in most parasites
of MS (15/16), 18 from NWSP and three from SESP. This genetic
cluster structure was confirmed by distance analysis and F-statis-
tics. F-statistics was used to estimate the genetic structure among
the two genetic clusters identified by STRUCTURE. The FST values
indicated very great genetic differentiation between POP-A and
POP-B (FST = 0.3258; p < 0.05).

Even though the data set was considered to be composed by
two clusters, analyses of samples in other K values revealed con-
stant clusters. When K was considered to be three, which was con-
sidered the second possibility that could be inferred by mean ln

Table 4
Descriptive statistics of the 17 microsatellite markers in L. infantum populations
obtained from STRUCTURE analysis.

Locus Cluster ID A He Ho FIS

Li71-5/2 POP-A 1 0 0 0
POP-B 1 0 0 0
Mean 1 0 0 0

Li72-14 POP-A 1 0 0 0
POP-B 1 0 0 0
Mean 1 0 0 0

LIST7023 POP-A 1 0 0 0
POP-B 1 0 0 0
Mean 1 0 0 0

LIST7040 POP-A 1 0 0 0
POP-B 1 0 0 0
Mean 1 0 0 0

LIST7029 POP-A 1 0 0 0
POP-B 1 0 0 0
Mean 1 0 0 0

Li71-19 POP-A 1 0 0 0
POP-B 1 0 0 0
Mean 1 0 0 0

LIST7039 POP-A 1 0 0 0
POP-B 1 0 0 0
Mean 1 0 0 0

Li71-33 POP-A 2 0.0132 0.0132 0
POP-B 1 0 0 0
Mean 2 0.0066 0.0066 0

LIST7022 POP-A 2 0.1464 0 1
POP-B 1 0 0 0
Mean 2 0.0732 0.0000 1

LIST7028 POP-A 2 0.0132 0.0132 0
POP-B 1 0 0 0
Mean 2 0.0066 0.0066 0

Li71-7 POP-A 2 0.0261 0 1
POP-B 2 0.0278 0.0278 0
Mean 2 0.027 0.0139 0.4902

LIST7030 POP-A 1 0 0 0
POP-B 2 0.2003 0.1111 0.4488
Mean 2 0.1002 0.0556 0.4488

ISA136 POP-A 1 0 0 0
POP-B 3 0.108 0 1
Mean 2 0.054 0 1

Li45-24 POP-A 2 0.0261 0 1
POP-B 2 0.0278 0.0278 0
Mean 2 0.027 0.0139 0.4902

LIST7032 POP-A 3 0.5208 0.9605 -0.8547
POP-B 2 0.5067 0.9722 -0.9444
Mean 3 0.5137 0.9664 -0.8984

ST436 POP-A 3 0.0262 0.0263 -0.0033
POP-B 2 0.1064 0 1
Mean 3 0.0663 0.0132 0.8015

Lm4TA POP-A 5 0.6961 0.5132 0.2641
POP-B 4 0.1823 0.1944 -0.0675
Mean 5 0.4392 0.3538 0.1962

Overall POP-A 2 0.0864 0.0898 -0.0399
POP-B 2 0.0682 0.0784 -0.1527
Mean 2 0.0773 0.0841 -0.0892

A, the number of alleles per locus; He, the expected heterozygosity; Ho, the observed
heterozygosity; FIS, the inbreeding coefficient.
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Pr(X|K) and DK calculations one of the clusters remain the same as
POP-B (Fig. 2D), and the other two were considered as subclusters
of POP-A (named subPOP-A1 and subPOP-A2; Fig. 2D). The sub-
POP-A1 is composed by one sample from MS, three samples from
SESP and 45 from NWSP. The subPOP-A2 comprises 23 samples
from SESP and only four from NWSP (Fig. 2D). The mean number
of alleles for both subclusters was two and seven markers (Li71-
33, LIST7022, Li7028, Li71-7, Li45-24, ST436 and Lm4TA) differed
these subclusters.

Some private alleles for each genetic cluster could be detected.
Five markers showed private alleles in the subcluster subPOP-A1:
Li45-24 (allele 16), Li71-33 (allele15), Lm4TA (alleles 15 and 16),
Li7028 (allele 12) and ST436 (alleles 10 and 16). In subPOP-A2 just
the marker LIST7022 presented a private allele (allele 16). In the
cluster POP-B, it could be observed private alleles in five markers:

LIST7030 (allele 3), Li45-24 (allele 12), Lm4TA (allele 12), ISA136
(alleles 17 and 19) and ST436 (allele 13).

A Neighbor-joining tree inferred from Dc-distance matrix pre-
sents the same genetic cluster pattern as STRUCTURE (Fig. 3). The
Dc-distance matrix generated by POPULATIONS software was used
to generate a N-net on SplitsTree software. The N-net shows two
main clusters corresponding to POP-A (subPOP-A1 and subPOP-
A2) and POP-B obtained by STRUCTURE (Fig. 4).

The clusters of subPOP-A1 and subPOP-A2 observed on STRUC-
TURE are not distant defined on the Neighbor-joining tree (Fig. 3)
and N-net (Fig. 4) which is concordant with low but significant
FST (FST = 0.0460; p = 0.0001).

Table 4 shows the descriptive analyses per cluster. The Ho val-
ues per locus within the clusters ranged from 0 to 0.9722, and He

ranged from 0 to 0.6961.

Table 5
Assignment of strains and genetic clusters to each genotype.

Genotype Type L. infantum samples Genetic
cluster

1 TYPE1 102 MS, 65 MS POP-B
2 TYPE 2 109 MS, 117 MS POP-B
3 TYPE 3 11 MS, 13 MS, 1 MS, 39 MS, 59 MS, 41 NWSP, 43 NWSP, 46 NWSP, 243 NWSP, 1011 NWSP, 146 NWSP, 516 NWSP, 410 NWSP, 91

NWSP, 550 NWSP, 614 NWSP, 2077 NWSP, 2079 NWSP, 2167 SESP, 2168 SESP
POP-B

4 TYPE 4 23 MS, 406 NWSP, 445 NWSP, 551 NWSP, 552 NWSP, 554 NWSP, 555 NWSP, 607 NWSP, 612 NWSP, 613 NWSP, 620 NWSP, 95r
NWSP, 1632 NWSP

POP-A

5 TYPE 5 24 MS, 67 MS POP-B
6 TYPE 6 3 NWSP, 4 NWSP, 471 NWSP, 1005 NWSP, 941 NWSP, 289 NWSP, 1899 NWSP POP-A
7 TYPE 7 1004 NWSP, 500 SESP, 513 SESP, 1101 SESP, 489 SESP, 2279 NWSP POP-A
8 TYPE 8 1009 NWSP, 134 NWSP, 631 NWSP POP-A
9 TYPE 9 1010 NWSP, 38 NWSP, 1117 NWSP, 69 NWSP, 220 NWSP, 549 NWSP, 604 NWSP, 608 NWSP, 59 NWSP, 1154 NWSP, 63 SESP, 1432

SESP, 2021 NWSP, 2295 NWSP
POP-A

10 TYPE 10 1013 NWSP, 939 NWSP, 100 SESP, 132 SESP, 133 SESP, 62 SESP, 401 SESP, 58 SESP, 297 SESP, 676 SESP, 1834 SESP, 1947 SESP, 2060
SESP

POP-A

11 TYPE 11 409 NWSP, 2110 NWSP POP-B
12 TYPE 12 616 NWSP, 1155 NWSP, 2056 NWSP POP-A
13 TYPE 13 1966 SESP, 2003 SESP, 2031 SESP, 2032 SESP, 2046 SESP POP-A
14 201

NWSP
201 NWSP POP-A

15 605
NWSP

605 NWSP POP-B

16 606
NWSP

606 NWSP POP-A

17 611
NWSP

611 NWSP POP-A

18 617
NWSP

617 NWSP POP-A

19 441
NWSP

441 NWSP POP-A

20 202
NWSP

202 NWSP POP-B

21 296
SESP

296 SESP POP-A

22 376
SESP

376 SESP

23 1148
SESP

1148 SESP POP-A

24 1436
NWSP

1436 NWSP POP-A

25 2004
SESP

2004 SESP POP-B

26 2104
SESP

2104 SESP POP-A

27 26 MS 26 MS POP-B
28 27 MS 27 MS POP-B
29 46 MS 46 MS POP-B
30 55 MS 55 MS POP-B
31 42

NWSP
42 NWSP POP-B

32 168
NWSP

168 NWSP POP-A

33 753
NWSP

753 NWSP POP-A
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4. Discussion

One of the most important risk factors in the increase of VL
worldwide has been the migration of people from endemic regions
(WHO, 2012). MLMT has shown to be a preferential method for
Leishmania genotyping for species and strains, and an excellent tool
for epidemiological studies (Botilde et al., 2006; Ochsenreither
et al., 2006; Schonian et al., 2011). This methodology has been used
to analyze population structure within Leishmania species com-
plexes indicating genetic differentiation between populations
(Kuhls et al., 2008, 2011).

This study investigated the population structure of L. infantum
parasites, through the microsatellite loci profiles, from different
municipalities of SP and one from MS. These areas are endemic

for VL and the canine infection occurrence has been growing and
spreading rapidly in different SP regions (Lindoso and Goto, 2006).

Although, clinical samples have a small amount of parasites
when compared with culture isolates, 45% of them were genotyped
for all 17 loci. According to the results, this study demonstrated the
possibility of performing MLMT using small amounts of Leishmania
DNA from host tissues. Both, DNA extracted from Leishmania cul-
ture and DNA extracted from the lymph node aspirates obtained
from the same dog presented the same profiles in MLMT analysis.
Thus, these data suggest the possibility of genotyping Leishmania
populations with the analysis of DNA extracted directly from clin-
ical samples. This information is important since in a large number
of laboratories there are no conditions to isolate and culture para-
sites from clinical samples.
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Fig. 2. Estimated population structure of L. infantum from Brazil (São Paulo and Mato Grosso do Sul States) obtained on the STRUCTURE program. Results are based on MLMT
of 17 microsatellite markers of the 112 L. infantum samples. According to the ln Pr(X|K) graph (2A) and the DK (2B), the most probable number of genetic clusters is two. Based
on previous insights, two main genetic clusters were defined corresponding to POP-A (blue) and POP-B (red) (2C). POP-A presented a low substructure observed between
subPOP-A1 (blue) and subPOP-A2 (green) (2D). In the barplots each sample is represented by a single vertical line divided into K colors, where K is the number of populations
assumed. Each color represents one cluster, and the length of the colors segment shows the estimated proportion of membership in that cluster. (For interpretation of the
references to colour in this figure legend, the reader is referred to the web version of this article.)
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According to FIS, Ho and He values, the majority of the microsat-
ellite markers indicated that most samples are homozygous. A high
level of heterozygotes was observed only in the marker LIST7032.
These data could suggest a low frequency of mating in these L.
infantum populations and deficiency of heterozygotes. Although
the reproduction of Leishmania remains controversial (Akopyants

et al., 2009; Miles et al., 2009; Rougeron et al., 2009), these results
are incompatible with clonal populations, which should exhibit
negative values of FIS (Balloux et al., 2003; Rougeron et al., 2009).
The heterozygote deficiency found in the studied samples could re-
sult from a population division such as the Wahlund effect. Similar
patterns were shown in other Brazilian L. infantum (Kuhls et al.,

Fig. 3. Neighbor-joining tree inferred from Dc-distances calculated for the data of 17 microsatellite markers for the L. infantum samples from subPOP-A1 (blue), subPOP-A2
(green) and POP-B (red). (For interpretation of the references to colour in this figure legend, the reader is referred to the web version of this article.)
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2011; Ferreira et al., 2012) and L. braziliensis (Rougeron et al., 2009)
populations.

Despite of the fact that MLMT analysis defined 33 different
genotypes, a low polymorphism was detected within the parasites
studied. The low degree of polymorphism in Brazilian L. infantum
strains has been previously shown (Kuhls et al., 2011; Ferreira
et al., 2012). As shown by F-statistics, the genetic variation seems
well structured between POP-A and POP-B.

The majority (93.75%) of MS parasite genotypes belonged to
POP-B, with just one sample (6.25%) found in POP-A. POP-B also
comprised 10.34% of SESP and 26.87% of NWSP samples. Besides
one sample from MS, POP-A is composed by 73.13% of NWSP and
89.66% of SESP samples. The presence of 26.87% of the NWSP sam-
ples in POP-B might be an effect of the proximity between both re-
gions, MS and NWSP (Table 5). These data suggest that samples
from POP-B in NWSP might be a result of expansion and dissemina-
tion of L. infantum from MS corroborating a previous study (Correa
Antonialli et al., 2007). The expansion of VL through MS started at
the same time and direction, from west to east as the Bolivia–Brazil
gas pipeline construction route. This project demanded migration
of workers that are considered a very important risk factor for
the dissemination of the disease (Correa Antonialli et al., 2007).

The data from MS, NWSP and SESP were submitted to a cluster-
ing analysis on STRUCTURE for the six coincident loci together with
genotypes from many endemic areas in Brazil and Paraguay (Ferre-
ira et al., 2012). Even using only six loci it was possible to see quite

similar clusters. POP-A clustered with strains from POP1 (the wide-
spread population; see Ferreira et al., 2012) while POP-B was in the
same cluster of strains from POP3 (the main cluster in MS; Ferreira
et al., 2012) (data not shown).

Once POP-B, which seems to represent the POP3 from Ferreira
et al. (2012), was found in the Northwest region of SP where Lutz-
omyia cruzi was not registered, the persistence and dispersion of
this parasite cluster may not be dependent on this secondary vec-
tor. On the other hand, it supports the idea of west–east dispersion
of VL in MS and SP states (Correa Antonialli et al., 2007; Ferreira
et al., 2012). An atypical situation has been seen in the SESP region
where the incidence of the canine infection has increased rapidly
in the recent years, despite no occurrence of the natural vector,
Lutzomyia longipalpis in some municipalities such as Cotia, Mogi
das Cruzes, Embu das Artes, Itapecerica da Serra and Suzano
(CVE, 2010, 2011). These data suggest that the subcluster sub-
POP-A2 could be related to a different transmission cycle or could
have spread in the SESP region from other route than NWSP. In fact,
previous analysis of four L. infantum strains from Embu das Artes
has shown that they do not belong to the most common population
in MS (Ferreira et al., 2012) which is in agreement with the hypoth-
esis of more than one introduction route of VL in SP. Probably,
immigration of infected dogs from other Brazilian endemic areas
or from other endemic countries has an important role once they
frequently come to these regions, whether for exhibitions, for mar-
keting or even following human immigration. Thus, it is possible

Fig. 4. Neighbor-net inferred with SplitsTree software using Dc-distances among 33 L. infantum genotypes from the MLMT profiles of 17 microsatellite markers. Blue spot
represents genotypes from subPOP-A1, green from subPOP-A2 and red from POP-B. Genotypes with multiple samples are described in Table 5. (For interpretation of the
references to colour in this figure legend, the reader is referred to the web version of this article.)
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that these dogs have been infected by another Leishmania popula-
tion and subsequently spread the infection in the region.

Our results confirm the existence of genetic structure of L. infan-
tum in Brazil (Ferreira et al., 2012). Furthermore, our results cor-
roborated the possibility of genotyping L. infantum directly from
clinical samples (Bulle et al., 2002; Ochsenreither et al., 2006;
Kuhls et al., 2007; Alam et al., 2009). Our data also supports the
hypothesis of a previous study (Correa Antonialli et al., 2007),
where they suggest that VL was disseminated due to Bolivia–Brazil
gas pipeline construction, that demanded intense migration of
workers. According to this hypothesis, VL might be introduced in
NWSP region of SP State by the traffic of humans and dogs from
MS, which is adjacent to SP. In the southeast region another L.
infantum population was also introduced. Probably the transmis-
sion was spread by traffic of infected dogs from other Brazilian re-
gions, or by introduction of imported dogs from other countries.
Collectively, these data contributed to the detection of the genetic
profile of L. infantum populations in SP State.
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