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OBJETIVO 

O presente estudo objetivou a análise histopatológica e imuno-
histoquímica das glândulas adrenais de cães naturalmente 
infectados por Leishmania spp entre Janeiro de 2012 a Abril de 
2013, recebidas pelo Centro de Patologia do Instituto Adolfo 
Lutz.  

A leishmaniose visceral é uma doença zoonótica causada por 
protozoário do gênero Leishmania pertencente à família 
Trypanosomatidae, de curso crônico com envolvimento 
sistêmico, resultando em morte em 90% dos pacientes quando 
não tratada. A transmissão ocorre através do vetor Lutzomyia 
longipalpis, principal espécie transmissora da doença no Brasil. 
O cão é considerado o mais importante reservatórios do 
parasita, sendo Leishmania infantum chagasi responsável pela 
leishmaniose visceral canina (LVC). A leishmaniose visceral é 
mais prevalente na população canina do que na humana, e a 
doença humana é normalmente precedida pela infecção canina.  

Devido a variedade de sintomas da doença, o diagnóstico clínico 
da LVC é difícil, pois os achados clínicos são inespecíficos e 
sugestivos de outras enfermidades. Dessa forma, torna-se útil a 
utilização de exames diferencias. O diagnóstico é realizado por 
técnicas sorológicas, parasitológicas, histopatologia e imuno-
histoquímica (IHQ).  

No diagnóstico da leishmaniose visceral, a histopatologia 
fornece a detecção microscópica do parasita e caracterização de 
lesões teciduais causadas por ele. A metodologia imuno-
histoquímica (IHQ) baseia-se na detecção de antígenos in situ 
através da utilização de anticorpos policlonal ou monoclonal, e 
de  sistemas de amplificação acoplados a enzimas e substrato 
cromógeno precipitado no local da reação antígeno-anticorpo. 
Esta metodologia aumenta a possibilidade de detecção do 
parasita nos tecidos, principalmente quando a carga parasitária 
é baixa 18 A IHQ é considerada complementar à histopatologia, 
pois apresenta boa especificidade e sensibilidade, de cerca de 60 
a 70 % (14,21). O material anatomo-patológico para análise 
pode ser obtido por biopsia incisional ou excisional ou durante a 
necropsia do animal. Os tecidos mais utilizados para 
diagnosticar a LVC em cães por meio de técnica de IHQ são o 
linfonodo poplíteo e a pele pela facilidade de efetuar a coleta de 
amostra in vivo, sendo o baço e fígado orgãos de multipicação 
do parasito. A glândula adrenal, pouco estudada na 
Leishmaniose, possui um papel fundamental na resposta imune 
do organismo ao estresse, sendo que em modelos 
experimentais de infecção pode ocorrer um desbalanço no eixo 
hipotálamo-hipófise-adrenal, influenciando na suscetibilidade às 
doenças. 

 

INTRODUÇÃO 

Onze (29,73%) animais exibiram infiltrado inflamatório composto 
predominantemente por linfócitos, plasmócitos e histiócitos, por vezes,  formando 
esboços granulomatosos. Quatro (10,81%) animais apresentaram estruturas 
arredondadas no citoplasma de macrófagos sugestivas de Leishmania spp. pela 
coloração de HE. Já através da reação de IHQ, 20 (54,05%) animais foram positivos 
para Leishmania spp. Em adrenal, predominantemente nas zonas fasciculata e 
reticular da região cortical e na transição cortico-medular. 

RESULTADOS 

REFERÊNCIAS 
Dantas-Torres F. 1. Leishmania infantum versus Leishmania chagasi: do not forget the laws of 
nomenclature. Mem Inst Oswaldo Cruz. 2006;101:117-8. 4. Slappendel RJ, Ferrer L. Leishmaniosis. 4. In: 
Greene CE, editor. Clinical Microbiology and Infectious Diseases of the Dog and Cat. Philadelphia: W.B. 
Saunders Co; 1990. p. 450- 8.   

Melo MN. Leishmaniose visceral no Brasil: 5. desafios e perspectivas. In: Anais do I Congresso de 
Parasitologia Veterinária, Simpósio Latinoamericano de Rickettsioses. Ouro Preto, Minas Gerais; 2004. 
Feitosa MM, Ikeda FA, Luvizotto MCR, Perri. SH. Aspectos clínicos de cães com leishmaniose visceral no 
município de Araçatuba – São Paulo (Brasil). Clin Vet. 2000;5(28);36-44.  

Tafuri WL, Santos RL, Arantes RM, Gonçalves 14. R, Melo MN, Michalick MSM. An alternative 
immunohistochemical method for detecting Leishmania amastigotes in paraffin-embedded canine 
tissues. J Immunol Methods. 2004;292:17–23.  

Bourdoiseau G, Marchal T, Magnol JP. 18. Immunohistochemical detection of Leismania infantum in 
formalin-fixed, paraffin-embedded sections of canine skin and lymph nodes. J Vet Diagn Invest. 1997; 
2(9):439-40. 

Rodrigo A Ressio 

pesquisadordapatologia@gmail.com ou 

rodrigoressio@gmail.com 

Núcleo de Anatomia Patológica  Instituto Adolfo Lutz SP l 

Para a IHQ, seguiu-se o protocolo do Núcleo de Patologia Quantitativa do Centro de 
Patologia do Instituto Adolfo Lutz. A reação  foi realizada com recuperação antigênica 
por calor úmido sob pressão em tampão citrato pH 6,0. A atividade da peroxidase 
endógena foi bloqueada com solução de H2O2. As lâminas foram incubadas com 
anticorpo 1° policlonal anti-Leishmania produzido em camundongo no Laboratório de 
Investigações Médicas (LIM-50 / FMUSP) overnight a 4°C, e posteriormente incubadas 
com anticorpos secundários acoplados a enzima peroxidase e polímeros compactos 
(Life Technology®) por 30 e 30  minutos, respectivamente. A revelação foi obtida com 
cromógeno diaminobenzidina (DAB) e contra-coloração com hematoxilina. Utilizou-se 
um corte de tecido sabidamente positivo para o agente como controle positivo da 
reação e para o controle negativo, a etapa de incubação com o anticorpo 1° foi 
substituída por soro não imunizado de camundongo. 

Fotomicrografias de adrenal em cão. Figura 1. Estruturas arredondadas de aproximadamente 
2um, sugestivas de amastigotas de Leishmania spp., podem ser observadas no interior de 
macrófagos (seta). Aumento 400x. Coloração de HE. Figura 2. Região cortical com presença de 
antígenos de Leishmania spp. (foco) sem inflamação. Imuno-histoquímica para antígenos de 
Leishmania spp, contracoloração com hematoxilina. Aumento 400x.  

 

A glândula adrenal por não ser o sítio prioritário de multiplicação do parasita, ainda é 
pouco estudada na infecção por Leishmania spp, mas  nossos dados demostraram 
injúrias neste tecido de cães naturalmente infectados, afetando diferentes zonas da 
glândula. Os efeitos da doença sobre o sistema hipotálamo-hipófise-adrenal precisam 
ser esclarecidos em estudos futuros.  

 

ALTERAÇÕES  HISTOPATOLÓGICAS  E  IMUNO-HISTOQUÍMICAS  NA  ADRENAL  DE  CÃES  NATURALMENTE   
INFECTADOS  POR  LEISHMANIA  INFANTUM  CHAGASI.  

CONCLUSÃO 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Trinta e sete animais sorologicamente positivos para 
leishmaniose visceral através do teste rápido DPP® - 
BioManguinhos e ELISA, oriundos de duas regiões distintas do 
Estado de São Paulo (Marília e Votuporanga) foram 
eutanasiados de acordo com as recomendações do Programa 
de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral Americana 
no período de Janeiro de 2012 a Abril de 2013.  

Fragmentos de glândula adrenal foram coletados em formalina 
tamponada com sais de fosfato, submetidos a processamento 
histológico, inclusão em parafina e microtomia, para obtenção 
de secções histológicas de 3 μm de espessura e coloração de 
hematoxilina e eosina (HE). 

 


