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Insetos flebotomíneos são os principais vetores naturais das leishmanioses. Apesar de já terem sido descritas 
algumas centenas de espécies desses dípteros, apenas uma pequena fração delas foi associada à transmissão 

das leishmanioses (Killick-Kendrick, 1999). Doenças infecciosas veiculadas por artrópodes vetores têm como um 
dos alvos de controle o vetor. O controle de vetores pelo uso de inseticidas, além de afetar outros organismos no 
ambiente, também pode acarretar o desenvolvimento de resistência, com consequências de ordem ambiental, social e 
econômica. Dessa forma, faz-se necessário o desenvolvimento de novas abordagens para o controle de vetores, sendo 
o conhecimento da biologia e fisiologia de vetores e de sua interação com os parasitos de fundamental importância 
nesse processo. No caso de mosquitos transmissores da malária, vários estudos têm focado na identificação e função 
das moléculas envolvidas na interação entre mosquitos e plasmódios, de forma que até insetos transgênicos incapazes 
de transmitir a malária já foram desenvolvidos (Sperança & Capurro, 2007). 

Com relação às leishmanioses, constata-se que a maioria dos dados a respeito dos mecanismos de transmissão 
e interação patógeno-hospedeiro-vetor referem-se a estudos realizados entre leishmânias e flebotomíneos do Velho 
Mundo, existindo uma lacuna de conhecimento no que tange às leishmanioses do Novo Mundo. Durante seu 
desenvolvimento no interior do inseto vetor, a Leishmania está exposta a vários desafios e barreiras. O flebotomíneo, 
por sua vez, também é afetado pela presença do parasito. A chave para o desenvolvimento de ferramentas que 
interfiram na transmissão das leishmanioses está na compreensão dos mecanismos envolvidos no equilíbrio desse 
relacionamento desenvolvido ao longo de uma coevolução antiga e bem-sucedida. Aspectos moleculares envolvidos 
na interação flebotomíneo-Leishmania são discutidos a seguir.

ASPECTOS GERAIS 

Distribuição geográfica de flebotomíneos 

Existem atualmente oitocentas espécies de flebotomíneos identificadas no mundo, 60% destas localizadas em 
regiões neotropicais. No Brasil, até o momento, foram identificadas 229 espécies, que representam 28,6% do total de 
espécies conhecidas. A Região Norte tem 166 espécies (64 endêmicas), a Sudeste 106 (19 endêmicas), a Região Centro-
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Oeste 98 (quatro endêmicas), a Nordeste 94 (quatro endêmicas) e a Região Sul apresenta 42 espécies (uma endêmica) 
(Aguiar & Medeiros, 2003). Até o momento, 19 espécies de flebotomíneos são consideradas vetores de leishmaniose 
para homens e animais no Brasil (Young & Duncan, 1994; Dos Santos et al., 1998). Destas, Lutzomyia intermedia, 
Lutzomyia migonei e Lutzomyia whitmani são encontradas em todas as cinco regiões brasileiras. Lutzomyia longipalpis 
(Lutz & Neiva, 1912) é encontrada em todo o continente americano, do México à Argentina, e está presente em todas 
as regiões do território brasileiro, com exceção do Sul. Essa tem sido a principal transmissora em todos os focos ativos 
de leishmaniose, picando o homem, cães e raposas (Deane & Deane 1955), e, por ser considerada um vetor permissivo, 
tem grande importância epidemiológica. 

Em função da ampla distribuição de L. longipalpis, é provável a existência de barreiras entre diferentes populações 
gerando variações dentro da espécie. Essas variações foram identificadas inicialmente por Mangabeira, em 1969, 
ao analisar um padrão de pigmentação no terceiro e quarto segmento abdominal de machos (fenótipo uma ou duas 
manchas) de L. longipalpis provenientes do Pará e Ceará. Posteriormente, Ward e colaboradores (1983) também 
observaram essas mesmas diferenças de pigmentação, levando a propor a existência de dois taxa distintos. Atualmente, 
fortes indícios indicam que L. longipalpis é um complexo de espécies crípticas que diferem geneticamente, além de  
apresentarem diferentes sons de corte e ferormônios (Bauzer et al., 2007; Araki et al., 2009).

Biologia e ciclo de vida dos flebotomíneos

Os flebotomíneos são insetos da ordem Diptera da família Psychodidae, caracterizados pelo pequeno porte (2-3 mm) 
em relação a outros insetos vetores, como os mosquitos, e por apresentarem corpo muito piloso. 

São insetos holometábolos e seu ciclo de vida consiste numa fase de ovo seguida por quatro estágios larvares 
(L1 a L4), uma fase pupal e uma fase adulta. Os ovos têm uma forma elipsóide e medem, dependendo da espécie, 
de 300 a 500 μm de comprimento por 70 a 150 μm de largura. Algumas horas após a postura os ovos perdem a 
coloração branco-amarelada, devido ao amadurecimento da casca, e passam a apresentar uma coloração castanho-
escura. As larvas são pequenas, brancas e vermiformes. Logo após a eclosão, se alimentam das cascas dos ovos, 
dos corpos em decomposição dos adultos e de outras fontes de matéria orgânica disponíveis. As larvas têm 12 
segmentos além da cabeça, sendo três torácicos e nove abdominais. A cabeça é bem desenvolvida, com coloração 
escura e peças bucais tipo triturador. Os apêndices cefálicos são as antenas que variam em número e comprimento, 
dependendo do estágio larvar e da espécie. No gênero Lutzomyia, as larvas de primeira fase apresentam um par 
de cerdas caudais, enquanto as demais fases apresentam dois pares. As pupas são claras e se tornam escuras 
progressivamente ao se aproximar da eclosão do adulto. São compostas pelo cefalotórax formado pela fusão dos 
quatro primeiros segmentos e pelo abdômen formado pela fusão dos nove segmentos seguintes. Na fase adulta, os 
flebotomíneos apresentam um dimorfismo sexual evidente não apenas na morfologia, mas também nos hábitos 
alimentares, sendo a fêmea hematofágica. A distinção sexual se dá em diferentes partes do corpo. A probóscide 
da fêmea é mais longa e adaptada à alimentação sanguínea e, ainda nas fêmeas, são encontrados os cibários, 
estruturas relacionadas com a ingestão sanguínea. Outra diferença muito usada na separação de machos e fêmeas 
em laboratório é a morfologia do último segmento abdominal, onde está localizada a genitália. No macho existe um 
grupo de apêndices desenvolvidos e ornamentados, enquanto na fêmea esses apêndices são menores, conferindo 
um aspecto arredondado à genitália.

Os ovos levam em torno de seis a nove dias para eclodir, e a maturação das larvas dura entre 14 e 19 dias. 
A transição de pupa para a fase adulta leva entre oito e nove dias. O tempo total de desenvolvimento, desde a 
alimentação sanguínea até o surgimento de formas adultas, usando sangue de hamster, é de aproximadamente 35 
dias (Rangel et al., 1986).
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Infecção de flebotomíneos por Leishmania 

Protozoários do gênero Leishmania têm um ciclo de vida digenético com duas fases distintas, uma no hospedeiro 

vertebrado e outra no hospedeiro-vetor invertebrado flebotomíneo. As formas amastigotas ingeridas juntamente 

com o sangue do vertebrado são direcionadas ao intestino médio, onde os protozoários se diferenciam em formas 

promastigotas procíclicas. Essas formas pequenas, flageladas e ovoides apresentam alta taxa de multiplicação dentro 

do bolo alimentar. Entre o 2º. e o 5º. dia após a alimentação infectada, as formas procíclicas sofrem uma série de 

divisões que originam uma nova forma de promastigota, as nectomonas. Estas são majoritárias no tubo digestivo dos 

insetos nos primeiros dias após a alimentação infectada, até a passagem do bolo alimentar. Já no final da digestão, 

por volta de 72 horas após o repasto sanguíneo, com a degradação da matriz peritrófica, as formas nectomonas 

ocupam o intestino médio na porção abdominal e se ligam às microvilosidades do epitélio intestinal pelo flagelo. 

Após quatro a cinco dias da alimentação, as formas nectomonas migram para a porção torácica do intestino médio e 

se transformam em formas haptomonas e paramastigotas. Paralelamente, surgem também no intestino do vetor os 

promastigotas metacíclicos, as formas infectivas ao hospedeiro vertebrado (Lainson, Ryan & Shaw, 1987) (Figura 1). 

Essas formas, delgadas e com flagelo extenso, são ativas e responsáveis pela continuação do ciclo de vida do parasito. 

Os metacíclicos estabelecem uma massiva infecção da válvula estomodeal que, em alguns casos, é acompanhada de 

invasão do intestino anterior, incluindo a faringe, o cibário e a probóscide. As formas metacíclicas danificam a válvula 

estomodeal impedindo o correto bombeamento do sangue e estimulando a regurgitação das formas metacíclicas 

presentes nas porções anteriores do intestino (Schlein, Jacobson & Messer, 1992). Além disso, o parasito secreta um 

gel (parasite secretory gel – PSG) que, ao formar uma verdadeira tampa na parte anterior do tubo digestivo, reduz 

a eficiência da entrada de sangue pela alimentação (Rogers, Chance & Bates, 2002; Stierhof et al., 1999). Dessa 

maneira, a Leishmania parece ser capaz de alterar o comportamento de alimentação dos flebotomíneos para aumentar 

a eficiência da transmissão (Rogers et al., 2004). É sugerido que entre cem e mil parasitos sejam liberados por um 

flebótomo infectado durante o repasto sanguíneo (Warburg & Schlein, 1986; Schlein, Jacobson & Messer, 1992). 

A adesão ao epitélio após a degradação da matriz peritrófica é uma etapa crucial na infecção dos flebotomíneos 

pelas leishmânias. Os parasitos incapazes de aderir ao epitélio intestinal do flebotomíneo serão eliminados quando da 

excreção do bolo alimentar. A adesão à parede intestinal possibilita a multiplicação e diferenciação das leishmânias e 

está relacionada à permissividade do vetor.

Ensaios ex vivo, nos quais Leishmania de várias epécies em diferentes estágios de desenvolvimento foram 

incubadas com o intestino de diferentes espécies de flebotomíneos, mostraram que as formas promastigotas, 

leptomonas e nectomonas são as que apresentaram os maiores índices de fixação ao intestino desses insetos, 

quando comparadas às formas procíclicas e metacíclicas. Os autores, curiosamente, também observaram que 

algumas espécies de Leishmania não consideradas como pares naturais de L. longipalpis, como L. major e L. 

tropica, foram aparentemente mais eficientes ao se ligar ao intestino do inseto do que L. infantum, considerada o 

par natural desse flebotomíneo (Wilson et al., 2010). Interessantemente, foi descrito recentemente um isolado de 

Leishmania (Viannia) braziliensis aflagelar obtido de paciente (Zauli et al., 2012). Este isolado não somente foi 

capaz de infectar macrófagos in vitro e gerar lesões em camundongos como ainda se mostrou eficaz na infecção 

do flebotomíneo L. longipalpis de maneira estável mesmo após a digestão sanguínea e de maneira semelhante à 

linhagem selvagem de L. (V) braziliensis. 

Tais observações, aparentemente contraditórias, levantam indícios sobre a existência de componentes ainda não 

caracterizados, provavelmente presentes em ambos, patógenos e hospedeiros vetores, que são de suma importância 

para a sobrevivência, infectividade das leishmânias e a especificidade da relação leishmânia-flebotomíneo. 
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Figura 1 – Estágios do desenvolvimento de Leishmania sp. no tubo digestivo do flebotomíneo

As formas amastigotas (1) ingeridas no repasto sanguíneo necessitam sobreviver à ação das proteases digestivas secretadas logo após a ingestão sanguínea. De dois a três dias após 
a alimentação sanguínea, essas formas, já diferenciadas em promastigotas, entram em contato com o tubo digestivo depois da degradação da matriz peritrófica. Neste período são 
geralmente observadas as formas procíclicas (2) e, posteriormente, as nectomonas (3). A partir do segundo dia surgem as formas haptomonas (4), que se tornam majoritárias no tubo 
digestivo do quarto dia em diante. No terceiro dia as formas paramastigotas (5) surgem e se mantêm em baixa concentração. Entre o quinto e o sétimo dias após infecção, os parasitos 
migram para as partes bucais do flebotomíneo. As formas metacíclicas (6), consideradas infectivas, surgem no quarto dia após a infecção e se mantêm sempre em baixa concentração 
em relação às demais formas de promastigotas. Porém, tais formas serão encontradas principalmente na região anterior do inseto, formando um plug composto de um gel secretado de 
promastigotas (promastigote secretory gel – PSG) na válvula estomodeal. Este plug afeta a eficiência do repasto sanguíneo, forçando o inseto a regurgitar o plug contendo formas 
metacíclicas na pele do hospedeiro vertebrado antes de se alimentar. 

A identificação das moléculas necessárias à fixação das leishmânias em seus respectivos vetores é de fundamental 
importância para o conhecimento das relações parasito/vetor e poderá ser de grande auxílio no desenvolvimento de 
estratégias de bloqueio de transmissão. A adesão das leishmânias ao tubo digestivo e algumas moléculas envolvidas 
nesse processo serão discutidas a seguir.

ALIMENTAÇÃO SANGUÍNEA 

O tubo digestivo

O tubo digestivo dos flebotomíneos é especialmente importante não somente para a fisiologia do inseto, mas 
também no aspecto vetorial da transmissão da leishmaniose e de outros patógenos. Os flebotomíneos apresentam 
partes bucais curtas (0.2-0.4 mm), o que impede uma penetração profunda na pele dos hospedeiros. A laceração 
da pele e dos capilares superficiais leva ao surgimento de uma hemorragia subcutânea pequena e localizada de 
onde o sangue é sugado. A quantidade de sangue ingerido varia entre indivíduos e entre espécies, mas de maneira 
geral esses são capazes de ingerir seu próprio peso (0,1 mg a 0,6 mg) em sangue (Chaniotis, 1967). Como em outros 

dípteros anautógenos, a alimentação sanguínea nos flebotomíneos é necessária para o desenvolvimento dos ovos, e a 
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quantidade destes é proporcional ao volume de sangue ingerido (Ready, 1979; Lehane, 1991). Em relação a hospedeiros 

preferenciais, as espécies neotropicais que se alimentam de sangue quente são bastante ecléticas, sendo capazes de 

se alimentar em diferentes hospedeiros tais como humanos, cães e aves, entre outros (Brazil, Morton & Ward, 1991).

O tubo digestivo se inicia na probóscide e vai até o intestino, que é dividido em três partes: anterior, médio e 

posterior. A válvula do cibário separa o cibário da faringe e a válvula cardíaca separa a faringe da porção anterior 

do intestino. O bombeamento simultâneo das válvulas é importante para a sucção do repasto sanguíneo. Como na 

maioria dos insetos, digestão e absorção de nutrientes ocorrem no intestino médio, sendo as fezes e a urina passadas 

ao intestino posterior onde a água e os sais ainda serão absorvidos (Chapman, 1985).

Matriz peritrófica

Durante a digestão, o sangue é envolvido pela matriz peritrófica (MP) produzida pelas células do epitélio intestinal. 

Esta matriz começa a se formar entre uma e quatro horas após a ingestão sanguínea e em 24 horas está completamente 

formada. A MP é sintetizada como uma bainha de formato cilíndrico que envolve o sangue ingerido dentro do tubo 

digestivo (Pimenta et al., 1997). A matriz é formada por material fibroso constituído por quitina e várias proteínas 

associadas (Moskalyk, Oo & Jacobs-Lorena, 1996). A MP desempenha importantes funções durante o processo de 

digestão sanguínea. Sua estrutura física protege o epitélio intestinal contra a ação de radicais livres e danos causados 

por cristais de heme produzidos pela degradação da hemoglobina (Richards & Richards, 1977). Em mosquitos, viu-se 

que uma proteína da matriz interage diretamente com heme, tendo provavelmente um papel detoxificador (Devenport 

et al., 2006). Mecanismos similares ainda não foram identificados em flebotomíneos. 

Um dos desafios aos quais as leishmânias estão submetidas nas fases iniciais da infecção do inseto é a exposição 

às enzimas digestivas. A matriz permite a formação lenta de um gradiente de tripsinas do epitélio do intestino até 

a parte central do bolo digestivo contendo parasitos. Isso permite que os parasitos se desenvolvam em formas mais 

resistentes a essas hidrolases (Pimenta, Secundino & Nieves Blanco, 2003). Em flebotomíneos do Velho Mundo 

o papel relevante da MP na infecção do inseto pelas leishmânias foi demonstrado por Pimenta e colaboradores, 

em 1997: grupos de fêmeas tratadas com quitinase exógena, que impediu a formação da matriz, apresentaram-

se mais refratárias à infecção por Leishmania sp. quando comparados aos grupos-controle. A importância da MP 

no processo infectivo desses insetos pelas leishmânias foi corroborada em um estudo mais recente, em que o 

silenciamento do gene PpChit1 de Phlebotomous papatasi, que codifica para uma quitinase induzida por sangue e 

envolvida na maturação e degradação da MP, resultou em uma significativa redução na infecção por L. major em 

relação aos controles (Coutinho-Abreu et al., 2010).

Digestão

O evento inicial que irá determinar a competência vetorial de um inseto é a capacidade de sobrevivência do 

parasito no microambiente intestinal rico em proteases, com pico de atividade entre 18 e 48 horas após alimentação 

sanguínea (Sacks & Kamhawi, 2001; Volf, Svobodová & Dvoráková, 2001; Telleria et al., 2007). Mesmo num 

sistema vetor-parasito compatível como P. papatasi-L. major a diferenciação de amastigota para promastigota 

é altamente sensível à proteólise, com até 50% de morte dos parasitos nas primeiras 48 horas após alimentação 

sanguínea. Considerando-se o possível papel dessas enzimas na sobrevivência do parasito no vetor, atividades 

enzimáticas foram investigadas em relação à infecção por Leishmania. A presença de Leishmania foi relacionada 
aos níveis de enzimas proteolíticas em P. papatasi (Schlein & Jacobson, 1998; Borovsky & Schlein, 1987), e foi 
sugerido que algum componente específico da atividade tipo-tripsina impedia a sobrevivência de L. donovani nesse 
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vetor, ao contrário de L. major, cuja sobrevivência provavelmente estava correlacionada à modulação da atividade 
(Borovsky & Schlein, 1987). Inibidores de tripsina permitiram a sobrevivência de L. donovani em P. papatasi 
(Schlein & Jacobson, 1998; Borovsky & Schlein, 1987; Pimenta et al., 1997). Apenas 5% de L. donovani sobreviveu 
no intestino de P. papatasi quando sangue total foi usado em alimentação artificial (Schlein & Jacobson, 1998). 
Entretanto, quando esse sangue foi misturado a inibidores de tripsina ou quando os insetos foram alimentados com 
eritrócitos em salina, esse número aumentou em 70%. 

Enquanto resultados similares foram vistos em P. papatasi infectada por L. major (Dillon & Lane, 1993), no 
par não natural P. langeroni-L. major houve um aparente atraso da digestão e níveis altos persistentes de enzimas 
digestivas, com um possível efeito na sobrevivência dos parasitos. Uma vez que já foram identificados inibidores 
de serina-proteases de L. major com efeito sobre enzimas de macrófagos (Eschenlauer et al., 2009), levantou-se 
a hipótese de tais inibidores terem uma função na atividade enzimática no tubo digestivo do vetor, hipótese esta 
ainda a ser demonstrada. Em L. longipalpis, evidências recentes sugerem uma diminuição de atividade de tripsinas 
em insetos infectados por L. i. chagasi (Telleria et al. 2010). Além disso, a inibição da expressão de tripsina em L. 
longipalpis por injeções por RNAi resultou em uma sobrevivência aumentada de Leishmania no vetor (Sant’anna et 
al., 2009). A proteção natural de Leishmania ao ataque proteolítico foi atribuída a moléculas contendo fosfoglicanas 
(revisto por Sacks & Kamhawi, 2001), que serão discutidas posteriormente.

Diversos genes que desempenham importante papel na digestão sanguínea foram identificados em trabalhos de 
sequenciamento de ESTs de tubo digestivo de L. longipalpis (Dillon et al., 2006; Jochim et al., 2008; Pitaluga et al., 
2009) e P. papatasi (Ramalho-Ortigão et al., 2007a). Entre esses, genes de L. longipalpis que atuam no processo de 
digestão sanguínea e infecção, como tripsina (Telleria et al., 2007, 2010), V-ATPase (Ramalho-Ortigão et al., 2007b) e 
quitinase (Ramalho-Ortigão & Traub-Csekö, 2003) foram recentemente identificados. 

Tripsinas 

As tripsinas constituem a mais abundante classe de proteases digestivas presentes nos insetos hematófagos (Lehane, 
1991). Além de seu óbvio papel na digestão, essas enzimas também estão relacionadas com a capacidade de certos 
patógenos infectarem seus vetores naturais. Em L. longipalpis foram identificados dois genes de tripsinas – Lltryp1 e 
Lltryp2 –, que são diferencialmente expressos em fases distintas do processo digestivo e no desenvolvimento do inseto 
(Telleria et al., 2007). A expressão de Lltryp1 em fêmeas adultas é modulada pela alimentação sanguínea e alcança 
um pico após 12 horas do repasto. Lltryp2, por sua vez, é expresso constitutivamente em insetos adultos e também 
em larvas. Resultados de Western blot usando anticorpos específicos para as duas tripsinas (Telleria et al., 2010) 
confirmaram a modulação de Lltryp1 pela ingestão de sangue. A presença de Lltryp2 em fases imaturas do inseto está 
sendo investigada. Atividade enzimática foi também investigada em L. longipalpis, por meio de zimografia. A atividade 
foi compatível com resultados obtidos por estudos de expressão gênica e Western blot, com bandas proteolíticas mais 
intensas aparecendo após alimentação sanguínea (Telleria et al., 2010). 

Uma vez que inibição de serina-proteases intestinais de flebotomíneos foi anteriormente associada à infecção por 
Leishmania (Borovsky & Schlein, 1987; Dillon & Lane, 1993; Sant’Anna et al., 2009), investigou-se isso também 
em L. longipalpis usando-se subtratos específicos. Houve uma diminuição significativa nesta atividade em insetos 
infectados por L. chagasi, principalmente 12 e 48 horas após a alimentação (Telleria et al., 2010). 

Lectinas e peptídios mioinibidores

A ingestão sanguínea induz a produção de lectinas, identificadas em diversos tecidos dos flebotomíneos e associada 
tanto à digestão quanto a mecanismos de defesa, incluindo aglutinação de parasitos. Após a ingestão sanguínea, a 
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atividade de lectinas no tubo digestivo aumenta de duas a 16 vezes, dependendo da espécie de flebotomíneo e do 
conteúdo proteico da alimentação (Grubhoffer, Hypsa & Volf, 1997). Demonstrou-se a aglutinação de diferentes espécies 
de Leishmania usando-se lisados de flebotomíneos, mesmo nas combinações naturais de parasito-vetor (Svobodová et 
al., 1997). Além disso, a inibição da atividade de lectinas aumentou a infecção de L. major em Phlebotomus duboscqi, 
indicando que as lectinas secretadas têm uma importante função na sobrevivência inicial da Leishmania no tubo 
digestivo do flebotomíneo (Volf, Kienvegová & Svobodová, 1998). 

Outra interferência direta do parasito no metabolismo digestivo do vetor está relacionada aos movimentos 
peristálticos do tubo digestivo. Identificou-se um neuropeptídeo mioinibitório secretado de L. major que interrompe o 
peristaltismo do tubo digestivo de P. papatasi e em menor escala em L. longipalpis (Vaidyanathan, 2004; Vaidyanathan, 
2005). Além disso, um lisado de L. major causa a inibição total do movimento peristáltico do seu vetor natural P. 
papatasi, enquanto chega a 50% e 20% de inibição quando são utilizados os parasitos incompatíveis L. braziliensis 
e L. donovani, respectivamente (Vaidyanathan, 2004). Uma linhagem indiana de L. donovani não produziu efeito 
negativo nos movimentos peristálticos de P. papatasi, sugerindo que esses inibidores sejam espécie-específicos. A 
principal vantagem da interrupção dos movimentos peristálticos para a Leishmania está no relaxamento do tubo 
digestivo, dificultando a digestão sanguínea e diminuindo a chance de os parasitos serem expelidos. 

V-ATPases

V-ATPases de insetos são responsáveis pela energização de membranas (Klein, 1992) e acidificação de compar-
timentos, e até mesmo de todo o tubo digestivo como ocorre no inseto Bombyx mori (Wieczorek et al., 2000). Essas 
proteínas, que podem desempenhar uma grande variedade de funções e são encontradas em todos os eucariotos 
(Nelson, 2003), funcionam geralmente como bombas de próton compostas por várias subunidades. Em L. longipalpis 
sugeriu-se uma relação entre a reacidificação do tubo digestivo após a digestão sanguínea e o processo de metaci-
clogênese (Gontijo et al., 1998). 

De fato, a V-ATPase de L. longipalpis aparenta ser regulada positivamente pela presença de sangue no tubo digestivo, 
com duas vezes mais RNAs após seis horas da alimentação sanguínea (Ramalho-Ortigão et al., 2007b). A análise 
da expressão durante o desenvolvimento indica uma regulação estágio-específica (Ramalho-Ortigão et al., 2007b). 
Além disso, vários transcritos relacionados com acidificação ou alcalinização de tubo digestivo de L. longipalpis foram 
identificados (Pitaluga et al., 2009). Os principais componentes detectados dessa via foram o transportador antiporte de 
Na+/H+, bomba de Na+/Ca++ dependente de potássio e o transportador simporte Na+/prolina. Como já mencionado 
anteriormente, a interferência do parasito na atividade de diversas enzimas digestivas foi observada em P. papatasi e 
em Phlebotomus langeroni quando infectados com L. major (Dillon & Lane, 1993) e em L. longipalis infectada com 
L. chagasi (Telleria et al., 2010). Isso poderia estar relacionado à produção de inibidores pelos parasitos. Uma hipótese 
alternativa para tal evento seria a interferência do parasito na via catiônica do vetor durante o processo digestivo, que 
resultaria em variações no pH ótimo para as enzimas digestivas.

IDENTIFICAÇÃO DE GENES DE FLEBOTOMÍNEOS MODULADOS PELA INFECÇÃO POR LEISHMANIA POR SEQUENCIAMENTO DE ESTS

Atualmente, há poucos dados sobre a resposta de flebotomíneos à infecção por Leishmania. O funcionamento do 
sistema imune desses insetos é geralmente inferido tendo por base estudos em drosófila e mosquitos. Com a ausência 
de dados completos do genoma de flebotomíneos, a identificação de componentes da resposta imune desses insetos 
depende quase que exclusivamente de dados obtidos a partir de projetos de sequenciamento de Expressed Sequence 

Tags (ESTs). Contudo, os dados disponíveis são recentes e em número consideravelmente inferior quando comparados 
a outros vetores de importância médica. 
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Em 2001, Ramalho-Ortigão e colaboradores publicaram o primeiro sequenciamento de ESTs de L. longipalpis, 
seguidos por Dillon e colaboradores em 2006, Jochim e colaboradores em 2008 e Pitaluga e colaboradores em 2009. 
Tais trabalhos tiveram como foco, sobretudo, a identificação de transcritos modulados pela infecção por Leishmania 

sp. Dillon e colaboradores (2006) buscaram uma resposta sistêmica à infecção por L. infantum e Leishmania mexicana 

com o sequenciamento de ESTs do inseto inteiro. Os trabalhos de Jochim e Pitaluga enfocaram o tubo digestivo, devido 
ao seu importante papel tanto na transmissão da leishmaniose como na fisiologia do inseto. Embora utilizando 
populações distintas de L. longipalpis (Jacobina e Belém, respectivamente), ambos os trabalhos buscaram identificar 
transcritos relacionados tanto à infecção por L. chagasi quanto à digestão sanguínea, a partir do sequenciamento de 
ESTs oriundos de bibliotecas de cDNA do tubo digestivo, após diferentes tempos de alimentação sanguínea e infecção. 
Deu-se grande importância às bibliotecas produzidas com cDNAs obtidos a partir de insetos infectados ou não após 
72 horas de alimentação. Este é um momento crítico, quando as leishmânias se ligam às microvilosidades do epitélio 
intestinal do flebotomíneo, passo este necessário para o sucesso da infecção do inseto, da metaciclogênese e, portanto, 
da manutenção do ciclo da leishmaniose. 

Por meio dessa abordagem foram identificados em L. longipalpis genes modulados pela presença de L. chagasi, 
conforme havia sido descrito em trabalhos semelhantes utilizando flebotomíneos do Velho Mundo (P. papatasi) infectados 
com L. major (Ramalho-Ortigão et al., 2007a). Entre os genes modulados negativamente estão os que codificam para 
proteínas de microvilosidades (Jochim et al., 2008). Há pouca informação sobre a função dessas proteínas, que, em 
geral, têm domínio de alergeno de insetos (pfam 06757) e são bastante conservadas em diversas espécies. 

Diversos genes ligados à digestão sanguínea foram também modulados negativamente pela infecção de L. longipalpis 

por L. chagasi, como a tripsina 2, a quimiotripsina 1A, a astacina e a carboxipeptidase A1. Jochim e colaboradores 
(2008) indicaram que transcritos de Lltryp1, que codifica para uma tripsina modulada pela ingestão de sangue, tinham 
a produção diminuida após infecção, enquanto o trancrito de Lltryp2, que codifica para uma tripsina constitutiva, era 
mais abundante em bibliotecas de L. longipalpis infectadas. Pitaluga e colaboradores (2009) encontraram resultados 
similares para Lltryp2, mas não para Lltryp1 quando da análise de bibliotecas de cDNA preparadas de intestino médio 
de insetos infectados ou não. Outro gene modulado negativamente pela infecção de L. longipalpis por Leishmania foi 
o da actina (Jochim et al., 2008).

A modulação de genes que codificam para peritrofinas em relação à infecção por Leishmania é bastante diferente 
em flebotomíneos do Novo Mundo e Velho Mundo. A expressão de peritrofina 1 de L. longipalpis é aumentada 
durante a infecção por L. chagasi, enquanto se encontra diminuída em P. papatasi infectada por L. major. Outro 
gene de MP modulado positivamente em L. longipalpis, em relação à infecção, foi de uma molécula ligadora de 
quitina (Jochim et al., 2008).

Existem algumas evidências de que flebotomíneos são capazes de reconhecer e responder à infecção por Leishmania. 
Em P. duboscqi a infecção por L. major levou à produção do peptídeo antimicrobiano defensina (Boulanger et al., 
2004). Isso mostra que tal vetor responde à infecção pelo parasito pelas vias clássicas de imunidade inata de insetos: 
Toll, IMD e JAK-Stat. Diversos genes dessas vias foram identificados nos sequenciamentos de ESTs de L. longipalpis 

(Dillon et al., 2006; Jochim et al., 2008; Pitaluga et al., 2009). 

MICROBIOTA E IMUNIDADE

Diversos microrganismos residem nos insetos, preferencialmente no tubo digestivo (Dillon & Dillon, 2004), onde 
desempenham papel fundamental na ativação do sistema imune e na inibição do desenvolvimento de patógenos. Em 
mosquitos, alguns desses microrganismos têm sido associados à inibição do desenvolvimento do plasmódio no tubo 
digestivo do vetor (Pumpuni et al., 1996; Gonzalez-Ceron et al., 2003; Cirimotich, Ramirez & Dimopoulo, 2011). 
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A microbiota intestinal pode afetar o parasito diretamente, ainda durante a alimentação sanguínea, mediante a 
produção de enzimas e toxinas ou até mesmo servindo de barreira física para dificultar a interação com o epitélio 
intestinal. Os diversos microrganismos que compõem a microbiota são capazes de modular a capacidade vetorial em 
diversos vetores (Azambuja, Garcia & Ratcliffe, 2005). Observou-se, por exemplo, que a microbiota do mosquito 
vetor da malária A. gambiae é capaz de modular a presença do P. falciparum no inseto, e que a eliminação da 
microbiota por antibióticos causa um significativo aumento na infecção pelo parasito (Dong, Manfredini & Dimopoulo, 
2009). Há ainda evidências da influência da microbiota no ciclo de vida de parasitos em outros insetos como a mosca 
tsé-tsé (Weiss & Aksoy, 2011), que transmite a doença do sono, e também em flebotomíneos (Schlein, Polacheck & 
Yuval, 1985). Nestes, alguns microrganismos presentes no tubo digestivo foram recentemente caracterizados (Gouveia 
et al., 2008). Em L. longipalpis provenientes da gruta da Lapinha (Lagoa Santa, Minas Gerais) foram isoladas diversas 
espécies de bactérias como: Acinetobacter lowffii, Stenotrophomonas malthophilia, Pseudomonas putida, Flavimonas 

orizihabitans, Enterobacter cloacae, Klebsiella ozaenae, Bacillus thuringiensis e Staphylococcus spp. (Oliveira et al., 
2000). A presença da microbiota em flebotomíneos é potencialmente importante, pois, como observado em P. papatasi, 
esta pode interferir na transmissão da leishmaniose (Schlein, Polacheck & Yuval, 1985). 

Uma melhor identificação dos microrganismos presentes na microbiota pode, ainda, possibilitar uma nova 
estratégia no controle da disseminação da leishmaniose. Os microrganismos identificados poderiam ser manipulados 
geneticamente para produzir algum componente leishmanicida. E também poderiam ser utilizados como potenciais 
vetores de uma vacina de bloqueio da transmissão da doença (Pidiyar, Polacheck & Yuval, 2004).

A INTERAÇÃO FLEBOTOMÍNEO-LEISHMANIA

Adesão da Leishmania ao tubo digestivo do flebotomíneo

Após o término da digestão e a degradação da MP, para uma infecção efetiva do inseto, a Leishmania necessita 
aderir às microvilosidades do epitélio intestinal. Algumas moléculas envolvidas nessa adesão já foram identificadas. As 
formas promastigotas procíclicas apresentam uma intensa cobertura de lipofosfoglicanas (LPGs) com amplas funções 
(Descoteaux & Turco, 1999). LPG é uma das moléculas utilizadas como ligante ao epitélio intestinal dos vetores do Velho 
Mundo (Descoteaux & Turco; 1999, Kamhawi et al., 2000; Kamhawi et al., 2004). Uma proteína ligadora de galactose 
(PpGalec) foi identificada como o receptor para L. major em P. papatasi e caracterizada. Essa galectina, presente na 
superfície do epitélio intestinal voltada para o lúmen, se liga especificamente a resíduos de galactose do LPG de L. 

major, o que contribui para a competência vetorial espécie-específica (Kamhawi et al., 2004). Curiosamente, apenas 
alguns transcritos dessa galectina, presente em abundância em P. papatasi, foram descritos em L. longipalpis (Jochim 
et al., 2008; Pitaluga et al., 2009). Isso leva a crer que possam existir outros receptores de L. chagasi em L. longipalpis, 
considerada permissiva na transmissão de diferentes espécies de Leishmania (Sacks & Kamhawi, 2001). De fato, 
demonstrou-se que LPG não é necessária ao desenvolvimento de infecções em vetores permissivos como L. longipalpis e 
P. arabicus, utilizando infecções com Leishmania mutantes deficientes de LPG (Myskova et al., 2007). Diferentemente dos 
vetores espécie-específicos, a ligação ao epitélio intestinal dos vetores permissivos parece estar relacionada à presença 
de glicoproteínas com terminação N-acetil-galactosamina do vetor, possivelmente ligando a algum tipo de lectina na 
superfície do parasito e permitindo, assim, a ligação com diferentes espécies de leishmânia (Myskova et al., 2007). 

Sobrevivência da Leishmania no flebotomíneo

Como já mencionado, as leishmânias são organismos unicelulares heteroxenos cujo ciclo ocorre em dois diferentes 
hospedeiros, um mamífero e um inseto flebotomíneo. No mamífero, as leishmânias evoluíram para o parasitismo 
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intracelular, em que as formas aflageladas amastigotas habitam e proliferam no interior das estruturas fagolisossomais 

de macrófagos (Handman & Bullen, 2002). No inseto vetor, formas flageladas promastigotas colonizam e se 

multiplicam no interior do trato digestivo. Em ambos os hospedeiros, as leishmânias têm de ser capazes de sobrepujar 

as barreiras que a fisiologia de cada ambiente opõe à sua colonização. A identificação de moléculas que possibilitem 

às leishmânias sobreviverem nesses ambientes hostis aos invasores constitui um importante componente para o 

melhor entendimento da biologia do patógeno, da sua relação com cada um dos hospedeiros e para o desenvolvimento 

de abordagens profiláticas e terapêuticas dessas parasitoses. 

Entre as modificações associadas à sobrevivência da Leishmania nos seus vetores artrópodes está a formação 

de um organizado e denso glicocálice composto por diversos glicoconjugados que formam uma espécie de escudo 

protetor. A composição molecular desses glicocompostos varia de acordo com a espécie e o estágio de desenvolvimento 

do parasito (Moody et al., 1993; Guha-Niyogi, Sullivan & Turco, 2001), sendo que algumas dessas macromoléculas, 

incluindo vários fosfoglicanos, têm sido relacionadas à virulência de algumas espécies de Leishmania (Turco & 

Descoteaux, 1992; Späth et al., 2003). 

Os glicofosfoconjugados tanto podem ser secretados como estar presentes na superfície das leishmânias. Os 

fosfoglicanos têm em comum a presença de unidades dissacarídicas repetidas de Gal(beta1,4)Man(alfa1)-PO4, que 

podem ser secretados como cadeias fosfoglicanas livres (PG) (Greis et al., 1992) ligados diretamente à superfície da 

célula por âncoras de glicosilfosfatidilinositol (GPI), como nos LPGs ou ligados a regiões ricas em Ser/Thr de proteínas 

como a fosfatase ácida secretada (sAP) e os proteofosfoglicanos (PPG) secretados ou de superfície (Ilg, 2000).

Estudos têm evidenciado a participação dos fosfoglicanos na interação entre os patógenos e os seus hospedeiros. 

O grande número desses compostos nas secreções e superfície dos parasitos sugere que essas moléculas têm relevante 

papel para a sobrevivência, fixação e posterior colonização dos distintos ambientes por eles habitados. 

Interação Leishmania-vetor mediada por lipofosfoglicanos e lectinas 

LPG foi identificado como uma molécula majoritária presente na superfície, incluindo o flagelo, de promastigotas 

de todas as espécies de Leishmania. Ele se apresenta como um glicocálice filamentoso densamente empacotado. 

É uma molécula formada por três subunidades: um domínio fosfoglicano (PG) ligado por um hexassacarídeo 

Glycan core Gal(alfa1,6)Gal(alfa1,3)Galf(beta1,3)[Glc(alfa1)-PO4]Man(alfa1,3)Man(alfa1,4)GlcN(alfa1) a uma âncora 

lipídica de 1-O-alcil-2-liso-fosfatidilinositol. As moléculas de LPG de Leishmania apresentam polimorfismos intra 

e interespecíficos relacionados a variações no número de repetições das unidades dissacarídicas de Gal(beta1,4)

Man(alfa1)-PO4, presença de ramificações glicídicas e a composição do oligassacarídeo terminal não fosforilado – o 

cap (Turco & Descoteaux, 1992; McConville & Ferguson, 1993; Killick-Kendrick, Molineux & Ashford, 1974). 

Com relação à interação entre Leishmania e os seus vetores artrópodes, sabe-se que estudos bioquímicos e genéticos 

têm associado o LPG à capacidade de adesão seletiva ao epitélio intestinal dos flebotomíneos, de forma a evitar que os 

parasitos sejam eliminados durante a ejeção do bolo fecal (Sacks & Kamhawi, 2001; Kamhawi, 2006). Experimentos 

utilizando L. major e P. papatasi revelaram que a adesão do protozoário ao epitélio intestinal do inseto é controlada 

por modificações nas moléculas de LPG da superfície dos promastigotas (Pimenta et al., 1994, 1992; Butcher et al., 

1996). A liberação dos parasitos ocorrida durante a metaciclogênese é consequência de alterações na composição das 

moléculas de LPG, as quais se tornam incapazes de se ligar à galectina intestinal (Kamhawi et al., 2004). 

A capacidade dos flebotomíneos de suportarem ou não o desenvolvimento de determinadas espécies de Leishmania 

fez com que os mesmos fossem classificados em dois grupos: os restritos e os permissivos. Vetores restritos são 

aqueles que permitem somente o desenvolvimento das espécies por eles transmitidas na natureza, como, por exemplo, 
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P. papatasi e P. sergenti, que somente transmitem L. major e L. tropica, respectivamente (Kamhawi et al., 2000). Já os 

permissivos são capazes de transmitir uma ampla gama de espécies de Leishmania. Entre esses podemos relacionar 

o Phlebotomus halepensis (Sádlová, Hajmová & Volf, 2003), Phlebotomus argentipes e L. longipalpis (Kamhawi et al., 

2000; Pinto-da-Silva et al., 2002; Soares & Turco, 2003; Pinto-da-Silva et al., 2005). Os mecanismos envolvidos na 

‘permissividade’ de alguns vetores flebotomíneos ainda não foram elucidados e outras moléculas, além do LPG, têm 

sido propostas como mediadoras desse processo. 

L. major mutantes para LPG1, gene codificante para uma glicosiltransferase responsável pela adição de unidades 

monossacarídicas de galactofuranosil para a cadeia lipofosfoglicana emergente, não apresentam LPG na sua superfície, 

mas têm níveis normais dos demais glicoconjugados. Como esperado, esses mutantes foram incapazes de se desenvolver 

no interior de vetores restritos, mas sua capacidade de se estabelecer em vetores permissivos revelou que a colonização 

do trato digestivo desses vetores não era mediada pela ligação de LPG às lectinas dos flebotomíneos (Secundino et al., 

2010; Svárovská et al., 2010). Nesse caso, a adesão de Leishmania ao epitélio intestinal de vetores permissivos parece 

ser mediada pela presença de glicoproteínas O-ligadas na superfície do epitélio. Essas moléculas se ligariam a compostos 

semelhantes a lectinas presentes na superfície do parasito (Myskova et al., 2007; Volf & Myskova, 2007).

O paradigma da aderência descrito para a interação entre L.major e P. papatasi parece estar invertido em espécies 

permissivas: glicoproteínas de flebotomíneos contendo N-acetil-galactosamina (GalNAc) interagem com moléculas do 

tipo lectina presentes na superfície do parasito. Entre os candidatos potenciais estão proteínas ligadoras de heparina e 

as supramencionadas moléculas tipo lectinas, já descritas em várias espécies de Leishmania (Hernandez et al., 1986; 

Mukhopadhyay et al., 1989; Kock et al., 1997; Svobodová, Bates & Volf, 1997).

A presença conservada em flebotomíneos permissivos de N-acetil-galactosaminas capazes de se ligar a moléculas 

da superfície dos parasitos explica o sucesso que algumas espécies de Leishmania têm em colonizar vetores diferentes 

daqueles que normalmente as transmitem. Um relevante exemplo é a introdução de L. infantum da Europa para a 

América Latina (L. i. chagasi) (Killick-Kendrick et al., 1980; Maurício, Stothard & Miles, 2000). No sul da Europa, esse 

parasito é transmitido para cães e humanos pelo vetor permissivo P. perniciosus. Quando os colonizadores europeus 
chegaram à América Latina com seus cães infectados, o parasito foi capaz de se desenvolver em L. longipalpis, outro 
vetor permissivo (Killick-Kendrick, 1999; Killick-Kendrick et al., 1980).

Proteofosfoglicanos

Como citado anteriormente, a ingestão de sangue pelos vetores das leishmanioses gera respostas fisiológicas no 
intestino destes organismos, que incluem a síntese da matriz peritrófica, diurese e secreção de enzimas digestivas. 
No entanto, o parasito tem que sobreviver a vários desafios/insultos no interior do intestino alimentado com sangue. 
Estudos recentes com mutantes de L. major defectivos para os genes LPG2 ou LPG5A e LPG5B, que codificam para 
os respectivos transportadores de GDP-Manose e UDP-Galactose, e que são incapazes de sintetizar qualquer um dos 
compostos glicofosfoconjugados (Späth et al., 2003; 2007), têm evidenciado a participação dessas moléculas na 

evasão à ação das enzimas digestivas dos vetores flebotomíneos, sejam eles específicos e/ou permissivos. Mutantes 

LPG1- de L. major que não expressam LPG foram capazes de resistir à ação das enzimas digestivas dos flebotomíneos, 

ao passo que os outros mutantes, que não expressam fosfoglicanos, foram incapazes de sobreviver no interior do 

intestino dos insetos. Esses trabalhos revelaram que moléculas de LPG são incapazes de garantir a sobrevivência 

de Leishmania no intestino dos flebotomíneos, sendo que a proteção dos parasitos contra as enzimas digestivas é 
aparentemente mediada por moléculas de proteofosfoglicanos depositados na superfície dos protozoários (Secundino 
et al., 2010; Svárovská et al., 2010). Fosfoglicanos secretados por promastigotas têm importante papel na transmissão 
dos patógenos. Essas moléculas se acumulam na porção superior do trato digestivo dos insetos vetores formando uma 
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matriz gelatinosa (Rogers, Chance & Bates, 2002; Bates e Rogers, 2004; Rogers et al., 2004), composta principalmente 
por proteofosfoglicano filamentoso (fPPG), que preenche o lúmen do intestino torácico, dificultando a ingestão de 
sangue pelo inseto. Essa dificuldade faz com que o vetor procure se alimentar mais vezes, aumentando as chances 
de transmissão do parasito.

GP63

A glicoproteína gp63, também conhecida como leishmaniolisina, é uma metalopeptidase dependente de Zinco 
localizada em secreções e na superfície das leishmânias. Essa protease foi identificada como um importante fator de 
virulência, estando relacionada ao sucesso da infecção do hospedeiro vertebrado através de vários mecanismos (Yao, 
Donelson & Wilson, 2003). Apesar de a grande maioria dos estudos sobre essa glicoproteína majoritária da superfície 
de Leishmania se referir à sua ação no hospedeiro vertebrado, pouco se sabe sobre o seu papel na infecção do 
hospedeiro artrópode pelas formas promastigotas, nas quais a concentração dessa metaloproteinase é maior. Os dados 
disponíveis até o momento são inconclusivos. Infecções de P. dubosqui com mutantes de L. major defectivos em gp63 
não apresentaram diferenças na taxa de sobrevivência quando comparadas ao grupo-controle (Joshi et al., 2002). Já 
estudos com L. amazonensis–L. longipalpis demonstraram que os protozoários que subexpressavam a glicoproteína 
tiveram menores taxas de infectividade e um menor número de parasitos nos instantes iniciais da infecção, quando 
comparados ao controle. Entretanto, esse efeito se dissipou em momentos mais tardios da infecção, sugerindo que 
o papel protetor ocorra no início da infecção (Hajmová et al., 2004). Tais resultados apontam para a necessidade de 
novos estudos, utilizando-se diferentes pares de patógenos-vetores. 

Saliva de Insetos

Para a obtenção do sangue necessário à sua reprodução, as fêmeas de flebotomíneos introduzem várias vezes a 
probóscide na pele do hospedeiro, causando lacerações de tecidos e capilares que levam à formação de eritemas de 
onde as mesmas se alimentam. Nesse processo, a saliva dos insetos, injetada conjuntamente com as leishmânias 

durante a sucção do sangue, tem relevante papel na aquisição de alimento e na transmissão do parasito. A saliva de 
insetos hematófagos é constituída por uma rica mistura de moléculas com propriedades farmacológicas capazes de 
alterar as respostas fisiológicas dos hospedeiros vertebrados às injúrias das picadas.  

Processos hemostáticos como a cascata de coagulação sanguínea, vasoconstrição, fibrinólise e agregação 
plaquetária, que deveriam ser desencadeados em consequência das lesões provocadas pelas picadas dos flebotomíneos, 
são inibidos pela presença de moléculas anticoagulantes, vasodilatadoras e de inibidores de agregação plaquetária, 
que garantem a manutenção do fluxo sanguíneo, necessário para que o inseto obtenha alimento suficiente para 
amadurecer os seus ovos (Valenzuela, Rowton & Ribeiro, 1999; Ribeiro, 1995). Além de substâncias anticoagulantes, 
a saliva também apresenta moléculas capazes de modular as respostas inflamatórias e imunológicas do hospedeiro 
(Kamhawi, 2000; Ribeiro & Francischetti, 2003). Essas propriedades da saliva alteram a fisiologia local do hospedeiro 
e criam um microambiente propício à alimentação do inseto e à infecção pela Leishmania.

A saliva como potencializador da infecção por Leishmania

A importância da saliva na transmissão das leishmanioses foi evidenciada por Titus e Ribeiro em 1988, quando 
camundongos infectados conjuntamente com L. major e extrato salivar de L. longipalpis apresentaram lesões mais 
extensas e com maior número de parasitos quando comparadas aos controles infectados sem saliva. Resultados 
semelhantes foram observados com camundongos inoculados com L. major na presença de extrato salivar de P. papatasi 
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(Mbow et al., 1998; Belkaid et al., 1998). Recentemente, Laurenti e colaboradores (2009) estudaram o efeito da saliva 
de duas populações distintas de L. longipalpis sobre o desenvolvimento da infecção por L. amazonensis. Camundongos 
BALB/c infectados na presença de extrato salivar de L. longipalpis capturados no campo ou oriundos de colônias 
mantidas em laboratório foram comparados com animais infectados sem saliva. O resultado demonstrou que ambos 
os extratos salivares foram capazes de estimular a infecção por L. amazonensis quando comparados ao controle, 
sendo que os camundongos que foram infectados na presença da saliva das fêmeas colonizadas apresentaram as 
lesões mais extensas e com maior número de patógenos. 

Estudos histopatológicos e morfométricos indicaram diferenças na dinâmica do processo inflamatório das lesões 
cutâneas dos camundongos infectados com Leishmania na presença e ausência dos extratos salivares. As lesões das 
cobaias infectadas sem o extrato salivar apresentaram um maior recrutamento de neutrófilos, quando comparadas às 
cobaias infectadas concomitantemente aos extratos salivares. As lesões dos camundongos infectados com saliva de 
animais colonizados foram as que apresentaram o maior percentual de macrófagos. Sabe-se que durante as primeiras 
horas após a inoculação da Leishmania ocorre um afluxo leucocitário ao local da picada, com o predomínio de 
neutrófilos. Com o transcorrer da infecção os neutrófilos são progressivamente substituídos por células mononucleares, 
ocasionando o estabelecimento de um infiltrado mononuclear por volta do sétimo dia. O maior afluxo de macrófagos 
para a lesão potencializa o estabelecimento da infecção, uma vez que Leishmania é capaz de parasitar essas células. 
O fracionamento eletroforético das proteínas presentes na saliva dessas populações revelou diferenças qualitativas e 
quantitativas entre os extratos de insetos selvagens e de insetos colonizados. Essa diferença na composição molecular 
da saliva desses grupos provavelmente deve-se à isogenia da população, decorrente do isolamento e da seleção 
dos indivíduos melhor adaptados ao cativeiro. Isso sugere que, na população selvagem, a composição da saliva e a 
capacidade de veiculação de Leishmania variam entre os indivíduos de uma mesma população. 

A saliva como indutor de resistência à infecção por Leishmania

De forma aparentemente contraditória, observa-se que a saliva também apresenta propriedades imunorregulatórias 
que levam à resistência do hospedeiro contra os parasitos. Trabalhos demonstraram que a exposição a picadas de 
flebotomíneos não infectados influenciam na epidemiologia das leishmanioses devido à ativação do sistema imune 
celular e humoral do hospedeiro (Barral et al., 2000; Valenzuela et al., 2001; Rohousová et al., 2005; Gomes et 
al., 2007). Estudos epidemiológicos mostraram que habitantes de áreas não endêmicas, que nunca haviam sido 
expostos a picadas de flebotomíneos, apresentavam um maior risco de desenvolver formas clínicas mais severas de 
leishmanioses. Estudos imunológicos em área endêmica de leishmaniose visceral (LV) revelaram que seus habitantes 
apresentavam anticorpos do tipo IgG contra antígenos presentes na saliva de L. longipalpis (Barral et al., 2000). 
Outros autores demonstraram que indivíduos com resposta humoral contra antígenos salivares também apresentavam 
resposta celular contra L. chagasi (Gomes et al., 2002). Trabalhos têm evidenciado que a repetida exposição a picadas 
de flebotomíneos, ou ao homogenato de glândulas salivares desses insetos, protege os camundongos contra a infecção 
por L. major (Belkaid et al., 1998; Kamhawi et al., 2000). Interessantemente, a alimentação de L. longipalpis em 
animais previamente imunizados com picadas ou tecidos de tubo digestivo desse inseto levaram a vários efeitos 
biológicos nos próprios insetos, como diminuição de oviposição e mortalidade precoce (Vilela et al., 2006).

A resposta imune aos antígenos salivares de flebotomíneos é espécie-específica. O soro de animais picados 
por P. papatasi não reage com antígenos de outras espécies de Phlebotomus (Volf & Rohousová, 2001) e o soro 
de humanos picados por P. papatasi não reage contra antígenos da saliva de L. longipalpis (Rohousová, Volf & 
Lipoldová, 2005). Dessa forma, podemos supor que anticorpos contra antígenos salivares de flebotomíneos possam 
servir como um importante marcador epidemiológico de exposição aos vetores em áreas endêmicas. Nessas regiões o 

grau de exposição do hospedeiro ao inseto é um importante fator epidemiológico que pode ser usado para estimar o 
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risco de transmissão dos parasitos, bem como o efeito que medidas de controle como o uso de inseticidas estão tendo 
sobre o tamanho da população de vetores. 

A ação dos componentes da saliva de flebotomíneos durante o início da interação entre o parasito e o sistema 
imunológico do hospedeiro está intimamente relacionada à evolução da doença e à proteção contra o parasito. Desse 
modo, a caracterização dos componentes salivares é essencial para o melhor entendimento da patogênese da doença 
e para o desenvolvimento de novas estratégias que impossibilitem a transmissão do parasito. 

Entre as principais moléculas identificadas na saliva de L. longipalpis está um peptídeo de 6,8 KDa com potente 
atividade vasodilatadora que também apresenta propriedades imunomodulatórias: o fator indutor de eritema (EIF), 
conhecido como maxadilan (Ribeiro et al., 1989). A participação de maxadilan na transmissão das leishmanioses foi 
demonstrada quando camundongos inoculados com L. major, na presença de saliva ou de maxadilan recombinante, 
tiveram a infecção exacerbada em relação aos controles. Além disso, camundongos vacinados contra maxadilan 
ficaram protegidos da infecção com L. major (Morris et al., 2001). 

Vários antígenos presentes na saliva dos flebotomíneos têm sido testados na busca de vacinas que protejam os 
hospedeiros contra a infecção por Leishmania. Gomes e colaboradores, em 2008, imunizaram camundongos com 
um plasmídeo que codificava para um peptídeo de 11 KDa presente na saliva de L. longipalpis, induzindo proteção 
contra a coinoculação de L. chagasi e extrato salivar. A necessidade de melhor caracterizar os antígenos salivares 
de flebotomíneos fica evidente ao observarmos os resultados obtidos com a imunização de camundongos com 
duas proteínas salivares de P. papatasi – PpSP15 e PpSP44. Os camundongos imunizados com a proteína PpSP15 
apresentaram proteção contra a infecção por L. major, enquanto os imunizados com a proteína PpSP44 tiveram o 
agravamento da infecção (Oliveira et al., 2008). O soro de indivíduos expostos a picadas de L. longipalpis reconhecem 
vários antígenos imunogênicos (Gomes et al., 2002).

TROCA DE MATERIAL GENÉTICO ENTRE LEISHMÂNIAS

Desde a descoberta dos agentes etiológicos das leishmanioses debate-se se a origem das populações de Leishmania 
poderia ser clonal ou se poderiam existir mecanismos de intercâmbio genético. Trocas de material genético já 
foram descritas em outros tripanossomatídeos. Genótipos híbridos foram observados em moscas tsé-tsé durante a 
cotransmissão de duas variedades de Trypanosoma brucei (Jenni et al., 1986) e em células de mamíferos após coinfecção 
com dois clones de Trypanosoma cruzi (Gaunt et al., 2003). Alguns estudos têm registrado a ocorrência de populações 
hibrídas de Leishmania na natureza. Foram isolados de pacientes imunodeprimidos parasitos apresentando material 
genético de duas espécies divergentes, L. infantum e L. major, transmitidas por vetores diferentes e que apresentam 
distinta distribuição geográfica (Ravel et al., 2006).

Recentemente, Akopyants e colaboradores (2009) demonstraram de forma inequívoca o intercâmbio genético 
entre distintas populações de leishmânias. Fêmeas de P. duboscqi foram infectadas com pares de diferentes parasitos 
transgênicos de L. major, cada um deles resistente a uma única droga. Posteriormente, as fêmeas coinfectadas se 
alimentaram diretamente em camundongos. Após o período de desenvolvimento, os parasitos foram reisolados e os 
que apresentavam resistência a duas drogas foram selecionados. As leishmânias transmitidas aos camundongos pelos 
insetos também foram isoladas e selecionadas para dupla resistência. Ao final, 18 clones com dupla resistência foram 
isolados em ambas as culturas. O fato de a Leishmania poder promover trocas gênicas tem relevante importância 
epidemiológica, principalmente a potencial capacidade que organismos híbridos teriam de infectar diferentes vetores, 
o que aumentaria a sua capacidade de dispersão e transmissão. Além disso, faz-se necessário investigar a participação 
do inseto nesse processo. Para tanto, dados a respeito do genoma desses vetores são de fundamental importância na 
busca de moléculas que participem de tal processo. 
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CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS

Assim como para outros artrópodes transmissores de doenças, existe um grande interesse no desenvolvimento de 

abordagens alternativas para o controle das leishmanioses que envolvam o controle de vetores ou a interferência na 

interação vetor-parasito. 

Uma das abordagens alternativas propostas é o uso de vacinas bloqueadoras de transmissão. Em vetores da malária 

vários alvos para o desenvolvimento dessas vacinas, tanto no mosquito como no parasito, já foram identificados 

(Saul, 2007; Lavazec & Bourgouin, 2008) e testados, com resultados promissores (Miura et al., 2007; Mlambo, 

Maciel & Kumar, 2007; Wu et al., 2008). Poucos estudos similares existem em leishmaniose. Num desses estudos, P. 

dubosqi foram alimentados em camundongos previamente imunizados com gp63, lisados de parasitos ou LPG, e em 

seguida alimentados em animais infectados com L. major. Observou-se que os parasitos tinham uma sobrevivência 

e metaciclogênese diminuídas em insetos previamente alimentados em animais imunizados, mais acentuadamente 

com LPG (Tonui et al., 2001a, 2001b). Quando tais insetos foram usados para infectar novos camundongos, verificou-

se uma infecção mais leve em animais infectados com insetos previamente imunizados (Tonui et al., 2001b), 

demonstrando assim o potencial de bloqueio de transmissão dessas moléculas. 

Mais recentemente, a capacidade potencial de bloquear transmissão de uma vacina desenvolvida contra 

leishmaniose visceral canina foi investigada. Tanto em estudos de inibição de adesão a intestinos médio de L. 

longipalpis dissecados, como em estudos de alimentação artificial de insetos na presença ou não do antígeno, ou 

de soro de cães vacinados, viu-se uma significativa diminuição de infecção dos insetos por L. donovani e L. chagasi 

(Saraiva et al., 2006). Isso indica a viabilidade da inclusão de antígenos focados na inibição da transmissão da 

leishmaniose em vacinas que visem a proteção contra a doença, seja em humanos ou em cães.

Para a identificação de genes-alvo no vetor de interesse, para o potencial desenvolvimento de estratégias de 

intervenção na transmissão das leishmanioses, estudos funcionais são essenciais. Flebotomíneos transgênicos ainda 

não foram obtidos, em grande parte, devido ao seu pequeno porte e fragilidade. Uma alternativa em largo uso na 

caracterização funcional de vários genes em outros vetores como mosquitos, é o silenciamento gênico por mecanismos 

de RNA de interferência (RNAi). Uma vez mais, em flebotomíneos essa abordagem é dificultada pelo pequeno tamanho 

dos insetos e sua fragilidade. Entretanto, resultados recentes são promissores. O primeiro estudo publicado eliminou a 

expressão de um gene de xantina deshidrogenase em L. longipalpis, levando a uma significativa redução da produção 

de urato e a uma sobrevivência diminuída dos insetos (Sant’anna et al., 2008). Uma segunda publicação pelo 

mesmo grupo (2009) mostrou que o silenciamento de um gene de tripsina, levando à diminuição de sua transcrição 

e atividade enzimática, causou um aumento da sobrevivência de L. mexicana neste vetor. Recentemente também um 

gene de quitinase foi silenciado em P. papatasi e implicado no sucesso da infecção deste vetor por L. major (Coutinho 

-Abreu et al., 2010). E, finalmente, nosso grupo demonstrou a participação da via de imunidade inata IMD na infecção 

de L. longipalpis por Leishmania, mediante o silenciamento do regulador negativo Caspar (Telleria et al., 2012). A 

expectativa é de grandes avanços nessa área num futuro próximo. 

Outro fator significativo para o avanço dos estudos moleculares da interação flebotomíneo-Leishmania é o 

progresso dos trabalhos de sequenciamento dos genomas de vetores do Velho Mundo e de L. longipalpis, que deverão 

estar completos num curto espaço de tempo. Estas e outras abordagens de ponta deverão levar nossos conhecimentos 

sobre essa interação a outros níveis.
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