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RESUMO 

Introdução: a leishmaniose visceral (LV) é uma doença tropical parasitária 
negligenciada que afeta milhões de pessoas em muitos países. A LV é mortal 
se não tratada, sobretudo com o desenvolvimento de lesão renal aguda (LRA). 
O diagnóstico tardio de LRA contribui para um mau prognóstico. Objetivos: 
avaliar o papel de novos biomarcadores renais na fisiopatologia da lesão renal 
e no diagnóstico precoce de LRA em pacientes com LV. Métodos: foi realizado 
um estudo prospectivo com 50 pacientes com LV entre abril de 2015 e janeiro 
de 2017 no hospital de referência de doenças infecciosas do Estado do Ceará, 
Hospital São José. Na admissão e após o diagnóstico de LV, foram coletadas 
amostras aleatórias de urina e sangue. O desenvolvimento de LRA durante a 
internação hospitalar nos pacientes foi definido de acordo com os critérios do 
KDIGO. Foram avaliados parâmetros clínicos e renais associados à gravidade 
da LV. Os novos biomarcadores renais: NGAL sérico e urinário (sNGAL, 
uNGAL), cistatina C sérica, KIM-1 urinário (uKIM-1) e MCP-1 urinário (uMCP-1) 
foram quantificados utilizando método de imunoensaio (ELISA). Além disso, 
INF-y e PCR foram medidos como biomarcadores inflamatórios que estão 
envolvidos na fisiopatologia da LV. Foram realizadas correlações estáticas, 
regressão logística e análise da curva ROC para avaliar o papel dos novos 
biomarcadores renais em anormalidades renais clínicas e no diagnóstico 
precoce de LRA em pacientes com LV. Resultados: os pacientes com LV 
apresentaram hiponatremia, hipoalbuminemia, hipergamaglobulinemia e 
importantes distúrbios hematológicos e hepáticos. O desenvolvimento da LRA 
foi observado em 46% dos casos e um óbito (2%). O grupo "LRA" apresentou 
significativamente maior tempo de internação hospitalar, níveis mais baixos de 
IFN-y, níveis elevados de PCR e IL-6, anormalidades renais clínicas e níveis 
aumentados de sNGAL, uNGAL, uKIM-1 e uMCP-1. sNGAL, uKIM-1 e uMCP-1 
tiveram correlações importantes com anormalidades renais clínicas como 
proteinúria, albuminúria, creatinina sérica e taxa de filtração glomerular, 
inclusive em correlações ajustadas com variáveis inflamatórias (IFN-y e PCR). 
Na análise de regressão univariada, apenas o sNGAL esteve significativamente 
associado ao desenvolvimento de LRA (O.R. = 1,227, I.C 95%: 1,074-1,403 
para cada aumento de 10 ng/mL). Na análise multivariada (com variáveis de 
gravidade da LV e biomarcadores imunológicos), sNGAL permaneceu 
associado precocemente com o desenvolvimento de LRA. O sNGAL 
apresentou melhor desempenho no diagnóstico de LRA (AUC-ROC = 0,814, IC 
95%: 0,692-0,936) e com o cut-off = 154 ng/mL apresentou sensibilidade = 
82,6% e especificidade = 74,1% (p <0,001). Conclusão: os pacientes com LV 
apresentaram importante lesão tubular proximal e inflamação glomerular 
associada à proteinúria elevada e albuminúria, respectivamente. Os níveis 
aumentados de sNGAL podem estar envolvidos com a diminuição de IFN-y 
sistêmico e a uma resposta imune exacerbada, estando associados a LRA e 
apresentando utilidade em prever o risco do desenvolvimento de LRA em 
pacientes com LV. 

 

Palavras-chave: Leishmaniose visceral, Lesão renal aguda, Biomarcadores 
renais, NGAL, Fisiopatologia. 



 
 

 

ABSTRACT 

RESEARCH OF NOVEL RENAL BIOMARKERS IN PATIENTS WITH 
VISCERAL LEISHMANIASIS 

Background: Visceral leishmaniasis (VL) is an important parasitic neglected 
tropical disease that affects million people in many countries. VL is deadly if 
untreated, mostly in acute kidney injury (AKI) development. Aims: to evaluate 
the role of novel kidney biomarkers in pathophysiology of renal injury and in 
predict AKI diagnosis of VL patients. Methods: Was performed a prospective 
study with 50 VL patients between April 2015 and January 2017 in a reference 
hospital of infectious disease, Ceará, Brazil. At admission and after VL 
diagnostic, random urine samples and blood were collected. AKI development 
in VL patients during hospital stay was defined according to KDIGO criteria. 
Were evaluated clinical and renal parameters associated with severity of VL. 
The novel kidney biomarkers: serum and urinary NGAL (sNGAL, uNGAL), 
serum cystatin C, urinary KIM-1 (uKIM-1) and urinary MCP-1 (uMCP-1) were 
quantified using immunoassay method (ELISA). Also, INF-y and CRP were 
measured as inflammatory biomarkers in VL pathophysiology. Statitical 
correlations, logistic regression and ROC curve analysis were performed to 
evaluated the role of novel kidney biomarkers in kidney abnormalities and 
diagnostic of AKI in VL patients Results: VL patients had hyponatremia, 
hypoalbuminemia, hypergammaglobulinemia and important hematologic and 
hepatic disorders. The AKI development was present in 46% and one case died 
(2%). The “AKI” group had significant more hospital stay, lower levels of IFN-y 
and higher CRP and IL-6 levels, clinical renal abnormalities and higher levels of 
sNGAL, uNGAL, uKIM-1 and uMCP-1. sNGAL, uKIM-1 and uMCP-1 had 
important correlations with various clinical renal abnormalities as proteinuria, 
albuminuria, serum creatinine and glomerular filtration rate, including when 
using adjusted correlations with IFN-y and CRP. Only sNGAL was significantly 
associated with AKI development (O.R.= 1.227, 95% CI: 1.074-1.403 per each 
increase of 10 ng/mL), even after adjust for VL severity and immune 
biomarkers. sNGAL presented better performance in AKI diagnosis (AUC-
ROC=0.814, 95% CI: 0.692-0.936) and with cut-off=154 ng/mL had a sensitivity 
= 82.6% and specificity = 74.1% (p<0.001).  Conclusion: VL patients had 
important proximal tubular injury and glomerular inflammation associated with 
proteinuria and albuminuria. sNGAL was the most reliable biomarker to predict 
the risk for AKI development in VL patients, even after excluding the host’s 
immune response influence. 

 

 

 

 

Keywords: Visceral leishmaniasis, acute kidney injury, kidney biomarkers, 
NGAL, physiopathology.  
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1. INTRODUÇÃO 

A leishmaniose visceral (LV), também conhecida popularmente como 

Calazar, é uma doença infecciosa grave causada por parasitas do gênero 

Leishmania. A LV acomete milhares de pessoas no mundo, sendo uma das 

mais importantes doenças tropicais negligenciadas e presente em quase todos 

os continentes, incluindo América do Sul, África, Ásia e América Central. A LV 

é endêmica no Brasil e é causada pela espécie Leishmania chagasi (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2015). A gravidade da doença depende da espécie 

de Leishmania e da resposta imunológica do hospedeiro, sendo potencialmente 

fatal (90%) quando não tratada (KAYE; SCOTT, 2011; VAN GRIENSVEN; 

DIRO, 2012). Pacientes com LV apresentam intenso parasitismo  do sistema 

reticuloendotelial, afetando fígado, baço, medula óssea, linfonodos, sistema 

digestivo e até mesmo os rins, com marcante presença de anemia, leucopenia, 

trombocitopenia, hipoalbuminemia e hipergamaglobulinemia (VAN 

GRIENSVEN; DIRO, 2012). 

O envolvimento renal na LV é importante e frequente. A presença de 

lesão renal aguda (LRA) chega a 46% em pacientes hospitalizados e está 

associada com o aumento da mortalidade (DA SILVA JUNIOR; GUARDÃO 

BARROS; DE FRANCESCO DAHER, 2014; LIBÓRIO et al., 2012; OLIVEIRA et 

al., 2010). Os mecanismos de lesão renal causados pela infecção do 

Leishmania não são totalmente compreendidos. Além disso,  o diagnóstico 

clínico de lesão renal é pouco preciso e pouco sensível, o que dificulta a 

identificação do tipo, do início, da causa e da gravidade da lesão renal nos 

pacientes com LV. Considerando que a LRA é uma das principais 

complicações da LV e está associada com o aumento da mortalidade 

(CLEMENTI et al., 2011; DA SILVA JUNIOR; GUARDÃO BARROS; DE 

FRANCESCO DAHER, 2014), a aplicação de novos biomarcadores renais mais 

específicos e sensíveis apresentam significante valor científico para o potencial 

diagnóstico e elucidação de novos mecanismos de lesão renal associados á 

LV. 
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1.1. Epidemiologia 

Mundialmente, cerca de 200 a 400 mil novos casos de leishmaniose são 

detectados todo ano, sendo que em 2014, 90% dos casos novos estavam 

concentrados em 6 países: Índia, Etiópia, Somália, Sudão, Sudão do Sul e 

Brasil, conforme ilustrado na figura 1 (BERN et al., 2012; READY, 2014; WHO, 

2015).  

No Brasil, foram registrados 1.944 casos confirmados de LV em 1990, e 

em 2016 eles subiram para 3.200, sendo uma doença negligenciada, onde o 

número de casos vem aumentando (WHO, 2015). Em 2016, houve 265 óbitos 

pela LV em todo o Brasil (BRASIL, 2015). Em todos esses anos, a região 

Nordeste apresentou o maior número de casos, com os últimos dados 

mostrando 1.523 casos confirmados só em 2016, representando 47,6% de 

todos os casos do país, enquanto o segundo lugar, a região Sudeste, 

apresentou apenas 18,5% dos casos (BRASIL, 2015). Maranhão, Bahia, Piauí 

e Ceará são os Estados com maior número de casos e também com o maior 

número de óbitos causados pela LV. 

 

 
Figura 1. Endemicidade da leishmaniose visceral no mundo em 2015. Adaptado 

de (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2015). 
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O Estado do Ceará, entre os anos de 2007 e 2016, apresentou uma 

incidência de 6,3 casos/100.000 habitantes, com 9.228 casos, onde 5.657 

(61,3%) foram confirmados (CEARÁ, 2016). Desde 2007, houve uma redução 

no número de casos, porém no mesmo período (2007 – 2016) o número de 

casos confirmados no Ceará é maior que de outros países da América do Sul 

juntos, como Argentina, Bolívia, Colômbia, Honduras, Paraguai e Venezuela 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2015). Além disso, de 2007 a 2015, 

houve um aumento no número de óbitos de 42%, com uma média anual de 34 

óbitos e taxa de letalidade média de 6,1% (figura 2) (CEARÁ, 2016). Fortaleza 

é o município com maior número de casos e óbitos registrados, 1.880 e 132 

respectivamente.  

Historicamente, os homens são os mais acometidos pela LV no Ceará. 

Em relação a idade, adultos de 20 a 39 anos são os mais acometidos (24,3%), 

seguido das  crianças de 1 a 4 anos (23,8%). Entre 2013 a 2015, boa parte dos 

municípios cearenses ainda apresentaram transmissão moderada e esporádica 

da LV que é causada pelo vetor Lutzomia longipalpis. 

 

 

  

Figura 2. Óbitos e taxa de letalidade por leishmaniose visceral no estado do 

Ceará de 2007 a 2016. *Dados de 2016 até 29/08/2017. Adaptado de (CEARÁ, 

2016). 
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1.2. Ciclo evolutivo e transmissão da Leishmania. 

O gênero Leishmania é composto de protozoários pertencentes à família 

Trypanosamatidae, ordem Kinetoplastida (MORICONI et al., 2017). A 

Leishmania apresenta duas formas morfológicas principais em seu ciclo 

evolutivo. A forma promastigota metacíclica e flagelada é a forma infecciosa do 

parasita que vive no meio extracelular, a qual é encontrada no intestino do 

vetor invertebrado. A forma promastigota é transmitida pela saliva do vetor 

durante a picada no vertebrado. E a forma amastigota está presente nos 

vertebrados no meio intracelular, dentro de vacúolos de células fagocíticas, 

principalmente macrófagos (LESTINOVA et al., 2017). 

O ciclo de vida do Leishmania ocorre entre hospedeiros mamíferos e os 

insetos vetores fêmeas (gêneros: Phlebotomus e Lutzomyia) encontrados em 

regiões tropicais e sub-tropicais (figura 3) (DOSTÁLOVÁ; VOLF, 2012). No 

Brasil, ele é popularmente conhecido como mosquito palha. O ciclo se inicia 

quando os vetores fêmeas ingerem sangue de mamíferos, destacando os cães 

e o homem, contendo macrófagos infectados com a forma amastigota (3 a 5 

μm) (figura 3). A mudança das condições do ambiente do hospedeiro mamífero 

para o intestino do vetor, como diminuição da temperatura e aumento do pH, 

causa transformações morfológicas do parasita que se transformam em formas 

promastigotas procíclicos (DOSTÁLOVÁ; VOLF, 2012). Os promastigotas 

procíclicos são formas que possuem um pequeno e frágil flagelo que limita a 

locomoção do parasita. Contudo, após 48 a 72 horas, os parasitas começam a 

se diferenciar e proliferar no ambiente propício, formando diferentes formas 

promastigotas que chegam ao lúmen intestinal, aumentando a sua capacidade 

de deslocamento até atingir a forma final e infecciosa, a promastigota 

metacíclica (figura 3) (ROGERS; CHANCE; BATES, 2002).  

A inoculação das formas promastigotas metacíclicas pelo vetor dentro da 

pele do hospedeiro mamífero suscetível causa a infecção. No homem, o 

período de incubação é de 10 a 24 meses, com média de 2 e 6 meses 

(CEARÁ, 2016). Macrófagos do hospedeiro fagocitam os promastigotas que se 

desenvolvem em amastigotas e se multiplicam em fagolisossomas (VAN 

GRIENSVEN; DIRO, 2012). Depois, os parasitas podem se disseminar e 

infectar outras células do sistema reticuloendotelial em vários tecidos, 
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principalmente na medula óssea, baço, fígado e linfonodos, podendo causar 

diversas manifestações e complicações clínicas (MURRAY et al., 2005). 

 

 

Figura 3. Formas morfológicas da Leishmania: A) forma promastigota flagelada 

e B) forma amastigota aflagelada; e fêmea de flebotomíneo adulto (C). 

Adaptado de (BRASIL, 2006). 

 

1.3. Manifestações clínicas da leishmaniose visceral 

O período de incubação da LV geralmente varia de 2 a 6 meses, mas 

pode variar de poucas semanas a muitos anos (VAN GRIENSVEN; DIRO, 

2012). A infecção pode se manifestar de maneira assintomática como uma 

doença progressiva e os sintomas podem variar de acordo com a área 

endêmica (MCGWIRE; SATOSKAR, 2014). O paciente pode apresentar febre 

insidiosa, com duração de até quatro semanas, palidez cutâneo-mucosa,  

esplenomegalia associado ou não a hepatomegalia, fadiga, fraqueza, perda de 

apetite e perda de peso. Com o avanço da doença, a esplenomegalia pode 

aumentar, causando distensão abdominal e dor, que pode se agravar com 

hepatomegalia concomitante (CHAPPUIS et al., 2007). 

Em relação as alterações laboratoriais, alterações hematológicas são 

comuns nos pacientes com LV. Geralmente ocorre pancitopenia, ou seja, 
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anemia, leucopenia e trombocitopenia devido à supressão da medula óssea 

através do intenso parasitismo nessa região (DAHER et al., 2015). A fadiga e 

fraqueza podem ser reflexo da anemia, a qual é causada pelo estado 

inflamatório persistente, pela destruição periférica de eritrócitos no baço 

aumentado, e também por hemorragias (CHAPPUIS et al., 2007; DIRO et al., 

2015; SEAMAN et al., 1996). Outros estudos, apontam como causas da 

anemia a alteração na eritropoiese a nível medular com indução da apoptose 

de eritroblastos através de fatores mediados por citocinas (LAFUSE et al., 

2013). 

A hiperglobulinemia e a hipoalbuminemia são achados laboratoriais 

comuns e importantes na LV, sendo fatores de risco para gravidade e morte, de 

acordo com estudos clínicos recentes (DAHER et al., 2017). A 

hipoalbuminemia pode ser devido ao intenso parasitismo hepático e intestinal, 

levando à diminuição da produção de albumina no fígado e menor absorção da 

mesma no intestino, principalmente em pacientes mal nutridos (AL-GHAZALY; 

AL-DUBAI, 2016). O parasitismo do fígado causa infiltração de células 

mononucleares, inflamação, degeneração de hepatócitos, e fibrose (HAG et al., 

1994; KHADEM et al., 2016). Esse envolvimento hepático pode ser 

acompanhado de hepatomegalia, elevação das enzimas hepáticas e das 

bilirrubinas. Além disso, pode haver icterícia que é uma variável que está 

fortemente envolvida com a gravidade da LV (BELO et al., 2014). Já a 

hiperglobulinemia ocorre devido a ativação policlonal de linfócitos B em 

resposta a infecção pela Leishmania, ocorrendo elevação plasmática de gama 

globulinas ou imunoglobulinas (RONET et al., 2010). 

Caso não seja feito o diagnóstico e tratamento, a doença evolui 

progressivamente, com febre contínua e comprometimento mais intenso do 

paciente, com a desnutrição (cabelos quebradiços, cílios alongados e pele 

seca), edema dos membros inferiores, hemorragias (epistaxe, gengivorragia e 

petéquias), icterícia, comprometimento renal e até levar a morte (PASTORINO 

et al., 2002; BRASIL, 2006; DA SILVA JUNIOR et al., 2014; TAJEBE et al., 

2017; WHO, 2010). 
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1.4. Diagnóstico e tratamento da leishmaniose visceral 

O diagnóstico precoce e o tratamento são essenciais para um bom 

prognóstico nos pacientes com LV e de suma importância para o controle da 

doença, pois interrompe o ciclo de vida do parasita, a transmissão e melhora a 

sintomatologia (CHAPPUIS et al., 2007).  

Os testes diagnósticos para LV devem ter alta sensibilidade e 

especificidade, pois a LV é uma condição grave e as drogas usadas em seu 

tratamento são tóxicas (CHAPPUIS et al., 2007; MURRAY et al., 2005; ROCHA 

et al., 2015a). A apresentação clínica da LV pode ser pouco específica. 

Contudo, a pancitopenia e a hipergamaglobulinemia policlonal apresentam boa 

especificidade, porém baixa sensibilidade, necessitando de testes 

confirmatórios para decidir quais pacientes devem ser tratados (BOELAERT et 

al., 2004). A visualização das formas amastigotas pela microscopia de 

aspirados de linfonodos, medula óssea e baço é o teste confirmatório clássico 

e padrão ouro para LV (HO; SOONG; LI, 1948; ZIJLSTRA et al., 1992). 

Contudo, o exame microscópico é mais demorado e requer qualificação, 

experiência e habilidade dos profissionais da saúde, tanto no momento da 

coleta, como para a preparação das lâminas, onde a qualidade dos reagentes 

também deve ser garantida para uma melhor acurácia ou confiabilidade 

(REITHINGER; DUJARDIN, 2007). 

Testes sorológicos tem sido importantes ferramentas no diagnóstico da 

LV. Dois testes sorológicos foram desenvolvidos e validados: o teste de 

aglutinação direta e o teste de imunocromatografia baseada no antígeno K39 

(CHAPPUIS et al., 2007). O primeiro é um teste semi-quantitativo que utiliza 

microplacas com 96 poços para avaliar a reação de aglutinação entre 

anticorpos no sangue dos pacientes, em diferentes diluições, e parasitas 

mortos corados. Contudo, esse método necessita de leitora de placas, pipetas 

de alta precisão e qualificação profissional.  

Já a descoberta do antígeno K-39 da Leishmania na última década, 

levou à produção do antígeno recombinante K-39 (rK-39) com bons resultados 

no diagnóstico da LV. A rK39 é uma repetição de 39 aminoácidos de uma 

proteína relacionada com uma enzima presente na Leishmania, a kinesina, 

expressa predominantemente nas formas amastigotas (BURNS et al., 1993). 
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Segundo Burns et al, 1993, mais de 98% dos brasileiros com LV apresentam 

no sangue anticorpos específicos para a K39.  

A rK39 em plataformas imunocromatográficas é um teste rápido (10 – 20 

minutos), fácil de executar, barato e com grande reprodutibilidade que já 

apresentou alta sensibilidade e especificidade em diversos países endêmicos 

para LV (CHAPPUIS et al., 2007). Na prática, as ferramentas mais utilizadas 

para diagnóstico são o exame parasitológico através do aspirado da medula 

óssea e exame sorológico através do teste rápido com antígeno rK-39 em 

conjunto com os dados clínicos e epidemiológicos, e suspeita clínica com 

resposta favorável ao teste terapêutico (BRASIL, 2006). 

Após o diagnóstico, o tratamento deve ser iniciado o quanto antes. A LV 

é uma doença grave que se não for tratada é quase sempre fatal (TAJEBE et 

al., 2017). Os cuidados com o paciente com LV vão desde o tratamento com 

fármacos leishmanicidas específicos até o manejo de infecções secundárias, 

anemia, hipovolemia e desnutrição (CHAPPUIS et al., 2007). No Brasil, o 

tratamento para LV é gratuito e está disponível na rede de serviços do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e baseia-se na utilização de três fármacos, dependendo 

da indicação médica: o antimoniato de metilglucamina, a anfotericina B 

lipossomal e a desoxicolato (BRASIL, 2006).  

Antimoniais são drogas tóxicas com efeitos colaterais adversos 

frequentes que podem ser fatais, incluindo arritmia cardíaca e pancreatite 

aguda, sobretudo em pacientes menores de 2 anos ou com 45 anos ou mais 

que apresentam sinais de doença avançada e/ou desnutrição grave devido a  

complicações da LV (SEAMAN et al., 1996). Seu mecanismo de ação ainda 

não está totalmente elucidado, mas sabe-se que atua nas formas amastigotas 

do parasita, inibindo sua atividade glicolítica e a via oxidativa de ácidos graxos. 

Os estudos sobre farmacocinética mostram que esses compostos são 

rapidamente eliminados da circulação através dos rins (vida média de ± 2 

horas) (BRASIL, 2006). 

A anfotericina B desoxicolato tem substituído os antimoniais como 

tratamento de primeira linha para VL, por ser mais potente e atuar contra as 

formas amastigotas e também promastigostas (CHAPPUIS et al., 2007). A 

anfotericina B é um antimicrobiano da classe dos polienos, isolado pela 
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primeira vez em 1955 a partir de culturas de Streptomyces nodosus (FALCI; 

PASQUALOTTO, 2015). Seu mecanismo de ação se dá através da ligação 

preferencial com esteres (ergosterol ou episterol) presentes na membrana 

plasmática da Leishmania, causando o seu rompimento (BERN et al., 2006). 

Contudo, seus efeitos colaterais são também vários, incluindo toxicidade ao 

endotélio vascular, hipopotassemia, alterações pulmonares, cefaléia, febre, 

calafrios, astenia, dores musculares e articulares, vômitos e hipotensão (BERN 

et al., 2006).  

As complicações renais são as mais importantes e ocorrem em 

praticamente todos os pacientes durante o tratamento com anfotericina B 

desoxicolato (ROCHA et al., 2015b). Os mecanismos de lesão renal parecem 

ser por vasoconstrição induzida pelo fármaco, diminuindo a perfusão renal e o 

ritmo de filtração glomerular, e devido a interação direta da anfotericina B com 

a membrana das células epiteliais renais dos túbulos renais, causando 

disfunção tubular, principalmente a nível de túbulo proximal (BATES et al., 

2001). 

Recentemente, com o objetivo de reduzir principalmente a 

nefrotoxicidade, novas formulações farmacêuticas da anfotericina B, a 

anfotericina-B-lipossomal e anfotericina-B-dispersão coloidal, foram 

desenvolvidas (FALCI; PASQUALOTTO, 2015; MISTRO et al., 2012). A 

Anfotericina B Lipossomal é composta por lipossomas com diâmetro de 60-70 

nm que contêm a anfotericina B em seu interior. Os lipossomas tem maior 

afinidade ao sistema reticuloendotelial e menor afinidade ao tecido renal, 

apresentando melhor índice terapêutico e menor nefrotoxicidade (CLINIC et al., 

1999; FALCI; PASQUALOTTO, 2015). Apesar da diminuição nos índices de 

nefrotoxicidade com as formulações lipídicas, a lesão renal aguda associada a 

anfotericina B ainda é bastante frequente e pode chegar a 20% na formulação 

que apresenta menos nefrotoxicidade, a anfotericina B lipossomal (LEENDERS 

et al., 1998; ROCHA et al., 2015b). Para o tratamento de leishmaniose visceral, 

a dose recomendada é de 1,0 a 1,5 mg/Kg/dia durante 21 dias ou a dose de 

3,0 mg/Kg/dia durante 10 dias (BRASIL, 2006). 
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1.5. Resposta imune do hospedeiro e interações com o Leishmania  

Além do tratamento, os mecanismos imunes celulares são os principais 

responsáveis pelo controle da infecção causada por todos os tipos de 

Leishmania. No momento da picada pelo vetor infectado com as formas 

promastigotas metacíclicas, o hospedeiro humano pode responder 

primeiramente com a imunidade inata por diferentes mecanismos, dependendo 

do indivíduo e de sua suscetibilidade. Desse modo, o principal desafio para o 

parasita é conseguir vencer a imunidade inata e se estabelecer dentro de 

macrófagos, células residentes para as formas amastigotas (KAYE; SCOTT, 

2011). 

Estudos importantes com Leishmania major feitos em 2003 in vitro, 

sugerem que após a entrada das formas promastigotas metacíclicas no 

homem, os neutrófilos podem ser atraídos ao local devido à produção de IL-33 

estimulada pelo dano tecidual da picada. Depois, os neutrófilos defendem o 

corpo através da fagocitose do parasita invasor (LIESE; SCHLEICHER; 

BOGDAN, 2008). Contudo, foi observado que os neutrófilos podem ter o papel 

de “cavalos de tróia”, pois os promastigotas fagocitados sobrevivem dentro dos 

neutrófilos que são estimulados a entrar em apoptose (TAMA´S LASKAY, 

2003). Durante esse processo, os corpos apoptóticos contendo o parasita 

podem ser fagocitados por macrófagos que se ligam a receptores expressos 

nos neutrófilos para ativar sua resposta imunológica. O problema é que essa 

ativação mediada por esses receptores dos neutrófilos não é suficiente para 

uma resposta imune celular eficaz do macrófago para destruir o parasita 

(RAVICHANDRAN; LORENZ, 2007). Esse mecanismo pode ocorrer com 

espécies de Leishmania causadoras de leishmaniose cutânea e visceral. Em 

contrapartida, outros estudos apontam um papel protetor dos neutrófilos que 

parecem diminuir a suscetibilidade ao parasita, liberando peptídeos com 

atividade antimicrobiana conhecidos como “armadilhas extracelulares” 

(GABRIEL et al., 2010). 

Além dos neutrófilos, os macrófagos e outros tipos e componentes 

celulares irão participar da resposta imune anti-leishmania, principalmente na 

imunidade adaptativa (KAYE; SCOTT, 2011). Apesar dos parasitas serem 

encontrados dentro dos neutrófilos, são dentro de células fagocitárias 
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mononucleares (macrófagos, monócitos e células dendríticas) que o 

Leishmania tem uma melhor replicação e longo tempo de sobrevivência, ou por 

outro lado serão destruídos. Macrófagos residentes no local da picada pelo 

vetor infectado são rapidamente infectados, se tornando em algumas horas 

uma grande população de células infectadas (KAYE; SCOTT, 2011). Células 

dendríticas residentes são ativadas e, como células apresentadoras de 

antígeno (APCs), expressam complexo de histocompatibilidade maior II (MHC 

II). Monócitos no sangue podem se infiltrar até o local da infecção e se 

diferenciar em células dendríticas que podem captar parasitas mortos e 

também se tornarem importantes APCs ativadores de células T CD4+(LEÓN; 

LÓPEZ-BRAVO; ARDAVÍN, 2007). As  células T CD4+ ativadas podem se 

diferenciar em células TH1 as quais produzem IFN-y que estimula uma forte 

ativação da imunidade celular em células que foram infectadas pelo parasita, 

levando a sua destruição (BREWIG et al., 2009). Além disso, a INF-y estimula 

a diferenciação de células T CD4+ em células com perfil TH1, aumentando 

ainda mais a produção da própria IFN-y no meio (BREWIG et al., 2009). 

Também pode ocorrer, de algumas células T CD4+ não se diferenciarem em 

células TH1, nesse caso elas se tornarão células T de memória (KAYE; 

SCOTT, 2011). Outro tipo de célula T que também participa desses 

mecanismos são as células T CD8+ que, a exemplo das CD4+, também podem 

reconhecer antígenos e serem ativadas e liberarem IFN-y, bem como tornarem-

se células T de memória (MÜLLER et al., 1993). 

Mesmo com a complexidade da resposta imune, o parasita ainda pode 

resistir ao ataque por mecanismos que ainda não estão totalmente 

esclarecidos. Estudos apontam um importante papel da interleucina-10 (IL-10), 

produzida pelas células envolvidas na resposta imune, como reguladora da 

resposta imunológica contra o Leishmania (BELKAID et al., 2002). Contudo, 

dependendo da espécie e também do estágio em que se encontra a infecção 

no corpo, essa regulação pode diminuir a intensidade da resposta e não ser 

suficiente para exterminar os parasitas do corpo (BELKAID et al., 2001, 2002). 

Além da IL-10, a interleucina-6 (IL-6) também parece favorecer a sobrevida dos 

parasitas. A IL-6 diminui a atividade anti-microbicida dos macrófagos através 

da inibição da produção de IFN-y e TNF-a em estágios iniciais da infecção e 
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também suprime respostas TH1 e induz respostas TH2 que não são eficientes 

para exterminar o parasita (DOS SANTOS et al., 2016). No desenvolvimento da 

LV, isso pode favorecer a infecção e proliferação do Leishmania em tecidos 

linfóides, como baço, linfonodos e medula óssea, causando imunosupressão e 

dificultando ainda mais a destruição do parasita. Apesar de todas essas 

descobertas, ainda são necessários muitos estudos para estabelecer um 

melhor entendimento desses mecanismos e do real papel desses componentes 

imunes no controle da infecção pelo Leishmania.  

 

1.6. Envolvimento renal na leishmaniose visceral 

 Componentes imunológicos como a deposição de complexos imunes 

(imunocomplexos), ativação de células T, processos inflamatórios e a presença 

do Leishmania no tecido renal são os principais responsáveis pela lesão renal 

em pacientes com LV, principalmente glomerulonefrite e nefrite intersticial (DA 

SILVA JUNIOR, 2014; DAHER et al., 2008, 2011; FILHO, 2003; SARTORI et 

al., 1987).  

 O acometimento renal na LV é frequente e já foi reportado em vários 

estudos. Em um dos primeiros estudos sobre nefropatias na LV, foi relatado em 

50 pacientes estudados a presença de proteinúria <1g/24h (57%), hematúria 

ou leucocitúria (51%) (DUTRA et al., 1985a). Fazendo uma análise de todos os 

achados clínicos associados a alterações renais na literatura, observamos 

vários tipos de alterações renais: proteinúria moderada, hematúria, leucocitúria, 

microalbuminúria, distúrbios hidroeletrolíticos como hiponatremia, hipocalemia, 

hipocloremia, hipocalcemia, hipomagnesemia, aumento da fração de excreção 

de vários eletrólitos e defeitos na concentração e acidificação urinária (LIMA 

VERDE et al., 2009; DAHER et al., 2017, 2008, 2011; FILHO, 2003; OLIVEIRA 

et al., 2010, 2014). Vale ressaltar, que a microalbuminúria é uma alteração 

frequente (até 40%) em pacientes com LV, sugerindo um importante defeito na 

barreira de filtração glomerular (CLEMENTI et al., 2011; ELNOJOMI et al., 

2010).  

A revisão de literatura de Silva Junior e colaboradores (2014), aponta 

diversos estudos que encontraram importantes alterações histológicas renais 
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em pacientes com LV. Dentre as alterações glomerulares, foram relatadas a 

lesão proliferativa mesangial, hiperplasia mesangial, glomerulonefrite 

membranoproliferativa, esclerose segmentar e focal e depósitos de amiloides 

na doença em estágios crônicos (DA SILVA JUNIOR, 2014). Outras alterações 

observadas são a nefrite túbulo-intersticial em maior frequência, seguida de 

relatos de fibrose intersticial, atrofia tubular e presença do Leishmania no tecido 

renal em pacientes imunocomprometidos (ALEX et al., 2008).  

A lesão renal aguda (LRA) tem sido observada com frequência 

importante (>30% dos casos) na LV (CLEMENTI et al., 2011). A LRA já foi 

relatada em adultos e crianças, sendo mais grave em adultos. Fatores de risco 

observados para LRA em adultos foram a hipocalemia, leucopenia, uso de 

anfotericina B (ROCHA et al., 2013). Outro estudo observou 34% de LRA em 

pacientes com LV e mostrou que a idade avançada, o gênero masculino e a 

icterícia foram importantes fatores de risco para LRA com odds ratio (O.R) de 

1,05, 2,2 e 2,9 respectivamente (OLIVEIRA et al., 2010). Em um estudo 

retrospectivo com 146 crianças, 45,9% desenvolveram LRA, principalmente as 

mais jovens, e esteve associada com hiponatremia, hipocalemia, 

hipoalbuminemia, hiperglobulinemia e principalmente com a presença de 

infecções secundárias (O.R de 3,65) (LIBÓRIO et al., 2012). Estudos sugerem 

que o desenvolvimento de LRA dificulta o manejo clínico do paciente com LV e 

está associada ao aumento do tempo de internação hospitalar, a um mal 

prognóstico e mortalidade (CLEMENTI et al., 2011; DA SILVA JUNIOR, 2014). 

 

1.7. Estudos com novos biomarcadores renais 

Até recentemente, havia mais de trinta definições na literatura para a 

LRA, o que dificultava a comparação de resultados entre diferentes estudos. A 

ausência de uma definição universalmente aceita ocasionou uma enorme 

variação na incidência descrita, acarretando dificuldades para comparação de 

resultados entre diferentes estudos e populações (PARIKH; MANSOUR, 2017). 

Em 2004, o grupo ADQI propôs uma definição consensual para LRA: a 

classificação RIFLE (Risk, Injury, Failure, Loss and End-stage Kidney Disease). 

Trata-se de um sistema de classificação baseado nas mudanças agudas nas 

dosagens séricas de creatinina e/ou nas variações da diurese. Apresenta três 
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classes de gravidade (Risco, Lesão e Falência) e duas classes de evolução 

(perda e Doença renal em fase final) (BELLOMO et al., 2004). Em 2007, foi 

proposta a classificação Acute Kidney Injury Network (AKIN) que revisou essa 

definição, sugerindo pequenas alterações, baseando-se na redução abrupta da 

função renal (dentro de 48 horas) e determinando um sistema de estadiamento, 

na tentativa de definir os graus de disfunção renal no momento do diagnóstico 

(BELLOMO et al., 2004; MEHTA et al., 2007). 

 Mais recentemente o grupo KDIGO (Kidney Disease Improving Global 

Outcomes) propôs uma nova definição incluindo o aumento da creatinina sérica 

(0,3mg/dl) em um período de 48 horas, semelhante à definição proposta pelo 

AKIN. Ainda, considera-se também um aumento de 50% da creatinina sérica 

em até sete dias como sugerido pelo critério RIFLE (KHWAJA, 2012).  

Contudo, o diagnóstico da doença renal, baseado na creatinina sérica 

ainda é muito tardio, o que contribui para as taxas elevadas de LRA nos 

pacientes (PARIKH; MANSOUR, 2017; WASUNG; CHAWLA; MADERO, 2015). 

Os marcadores clínicos utilizados para avaliação da função renal como volume 

urinário e creatinina sérica são bastante limitados devido a variáveis extra 

renais que interferem em seus níveis, e a creatinina só se eleva quando 

metade da função renal está comprometida (PARIKH; MANSOUR, 2017; 

VAIDYA; FERGUSON; BONVENTRE, 2008). A identificação da lesão renal 

também se torna difícil devido à baixa sensibilidade dos testes de diagnóstico, 

sendo frequentemente diagnosticada apenas quando está completamente 

estabelecida, com evidentes sinais clínicos e sintomas.  

Consequentemente, houve um aumento exponencial nas pesquisas com 

novos biomarcadores de LRA que fossem mais precoces e específicos para o 

dano renal (MCCULLOUGH et al., 2013). Esses estudos com novos 

biomarcadores renais tem o intuito de obter informações importantes a respeito 

da localização da lesão renal, avaliando a intensidade da lesão, o diagnóstico 

diferencial da lesão, sua capacidade preditora de LRA nos pacientes novos ou 

hospitalizados e os impactos da intervenção terapêutica. Vários candidatos a 

novos biomarcadores estão sendo estudados para diferentes contextos 

clínicos, apresentando maior especificidade e sensibilidade em relação aos 

marcadores renais clínicos clássicos (KASHANI; CHEUNGPASITPORN; 
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RONCO, 2017). Eles podem ser quantificados em amostras de soro e urina, 

apresentando resultados relevantes em ambos. Apesar da urina ser ideal para 

esses estudos de diagnóstico e prognóstico, uma vez que é um exame não 

invasivo e de fácil coleta, o soro também é um espécime com a mesma 

importância, principalmente em estudos no cuidado intensivo de pacientes, 

onde a coleta de urina pode ser menos acessível (GONZALES; PISITKUN; 

KNEPPER, 2008; MÅRTENSSON; MARTLING; BELL, 2012). 

Cada novo biomarcador tem vantagens e desvantagens, mas 

geralmente eles são mais específicos para determinada porção do néfron e 

auxiliam na detecção do local da lesão renal e na elucidação de mecanismos 

nefrotóxicos. Dai a importância da avaliação conjunta de vários biomarcadores 

em um mesmo contexto clínico o que pode complementar as informações 

fisiopatológicas de cada um e melhorar não só o entendimento da nefropatia 

como também o diagnóstico clínico (PARIKH; MANSOUR, 2017; RONCO et al., 

2017; URBSCHAT; OBERMÜLLER; HAFERKAMP, 2011). 

Para LRA entre os mais bem estudados temos o Neutrophil Gelatinase-

Associated Lipocalin (NGAL) e o Kidney Injury Molecule-1 (KIM-1) (HAASE, 

2011; ICHIMURA et al., 1998; KASHANI; CHEUNGPASITPORN; RONCO, 

2017; MISHRA et al., 2005; PARIKH et al., 2013). Outros biomarcadores são 

mais específicos para glomerulopatias. A quimiocina Monocyte Chemotactic 

Protein-1 (MCP-1) tem sido largamente estudada, estando associada à 

inflamação glomerular e nefrite intersticial (KIM; TAM, 2011). O acometimento 

glomerular está bastante presente em doenças infecciosas como a LV e pode 

ser decisivo para o desenvolvimento de LRA, contribuindo para um mau 

prognóstico dos pacientes. A investigação e elucidação dos mecanismos 

envolvidos nas alterações estruturais e funcionais glomerulares podem também 

ajudar na descoberta de novos biomarcadores de lesão renal e de novos alvos 

terapêuticos para essas glomerulopatias.  
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1.8. Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin (NGAL) 

 Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin (NGAL) é um dos principais 

novos biomarcadores renais estudados na literatura. NGAL é uma glicoproteína 

de baixo peso molecular com 25 kDa, formada por 178 aminoácidos e que 

pertence a uma família de proteínas extracelulares, as lipocalinas (SONI et al., 

2010). As lipocalinas tem diversas funções envolvendo o transporte de 

substancias hidrofílicas através da membrana, mantendo a homeostase celular 

(FLOWER, 1996). No ser humano, NGAL está ligada a matriz de 

metaloproteinase-9 de neutrófilos, sendo produzida e liberada principalmente 

por neutrófilos ativados. Além disso, o NGAL também está expresso em menor 

quantidade em outros tecidos sob condições normais, como na próstata, útero, 

glândulas salivares, estômago, cólon, epitélio do trato respiratório e no rim 

(COWLAND; BORREGAARD, 1997).  

 No rim, NGAL apresenta expressão aumentada em células epiteliais 

tubulares em estágios iniciais da injúria (YUEN et al., 2006). Devido à sua 

resistência à degradação e ao seu pequeno tamanho molecular, o NGAL é 

filtrada no glomérulo e facilmente excretada e detectada na urina (MISHRA et 

al., 2003, 2005). Durante a lesão renal, a expressão de NGAL é induzida em 

segmentos proximais de maneira predominante, mas também em segmentos 

distais do néfron. O papel do NGAL parece ser de regeneração das células 

renais através do transporte de ferro durante a nefrogênese. De fato, estudos 

em camundongos com LRA por isquemia, tiveram melhora das injúrias no 

tecido renal após administração de NGAL externo (MISHRA et al., 2005). 

Sem a LRA e em condições normais, o NGAL é produzida em pequenas 

quantidades no néfron distal, e o NGAL sistêmico é filtrado pelo glomérulo e 

totalmente reabsorvida no túbulo proximal. Desse modo, pequenos níveis de 

NGAL são detectados na urina e no plasma. Durante a LRA, a expressão de 

NGAL é induzida no túbulo distal, resultando em um aumento tanto dos níveis 

urinários como sistêmicos de NGAL (figura 4). Além disso, na LRA a 

reabsorção tubular proximal está comprometida, diminuindo a reabsorção de 

NGAL e aumentando seus níveis urinários (DAVIDE BOLIGNANO, 2008; 

SCHMIDT-OTT, 2011). 
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Figura 4. Percurso e expressão do NGAL ao longo do néfron no rim saudável e 

durante a lesão renal aguda (LRA). Adaptado de (SCHMIDT-OTT, 2011). 

 

Vários contextos clínicos já implicaram o NGAL como biomarcador de 

diagnóstico precoce para a LRA, com diferentes cut-offs, sensibilidade e 

especificidade. No geral, tiveram vários estudos prospectivos com crianças 

submetidas a cirurgia cardíaca, onde as medidas de NGAL por ELISA 

revelaram aumento de 10 vezes ou mais na urina e no plasma, dentro das 2 e 

6 horas após a cirurgia no grupo que desenvolveu LRA, sendo depois 

confirmados em adultos (HO et al., 2015; MISHRA et al., 2005; WAGENER et 

al., 2008). A detecção precoce de LRA também foi avaliada na nefropatia 

induzida por contraste, em pacientes com sepse e com insuficiência cardíaca 

aguda e crônica na admissão hospitalar, (AGHEL et al., 2010; HIRSCH et al., 

2007; MD RALIB; MAT NOR; PICKERING, 2017). 

 

1.9. Kidney Injury Molecule-1 (KIM-1) 

 Kidney injury molecule-1 (KIM-1), também referida como TIM-1 e 

HAVCR-1, é uma glicoproteína transmembrana de tipo I que apresenta 104 

kDa em sua forma completa, que apresenta uma porção citoplasmática e outra 

porção extracelular (figura 5). A porção extracelular de KIM-1 é formada por um 

ectodomínio composto por um domínio de imunoglobulina com seis cisteínas 

ligadas em sítios de N-glicosilação, e um domínio de mucina, composta por 
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proteínas fortemente glicosiladas em sítios de O-glicosilação (BONVENTRE, 

2008, 2014; ICHIMURA; MOU, 2008). O ectodomínio do KIM-1 tem 

aproximadamente 90 kDa e é clivado por metaloproteinases (clivam 

proteoglicanos extracelulares), sendo essa a porção do KIM-1 que é liberada 

no lúmen tubular e depois excretada na urina (SABBISETTI; BONVENTRE, 

2012). 

 

 

Figura 5. Estrutura do Kidney injury molecule-1 (KIM-1). Adaptado de 

(ICHIMURA et al., 1998). 

 

Entre as características favoráveis do KIM-1 urinário como biomarcador 

renal, as principais são: sua expressão em células do túbulo proximal é maior 

que em outras células renais e que outros órgãos; o KIM-1 é indetectável no 

rim sadio, mas altamente expresso na membrana apical de células tubulares 

proximais durante a injúria, tornando o KIM-1 um biomarcador específico e 
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confiável para injúrias no túbulo proximal (BONVENTRE, 2014; CHATURVEDI; 

FARMER; KAPKE, 2009; WASUNG; CHAWLA; MADERO, 2015).  

Após o aumento da expressão de KIM-1 na membrana apical de células 

do túbulo proximal, o ectodomínio é clivado por metaloproteinases e liberado 

na urina. Um estudo demonstrou isso após verificar que os níveis de KIM-1 

urinário coletado próximo ao tempo de biópsia estiveram correlacionados com 

a expressão de KIM-1 no túbulo proximal de 100% das amostras de pacientes 

que tiveram alterações histológicas e da função renal indicativas de dano 

tubular (ZHANG et al., 2008). Outros estudos com ratos e camundongos que 

sofreram procedimento de isquemia e reperfusão demonstraram uma alta 

expressão de KIM-1 nas células do túbulo proximal, segmento S3, e um 

aumento da excreção urinária de KIM-1 (ICHIMURA et al., 2004). Além disso, 

esse aumento acontece no início da lesão, aumentando precocemente a 

excreção urinária de KIM-1 (VAIDYA et al., 2006). O aumento de KIM-1 parece 

está relacionado com seu papel em processos de regeneração dos túbulos 

proximais e medeia a fagocitose de células em apoptose durante e após a 

lesão (ICHIMURA et al., 2008; LIM et al., 2013). 

Han et al (2002) foram os primeiros a mostrar a associação do KIM-1 

urinário com a LRA em humanos. Eles avaliaram biópsias humanas de rim com 

necrose tubular aguda devido a isquemia e foi observado expressão tecidual 

aumentada de KIM-1 em todas as amostras, e também aumento de KIM-1 

urinário no grupo com isquemia e necrose tubular aguda, e no grupo com 

nefropatia induzida por contraste (HAN et al., 2002). Diversos outros estudos 

em diferentes contextos clínicos de LRA, também evidenciaram associação de 

KIM-1 urinário com variáveis clínicas de disfunção renal, tempo de 

hospitalização, necessidade de diálise, morte, e ótima especificidade e 

sensibilidade diagnóstica de KIM-1 em predizer o desenvolvimento de LRA 

(CARVALHO PEDROSA et al., 2015; KARAKUŞ et al., 2015; KASHANI; 

CHEUNGPASITPORN; RONCO, 2017; XU et al., 2011; ZHANG et al., 2008).  

A KIM-1 foi aprovada pela US Food and Drug Administration (FDA), 

como biomarcador de LRA na avaliação pré-clínica de novas drogas para 

doenças renais (DIETERLE et al., 2010). Além disso, um teste rápido semi-

quantitativo de KIM-1 foi desenvolvido, fornecendo uma maneira simplificada 
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de avaliar os níveis de KIM-1 urinário com resultados dentro de 15 minutos 

(VAIDYA et al., 2009). 

 

1.10. Monocyte Chemoattractant Protein-1 (MCP-1) 

 O Monocyte Chemoattractant Protein-1 (MCP-1) é uma proteína com 76 

aminoácidos que pertence a família CC das quimiocinas, sendo um membro de 

quimiocinas inflamatórias(KIM; TAM, 2011). MCP-1 foi a primeira quimiocina 

CC humana a ser descoberta, sendo uma das quimiocinas mais estudadas 

dessa família (KIM; TAM, 2011). MCP-1 atrai monócitos para várias condições 

fisiopatológicas. Além disso, pode induzir linfócitos T de memória, células 

natural killer e basófilos a liberarem enzimas como a histamina e expressar 

moléculas de adesão vascular, sendo desse modo um importante fator pró-

inflamatório (KIM; TAM, 2011). A regulação da expressão de MCP-1 na célula é 

devido a indutores que alteram o nível de transcrição do gene para o MCP-1 

humano, localizado no cromossomo 17, na região 17q11,2-q12 (LUBKOWSKI 

et al., 1997).  

A detecção de MCP-1 no tecido renal normal e em várias doenças renais 

teve início em 1995 (PRODJOSUDJADI et al., 1995). Desde então, a detecção 

de MCP-1 em tecidos renais e em amostras de urina tem sido estudado e 

associado com diversas doenças renais, como: nefropatia diabética (TESCH, 

2008), nefrite lúpica (ZOJA et al., 1997), nefropatia por IgA (STANGOU et al., 

2009), glomerulonefrite crescêntica (VIEDT; ORTH, 2002), e a glomerulonefrite 

membranoproliferativa (GRANDALIANO et al., 1997; ROVIN; DOE; TAN, 

1996). A MCP-1 pode ser produzida por vários tipos de células renais, incluindo 

células epiteliais tubulares, endoteliais, mesangiais e podócitos. (HALLER et 

al., 2016). A produção local de MCP-1 por essas células é uma resposta a 

estímulos de agentes indutores, os principais são a IL-1β, TNF-α e IFN-γ. 

Outras citocinas, como IL-4 e TNF-β, produtos exógenos, LPS, vírus e 

imunocomplexos também podem ser potentes indutores (HORA et al., 1992; 

KIM; TAM, 2011).  

Vários estudos já demonstraram o envolvimento dos níveis urinários de 

MCP-1 com o desenvolvimento e progressão de alterações histológicas renais 

associadas com alterações inflamatórias renais, incluindo na nefrite lúpica e 
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nefropatia diabética (SHOUKRY; BDEER; EL-SOKKARY, 2015). Rovin et al., 

(1996) quantificaram o MCP-1 urinário em pacientes com diversos tipos de 

lesão glomerular e correlacionaram com níveis séricos de MCP-1 e parâmetros 

clínicos de função renal. Eles observaram que os níveis de MCP-1 urinário foi 

seis vezes maior na lesão glomerular ativa (crescente, necrose e proliferação 

endocapilar) do que em lesões glomerulares menos ativa (expansão e 

proliferação mesangial, esclerose segmentar). Outros estudos mostram a 

presença de MCP-1 no glomérulo e, sobretudo em lesões tubulointersticiais 

com correlação ao infiltrado de macrófagos (COCKWELL et al., 1998; 

SEGERER et al., 2000).  

Todas as evidências clínicas e modelos experimentais demonstraram 

que o MCP-1 desempenha funções críticas no desenvolvimento de doenças 

renais (AMANN; TINZMANN; ANGELKORT, 2003; WADA et al., 2000). 

Estudos recentes apontam um importante papel da MCP-1 em alterações não 

só glomerulares, mas também do dano tubular renal (ENDO et al., 2016). 

Desse modo, a nefrite tubulointersticial observada na leishmaniose visceral se 

enquadra nas funções e presença do MCP-1 em mecanismos de lesão renal. A 

investigação da patogênese que envolve o MCP-1 nas doenças renais é 

importante para caracterizar e explicar mecanismos de lesão renal nesse 

contexto clínico. 

Portanto, apesar de diversos tipos de nefropatias serem detectadas na 

LV em diversos contextos clínicos, o diagnóstico quase sempre é tardio, sendo 

a disfunção renal uma importante causa de complicações dessa doença. Desse 

modo, o diagnóstico precoce da doença renal tem impacto importante na 

sobrevida desses pacientes. Além disso, os mecanismos de lesão renal não 

são totalmente compreendidos em muitos casos, o que dificulta a intervenção 

terapêutica. Dai a importância da investigação de novas variáveis que podem 

estar associadas precocemente com as nefropatias observadas não só na LV, 

como também em outras doenças infecciosas.  
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

Avaliar o papel de novos biomarcadores renais no diagnóstico e nos 

mecanismos de alterações renais em pacientes com leishmaniose visceral 

antes do tratamento específico.  

 

2.1. Objetivos Específicos 

 

• Caracterizar os parâmetros laboratoriais dos pacientes com LV; 

• Conhecer os níveis de novos biomarcadores renais nos pacientes com 

LV e investigar seu papel na identificação precoce de LRA; 

• Avaliar os níveis de biomarcadores inflamatórios associados a gravidade 

da LV; 

• Investigar a correlação entre os achados clínicos com os novos 

biomarcadores renais e a influência de fatores inflamatórios nessa 

associação; 

 Determinar a acurácia (sensibilidade e especificidade) dos 

biomarcadores no diagnóstico precoce de LRA 

 Apontar mecanismos de lesão renal nos pacientes com LV, usando os 

novos biomarcadores renais. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Tipo de estudo  
Trata-se de estudo prospectivo com pacientes diagnosticados com 

leishmaniose visceral (LV) atendidos em ambiente hospitalar para tratamento 

com tratamento específico contra a doença. 

3.2.  Locais e período do estudo 

O estudo foi realizado em Fortaleza-CE, com pacientes atendidos no 

Hospital São José de Doenças Infecciosas (HSJ), hospital de referência em 

doenças infecciosas no Estado do Ceará, integrante da rede SUS - Sistema 

Único de Saúde. Os pacientes foram recrutados no período de abril de 2015 a 

janeiro de 2017. 

3.3.  Critérios de inclusão e exclusão 

Foram incluídos pacientes de ambos os sexos, com idade entre 18 e 65 

anos, com diagnóstico confirmado de leishmaniose visceral internados no HSJ 

para tratamento com antimonial pentavalente ou anfotericina B.  

Os critérios de exclusão foram: 

a) Pacientes com diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 ou 2, 

hipertensão arterial sistêmica (pressão arterial sistólica ≥ 140 

mmHg e/ou pressão arterial diastólica ≥ 90 mmHg) e/ou 

insuficiência cardíaca; 

b) Pacientes com história de doença renal prévia (aguda ou crônica), 

litíase renal e uso de drogas nefrotóxicas (exceto antimonial 

pentavalente ou anfotericina usados para o tratamento 

específico); 

c) Gestantes; 

d) Tempo de internação menor que 48 horas; 

e) Pacientes que tiveram creatinina sérica maior que 2mg/dL na 

admissão hospitalar; 
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f) Pacientes co-infectados com HIV dentre outras doenças 

infecciosas também foram excluídos; 

3.4.  População do estudo 

 Foram estudados 82 pacientes com diagnóstico confirmado de LV. 

Foram coletadas amostras de sangue e urina dos pacientes e analisados 

parâmetros clínicos. Os pacientes foram acompanhados durante o período de 

internação para avaliação da função renal e análise do desenvolvimento de 

lesão renal aguda (LRA). Desse modo, o grupo de pacientes com LV foi 

dividido em dois sub-grupos de acordo com o desenvolvimento de LRA. Além 

disso, um grupo controle composto por 13 voluntários sadios foi adicionado 

para comparação com os grupos com LV. 

3.5.  Dados clínicos 

  O tempo de internação hospitalar, o desenvolvimento de LRA, a pressão 

arterial sistêmica, idade, gênero, cor, o tipo de tratamento para LV, a presença 

de doença crônica e infecções secundárias foram os principais dados clínicos 

coletados. 

3.6.  Coleta e processamento de amostras biológicas 

Foram coletadas amostras de sangue venoso e de urina dos grupos 

incluídos. Foi coletado no mínimo 10 mL de urina em pote coletor estéril, 

entregue ao paciente diagnosticado com LV e ao grupo controle após 

assinatura do TCLE. A urina foi então centrifugada a 1000g por 15 minutos 

para a remoção do sedimento urinário, incluindo células dentre outros. O 

sobrenadante urinário foi aliquotado para quantificação da creatinina urinária, 

eletrólitos urinários, albuminúria, proteinúria e dos novos biomarcadores renais. 

Depois, as alíquotas foram imediatamente congeladas a -80ºC até o dia das 

análises. 

O sangue venoso foi coletado em tubos BD Vacutainer ® com ativador 

de coágulo e gel separador para separação e obtenção de soro de alta 

qualidade, e em tubos com EDTA para hemograma. Após 15 minutos da 

coleta, o sangue foi centrifugado a 3500 rpm por 15 minutos para obtenção do 
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soro. As amostras de soro foram aliquotadas e congeladas a -80ºC para 

análises bioquímicas e quantificação de novos biomarcadores a nível 

sistêmico. 

3.7.  Análises laboratoriais 

Hemograma (hemoglobina, hematócrito, contagem de leucócitos, 

plaquetas), dosagens séricas de creatinina (mg/dL), ureia (mg/dL), sódio 

(mEq/L), potássio (mEq/L), aspartato aminotransferase-AST (U/L), alanina 

aminotransferase-ALT (U/L),  bilirrubina total e frações direta e indireta (mg/dL), 

albumina (g/dL) globulinas (g/dL) e relação albumina/globulina em analisador 

automático de bioquímica (Cobas C111, Roche ®). 

O sódio e potássio séricos foram quantificados por um analisador 

eletrodo íon seletivo (9180, Analisador de eletrólitos, Roche ®).  

3.8.  Análise da função renal 

Para análise da função renal o ritmo de filtração glomerular foi 

estimado (RFGe) usando a fórmula CKD-EPI “Chronic Kidney Disease 

Epidemiology Collaboration” (LEVEY et al., 2009), que é baseada na dosagem 

de creatinina sérica (Cr): 

 Para mulheres com creatinina <0,7mg/dL (62mmol):  

TFG = 144 x (Cr/0,7)-0.329 x (0,993)idade. 

 

 Para mulheres com creatinina >0,7mg/dL (62mmol):  

TFG = 144 × (Cr/0,7)-1.209 x (0,993)idade. 

 

 Para homens com creatinina <0,9mg/dL (80mmol):  

TFG = 141 x (Cr/0,9)-0.411 x (0,993)idade. 

 

 Para homens com creatinina >0,9mg/dL (80mmol): 

TFG = 141 × (Cr/0,9)-1.209 x (0,993)idade. 

 Além disso, foram feitas dosagens bioquímicas na urina para avaliação 

clínica da função tubular e glomerular. Para a função tubular, foram calculadas 
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a fração de excreção de sódio e potássio, onde utiliza os valores quantificados 

dos eletrólitos no soro e na urina através do analisador eletrodo íon seletivo 

(9180, Analisador de eletrólitos, Roche ®). 

 Fração de excreção de sódio e de potássio: 

FENa+ = (UNa+*PNa+) / (Ucr*Pcr) x 100 

FEK+ = (UK+*PK+) / (Ucr*Pcr) x 100 

Onde: UNa+ e  UK+ Concentração urinária de sódio e potássio 

(mEq/L), 

PNa+ e PK+ Concentração plasmática de sódio e potássio (mEq/L), 

Ucr e Pcr Concentração urinária e plasmática de creatinina (mg/dL). 

 

Para a função glomerular, além do RFGe foram avaliados a proteinúria 

e albuminúria nos grupos. A proteinúria foi quantificada através de método 

colorimétrico, pela reação com o vermelho de pirogalol. Nessa reação, o 

vermelhor de pirogalol reage com o molibdato de sódio formando um complexo 

que, quando combinado com a proteína em meio ácido (urina) desenvolve um 

cromóforo de cor azul, com o máximo de absorção em 600 nm. A absorbância 

resultante é diretamente proporcional à concentração de proteína na amostra 

(Labtest ).  

Para determinação quantitativa de albumina na urina (albuminúria) foi 

utilizado o ensaio imunoturbidimétrico. Nesse ensaio anticorpos anti‐ albumina 

reagem com o antígeno (albumina) na amostra de urina e formam complexos 

albumina/anti-albumina aglutinados. Estes complexos são quantificados 

através da turbidimetria, método de espectrofotometria que é capaz de medir a 

redução da transmissão de luz em um meio causado pela turbidez de uma 

amostra, que nesse caso aumenta quanto maior for a concentração de 

albumina e consequentemente de complexos formados. O equipamento 

utilizado para análise foi o Cobas C111, Roche ®.  

Além disso, a creatinina urinária também foi mensurada no Cobas 

C111, Roche ®. Todos os marcadores clínicos urinários, bem como os novos 

biomarcadores renais urinários avaliados no presente estudo, tiveram seus 
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valores ajustados pelo valor da creatinina urinária, eliminando o viés da 

diferença de concentração urinária entre as amostras dos pacientes (WAIKAR; 

SABBISETTI; BONVENTRE, 2010). A proteinúria e a albuminúria foram 

expressas em “mg/g-Creatinina”. 

3.9.  Classificação quanto ao desenvolvimento de lesão renal aguda (LRA) 

O desenvolvimento de lesão renal aguda (LRA) foi avaliada e 

classificada conforme critérios da Kidney Disease Improving Global Outcome 

(KDIGO) (KELLUM; LAMEIRE; KDIGO AKI GUIDELINE WORK GROUP, 

2013). O estágio I da LRA foi definido pelo aumento da creatinina sérica ≥0,3 

mg/dL e/ou aumento de 1,5-1,9 vezes em relação a creatinina basal. O estágio 

2 de LRA foi determinado por um aumento de 2,0-2,9 vezes e o estágio 3 de 

LRA foi definido como um aumento de 3 vezes em relação à creatinina basal, 

ou ainda um valor de creatinina ≥4,0 mg/dL. A creatinina basal foi o menor nível 

de creatinina sérica do paciente detectada da admissão até a alta hospitalar 

(tabela 1). Com isso, os pacientes com LV foram divididos em dois grupos para 

análise dos resultados: o grupo “LRA” que tiveram LRA estágio 1, 2 ou 3 

durante a internação e o grupo “sem LRA” que não apresentaram LRA. 

Tabela 1. Critérios do KDIGO para classificação de lesão renal aguda de 
acordo com os níveis de creatinina sérica. 

Estágios (KDIGO) Creatinina sérica 

1 Aumento de 1,5 – 1,9 vezes ou ≥0,3 mg/dL em 

relação a creatinina basal 

2 Aumento de 2,0 – 2,9 vezes em relação a 

creatinina basal 

3 Aumento de 3 vezes ou ≥4,0 mg/dL em relação a 

creatinina basal 

Adaptado de (KELLUM; LAMEIRE; KDIGO AKI GUIDELINE WORK GROUP, 

2013).  
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3.10.  Quantificação dos novos biomarcadores renais e biomarcadores 

inflamatórios 

 Os novos biomarcadores renais (NGAL, KIM-1, MCP-1) e biomarcadores 

inflamatórios (PCR, IFN-y e IL-6) foram quantificados a partir de alíquotas 

específicas das amostras separadas no dia da coleta. Para todas essas 

quantificações foi utilizada a técnica do ELISA, um ensaio imunoenzimático de 

alta sensibilidade e especificidade. Kits comerciais de ELISA foram adquiridos 

da marca R&D Systems ® (R&D Systems, Minneapolis, MN, USA), com 

reagentes suficientes para 5 a 15 placas com 96 testes por placa dependendo 

do biomarcador. Para amostras de urina, a concentração dos biomarcadores 

urinários foram corrigidos pelos níveis de creatinina urinária (WAIKAR; 

SABBISETTI; BONVENTRE, 2010). 

 Todos os kits de ELISA foram do tipo sanduíche, um método mais rápido 

e eficaz. No geral, os procedimentos da análise para cada kit foram (Figura 8): 

 

a) Sensibilização: No primeiro dia, foi feita a sensibilização da placa de 96 

poços (360 μL/poço) de poliestireno (UltraCruz® ELISA Plate)  com base plana 

e alta afinidade para ligação de anticorpos. A sensibilização foi feita com a 

adição de anticorpos primários (100 uL/poço), previamente diluídos em PBS, 

que tem especificidade a epítopos do biomarcador humano a ser quantificado. 

Após a adição do anticorpo, a placa foi selada e incubada overnight a 

temperatura ambiente sob agitação de 300rpm. 

b) Bloqueio: No segundo dia, a placa sensibilizada com anticorpo primário foi 

lavada com solução de lavagem (PBS-Tween 0,1%) por 3 vezes com 

300uL/poço, para a retirada de anticorpos que não se ligaram a placa. Depois 

foi feito o bloqueio da placa com a adição de 300uL/poço da solução Bloqueio 

(PBS-BSA 1%). A placa foi selada e incubada por 1 hora a temperatura 

ambiente. Depois foi novamente lavada por 3 vezes com 300uL/poço. 

c) Preparação e adição da curva padrão à placa: cada kit contem o padrão, 

proteína recombinante do biomarcador humano, em uma concentração 

conhecida após a reconstituição com a solução diluente (PBS-BSA 1%). A 

partir do padrão reconstituído é feita a curva padrão para análise dos 
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resultados (figura 7). Para isso,  foi feita a diluição seriada do padrão, 

totalizando 7 diluições ou 7 pontos da curva padrão (curva linear). 

 

 

 

Figura 7. Curva de calibração linear, ELISA sanduíche. A curva padrão é feita em 

todos os ensaios e gera uma reta linear. A equação da reta (y=ax+b) é utilizada para 

calcular resultados desconhecidos (as amostras dos pacientes testadas) no ensaio, 

onde “x” é o valor de absorbância encontrado na amostra e “y” é o resultado final 

(concentração do biomarcador na amostra) encontrado no cálculo da geração da reta 

feita no programa Microsoft Excel 2003. Adaptado de: Human lipocalin-2/NGAL kit 

Datasheed (DY1757-Duoset, R&D Systems®). 

 

 

d) Diluição e adição das amostras biológicas: as amostras de soro ou urina 

dos pacientes foram separadas e descongeladas a temperatura ambiente, 

submetidas ao vortex e depois centrifugadas para sedimentação de dendritos. 

No caso de amostras de urina, uma parte foi levada para a quantificação de 

creatinina urinária no mesmo dia. As amostras de urina ou soro foram 
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previamente diluídas, se necessário, na solução diluente e depois adicionadas 

na placa para a ligação do biomarcador presente na amostra ao anticorpo 

primário específico previamente fixado na placa. As placas foram então seladas 

e incubadas por 1 hora a temperatura ambiente sob agitação de 300 rpm. Nova 

lavagem foi feita para a retirada de não-ligantes. 

e) Adição e ligação do anticorpo secundário (conjugado a biotina): nessa 

etapa o anticorpo de detecção biotinilado (conjugado a biotina) é diluído na 

concentração de trabalho e adicionado a placa (100 uL/poço). Esse anticorpo é 

específico a outros epítopos do biomarcador fixado no anticorpo primário. As 

placas foram então seladas e incubadas por 1 hora a temperatura ambiente 

sob agitação de 300 rpm. Nova lavagem foi feita para a retirada de anticorpos 

não-ligantes. 

f) Adição e ligação da estreptavidina-HRP: Após a diluição, a estreptavidina 

ligada a enzima peroxidase é adicionada na placa (100 uL/poço). A biotina, 

conjugada ao anticorpo secundário já fixado, se liga a estreptavidina nessa 

etapa. As placas foram então seladas e incubadas por 20 minutos a 

temperatura ambiente sob agitação de 300 rpm ao abrigo da luz. Nova lavagem 

foi feita para a retirada de não-ligantes. 

g) Quantificação do complexo imobilizado (Anticorpo primário-

Biomarcador - Anticorpo secundário – biotina - estreptavidina-

peroxidase): nessa etapa foi feito o monitoramento da atividade da peroxidase 

na presença de um substrato cromógeno, 3,3’,5,5’-tetra-metilbenzidina (TMB 

ELISA substrate-High Sensitivity, Abcam®). Após a adição do TMB (100 

uL/poço), a placa foi incubada por 5 a 30 minutos, dependendo do 

desenvolvimento da cor azulada, representando a concentração de 

biomarcador na amostra.  

h) Parada da reação do TMB: ao atingir a coloração ideal a reação foi parada 

com a adição de ácido sulfúrico a 2 Normal (100 uL/poço), produzindo uma cor 

amarelada. A intensidade da cor gerada foi medida usando um 

espectofotómetro a 450 nm, com filtro de 570 nm. O aumento da absorbância é 

diretamente proporcional a concentração do biomarcador na amostra. 
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Figura 8. Princípio do método ELISA sanduíche. No ELISA sanduíche, o anticorpo é adicionado 

primeiro e se liga a placa. Depois é adicionado a amostra biológica processada (soro ou urina) que 

contem o biomarcador a se quantificado. Depois é adicionado o anticorpo secundário, formando o 

“sanduíche” anticorpo - biomarcador – anticorpo. Os demais processos envolvem a adição da enzima 

(peroxidase) e do substrato TMB (3,3’,5,5’-tetra-metilbenzidina), responsáveis pela reação química que 

leva a mudança de cor no meio. Por fim a intensidade da cor adquirida é avaliada por 

espectofotometria. Adaptado de: (VAIDYA et al., 2006). 

 

3.11.  Análise Estatística 

Os dados categóricos foram expressos como frequência de contagem 

absoluta e porcentagens e comparados usando o teste Qui-quadrado. Todas 

as variáveis foram testadas para distribuição normal usando o teste de Shapiro-

Wilk. As variáveis distribuídas normalmente ou quase normais foram relatadas 

como a média ± desvio padrão, e para dados não-normais como mediana e 

amplitude interquartil. O teste t de Student, ANOVA ou o teste de Kruskal-

Wallis foram aplicados para comparar médias ou medianas de variáveis 

contínuas de acordo a distribuição dos dados entre grupos controle saudáveis 

e pacientes com LV com ou sem lesão renal aguda. As correlações entre os 

novos biomarcadores renais e parâmetros clínicos foram avaliadas através da 

correlação de Pearson ou pelo Rho de Spearman, conforme apropriado. Os 

modelos de regressão logística foram utilizados para avaliar a associação entre 
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os biomarcados renais e o desenvolvimento de LRA em pacientes com LV. 

Idade, gênero, variáveis envolvidas em complicações da LV (globulinas, 

albumina, aspartato aminotransferase, hemoglobina, glóbulos brancos e 

plaquetas), IFN-y e PCR foram testadas em diferentes modelos. A capacidade 

dos níveis de biomarcadores renais na admissão em prever ou diagnosticar 

precocemente a LRA em pacientes com LV foi avaliada usando a área sob a 

curva ROC (AUC-ROC), bem como usando o cut-off de maior sensibilidade e 

especificidade. As análises estatísticas foram feitas utilizando o programa 

SPSS para macOS, versão 21.0 (IBM, EUA). Os gráficos de dispersão vertical 

foram realizados usando GraphPad Prism 5 para Windows (versão 5.01). 

 

3.12. Aspectos éticos 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa 

envolvendo seres humanos do Hospital Universitário Walter Cantídio da 

Universidade Federal do Ceará; CAAE: 41685514.3.0000.5045 (ANEXO 1), e 

no Hospital São José de Doenças Infecciosas; CAAE:41685514.3.3001.5044 

(ANEXO 2). 

 Os pacientes receberam informações sobre a importância da pesquisa e 

conforme aceitação do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

(ANEXO 3) por escrito para participação na pesquisa. O anonimato foi 

garantido e assegurada a confidencialidade, privacidade, proteção da imagem, 

garantindo a utilização das informações em benefício das pessoas e utilizadas 

apenas no âmbito deste estudo.  
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4. RESULTADOS 

4.1. Características demográficas, clínicas e laboratoriais do grupo com 

leishmaniose visceral 

No total, tiveram diagnóstico confirmado 82 pacientes com leishmaniose 

visceral. Desse modo, foram coletadas amostras de soro e urina desses 82 

pacientes antes do início do tratamento específico. Contudo após critérios de 

exclusão foram incluídos e acompanhados um total de 50 pacientes. Entre os 

pacientes excluídos (n=32), 10 (31,3%) apresentaram hipertensão ou diabetes, 

6 (18,7%) apresentaram nível de creatinina sérica > 2 mg/dL na admissão e 16 

pacientes (50%) tiveram permanência hospitalar inferior a 48 horas (Figura 9). 

Entre os pacientes com LV hospitalizados e acompanhados (n=50), 

apenas 7 pacientes tiveram tratamento com glucantime (14%), os demais 

utilizaram principalmente anfotericina B lipossomal (82%), mas também 

anfotericina B desoxicolato (4%). Em relação a avaliação quanto ao 

desenvolvimento de lesão renal aguda (LRA) durante a internação, baseado 

nos critérios do KDIGO, os pacientes com LV foram divididos em dois 

subgrupo, grupo "LRA" (que desenvolveu LRA) e "Sem LRA" (não desenvolveu 

LRA). O desenvolvimento da LRA foi observado em 23 pacientes (46%). Ao 

avaliar os estágios de LRA, foi observado que a maioria dos pacientes 

apresentaram estágio 1 de LRA (n=20, 40%) e apenas 3 pacientes tiveram 

estágio 2 (6%). Entre os pacientes com LV seguidos durante a internação 

hospitalar, um evoluiu a óbito (2%), o qual havia apresentado estágio 2 de LRA. 

Um grupo controle sadio com 13 voluntários foi adicionado as análises, 

comparando as variáveis entre o grupo total de pacientes com LV, e também 

comparação entre os subgrupos dos pacientes com LV de acordo com o 

desenvolvimento de LRA ou não (figura 9). 
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Figura 9. Fluxograma da população de estudo com a quantidade de pacientes que foram 

excluídos e dos grupos formados e avaliados. LV: leishmaniose visceral; LRA: lesão renal 

aguda; Kidney Disease Improving Global Outcome (KDIGO). 

 

Os pacientes com LV foram principalmente do sexo masculino (86%) e a 

idade média era de 45±19 anos. Quando comparados ao grupo controle sadio, 

o grupo total dos pacientes com LV apresentaram distúrbios importantes 

causados pelo possível ataque do Leishmania sobre o sistema 

reticuloendotelial, incluindo distúrbios hematológicos e pancitopenia 

(diminuição da hemoglobina, hematócrito, plaquetas e leucócitos), 

hipoalbuminemia, hipergamaglobulinemia e distúrbios hepáticos com níveis 

elevados de enzimas hepáticas e  de bilirrubina total (Tabela 2). 
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Tabela 2. Dados clínicos e laboratoriais dos pacientes com leishmaniose visceral. 

 Leishmaniose visceral 
(n=50) 

     Idade (anos)  45±19 

     Gênero masculino (%) 43 (86) 

     Tempo de internação (dias) 14±12 

     Desenvolvimento de LRA (%) 23 (46) 

     Pressão sistólica (mmHg) 119±16 

     Hemoglobina (g/dL) 8,0±2,4 

     Hematócrito (%) 26,5±5,1 

     Leucócitos (por mm3) 2365±1248 

     Plaquetas (10³ /mm³) 105±68 

     Globulinas (g/dL) 4,4±1,7 

     Albumina (g/dL)  3,0±0,7 

     Relação Albumina/Globulina 0,77±0,3 

     TGO (U/L)  77±64 

     TGP (U/L)  63±69 

     Bilirrubina total (mg/dL) 1,1±1,5 

     Glicose (mg/dL) 107±45 

     Sódio (mEq/L)  137±5 

     Potássio (mEq/L) 4,1±0,5 

Dados apresentados como média±desvio padrão ou como número absoluto e porcentagem 
entre parêntesis. TGO, transaminase glutâmico-oxalacética; TGP, transaminase glutâmico-
pirúvica; LRA, lesão renal aguda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

53 

4.2. Níveis dos biomarcadores renais nos pacientes com LV de acordo 

com o desenvolvimento de lesão renal aguda 

A comparação dos pacientes com LV com o grupo controle mostrou 

diferença significativa nos níveis de creatinina sérica (1,1±0,6 vs 0,81±0,1 

mg/dL, p<0,05), fração de excreção de potássio (6,7±3,6 vs 3,4±1,3 mg/dL, 

p<0,05), proteinúria (410,5±333,7 vs 16,5±26,5 mg/g-Cr, p<0,001) e 

albuminúria (16±12 vs 2,3±3,2, p<0,01). Já em relação aos novos 

biomarcadores renais, houve significância em todos os biomarcadores 

analisados quando comparado o grupo total de pacientes com LV com o 

controle sadio.  

Ao dividir os grupos de pacientes de acordo com o desenvolvimento de 

LRA durante a internação, o grupo "LRA" apresentou significativamente maior 

tempo de permanência hospitalar (Tabela 3). Na admissão, o grupo "LRA" 

apresentou significativamente, maiores níveis de creatinina sérica e diminuição 

do ritmo de filtração glomerular estimado (RFGe) quando comparados ao grupo 

"Sem LRA" e controle saudável. Em relação a fração de excreção de sódio e 

potássio, houve diferença significativa apenas na fração de excreção de 

potássio, tanto o grupo com LRA e o sem LRA tiveram excreção elevada de 

potássio comparados ao controle. A proteinúria e a albuminúria, sobretudo a 

proteinúria, estiveram elevadas de maneira significativa em ambos os grupos 

de pacientes com LV quando comparados com o grupo controle, mas quando 

comparados entre si, não houve significância (Tabela 3). 

Em relação aos novos biomarcadores renais, o nível médio de NGAL 

sérico (sNGAL) esteve aumentado no grupo "LRA" em comparação com o 

grupo "Sem LRA" (200,3 ± 59,1 vs 136,1 ± 56,2 ng/mL, p <0,01) e até mesmo 

entre o grupo "Sem LRA" em comparação com indivíduos saudáveis (136,1 ± 

56,2 vs 82,8 ± 27 ng/mL, p <0,01) (figura 10). No grupo “LRA” a média de 

NGAL (15,8 ± 8,4 ng/mg-Cr) e KIM-1 urinários (2,21 ± 2,0 ng/mg-Cr) e as 

medianas com amplitude interquartil dos níveis de MCP-1 (427, 72-659, pg/mg-

Cr) urinários foram significativamente maiores (p<0,05) apenas em comparação 

com o controle saudável (Tabela 3 e figura 11).  
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Tabela 3. Tempo de internação e níveis dos biomarcadores renais em pacientes com 

leishmaniose visceral de acordo com o desenvolvimento de LRA na internação. 

 
Controle 

(n=13) 

Sem LRA 

(n=27) 

LRA        

(n=23) 
P  

Tempo de internação (dias) - 12 (5-15) 13 (11-18) 0,018a 

Marcadores renais 

clínicos 
    

     Creatinina (mg/dL) 0,81±0,1 0,89±0,2 1,11±0,36# 0,002 b 

     Uréia(mg/dL) 30±10 27±9 42±22** 0,004 b 

     RFGe (mL/min/1,73m²)                            114±12 103±21 76±35# <0,001b 

     FENa
  0,37±0,24 0,44±0,31 0,47±0,46 0,759 b 

     FEK 3,4±1,3 7,8±3,5* 8,7±3,1* <0,001b 

     Proteinúria (mg/g-Cr) 16,5±26,5 420±360* 394±294* 0,001b 

     Albuminúria (mg/g-Cr) 2,3±3,2 12,8±10,4* 18,2±11,8* <0,001 b 

Biomarcadores renais     

     sNGAL (ng/mL) 82,8±27,2 136,1±56,2* 200,3±59,1# <0,001 b  

     uNGAL (ng/mg-Cr)  8,1±7,2 11,5±5,2 15,8±8,4* 0,016 b 

     uKIM-1 (ng/mg-Cr) 0,72±0,37 1,63±0,87 2,21±2,0* 0,016 b 

     uMCP-1 (pg/mg-Cr) 56 (42-82) 243 (68-451) 427 (72-659)* 0,039 c 

Dados apresentados como média±desvio padrão ou como número absoluto e porcentagem entre 

parêntesis, ou ainda como mediana e amplitude interquartil (quartil 1 - quartil 3) para uMCP-1 e 

uVEGF. RFGe, ritmo de filtração glomerular estimada pela fórmula CKD-EPI. “g-Cr” ou “mg-Cr”, 

concentração do biomarcador corrigida pela concentração urinária de creatinina. FE, Fração de 

excreção. sNGAL e uNGAL, neutrophil gelatinase-associated lipocalin sérico e urinário, 

respectivamente. uKIM-1, kidney injury molecule-1 urinário; uMCP-1, monocyte chemotactic 

protein-1 urinário. uVEGF, vascular endothelial growth factor urinário. * p<0.05 comparado ao 

controle sadio. ** p<0.05 comparado com “Sem LRA”.# p<0.05 comparado com o controle sadio e 

com o grupo “Sem LRA”. a  Teste de Mann-Whitney; b ANOVA; c Kruskal Wallis. 
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Figura 10. Níveis de média de NGAL sérica (sNGAL) em pacientes com 
leishmaniose visceral na admissão hospitalar de acordo com o 
desenvolvimento de LRA durante a internação. # p<0,05 em “LRA” vs “Sem 
LRA”. **p<0,05 em LRA vs Controle. *p<0,05 em “Sem LRA” vs controle. 
 
 

 
Figura 11. Níveis urinários dos biomarcadores renais estudados em pacientes 
com leishmaniose visceral na admissão hospitalar e de acordo com o 
desenvolvimento de LRA durante a internação. Gráficos expressos como 
dispersão vertical dos dados, com mediana e quartis. *p<0,05 
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4.3. Níveis de IFN-y, PCR e IL-6 nos pacientes com LV de acordo com o 

desenvolvimento de lesão renal aguda 

Em relação aos biomarcadores inflamatórios, os níveis de Proteína C-

Reativa (PCR) e da interleucina-6 (IL-6), foram maiores nos pacientes com LV 

do que no grupo saudável (p<0,001). Por outro lado, os níveis sistêmicos de 

IFN-y foram menores no grupo de pacientes com LV do que o controle 

saudável (p <0,001). Não houve diferença significativa entre os pacientes com 

LV que desenvolveram LRA comparados aos que tiveram LRA (Figura 12). 

 

 
Figura 12. Níveis de interleucina-6 (IL-6), interferon-gamma (INF-y) e proteína 
C-reativa (PCR) sistêmicos de pacientes com leishmaniose visceral na 
admissão hospitalar e de acordo com o desenvolvimento de LRA durante a 
internação. Gráficos expressos como dispersão vertical dos dados, com 
mediana e quartis. *p<0,05 
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4.4. Correlações entre os novos biomarcadores renais e os parâmetros 

renais clínicos em pacientes com LV 

Na análise de correlações, os níveis dos novos biomarcadores renais da 

admissão hospitalar foram avaliados quanto à sua associação com parâmetros 

renais clínicos nos pacientes com LV. Além disso, para avaliar uma possível 

interferência por fatores imunológicos nessas correlações, foram feitas 

correlações parciais, ajustadas para níveis sistêmicos de IFN-y e PCR, que 

tiveram níveis significativamente aumentados nos pacientes (Tabela 4). 

O KIM-1 urinário (uKIM-1), apresentou correlações moderadas com a 

creatinina sérica (r=0,389, p=0,017), uréia sérica (r=0,397, p<0,05), proteinúria 

(r=0,419, p<0,05), albuminúria (r=0,442, p<0,01) e correlação inversa com 

sódio sérico (r=-0,490, p<0,05). Após o ajuste com IFN-y e PCR, o uKIM-1 

permanece correlacionado apenas com a proteinúria (r=0,577, p<0,05). MCP-1 

urinário (uMCP-1) e o NGAL urinário (uNGAL) estiveram correlacionados com a 

albuminúria, no entanto, somente o uMCP-1 permaneceu associado após a 

correlação ajustada (r=0,571, p<0,05) (figura 13). 

Em relação aos níveis de NGAL sérico (sNGAL), houve correlações 

positivas entre a creatinina sérica (r=0,487, p<0,001), ureia (r=0,583, p <0,001), 

albuminúria (r=0,350, p<0,05) e correlação negativa com o sódio sérico (r=-

0,507, p=0,01) e com o ritmo de filtração glomerular estimado (RFGe) (r =-

0,447, p<0,01). Nas correlações ajustadas, o sNGAL permaneceu 

correlacionada com a creatinina, ureia, diminuição do RFGe e com a 

albuminúria (figura 13). Assim, a sNGAL esteve associada com a maioria dos 

parâmetros renais clínicos importantes, mesmo com a influência de mediadores 

inflamatórios como a INF-y e a IL-6 (Tabela 4). 
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Tabela 4. Correlações de Pearson e Spearman entre parâmetros clínicos renais e novos 
biomarcadores em pacientes com leishmaniose visceral. 

 sNGAL uNGAL uKIM-1 uMCP-1 

 
r  p r  p r p rho p 

Creatinina (mg/dL) 0,487* <0,001 0,118 0,481 0,389* 0,017 0,153 0,359 

Uréia (mg/dL) 
0,583* <0,001 0,251 0,152 0,397* 0,022 0,166 0,349 

RFGe (mL/min/1,73m²) -0,447* 0,001 -0,226 0,172 -0,195 0,248 -0,294 0,074 

Sódio (mEq/L) -0,507* 0,010 -0,307 0,135 -0,490* 0,015 -0,128 0,542 

Proteinúria (mg/g-Cr) 
0,239 0,221 0,203 0,301 0,419* 0,030 -0,159 0,420 

Albuminúria (mg/g-Cr) 
0,350* 0,031 0,509* 0,001 0,442* 0,006 0,455* 0,004 

Correlações ajustadas    

(IFN-y e PCR) 
        

Creatinina (mg/dL) 0,474* 0,045 
- 

- 
-0,106 0,732 

- 
- 

Uréia (mg/dL) 
0,617* 0,008 - - -0,230 0,450 - - 

TFG (mL/min/1,73m²) -0,532* 0,028 - - - - - - 

Proteinúria (mg/g-Cr) 
0,239 0,221 0,203 0,301 0,419* 0,030 -0,159 0,420 

Albuminúria (mg/g-Cr) -0,532* 0,028 0,289 0,296 -0,064 0,835 0,571* 0,033 

r de Pearson; Rho de Spearman. *Correlações significantes; p<0,05. RFGe, Ritmo de filtração glomerular estimado pela fórmula CKD-

EPI.sNGAL e uNGAL, neutrophil gelatinase-associated lipocalin sérica e urinária, respectivamente; uKIM-1, kidney injury molecule-1 

urinária; uMCP-1, monocyte chemotactic protein-1 urinária. 
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Figura 13. Gráficos de dispersão mostrando as correlações significativas, mesmo após o 
ajuste com fatores inflamatórios, dos novos biomarcadores renais com parâmetros 
renais clínicos na admissão hospitalar. TFG: Ritmo de filtração glomerular estimado pela 
fórmula CKD-EPI. sNGAL e uNGAL, neutrophil gelatinase-associated lipocalin sérica e 
urinária, respectivamente; uKIM-1, kidney injury molecule-1 urinária; uMCP-1, monocyte 
chemotactic protein-1 urinária.. 

 

 

4.5. NGAL sérico associado precocemente com o desenvolvimento de 

LRA nos pacientes com LV 

Na admissão hospitalar, os níveis de sNGAL estaviveram aumentados 

no grupo de pacientes com LV que iriam desenvolver LRA durante a 

internação. Além disso, usando a regressão logística, onde a variável 

dependente era “o desenvolvimento de LRA”, apenas esses níveis de sNGAL 

da admissão estiveram significativamente associados com o desenvolvimento 

de LRA na análise univariada (O.R = 1,22 e IC de 95% = 1,07-1,40 por cada 

aumento de 10 ng/mL de sNGAL). Ao fazer uma análise multivariada com 

diferentes modelos, aplicando variáveis associadas à gravidade e a fatores 

imunológicos da LV como: idade, sexo, hemoglobina, glóbulos brancos, 
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plaquetas, globulinas séricas e albumina, aspartato aminotransferase, IFN-y e 

PCR, o sNGAL manteve uma associação importante com o desenvolvimento 

de LRA nos pacientes (Tabela 5). 

Tabela 5. Modelos de regressões ajustadas para variáveis associadas ao 
desenvolvimento de lesão renal aguda em pacientes com leishmaniose visceral. 

 Lesão renal aguda  

 O.R (95% IC) p 

Análise univariada    

  uKIM-1 (ng/mg-Cr) 1,380 (0,855 a 2,227) 0,187 

  uMCP-1 (pg/mg-Cr) 1,001 (0,999 a 1,003) 0,,321 

  uNGAL (ng/mg-Cr) 1,102 (0,992 a 1,225) 0,071 

  sNGAL (para cada 10 ng/mL) 1,227 (1,074 a 1,403) 0,003 

Multivariada: modelo 1    

  sNGAL (para cada 10 ng/mL) 1,254 (1,071 a 1,470) 0,005 

Multivariada: modelo 2    

  sNGAL (para cada 10 ng/mL) 1,285 (1,014 a 1,628) 0,038 

IC: Intervalo de confiança; O.R: Odds ratio. LRA definida pelos critérios do KDIGO. sNGAL e uNGAL, 

neutrophil gelatinase-associated lipocalin sérica e urinária, respectivamente; uKIM-1, kidney injury molecule-1 

urinária; uMCP-1, monocyte chemotactic protein-1 urinária. Modelo 1: Idade, gênero, hemoglobina, 

leucócitos, plaquetas, interferon-gamma (IFN-y) e proteína C-reativa (PCR); Modelo 2: Idade, gênero, 

globulinas, albumina, TGO, IFN-y e PCR. 

 

4.6. Capacidade de diagnóstico precoce de LRA dos novos 

biomarcadores renais em pacientes com LV 

Curvas ROC foram construídas para exibir a taxa de verdadeiros 

positivos (sensibilidade) e a taxa de falsos positivos (1-especificidade) em 

diferentes pontos de cortes (cut-off) relacionados aos níveis dos biomarcadores 

renais da admissão hospitalar, no intuito de prever a LRA em pacientes com 

LV. O desempenho de cada biomarcador em discriminar quem desenvolveria 
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ou não LRA, também foi avaliado usando os resultados de área sob a curva 

ROC (AUC-ROC), onde uma maior área indica melhor desempenho 

diagnóstico. Todos esses dados relacionados a capacidade de diagnóstico dos 

biomarcadores estudos estão representados na tabela 6.  

Somente sNGAL e uNGAL discriminaram os pacientes que 

desenvolveriam LRA com significância estatística (figura 14). O uNGAL obteve 

AUC-ROC=0,68 (IC 95%=0,52-0,83), e com o cut-off de 10,6ng/mg-Cr teve 

uma sensibilidade de 69,6% e especificidade de 63% (p=0,029). Já o sNGAL 

apresentou melhor desempenho dentre todos os biomarcadores estudados, 

com uma AUC-ROC=0,81 (IC 95%=0,69-0,93) e com o cut-off de 154 ng/mL 

apresentou sensibilidade de 82,6% e especificidade de 74,1% (p <0,001) 

(tabela 6). 

 

Tabela 6. Performance diagnóstica de biomarcadores renais em predizer o desenvolvimento de 

lesão renal aguda em pacientes com leishmaniose visceral. 

 Desenvolvimento de LRA 

Biomarcadores AUC-ROC (95% IC) Cut-off  Sensibilidade Especificidade p 

sNGAL (ng/mL) 0,814 (0,692-0,936) 154 82,6% 74,1% <0,001 

uNGAL (ng/mg-Cr) 0,681 (0,527-0,835) 10,6 69,6% 63% 0,029 

uKIM-1 (ng/mg-Cr) 0,536 (0,373-0,700) 1,43 56,5% 55,6% 0,661 

uMCP-1 (pg/mg-Cr) 0,615 (0,456-0,774) 259 60,9% 66,7% 0,164 

AUC-ROC: área sob a curva ROC; IC: Intervalo de confiança; Lesão renal aguda (LRA) definida pelos critérios do KDIGO. sNGAL 

e uNGAL, neutrophil gelatinase-associated lipocalin sérica e urinária, respectivamente; uKIM-1, kidney injury molecule-1 urinária; 

uMCP-1, monocyte chemotactic protein-1 urinária. Cut-off: ponto de corte. 
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Figura 14. Curva ROC mostrando o desempenho dos níveis séricos e urinários de NGAL da 
admissão hospitalar no diagnóstico precoce de lesão renal aguda em pacientes com 
leishmaniose visceral. AUC-ROC: área sob a curva ROC.        
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5. DISCUSSÃO 

Este foi o primeiro estudo que investigou e estudou o papel de novos 

biomarcadores renais em pacientes com leishmaniose visceral (LV). Os níveis 

dos biomarcadores associaram-se a variáveis renais clínicas importantes que 

ajudam a explicar mecanismos de lesão e disfunção renal. Além disso, foi 

demonstrada a capacidade deles em prever o desenvolvimento de lesão renal 

aguda (LRA) nos pacientes com LV. Embora os níveis de KIM-1 urinário (uKIM-

1) e MCP-1 urinário (uMCP-1) estivessem elevados nos pacientes que 

desenvolveram LRA, apenas o NGAL urinário (uNGAL) e principalmente NGAL 

sérico (sNGAL) foram importantes preditores de LRA na LV. Pela primeira vez, 

o sNGAL esteve associado precocemente e de forma independente à LRA em 

pacientes com LV, discriminando pacientes que iriam desenvolver ou não LRA, 

mesmo quando adicionado a um modelo que incluiu variáveis associadas à 

gravidade da LV e à resposta imune sistêmica. 

Nos estudos experimentais e clínicos com LV, a LRA foi atribuída a 

mecanismos que levam a nefrite intersticial e alterações glomerulares (DINIZ et 

al., 2011). No presente estudo, os pacientes com LV apresentaram sinais de 

lesão intersticial e glomerular devido à própria infecção pelo Leishmania, 

evidenciados antes do início do tratamento. Foi observado maior albuminúria e 

proteinúria em comparação ao grupo controle saudável. Na LV o dano 

glomerular é caracterizado como lesão proliferativa mesangial ou deposição de 

complexos imunes, podendo levar a uma glomerulonefrite rapidamente 

progressiva (DA SILVA JUNIOR; GUARDÃO BARROS; DE FRANCESCO 

DAHER, 2014; ELNOJOMI et al., 2010). A proteinúria elevada pode ser o 

resultado da hipergamaglobulinemia presente em pacientes com LV, 

apresentando frações de proteínas de baixo peso molecular, como alfa1, alfa2, 

microglobulinas beta e especialmente gamma globulinas que são livremente 

filtradas nos glomérulos. A proteinúria elevada pode acelerar a progressão da 

doença renal através da indução de quimiocinas e ativação do sistema 

complemento que levam à infiltração de células inflamatórias no interstício 

renal (GORRIZ; MARTINEZ-CASTELAO, 2012). 
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Neste contexto, o MCP-1 desempenha um papel fundamental na 

patogênese da lesão renal. Modelos experimentais evidenciaram que o MCP-1 

é produzido por células renais intrínsecas como células mesangiais, endoteliais 

e podócitos quando estimulados por indutores inflamatórios, incluindo 

complexos imunes e citocinas pró-inflamatórias (KIM, TAM, 2011). Nossa 

análise mostrou que níveis mais elevados de MCP-1 urinário (uMCP-1) 

estiveram correlacionados com o aumento da albuminúria, um sinal clínico 

desfavorável para pacientes com LV que apresentam hipoalbuminemia. 

Tarabra et al (2009) apoiam essa hipótese, pois revelaram que o MCP-1 

induziu redução significativa da expressão da nefrina em podócitos humanos, 

uma proteína importante para a manutenção do arcabouço dos 

prolongamentos citoplasmáticos dos podócitos, e desse modo acarretou 

mudanças estruturais da barreira de filtração glomerular, estando associada à 

albuminuria (TARABRA et al., 2009). Em estudos anteriores com outras 

doenças infecciosas, incluindo a LV, esquistossomose hepatoesplênica e 

pacientes com hanseníase (principalmente em formas lepromatosas) também 

apresentaram essas conseqüências clínicas com níveis mais elevados de 

uMCP-1, incluindo também estresse oxidativo urinário, sugerindo aumento de 

risco para o desenvolvimento de doença renal nesses pacientes (DUARTE et 

al., 2014; MENESES et al., 2014; OLIVEIRA et al., 2014). 

Apesar do importante envolvimento do MCP-1 em processos 

inflamatórios do interstício renal e na glomerulonefrite da LV, no presente 

estudo o MCP-1 não esteve associada com o desenvolvimento de LRA na 

análise univariada e teve um fraco desempenho diagnóstico utilizando a curva 

ROC. No entanto, o grupo que desenvolveu LRA apresentou níveis 

significativamente maiores de uMCP-1 em comparação com o grupo que não 

desenvolveu LRA e com grupo saudável. Em contrapartida, Munshi et al (2011) 

encontraram níveis aumentados de uMCP-1 em pacientes com LRA e 

sugeriram o uMCP-1 como biomarcador potencial para LRA (MUNSHI et al., 

2011). 

No presente estudo, foi evidenciado pela primeira vez níveis elevados de 

KIM-1 urinário (uKIM-1) em pacientes com LV antes do uso de medicamentos 

contra o Leishmania, e esses níveis estiveram correlacionados com a 
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creatinina sérica, uréia, hiponatremia, albuminúria e proteinúria. O KIM-1 está 

significativamente expressa nas células tubulares proximais durante a lesão, 

porém no rim normal e saudável, sua expressão não é detectável (ICHIMURA 

et al., 1998; SHAO et al., 2014). Portanto, sugerimos que os pacientes com LV 

sofrem uma importante lesão nos túbulos proximais renais. A tubulopatia 

proximal também foi sugerida em um estudo prévio através de níveis 

aumentados da proteína de ligação ao retinol em pacientes com LV 

(ELNOJOMI et al., 2010). Um possível mecanismo para a lesão dessas células 

renais é a nefrite tubulointersticial aguda observada em nos pacientes com LV 

(CLEMENTI et al., 2011; DUTRA et al., 1985b). A nefrite tubulointersticial pode 

ser causada por proteinúria elevada, por mecanismos inflamatórios como a 

infiltração de células inflamatórias, células T CD4 +, linfócitos B e macrófagos 

dentro do interstício e também pela presença da própria Leishmania (MICHEL; 

KELLY, 1998). Evidências mostraram que a exposição apical de células 

tubulares proximais à sobrecarga de proteína induz um fenótipo pró-

inflamatório como a produção de MCP-1 com outras consequências 

inflamatórias favorecendo a progressão da lesão (ZOJA et al., 1998). Assim, a 

ultrafiltração glomerular de excessivas quantidades de proteínas plasmáticas 

em pacientes com LV pode induzir danos e inflamação tubolointersticial que 

podem estimular a expressão local de KIM-1 e aumentar a excreção de uKIM-1 

(KASHANI; CHEUNGPASITPORN; RONCO, 2017; ZOJA et al., 1998).  

Como o KIM-1 pode estar aumentada em doenças inflamatórias 

(KASHANI; CHEUNGPASITPORN; RONCO, 2017), foram feitas, no presente 

estudo, correlações ajustadas com fatores inflamatórios importantes na LV. 

Após ajuste, o uKIM-1  permaneceu correlacionada apenas com a proteinúria, 

sugerindo uma forte ligação com a hipótese anterior, da sobrecarga de 

proteínas de baixo peso molecular no túbulo proximal dos pacientes com LV, 

levando a lesão dessas células renais. 

Além disso, níveis de uKIM-1 e NGAL sérico (sNGAL) estiveram 

associadas à diminuição do sódio sérico, um sinal relacionado com a 

hiponatremia. O rim controla a homeostase de sódio através da reabsorção de 

sódio, principalmente em túbulos proximais. O paciente com LV apresenta 

frequente hiponatremia que parece estar associada de maneira importante à 
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mortalidade (DAHER et al., 2017). A fisiopatologia da hiponatremia na LV 

apresenta múltiplos fatores, incluindo ativação policlonal de células B, 

hipoalbuminemia, depleção de volume e respostas inflamatórias (DAHER et al., 

2017). Assim, no presente estudo, após o ajuste com variáveis imunológicas 

importante na fisiopatologia da infecção pelo Leishmania, foi observado que 

tanto a uKIM-1 como a sNGAL perderam a significância estatística com a 

hiponatremia, sugerindo que a influência de fatores imunes é mais importante 

na fisiopatologia da hiponatremia em pacientes com LV. 

No presente estudo, o uKIM-1 não foi capaz de prever o 

desenvolvimento de LRA em pacientes com LV, apesar de ser um biomarcador 

promissor para detecção precoce de LRA em vários contextos clínicos (SHAO 

et al., 2014). No geral, os melhores resultados do presente estudo foram 

encontrados com a avaliação sérica de NGAL. O sNGAL da admissão foi 

significativamente maior em pacientes com LV que desenvolveram LRA e 

estiveram associados de forma independente ao desenvolvimento de LRA na 

análise univariada e multivariada, mesmo após ajuste com marcadores clínicos 

de gravidade da LV e inflamação sistêmica. 

NGAL tem sido amplamente estudado como um novo biomarcador para 

detecção precoce de LRA (SONI et al., 2010). No entanto, a avaliação do 

sNGAL como preditor de lesão renal em doenças infecciosas tropicais foi 

pouco investigada. O NGAL é liberada por neutrófilos ativados, um componente 

importante da imunidade inata antimicrobiana em estágios iniciais da infecção 

(NASIOUDIS; WITKIN, 2015). Os níveis mais elevados de NGAL no sangue 

atuam como moléculas que atraem neutrófilos, promovendo sua adesão, 

extravasamento e fagocitose, e também pode ativar células reguladoras T 

CD4+ (NASIOUDIS, WITCHIN, 2015).  

Neste contexto, estudos com Leishmania major (leishmaniose cutânea) 

e L.infantum (leishmaniose visceral) relataram que vários aspectos iniciais da 

reação imune inata estavam relacionados com a ativação de neutrófilos (KAYE; 

SCOTT, 2011). Durante os estágios iniciais da infecção, as formas 

promastigotas metacíclicas (forma flagelada e infecciosa) são fagocitadas por 

neutrófilos. Contudo,  os neutrófilos apresentam uma resposta insuficiente para 
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destruir o parasita, ajudando o parasita na evasão de defesas antimicrobianas 

inatas eficientes. Sem a destruição do parasita, os neutrófilos infectados 

entram em apoptose e se transformam em corpos apoptóticos que podem ser 

fagocitados por macrófagos (KAYE; SCOTT, 2011). Contudo, esse mecanismo 

não ativa de maneira eficiente a resposta por macrófagos que levaria a 

destruição do parasita presente nos neutrófilos. Como resultado, a imunidade 

inata não controla a infecção, que pode ir progredindo com a ativação 

exacerbada de neutrófilos que funcionam como “cavalos de tróia” para o 

Leishmania (figura 15).  

No entanto, na imunidade adaptativa, as células apresentadoras de 

antígenos (APCs) podem capturar parasitas mortos ou atenuados no espaço 

extracelular, e apresentar para células CD8 + ou CD4 +. De modo especial, as 

células CD4 + são ativadas e podem se diferenciar em células perfil TH1 que 

apresentam uma enorme importância para o controle de infecções pelo 

Leishmania através da produção de IFN-y (KIMA; SOONG, 2013; MÜLLER et 

al., 1993). Além disso, a IFN-y parece inibir o recrutamento de neutrófilos e 

ativar macrófagos infectados para matar parasitas (KAYE; SCOTT, 2011; XIN 

et al., 2010). No presente estudo, os pacientes com LV que desenvolveram 

LRA tiveram menores níveis de INF-y do que o grupo controle saudável. 

Portanto, sugerimos que os níveis mais baixos de IFN-y diminuem a ativação 

de macrófagos e deixam de inibir neutrófilos, contribuindo para mecanismos 

relacionados a atividade leishmanicida ineficiente (Figura 15), causando uma 

maior infecção sistêmica pelo Leishmania, aumento da produção de anticorpos 

e deposição de complexos imunes, bem como inflamação renal dentre outras 

consequências. Além disso, níveis aumentados de interleucina-6 (IL-6) foram 

observados nos pacientes do presente estudo em relação aos sadios, o que 

sugere também indução de respostas TH2 que não são eficientes para 

exterminar o parasita e aumentam a produção de imunecomplexos (DOS 

SANTOS et al., 2016). 

Por um lado, uma hipótese que pode explicar os níveis elevados de 

NGAL sistêmico observados nos pacientes com LV é que esses níveis podem 

estar associados a uma ativação de neutrófilos exacerbada e ineficiente que 

contribui para a progressão da infecção. Por outro lado, a lesão renal intrínseca 
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resultante da infecção pela LV e inflamação (SILVA JUNIOR, BARROS, 

DAHER, 2014) pode contribuir para aumentar a expressão de NGAL nos 

segmentos do néfron, levando a um aumento adicional tanto urinário como 

sistêmico do NGAL (KUWABARA et al., 2009). Somado a isso, qualquer 

comprometimento do TFG devido a lesão renal pode diminuir a depuração 

renal de NGAL e desse modo aumentar os níveis sistêmicos de NGAL (Figura 

15). 

 

Figura 15. Hipótese de mecanismos patogênicos envolvidos no controle da infecção 
pelo Leishmania e a lesão renal na leishmaniose visceral. Abreviações: APCs, células 
apresentadoras de antígeno; IFN-y, interferon-gamma; TFG, taxa de filtração 
glomerular; sNGAL e uNGAL, neutrophil gelatinase-associated lipocalin sérico e 
urinário, respectivamente; uKIM-1, kidney injury molecule-1 urinário; uMCP-1, 
monocyte chemotactic protein-1 urinário. 
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Estes níveis sistêmicos de NGAL parecem ter um papel importante na 

predição da LRA. No presente estudo, os níveis sistêmicos de NGAL 

apresentaram melhor desempenho do que outros biomarcadores em predizer o 

desenvolvimento de LRA usando análise da curva ROC, inclusive em 

comparação com o NGAL urinária. Além disso, os valores séricos de NGAL 

acima de um ponto de corte de 154 ng/mL discriminaram aqueles pacientes 

com LV que desenvolveram LRA na internação, com uma sensibilidade de 

82,6% e especificidade de 74,1% e área sob a curva (AUC-ROC) de 0,814. 

Rocha et al., (2015) avaliou o desempenho diagnóstico do NGAL urinário em 

22 pacientes com leishmaniose (5 pacientes com a forma visceral e 17 com a 

forma cutânea) com foco na LRA induzida pelo uso da anfotericina B. O NGAL 

urinário esteve elevado no grupo que teve LRA com AUC-ROC = 0,680 no dia 

5, o melhor desempenho observado dentre os 14 dias de tratamento (ROCHA 

et al., 2015). Nenhum estudo prévio investigou o desempenho do NGAL sérico 

no diagnóstico de LRA em pacientes com LV antes do início do tratamento. Em 

pacientes com leptospirose, os níveis séricos de NGAL não estiveram 

associados à LRA nos pacientes, mas foi observado níveis maiores quando 

comparado a níveis do grupo controle formado por pessoas sadias (LIBORIO et 

al., 2015).  

No presente estudo, os níveis sistêmicos de NGAL também estiveram 

associados à LRA na análise multivariada, correlacionados com a diminuição 

do ritmo de filtração glomerular, com o aumento da creatinina sérica e da ureia. 

No entanto, esta associação pode ser afetada por respostas imunes 

sistêmicas. Os níveis de NGAL podem ser afetados por processos infecciosos 

ou inflamatórios (NASIOUDIS; WITKIN, 2015). Desse modo, as correlações 

foram ajustadas com variáveis inflamatórias importantes na LV (IFN-y e PCR), 

e mesmo assim a NGAL sérica permaneceu associada ao desenvolvimento da 

LRA e também a marcadores renais clínicos, sugerindo uma importante relação 

entre NGAL sérica e a LRA.  
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Este estudo tem algumas limitações. A principal limitação é o pequeno 

tamanho da amostra de pacientes com LV, contudo se torna um número 

significativo comparado aos da literatura, pelo caráter prospectivo em uma 

doença negligenciada. O estudo foi realizado em apenas um único centro, 

portanto as taxas de LRA não podem ser extrapoladas para toda a população 

com LV.  
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6. CONCLUSÕES 

 

 Os pacientes com LV apresentaram altos índices de LRA durante a 

internação hospitalar; 

 Os níveis de novos biomarcadores renais estudados (sNGAL, 

uNGAL, uKIM-1, uMCP-1) estiveram aumentados em pacientes com 

LV na admissão hospitalar e antes do inicio do tratamento específico; 

 Pacientes com LV podem apresentar importante lesão em células 

renais do túbulo proximal devido a sobrecarga de proteínas de baixo 

peso molecular filtradas no glomérulo; 

 Pacientes com LV podem ter disfunção da barreira de filtração 

glomerular através de mecanismos inflamatórios mediados pela 

produção de MCP-1 no tecido renal; 

 Os pacientes com LV apresentaram níveis aumentados de IL-6 e 

PCR, e níveis diminuídos de IFN-y, que estão associados a 

gravidade da LV; 

 O nível de sNGAL quantificado antes do tratamento específico, 

potencialmente nefrotóxico, foi o mais confiável em prever o risco de 

desenvolvimento de LRA, mesmo com a influencia de fatores 

imunológicos importantes da LV; 

 Os níveis aumentados de sNGAL podem estar envolvidos com a 

diminuição de IFN-y sistêmico e a uma resposta imune exacerbada 

mediada por neutrófilos, que refletem na função renal. 
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