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Influência do receptor de quimiocina CCR5 na patogênese da leishmaniose 

tegumentar americana em população do sul do Brasil 

RESUMO 

A leishmaniose tegumentar americana (LTA) apresenta um amplo espectro clínico e 

manifestações imunopatológicas. O receptor de quimiocinas CCR5 favorece a resposta imune 

para um padrão Th1, o alelo mutante deste genótipo (∆32/∆32) resulta em uma resposta 

menos efetiva levando a um inflamatório mais brando. O objetivo deste trabalho foi verificar 

influência do receptor de quimiocina CCR5 na patogênese da LTA em una população do sul 

do Brasil. As freqüências dos genótipos e sua associação com a e LTA foram estudadas 

em111 pacientes comparados com 218 indivíduos do grupo controle. A genotipagem foi 

realizada através das amostras amplificadas por PCR-SSP (sequence specific primer). Os 

grupos foram diferentes quanto a idade cronológica (p<0,00001), mas não apresentaram 

diferença quanto ao sexo (p=0,0696) e ao grupo étnico (p=0,2944). A frequencia do genótipo 

CCR5/∆32 não foi diferente entre os grupos pacientes e controle (p=0,3009) não sendo 

encontrada a deleção ∆32/∆32 em nenhum indivíduo do estudo. Na análise dos genótipos não 

foi encontrado diferença da freqüência do genótipo CCR5/∆32 entre o grupo de LTA per se e 

no controle porem verificou-se que o subgrupo de pacientes com recidiva da lesão, apresentou 

distribuição da mutação CCR5/∆32 mais freqüente (p=0,020) indicando uma possível 

influência deste alelo na patogenia da LTA. Devido ao número reduzido de pacientes nos 

subgrupos, mais estudos são necessárias para elucidar o papel do CCR5 na patogenia da LTA. 
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Influence of the chemokine receptor CCR5 in the development of American 

cutaneous leishmaniasis in population of southern Brazil 

ABSTRACT 

The American cutaneous leishmaniasis (ACL) shows a wide spectrum of clinical and 

immunopathological (ACL) has been studied to understand the defense mechanisms of the 

host. The chemokine receptor CCR5 directs the immune response against leishmaniasis to 

aTh1 pattern, the mutant allele of this genotype (∆32/ ∆32) results in a less effective leading 

to a milder inflammation. The objective of this study was to investigate the influence of 

chemokine receptor CCR5 in the pathogenesis of American cutaneous leishmaniasis in the 

population of southern Brazil. The frequency of the genotypes and their association with ACL 

were studied in the 111 patients compared with 218 control subjects. Genotyping was 

performed using samples amplified by PCR-SSP (sequence primer specific). The groups were 

different in chronological age (p˂0.00001), but showed no gender difference (p=0.0696) and 

ethnicity (p=0.2944). The frequency of the genotype CCR5/∆32 was not different between 

patients and control groups (p=0.3009) than that found ∆32/∆32 deletion on any individual 

study. In the analysis of genotypes not found frequency difference between genotype 

CCR5/∆32 group per se and the control ACL, however found a subgroup that showed a 

recidive lesion presented distribution CCR5/∆32 most frequent mutation (p=0.0200) 

indicating a possible influence of allele on the pathogenesis of the disease. Due to the small 

number of patients in the subgroups, further studies are needed to elucidate the role of 

CCR5in the pathogenesis of ACL. 
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