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1. Introducció 
 
La leishmaniosi és grup de malalties àmpliament conegudes que afecten, entre altres, al ca domèstic. 

Es sap que la seva transmissió més popular és mitjançant l'anomenada mosca de l'arena (Phlebotomus) 

que s'alimenta de la sang de l'animal traspassant el paràsit. Diagnosticar a l'animal en les fases 

primerenques de la malaltia és fonamental per a iniciar la teràpia de forma precoç. Els tractaments per 

a la leishmaniosis utilitzats avui dia no són totalment efectius, malgrat això aconsegueixen en alguns 

casos controlar la malaltia permetent una major esperança i qualitat de vida a l'animal. També existeixen 

elements de prevenció per a evitar la infecció, i que, en cas d’ocórrer, la resposta immune del ca 

estigui preparada. 

Aquest treball pretén ser una revisió actualitzada del tema i llançar llum sobre:  

1. Els mecanismes cel·lulars i moleculars implicats en la infecció i les estratègies que segueix 

leishmània per a evitar la resposta immune eficaç de l'hoste. 

2. Els mecanismes cel·lulars i moleculars que intervenen en els diferents tractaments emprats per 

la leishmaniosi  

3. Estratègies de prevenció i mecanismes subjacents als seus efectes. 

Les cèl·lules mare mesenquimals són cèl·lules indiferenciades amb propietats d’autorenovació i 

diferenciació a cèl·lules de diferents llinatges. A més d'aquestes capacitats, cal destacar el seu potencial 

antiinflamatori i immunomodulador. En relació a aquest potencial s'ha desenvolupat un projecte dut a 

terme per investigadors de l'IdISBa i finançat per la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme que està 

enfocat en avaluar el potencial terapèutic de les cèl·lules mare mesenquimals per combatre 

la Leismaniosis canina. Esclarir els mecanismes moleculars subjacents a la infecció de Leishmània 

facilitaria la comprensió de l'activitat d'aquesta teràpia. Amb la finalitat de complir aquest objectiu 

sorgeix el present treball. 

2. Mètode 

 
En el present treball es realitza una revisió de la literatura existent sobre les Leishmaniosi a cans posant 

un important interès en la seva prevenció i el seu tractament així com el mecanismes moleculars 

implicats en la infecció. Per a la cerca bibliogràfica s'han utilitzat diferents eines entre les quals 

destaquem Pubmed, Google Acadèmic i la biblioteca de la pròpia Universitat. En la pàgina web de la 

biblioteca es va realitzar una cerca de les paraules clau "leishmaniasi canina", obtenint-se 2 resultats, 

dels quals es va seleccionar 1 llibre que aportava una visió general del tema a tractar. En la figura 1 

apareixen els diferents apartats que integren el treball i les publicacions emprades per a la seva 

elaboració. 

1) Criteris d’inclusió: 
 
Entre els resultats obtinguts es dóna prioritat als articles de revisió i a aquells més actuals. Els articles 

inclosos han de procedir de publicacions científiques i publicacions riguroses. S'inclouen solament 

aquells articles escrits en anglès, castellà o alemany. En les cerques realitzades en el Google Acadèmic 

els articles obtinguts han estat  ordenats en funció de la seva rellevància. 

Després de l'aplicació d'aquests criteris s'ha procedit a la lectura detallada del títol i resum amb la 

finalitat de seleccionar els més adequats a l'objectiu de la cerca. 
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 Il·lustració 1. Representació de la distribució de la bibliografia inclosa  en funció dels distints apartats del treballs. 
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Il·lustració 2. A) Gràfic que representa l'increment de publicacions fruit de la cerca de les paraules clau "canine 

leishmaniosi" al llarg dels anys. B) Un perfil similar es segueix en el número de publicacions que inclouen les 

paraules clau "canine leishmaniasi". El motor de cerca utilitzat va ser PubMed/MEDLINE. No es va aplicar cap 

filtre referent al camp o tipus d'article. 

És habitual en aquesta era de la informació i de l'ús massiu de les noves tecnologies preguntar quin 

terme és correcte cercar leishmaniosi o leishmaniasi. Aquesta malaltia parasitària va ser coneguda 

durant molt temps com leishmaniasi. Per tal d'unificar la terminologia pròpia per a les malalties 

parasitàries es va escollir OSIS com a únic sufix per denotar infecció o infestació parasitària amb plural 

OSES, eliminant les terminacions ASIS i IASIS. De totes maneres es va seguir acceptant com a alternativa 

la terminologia anteriorment emprada i que es trobava ben establerta [1]. Aquesta similitud en el perfil 

d'increment de publicacions obtingudes en buscar els termes leishmaniasi o leishmaniosi es deu al fet 

que aquests termes s’han emprat i s’empren actualment com a sinònims, tot i que la terminologia 

correcte com hem explicat abans hauria de ser leishmaniosi, i per tant en les dues recerques apareixen 

gairebé els mateixos resultats. 

3. Leishmania 
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La leishmaniosi són un grup de malalties parasitàries produïdes per protozous del gènere Leishmania, 

que es transmeten d'un hoste vertebrat a un altre per mitjà d'insectes hematòfags [2]. El principal agent 

etiològic de la leishmaniosi canina (CanL) és la Leishmania Infantum [3]. Afecten a l'home i altres 

primats, fèlids, marsupials, rosegadors, rèptils i, per descomptat, cànids [2]. 

 

Els protozous del gènere Leishmania son capaços de causar diferents formes clíniques de diversa 

gravetat. Per una banda trobam la leishmaniosi cutània (CL) de menor gravetat perquè pot ser fàcilment 

controlada pel sistema immune. Per altra banda tenim la leishmània visceral (VL) o Kala-azar de major 

gravetat i que esdevé fatal sense un tractament adequat. A la Índia i a l’est d’Àfrica la VL és una malaltia 

antroponòtica, que es transmet entre les persones, mentre que a la resta de món es tracta d’una 

zoonosis que es transmet principalment entre el animals i de forma secundaria a les persones [3]. La 

forma visceral (VL) es causada pel complex L. Donovani, que inclou L. Donovani i L. Infantum al món vell 

i L.Chagasi (idèntic genèticament parlant a L. Infatum) al nou món [4]. 

 

Es tracta d’una malaltia de distribució mundial present almenys a 98 països i 3 territoris al llarg dels 5 

continents. Gran part d’aquestes zones pertanyen a països subdesenvolupats [3],[4]. El primer cas de 

Leishmaniosi va ser descrit a nivell mundial l'any 1886. Per la seva banda, a Espanya va ser descrita per 

primera vegada el 1910 [2]. Espanya i més concretament la conca del Mediterrani 

són zones endèmiques de CanL. Igual que altres zones endèmiques d'aquesta malaltia la distribució de 

la infecció és altament heterogènia [5]. La gran quantitat de cans que viatgen des del sud d'Europa cap 

al nord, o que són importats com a animals de companyia des d'àrees on CanL és endèmica han 

augmentat el nombre de casos clínics informats en països no endèmics [3], [6]. 

 

Es considera una malaltia tropical ja que el 90% dels afectats per la malaltia es troben en països com el 

Brasil, l'Índia o Nepal on la leishmaniosi ocasiona considerables morts a l'any. Tot i així a principis 

d'aquest any es va donar a conèixer la notícia de la primera víctima mortal per aquesta malaltia dins de 

la Unió Europea. Un ca infectat procedent d'Espanya va transmetre la malaltia a un altre ca que no havia 

sortit mai de Regne Unit i aquest al seu torn la va transmetre al seu propi amo causant-li la mort. 

Anteriorment s'havia donat un cas similar però no va resultar mortal per a la persona infectada [7]. 

 

La leishmaniosi es  considera una malaltia emergent a cans i a humans, afectant a 12 milions de persones 

segons dades de la Organització mundial de la salut, mentre que 350 milions es troben en risc de 

contreure la malaltia. L’increment en la seva incidència i expansió, a causa de factors ambientals, 

l'emigració i la immigració i la globalització del treball i l'oci, la posiciona al capdavant de les malalties 

emergents. En conclusió la Leishmanisosi és una de les malalties emergents més importants en el món 

actual i constitueix un problema a nivell veterinari i de salut humana [3], [5], [8]. 

 

1) Cicle de vida i transmissió 

 
Les leishmànies poden presentar-se sota dues morfologies. En l'hoste definitiu (home, cànids, fèlids, 

rosegadors i rèptils) són formes petites, ovals, aflageladas i principalment intracel·lulars, rebent el nom 

d’amastigote. Posseeix un nucli lleugerament excèntric i un diàmetre de 2 a 5 micres. En l'hoste 

intermediari (Phlebotomus), són formes allargades, flagel·lades, extracel·lulars i denominades 

promastigote. El nucli és central, el seu diàmetre de 2,5 a 3,5 micres i una longitud de 7 a 20 micres [2]. 
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Els promastigotes poden ser pro cíclics, que es multipliquen en l'intestí de la mosca de l’arena, o meta 

cíclics , que són infecciosos i es troben en les parts de la boca i l'intestí anterior i no es divideixen [9]. En 

tots dos casos trobem reticle endoplasmàtic llis i rugós, aparell de Golgi, microtúbuls, ribosomes, 

vacúols i nuclèol [2]. 

 

La transmissió pot produir-se de dues maneres: directa i indirecta. La forma directa es dóna en 

circumstàncies excepcionals a través de mucositats nasals, per via conjuntival i oral i per transfusions 

sanguínies. S'han assenyalat transmissions directes per via digestiva, cutània, trasplantaments, pel coit, 

etc. En els casos de leishmaniosi canina aquestes vies de transmissió es veuen facilitades [2]. En la forma 

indirecta (vectorial) la transmissió es produeix per la picada d'un insecte hematòfag dels gèneres 

Phlebotomus (en el vell món) i Lutzomyia (en el nou món). També pot donar-se per l'aixafament de 

l'insecte o fins i tot la ingestió d'aquest [2], [4], [10]. 

 

Entre els insectes hematòfags transmissors de la Leishmània destaca l’anomenada mosca de l’arena, de 

la qual hi ha més de 800 especies, però només unes 98 han estat demostrades com a vector de la 

patologia.[3] La mosca de l’arena pertany al gènere Phlebotomus, subgènere Larroussius [5]. La 

transmissió es dona quan la femella s’alimenta de sang de l’hoste, aquest procés és necessari per al 

desenvolupament del ous [3]. La Leishmània com a paràsit té un cicle vital digenètic, alternant-se entre 

l’insecte vector i l’hoste mamífer [3]. 

 

En primer lloc la mosca de l’arena pica a un hoste malalt i per tant ingereix els macròfags infectats per 

la forma amastigote. Dins el vector la forma amastigote passa a promastigote que es multiplica per fissió 

binària. Quan la mosca de l’arena torni a alimentar-se de sang podrà transmetre els nous paràsits 

formats a nous hostes. Així conclou l’aportació d’organismes invertebrats al cicle vital del paràsit. La 

forma promastigote inoculada a la pell de l’hoste es fagocitada pels macròfags. Finalment el paràsit 

evoluciona a forma amastigote que es reproduirà asexualment sempre en els macròfags [3]. Altres 

insectes com paparres, puces i àcars s'inclouen com a possibles vectors [2]. 

 

Els paràsits envaeixen els fagòcits mononuclears provocant la disseminació de la malaltia a òrgans com 

la melsa, el fetge, la medul·la òssia entre altres [3]. 
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Il·lustració 3 extreta de L. Solano-Gallego et al., “LVC: Discussão de Casos Clínicos LeishVet guidelines for the 

practical management of canine leishmaniosi”.. El cicle de vida de L. infantum i les rutes de transmissió directa (2) 

e indirecta (1) [6]. El vector portador de la forma promastigote de L. Infantum s’alimenta de la sang de l’ hoste 

infectant-lo (1a). La forma promastigote un cop a l’hoste es fagocitada pels macròfags, evoluciona a la forma 

amastigote i es reprodueix asexualment (1c). Quan un nou vector s’alimenti de la sang de l’hoste ingerirà els 

macròfags infectats per la forma amastigote (1b). Dins el vector la forma amastigote es transforma en 

promastigote que es dividirà per bipartició iniciant un nou cicle de transmissió indirecta (1). Pel que fa a la 

transmissió directa (2) trobam diverses possibilitats com per exemple a través de mucositats nasals, via conjuntival 

o oral (2a), per transfusions sanguínies (2b) o per el coit (2c) [6]. 

2) Reservori 

 
Els cans constitueixen el principal reservori del paràsit. En les zones endèmiques ha augmentat cada 

vegada més el nombre de cans asimptomàtics que malgrat no presenten els símptomes clínics de la 

malaltia tenen un elevat risc de patir-la al llarg de la seva vida. Aquests cans resulten un reservori per a 

tota la vida del paràsit permetent la infecció del vector i que aquest infecti a altres cans i fins i tot 

humans. Els cans infectats per L. Infantum  asimptomàtics permeten una propagació silenciosa de la 

malaltia entre la població canina, per aquest motiu és fonamental una detecció precoç d'aquests 

subjectes [3]. 

S'ha vist que l'edat és un factor important en el desenvolupament de la malaltia. En cans els pics de 

prevalença se situen abans dels 3 anys d'edat i després dels 8. No hi ha consens sobre si existeix 

predisposició de sexe, mentre alguns estudis afirmen que no hi ha predisposició en funció del sexe de 

l'animal, uns altres per la seva part apunten a un major risc d'infecció en els subjectes mascles [10], [11]. 

S'estima que a Espanya el 7% de la població canina està infectada, però existeixen nombrosos focus 

endèmics on la prevalença arriba fins al 35% (Ex.: Màlaga) [12]. 

 

 

Altres espècies han estat identificades com a possibles reservoris de L.infantum com per exemple els 

moixos (Felis silvestris catus). Aquests constitueixen el reservori secundari del paràsit de tal forma que 

solament es veurà compromès amb una infecció persistent de leishmaniosis mentre el ca, el reservori 

principal es trobi absent. Els moixos infectats presenten nivells d'anticossos contra el paràsit més baixos 

que els cans infectats. La forma més habitual de Leishmaniosis felina és la cutània destacant signes 

clínics com a alopècia i crosta o ulcera en el nas, llavis, oïdes i parpelles [13].  
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Recentment, a Europa s'han notificat casos esporàdics de leishmaniosis equina on el cavall (Equus 

caballus) constitueix un reservori accidental de L. Infantum. La leishmaniosi equina apareix com una 

malaltia auto curativa que habita la pell, amb una acumulació massiva de paràsits. Aquests animals no 

solen mostrar anticossos específics detectables [13], [14]. 

 

Normalment els estudis sobre la leishmaniosi es centren de forma gairebé exclusiva en els animals 

considerats domèstics a pesar que l'animal més estès en el món i especialment a les ciutats, juntament 

amb els humans, és la rata (Rattus norvegicus). Un estudi recent a la ciutat de Barcelona, endèmica de 

leishmaniosi, va quantificar l'ADN del paràsit mitjançant PCR quantitativa en una població urbana de 

rates recollides en parcs o clavegueres. Solament una rata trobada als parcs de la ciutat va donar positiu 

per a la malaltia mentre que les rates de clavegueres van obtenir una prevalença del 33% i una càrrega 

parasitària que oscil·lava entre 0,28 i >2,20. D'aquesta manera es mostra el paper de la rata com a 

potencial reservori de L. Infantum, agreujant l'epidemiologia de la malaltia [15]. 

 

3) Signes clínics 

 

CanL és una malaltia multisistèmica que implica un ampli espectre de manifestacions clíniques 

inespecífiques capaces d'afectar qualsevol òrgan [3], [6], [10]. La gravetat i el nombre de signes clínics 

depenen de diversos factors com la soca del paràsit, la genètica, la raça i l'estat immunitari de l’hoste. 

Per tant, podem trobar alguns cans capaços de controlar la malaltia durant anys sense experimentar 

manifestacions clíniques, i fins i tot curar-se i cans als quals la infecció els ocasiona una malaltia ràpida, 

greu i progressiva que pot desencadenar en la mort sense la teràpia adequada. 

 

Després de la infecció amb L.Infantum els signes clínics apareixen com a molt prest al cap de tres mesos i 

com a màxim poden trigar anys  [3][16]. 

La principal i més freqüent manifestació clínica de CanL són les lesions cutànies [3], [6], [10]. Aquestes 

lesions cutànies poden classificar-se en 5 entitats dermatològiques [3], [10]:  

1. Dermatitis exfoliant sense prurit amb o sense alopècia, generalitzada o localitzada en la cara, 

orelles o extremitats. 

2. Dermatitis ulcerativa sobre prominències òssies, unions mucocutànies, potes i orelles. 

3. Dermatitis nodular focal o multifocal 

4. Dermatitis proliferativa mucocutània 

5. Dermatitis papular [3], [10] 

Existeixen altres manifestacions cutànies menys típiques com la despigmentació o 

la hiperceratosis digital i nasal entre altres [3], [10]. 

 

Entre les manifestacions clíniques no cutànies trobem l'anorèxia, la pèrdua de pes progressiva, 

disminució de l'apetit, intolerància a l'exercici, atròfia muscular, coixesa, letargia, poliúria i polidípsia, 

lesions oculars, enteritis crònica, esplenomegàlia, limfadenomegàlia, hepatomegàlia, vòmits i diarrees, 

artritis i manifestacions neurològiques [3], [10].  

 

La malaltia renal pot ser la única manifestació clínica de CanL i pot progressar des d’una proteïnúria 

suau a un síndrome nefròtic o a l’etapa de final de malaltia renal terminal. El fracàs renal crònic és un 

resultat de la progressió de la  malaltia i la causa major de mortalitat per causa de CanL [3], [6], [16]. 
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4. Mecanismes cel·lulars i moleculars implicats en la infecció de Leishmania 

1) Paper dels principals components cel·lulars i moleculars del sistema 
immunitari de l’hoste 

 
El sistema immunitari es divideix en dues branques funcionals: la immunitat innata (inespecífica) i 

l'adaptativa o adquirida (específica). La immunitat innata, o natural, actua com a primera línia de 

defensa contra els agents infecciosos, i la majoria dels agents patògens són controlats abans que 

produeixin una infecció franca. Quan aquestes primeres defenses són superades, entra en acció el 

sistema immunitari adaptatiu, que dóna lloc a una reacció específica contra cada agent infecciós, la qual 

cosa normalment permet erradicar-lo. A més, el sistema immunitari adaptatiu recorda a aquest agent 

infecciós particular i pot evitar que més davant torni a causar malaltia. 

 

En la immunitat innata participen la lisozima, que trobam per exemple a les llàgrimes, el sistema del 

complement, les proteïnes de fase aguda, els interferons, els fagòcits i les cèl·lules NK (Natural Killer). 

En canvi a la immunitat adquirida actuen el anticossos i els limfòcits T [17]. 

 

Les cèl·lules T cooperadores (Th o TCD4+, T helper cells) són les que tenen major rellevància de totes les 

cèl·lules implicades. La presentació d'antígens mitjançant les molècules del complexe major 

d’histocompatibilitat  (MHC, major histocompatibility complex) a aquestes cèl·lules Th les activa i 

ocasiona la diferenciació de les cèl·lules T verges cap a una subpoblació de cèl·lules T cooperadores 

tipus 1 (Th1, T helper cells class 1)  o cèl·lules T cooperadores tipus 2 (Th2, T helper cells class 2) [18]. 

 

La resposta immunitària adquirida pot ser de dos tipus, cel·lular (la infecció és controlada) o humoral (la 

malaltia progressa). 

En la resposta immunitària cel·lular (Th1) s'activen els macròfags per a destruir al paràsit mitjançant la 

producció d’espècies reactives d’oxigen (ROS, reactive oxygen species)  [16]. Les 

cèl·lules Th1 produeixen factor de necrosi tumoral alfa (TNF-α, tumor necrosis factor alpha), 

interleuquina 12 (IL-12, Interleukin 12)  i i’interferó gamma (IFN-γ, Interferon gamma).  TNF-α és un 

potent mediador inflamatori que estimula les cèl·lules del sistema immunitari impedint la multiplicació 

del paràsit i reduint les lesions produïdes  a l'hoste. La IL-12 indueix la formació de IFN- γ, molècula 

capaç d'activar els macròfags i induir l'enzim òxid nítric sintasa (NOS, Nitric oxide synthase) que catalitza 

la formació de òxid nítric (NO, nitric oxide), mediador de la destrucció del paràsit. IFN- γ també estimula 

als macròfags perquè alliberin IL-12 [18].  

En la resposta immunitària humoral (Th2) té lloc la sobreproducció d'anticossos humorals (IgG1, IgG2), 

la infecció no es controla i es causa lesió a l’hoste [16]. Les cèl·lules Th2 secreten citocines amb activitat 

contrària a les  citocines mencionades anteriorment, com interleuquina 4 i 10 (IL-4 i IL-10, interleukin 4 

and interleukin 10). IL-4 inhibeix l'activitat del macròfag i a IL-12 [18].  

 

2) Resposta immunitària a la infecció amb Leishmània 
 
Després de la inoculació en l'hoste de les formes promastigotes metacícliques (flagel·lades) per part del 

vector, aquestes són capaces d'envair neutròfils i cèl·lules dendrítiques, encara que els macròfags seran 

la seva cèl·lula hoste definitiva. Les proteïnes de la saliva del vector juntament amb determinats paràsits 

promouen un entorn immunosupressor de citocines i faciliten la multiplicació de L. infantum. Aquest 
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inòcul infectiu estimula la síntesi del factor de creixement transformant β (TGF-β, Transforming growth 

factor beta) mentre que inhibeix la producció de TNF-α, substàncies produïdes pels neutròfils, així com  

l'activitat de les cèl·lules dendrítiques. Els promastigotes lliures poden infectar als macròfags utilitzant 

diversos receptors com per exemple el receptor del complement. Dins del macròfag el paràsit 

interfereix amb la seva activitat per a garantir la seva supervivència [4]. 

 

El macròfag té dos papers principals. En primer lloc, i com ja hem comentat, serveix de nínxol per al 

paràsit permetent la multiplicació de la forma amastigote (no flagel·lada) en els 

vacúols parasitòfors d'origen lisosomal. En segon lloc en rebre l'estímul adequat el macròfag actua com 

a cèl·lula del sistema immune produint NO i ROS per a destruir al paràsit [4]. 

 

Les cèl·lules dendrítiques alliberen IL-12, essencial per a la polarització de cèl·lules T verges cap al 

subconjunt Th1 (CD4 i CD8), que són capaços de controlar la infecció per la producció de IFN-γ.  

IFN-γ estimula als macròfags perquè alliberin TNF-α (actua de forma sinèrgica amb IFN-γ per 

a mantenir actius els macròfags), intervinguin en la presentació de l'antigen i augmentin l'activitat de la 

sintasa d'òxid nítric induïble  (iNOS), produint d'aquesta manera més NO, una molècula amb una alta 

capacitat leishmanicida (Il·lustració 4a) [4]. 

  

La susceptibilitat a la infecció es correlaciona amb l'activació alternativa dels macròfags mitjançant 

citocines i la inducció de resposta humorals [4]. 

 

En els pacients asimptomàtics els paràsits indueixen l'alliberament de citocines proinflamatòries (IFN-

γ i TNF-α) per part dels macròfags. Això genera una resposta leishmanicida eficaç (Il·lustració 4b 

superior) [4]. 

 

En canvi, en els pacients simptomàtics, l'activació alternativa dels macròfags és deguda a les citocines 

antiinflamatòries, IL-4 i IL-10. La IL-4 és produïda per les cèl·lules Th2 i a més d'activar al macròfag, 

estimula l'alliberament d'anticossos en els limfòcits B. La IL-10 és secretada per una àmplia varietat de 

cèl·lules com per exemple les cèl·lules Th1 efectores, els limfòcits B, les cèl·lules T reguladores i les 

cèl·lules mieloides. El macròfag activat alternativament augmenta la seva activitat arginasa en 

detriment de l'activitat iNOS, ja que ambdues competeixen pel substrat L-arginina. En conclusió es 

produeix una resposta ineficaç contra el paràsit. (Il·lustració 4b inferior). L'acció 

de l'arginasa genera poliamines essencials per al creixement i proliferació del paràsit. La resposta 

humoral enfront la leishmània produeix complexos immunes la deposició dels quals lesiona òrgans i 

teixits d’allò més diversos que van des de les articulacions, passant per la pell fins el fetge. Aquests 

complexos immunes també activen l'alliberament de IL-10 en el macròfag [4]. 
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Il·lustració 4 extreta de S. Iborra, J. C. Solana, J. M. Requena, and M. Soto, “Vaccine candidates against leishmania 

under current research”. Interacció dels  paràsits de Leishmania amb el sistema immune del hoste [4]. 

Les cèl·lules dendrítiques alliberen IL-12 que polaritza les cèl·lules Th1, les quals  alliberaran IFN-γ que estimula als 

macròfags perquè alliberin TNF-α. Les dues molècules (IFN-γ i TNF-α ) mantenen el macròfag activat augmentant 

la producció d’òxid nítric, una molècula amb activitat leishmanicida.  

 La IL-4 produïda pel Th2 provoca l’activació alternativa del macròfag i l'alliberació d'anticossos per part de els 

limfòcits B.  El macròfag activat alternativament augmenta la seva activitat arginasa i disminueix l’ activitat iNOS 

produint una resposta ineficaç a la infecció.  

 

3) Susceptibilitat genètica a Leishmània 
 
Polimorfismes al gen  macròfag associat a la resistència natural 1 (Slc11a1, Natural resistance-

associated macrophage gene 1) (anteriorment denominada proteïna de macròfags associada a la 

resistència natural 1 (Nramp1, Natural resistance-associated macrophage protein 1) , i certs al·lels dels 

gens del complex major de histocompatibilitat tipus II (MHC II, major histocompatibility complex class 

II) s'han associat amb la susceptibilitat a CanL [19]. 

La proteïna NRAMP1 és una proteïna de membrana integral expressada exclusivament en el 

compartiment lisosomal de monòcits i macròfags. Després de la fagocitosi, NRAMP1 es dirigeix a la 

membrana del fagosoma que conté microbis (incloguent Leishmània), on pot modificar el 

medi intrafagosòmic mitjançant eliminació activa de ferro o altres cations divalents de 

l'espai fagosòmic, per a impedir la replicació microbiana [20]. 

La seqüenciació del gen Slc11a1 va revelar que tres dels 24 polimorfismes proposats es van associar 

amb un major risc de CanL de tipus visceral. Es van trobar dos polimorfismes d’un sol nucleòtid (SNP, 

single nucleotide polymorphism) (A180G i G318A) a la regió promotora del gen Slc11a1. Aquests 

dos SNPs interrompen la unió entre el promotor i el factor de transcripció putatiu impedint la 

transcripció del gen Slc11a1 i, per tant, induint una major susceptibilitat a la CanL de tipus visceral [21].  
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Estudis sobre la variació genètica en el MHC II, denominat "sistema d'antigen leucocitari del ca 

(DLA)" van identificar una associació significativa entre la presència de l'al·lel DLA – DRB1 * 01502 i una 

major susceptibilitat a CanL [19], [22]. 

 

En referencia a la susceptibilitat genètica anteriorment esmentada, algunes races de cans com 

el Boxer, Cocker Spaniel, Rottweiler i el Pastor Alemany semblen ser més susceptibles al 

desenvolupament de la malaltia, mentre que unes altres com el Ca Eivissenc és més resistent a la 

infecció per Leishmània pel fet que presenta una resposta immunitària predominantment cel·lular [3], 

[10], [11], [16]. 

 

A més no hem d’oblidar que malgrat hi hagi certa susceptibilitat genètica a patir la malaltia també hi ha 

altres factors fora de la genètica que influeixen, com ara l’estat nutricional, el parasitisme (relació 

simbiòtica en què l'hoste percep dany per part del paràsit mentre que aquest es beneficia), la virulència 

del paràsit, etc.[19]. 

5. Mecanismes adaptatius implicats en la supervivència de Leishmania 

 
Els paràsits del gènere Leishmània han desenvolupat una sèrie de mecanismes adaptatius per a 

sobreviure tant en el vector com en el macròfag de l'hoste i evitar la resposta immunitària d'aquest 

hoste [23].  

És important destacar la presència en la superfície del promastigote de dues molècules degut al seu 

paper clau en la infecció: GLP i gp63. El lipofosfoglicà (GLP, lipophosphoglycan) està compost per unitats 

repetitives de disacàrid i fosfat, que estan unides a la superfície externa de la membrana plasmàtica per 

l'ancoratge lipídic de fosfatidil-inositol (GPIL, lipid anchorage of phosphatidylinositol). L'estructura 

del GLP varia entre les espècies de Leishmània. Per  altra banda, gp63 és 

una metal·loproteasa dependent de zinc  [9], [23], [24]. 

S'ha vist que el GLP podria inhibir la fusió del fagosoma amb els lisosomes, la qual cosa seria letal per al 

paràsit, mentre que la gp63 pot inhibir alguns enzims fagolisosòmics degradants [23], [24]. 

Una vegada que el promastigote procedent del vector entra en l'organisme hoste en primer lloc ha 

d'evitar la lisis intervinguda pel complement abans de poder ser fagocitat pel macròfag [9]. 

El promastigote serà opsonitzat (marcatge a un patogen per la seva ingestió i destrucció per un fagòcit) 

per C3b i C3bi (receptors de macròfags que formen part del sistema del complement) que poden 

interaccionar amb el receptor 1 del complement de macròfags (CR1) i CR3 respectivament. La capacitat 

de gp63 per a escindir C3b a C3bi fa que la interacció amb CR3 sigui la més important mentre que la 

unió amb CR1 és transitòria. Aquesta interacció entre C3bi i CR3 permet la fagocitosi 

del promastigote per part de macròfag sense desencadenar una resposta oxidativa [9], [23]. 

S'ha vist que el promastigote posseeix altres rutes per a ingressar en el macròfag. Una d'elles consisteix 

en l’opsonització del promastigote amb immunoglobulines que seran reconegudes pel receptor Fc del 

macròfag [9], [23]. També s'ha vist que les proteïnes de superfície gp63 s'assembla a la fibronectina, i 

que per tant, pot interaccionar amb el seu receptor en macròfags [23]. 

 

Associat a la fagocitosi del paràsit es produeix superòxid, un precursor de ROS amb un efecte altament 

microbicida en el fagosoma. Finalment veiem que el GLP, localitzat en la superfície del promastigote, 

actua inhibint l'assemblatge del complex funcional NADPH oxidasa,  enzim  encarregat de produir el 

radical superòxid a partir d’oxigen, en la membrana del fagòcit actiu. Aquest complex està compost per 
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un flavocitocrom b558 associat a la membrana (compost per dues subunitats, gp91phox i p22phox) i 

quatre components citosòlics, p47phox, p67phox, p40phox i el petit GTPasa Rac. L'assemblatge de 

la NADPH oxidasa requereix la formació i la translocació a la membrana del fagosoma 

d'un heterotrímer p47 / p67 / p40phox que interactua amb el flavocitocrom [25]. 

 

Una vegada dins del macròfag, el promastigote es diferencia a amastigote, el qual és més resistent a 

l'ambient àcid i hidrològic del fagolisosoma. Per tant, veiem que l'efecte de GLP en retardar la formació 

del fagolisosoma és important per permetre  la completa diferenciació del promatigote cap 

a amastigote [9], [23]. En aquest mecanisme de retard també s'han vist implicats els nivells de calci i la 

inhibició de la proteïna quinasa C (PKC, protein kinase C) [9]. 

 

La leishmània dins del macròfag pot escapar de la resposta immune que es podria dirigir cap a ella, 

encara que també ha de posar en marxa mecanismes per a inhibir les funcions protectores del macròfag 

i així garantir la seva supervivència [9], [23]. 

 

Les cèl·lules limfoides produeixen IFN-γ, el macròfag respon a aquesta molècula activant l' iNOS   que 

genera NO, la principal molècula microbicida eficaç contra Leishmània. 

El paràsit també s'encarrega d'inhibir la producció de citocines proinflamatòries per a evitar una 

resposta immune efectiva. Entre aquestes citocines proinflamatòries destaquem IL-1, IL-12 i el TNF-α. 

Leishmània inhibeix la producció de IL-12 perquè aquesta és la responsable d'activar els limfòcits T 

que secreten IFN- γ i activen als macròfags per a generar NO.  

 

La producció de IL-1 depèn de la via dels receptors Toll-like  (TLR, Toll-like receptors) [9]. La via de 

senyalització TLR és un dels primers sistemes defensius contra microorganismes invasius com és el cas 

de Leishmània. Els TLR són capaços de reconèixer una gran varietat d'antígens patògens activant el 

factor nuclear potenciador de las cadenas lleugeres kappa de las células B activadas (NF-κB, nuclear 

factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells) que en el nucli promou la transcripció i síntesi de 

citocines proinflamatòries, com la IL-1. TLR2 és un activador de NF-κB en resposta a la proteïna del 

paràsit GLP. La cascada de senyalització de TLR condueix a l’activació per fosforilació de l’Inhibidor de 

κB (IκB, Inhibitor of κB) que llavors és dirigit cap a la seva degradació mitjançant el sistema ubiquitina-

proteosoma. La degradació de IκB permet l'alliberament i dimerització de NF-kB perquè pugui dur a 

terme la seva funció en el nucli. La proteïna adaptadora de resposta primària de diferenciació mieloide 

88 (MyD88, Myeloid differentiation primary response 88) es troba present en la gran majoria de rutes 

de senyalització dels TLRs  [24]. 

 

A més d’inhibir la producció de citocines proinflamatòries, la infecció amb paràsits de Leishmània pot 

induir la producció de citocines antiinflamatòries (IL-10 i TGF-β) i metabòlits de l'àcid araquidònic. Uns 

nivells elevats TGF-β es relacionen amb una expressió retardada d’iNOS i una activitat reduïda de les 

cèl·lules NK en els ganglis limfàtics. La IL-10 suprimeix l'activitat microbicida del macròfag: la producció 

de NO i de citocines proinflamatòries (IL-1, IL-12 i TNF-α). L'àcid araquidònic és un àcid gras de les 

membranes cel·lulars que és escindit per la fosfolipasa A2 i convertit a prostaglandina E2 

(PGE2) mitjançant l'acció de la ciclooxigenasa (COX, Cyclooxygenase). La prostaglandina E2 és secretada 

pels macròfags infectats amb Leishmània [9]. L'enzim COX presenta dues isoformes, COX1 que 

s'expressa de forma constitutiva i COX2 que és induïble mitjançant, per exemple, la presència de 

lipopolisacàrids (LPS) o interleucina 1 (IL-1) en cèl·lules com els macròfags [26]. La PGE2 actua inhibint 
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la proliferació d'aquests macròfags i la producció de TNF-α i IL-1, per tant el resultat final és la 

supervivència i proliferació del paràsit [9]. 

 

La molècula de superfície GLP sembla quelar el Ca2+ fent que augmenti la concentració d'aquest ió a 

l'interior del fagòcit. Algunes isoformes de la PKC són dependents de Ca 2+ encara que es veu que en 

aquesta situació la seva activitat es troba reduïda. Aquest fet s'explica perquè el GLP interfereix amb el 

lloc d'unió de reguladors com el calci i el diacilglicerol a la PKC o en la inserció de la PKC a la membrana. 

Un altre glicolípid de superfície trobat en Leishmània, GIPL, també inhibeix la PKC per un mecanisme 

pendent d'investigació. L'augment en la síntesi de ceramides que té lloc després de la infecció també 

pot inhibir la PKC i les proteïnes cinases activades per mitògens (MAPK,  mitogen-activated protein 

kinase), mentre que activen la fosfotirosina fosfatasa (PTP, Protein tyrosine phosphatase) anomenada  

fosfatasa-1 que conté la regió 2 del domini d'homologia de Src (SHP1, Src homology region 2 domain-

containing phosphatase-1) [9], [23]. 

 

Els paràsits de Leishmània tenen la capacitat d'inhibir la ruta de senyalització JAK-STAT. En el macròfag, 

en resposta a IFN-γ, no es poden fosforilar correctament les proteïnes quinasa Janus 1 i 2 (JAK1, JAK2, 

Janus kinases)  i el transductor de senyal i activador de la transcripció 1 (STAT1, Signal Transducer and 

Activator of Transcription proteins). També destaca el paper de SHP1 en la desactivació d'aquesta via. 

SHP1 és una proteïna fosfotirosina fosfatasa que inhibeix l'activitat de JAK2, mitjançant desfosforilació, 

truncant la via de senyalització corrent a baix. L'alteració dels patrons de fosforilació en factors de 

transcripció posteriors, com STAT1, alteren l'expressió de gens induïts pel IFN-γ, com per exemple iNOS 

i el MHCII [9], [23], [27], [28]. 

 

La via de senyalització de les MAPK també es troba inhibida en resposta a la infecció per Leishmània. 

L'activació de SHP1 condueix a la inactivació per desfosforilació de les proteïnes cinases 1 i 2 regulades 

per senyals extracel·lulars (ERK1/2, Extracellular signal-regulated protein kinases 1 and 2). Aquesta 

inactivació també pot ser resultat de l'augment de la síntesi de ceramides. La reducció en la fosforilació 

d'ERK1/2 reprimeix l'expressió del gen similar a Ets (Elk1, ETS Like gene 1) i el gen que codifica la 

proteïna activadora 1 (AP1, Activator protein 1) amb la consegüent reducció en la producció NO, la qual 

cosa resulta beneficiosos per al patogen. També la inactivació de p38 contribueix a la inhibició de la 

inducció d’iNOS i la generació de NO [9], [23], [28], [29]. 
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Il·lustració 5 extreta de KEGG PATHWAY: Leishmaniasi - Canis familiaris (dog). Mecanismes adaptatius del paràsit 

en la infecció per Leishmania [30]. La infecció amb èxit de Leishmania s'aconsegueix mitjançant l'alteració dels 

esdeveniments de senyalització a la cèl·lula hoste. 

6. Diagnòstic 

 

Amb la finalitat d'evitar la transmissió a humans i a altres cans, reduir el sofriment de l'animal infectat i 

millorar el pronòstic, el diagnòstic s'ha de realitzar el més aviat possible fins i tot quan el pacient 

presenta pocs o inespecífics signes i símptomes [3]. També és important recordar que una infecció amb 

Leishmània no equival necessàriament a patir la malaltia [10]. 

En aquesta malaltia la gran quantitat de cans asimptomàtics i la poca especificitat dels signes clínics fan 

que el diagnòstic sigui complex i s'hagi de basar principalment en els procediments duts a terme al 

laboratori [3], [10]. Les típiques proves de laboratori, l'hemograma complet (CBC), el perfil bioquímic i 

l'anàlisi d'orina, poden donar resultats amplis i inespecífics, tot i així juntament amb un examen físic 

complet constitueixen un base sòlida de la sospita de la malaltia [6], [10]. 

 

Els mètodes utilitzats per detectar la infecció amb L. infantum en cans es poden classificar segons el seu 

fonament de la següent manera [6]: 

 Serològiques 

o Quantitativa: IFA, ELISA 

o Qualitativa:  test ràpid  

 Parasitologia 

o Citologia / histologia 

o Immunohistoquímica 

o Cultiu 
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 Molecular 

o PCR convencional 

o PCR niada 

o PCR en temps real 

o PCR digital 

 

Cap d'aquestes tècniques aporta un 100% de sensibilitat i especificitat. A més malgrat els seus múltiples 

avantatges sempre cal tenir en compte les possibles desavantatges [6], [10]. Cap d'aquests mètodes és 

suficient per si mateix per a confirmar o excloure la Leishmaniosi clínica [6]. 

 

1) Proves serològiques 

 

La detecció d'anticossos específics (IgG) contra Leishmania sp. és un dels mètodes més habituals en el 

diagnòstic. Aquestes tècniques serològiques es poden dividir en quantitatives i qualitatives [3], [6], [10]. 

La tècnica serològica qualitativa consisteix en un assaig immunocromatogràfic. Les proteïnes 

recombinants del paràsit s'impregnen sobre membranes de nitrocel·lulosa. El sèrum del pacient s'aplica 

en la plataforma de la prova. Aquesta metodologia permet la detecció de diverses malalties entre les 

quals es troba CanL, de forma ràpida i fàcil. A més, presenta una sensibilitat i especificitat acceptables. 

No requereix molt de temps (la prova es realitza en 15 minuts) ni una formació especialitzada per a la 

realització i interpretació de la prova [3], [6]. A pesar que aquests tipus de proves són bastant fiables a 

vegades poden donar tant falsos negatius com falsos positius. En els falsos negatius s'obté una prova 

negativa d'un ca infectat a causa de la baixa presència d'anticossos contra el paràsit, massa baixa com 

per a ser detectada. En els falsos positius es dóna la prova positiva en subjectes sense infecció activa a 

causa de residus d'infeccions anteriors que ja han estat controlades pel sistema immune [31]–[33]. 

 

Entre les proves serològiques quantitatives destaquen la prova d'anticossos d'immunofluorescència 

(IFAT) i l'assaig immunoabsorbent lligat a enzims (ELISA) [3], [6], [10]. El llarg període d'incubació (des 

de 3 mesos fins 7 anys) pot fer que alguns cans romanguin seronegatius durant algun temps produïda la 

infecció. Uns nivells elevats d'anticossos ens permeten confirmar la nostra sospita diagnòstica mentre 

que uns nivells baixos no ens permeten ni la confirmació ni l'exclusió, sinó que requereixen continuar 

investigant emprant altres tècniques [10], [16]. És important tenir presentque aquestes proves poden 

presentar reaccions creuades degudes, per exemple, a infeccions per altres paràsits com Trypanosoma, 

altres Leishmanies o per emprar antígens del paràsit sencer [3], [10]. Una manera d’evitar aquest 

fenòmens és emprar pèptids recombinants com rA2, rK9, rK26 i rK39 [10]. 

 

2) Tècniques histopatològiques i citològiques  

 

És comú en el diagnòstic l'observació de formes amastigote en òrgans del pacient. La mostra es pot 

obtenir d’òrgans limfoides (medul·la òssia, els ganglis limfàtics i la melsa) i també pell i fetge [3]. La 

biòpsia de pell permet la preparació de portaobjectes per a tècniques citològiques i histopatològiques 

/ immunohistoquímiques [3]. La biòpsia per aspiració dels òrgan limfoides pot avaluar-se mitjançant 

frotis tenyits amb els mètodes de Giemsa o Panoptic i, més rarament, en medis de cultiu (NNN, LIT i α-

MEM, entre d'altres)[3]. La mostra obtinguda es tenyeix de forma freqüent amb Giemsa i s'examina la 

presència de amastigotes al microscopi, s'ha d'observar una forma ovalada de 2 a 4 mm 
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de diàmetre amb nucli i kinetoplast (estructura mitocondrial especialitzada amb DNA específic) [34]. El 

número de formes amastigotes habitualment és baix, fins i tot en cans diagnosticats amb  la malaltia,  

per tant, la recerca d’aquestes formes del paràsit poden resultar poc profitoses [10]. La sensibilitat 

d'aquest mètode varia en funció de l'origen de la mostra utilitzada, sent molt bona en els aspirats 

esplènics, seguits dels frotis de medul·la òssia (60-85%) i els ganglis limfàtics (30-40%)[3]. Per altra 

banda la sensibilitat del cultius és particularment baixa a més de que els resultats no s’obtenen 

ràpidament [10]. 

3) Tècniques moleculars 

 
Altres tècniques incloses en la rutina diagnòstica de Leishmaniasi són les moleculars, com la PCR. La 

detecció d'ADN de Leishmania té una sensibilitat i especificitat molt altes. Poden realitzar-se en diverses 

mostres biològiques, com sang perifèrica, aspirat de moll d'os o limfa, nodes, fragments de pell, etc [3], 

[6], [10]. 

La PCR en temps real permet la quantificació de la càrrega del paràsit Leishmania en els teixits de cans 

infectats, el que és útil per al diagnòstic i el seguiment durant el tractament. Aquesta tècnica és més 

sensible que la PCR niada o la PCR convencional. Entre les mostres de les que s'obtenen millors resultats 

són moll d'os, gangli limfàtic, melsa, pell, conjuntiva. Resultats menys sensibles s'obtenen amb sang, 

pelatge, orina [6], [10]. 

Actualment ha sorgit una nova tècnica de PCR coneguda com PCR digital. En aquesta varietat de PCR es 

treballa amb biòpsies líquides (plasma) permetent quantificar el DNA o microRNAs presents a la sang. 

En el projecte de recerca dut a terme a l’IdISBa, esmentat en la introducció, es pretén posar a punt del 

mètode i la confirmació de la seva validesa per a detectar DNA del paràsit en la sang del pacient. 

 

 
 
Il·lustració 6. Representació esquemàtica del procediment diagnòstic a cans amb signes/símptomes compatibles 

amb CanL [6]. 

En el cas de trobar un pacient amb una simptomatologia similar a la donada a CanL primer es realitzaria una 

prova serològica quantitativa. Si aquesta prova dóna negatiu es poden tenir en compte altres possibles 

diagnòstics amb una simptomatologia semblant. Si la prova té com a resultat un evident positiu es confirma el 

diagnòstic de CanL. En cas que la prova serològica doni un positiu feble o un negatiu però la sospita de CanL sigui 



 17 

molt gran es procedeix a una avaluació citològica/histològica on l'objectiu principal es la visualització de les 

formes amastigotes de Leishmania. La presencia de les formes amastigotes confirma la sospita de CanL mentre 

que l'absència ens porta a la realització de la prova molecular, la PCR. 

Si aconseguim detectar ADN procedent de Leishmania el pacient serà diagnosticat de CanL mentre que si no ho 

aconseguim s'han de considerar altres malalties que puguin haver causat els símptomes. 

7. Tractament 

 
A pesar que la cura completa davant una Leishmaniosi rares vegades es produeix i que és freqüent la 

recaiguda després del tractament, existeixen múltiples protocols disponibles amb la finalitat de 

promoure la curació clínica, augmentar l'esperança i la qualitat de vida i reduir la càrrega parasitària [3]. 

 

La resposta clínica al tractament depèn de l'estat clínic-patològic inicial i de la resposta específica a la 

teràpia [3], [6]. La capacitat de resposta potencial al tractament es mesura mitjançant un perfil serològic, 

hematològic i bioquímic complet i una anàlisi d'orina [3]. Els subjectes sense patologia renal o amb 

proteïnúria lleu tenen una major esperança de recuperació que aquells amb insuficiència renal. En la 

majoria de pacients la millora comença a notar-se després d'un mes de tractament mentre que en 

alguns casos pot trigar una mica més [3], [6], [10]. Els tractaments anti-leishmania condueixen amb 

freqüència a una recuperació clínica encara que el malalt continua portant certa càrrega parasitària [6]. 

La decisió de tractar o no a un ca malalt és resultat d'una discussió entre veterinari i amo sent un factor 

important la disposició del propietari de complir el protocol del tractament [3]. 

 

1) Tractaments Leishmanostàstics 
 

Els fàrmacs parasitostàtics eliminen més lentament la Leishmania, perquè el seu efecte es basa en evitar 

la multiplicació del paràsit, mantenir la càrrega parasitaria i aconseguir la millora clínica [35], [36]. 

 

i. Al·lopurinol 

 

Un dels fàrmacs en la primera línia per al tractament de CanL a llarg termini és el al·lopurinol, que es 

pot administrar tot sol  quan es troba contraindicada la administració d’altres fàrmacs o en combinació 

amb altres medicaments [3], [37]. 

 

L’ al·lopurinol, o 1,5-dihidro-4H-pirazolo [3,4-d] pirimidin-4-ona, és ràpidament oxidat in vivo per 

la xantina oxidasa al seu metabòlit actiu el oxipurinol que igual que el al·lopurinol inhibeix a 

la xantina oxidasa [38]. Va ser fruit del programa de descobriment de fàrmacs en Burroughs Wellcome, 

que va començar en la dècada de 1940 i va culminar amb l'adjudicació d'un Premi Nobel de Fisiologia i 

Medicina l'any 1988 [38]. 

 

La dosi indicada en els protocols suposa una administració per via oral d'uns 10 mg/kg cada dotze hores 

fins que desapareixen el símptomes. L’ús habitual del fàrmac és de 6-18 mesos [3], [11], [35]. 

S'absorbeix ràpidament i la seva concentració en plasma aconsegueix el pic als 30-60 minuts de 

l'administració oral. També se sap que la seva vida mitjana es troba al voltant de 2-3 hores [38], [39]. 

Per la seva part l'oxipurinol té una biodisponibilitat oral més baixa que l'al·lopurinol i una vida mitjana 

molt més llarga (14–30 h) a causa de la reabsorció renal [38]. 
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La durada del tractament amb al·lopurinol depèn de diferents factors entre els quals trobem la gravetat 

de la malaltia, la tolerància del pacient al fàrmac i la resposta clínica al tractament [3], [6]. 

Entre els efectes secundaris vist en la teràpia prolongada amb al·lopurinol destaquen la xantinúria, la 

mineralització renal i la urolitiasis [3], [37]. També s'han descrit trastorns gastrointestinals, reaccions 

d'hipersensibilitat i erupcions en la pell [38]. 

 

La xantina oxidasa (EC 1.1.3.22) és un enzim que intervé en el catabolisme de la purines. Actua 

catalitzant l'oxidació d'hipoxantina a xantina i posteriorment oxida la xantina a àcid úric obtenint al 

costat d'aquest últim, peròxid d'hidrogen que acaba generant espècies reactives d'oxigen. L’ al·lopurinol 

i l’oxipurinol, anàlegs de les purines  hipoxantina i xantina respectivament, actuen inhibint la xantina 

oxidasa i per tant reduint el dany oxidatiu. Al·lopurinol impedeix la formació de ROS a nivell de la reacció 

catalitzada per la xantina oxidasa i amb això l'oxidació de components cel·lulars com a lípids o proteïnes 

[39]. 

 

L'ús d’al·lopurinol disminueix els nivells d'àcid úric i radicals lliures mentre que augmenta els de xantina 

i hipoxantina. La hipoxantina i la xantina serveix per a la síntesi dels ribonucleòtids de purina anomenats 

guanosina i adenosina monofosfat. Aquests ribonucleòtids inhibeixen l'enzim inicial de la ruta de síntesi 

de les purines, l' amidofosforibosil transferasa, disminuint també els nivells de purines que usaria el 

paràsit per a la formació dels seus propis àcids nucleics (RNA) [38]. 

 

2) Tractaments Leishmanicides 

 
Els fàrmacs parasiticides produeixen la mort del paràsit i per tant una reducció en la càrrega parasitària 

del ca [35]. 

i. Glucantime ® 

 

El tractament leishmanicida  actual més utilitzat a causa de la seva eficàcia són les sals antimonials, entre 

aquestes sals destaquem l'antimoni de N-metilglucamina conegut comercialment com Glucantime® 

[35]. El Glucantime® és una solució al 33% d’antimoniat de N-metil-glucamina (o de meglumine) que 

conté un 28.35% d'antimoni pentavalent (Sb 5+) [40].L’antimoniat de meglumina pot 

provocar nefrotoxicitat, cel·lulitis i abcessos en la zona de la injecció [3], [37]. 

 

50 mg/ kg de anitimoniat de meglumina s'administren via subcutània dues vegades al dia, és a dir cada 

12 hores, durant 30-60 dies segons el protocol més acceptat [11], [35]. La via d'administració ha anat 

canviant, en el passat s'utilitzava la via intramuscular o intravenosa mentre que en l'actualitat es 

recomana la subcutània amb rotació del lloc on s'aplica la injecció per a evitar l'aparició d'abscessos en 

la zona d'inoculació [41]. 

 

Aquest compost destrueix les leishmànies bloquejant la formació de GTP i ATP inhibint dos enzims dins 

del metabolisme del paràsit: la fosfofructoquinasa i la piruvatdehidrogenasa, implicats en la via 

glucolítica i en l'oxidació de piruvat a acetil-CoA per emprar en el cicle de Krebs, respectivament.[11], 

[40], [42]. El mecanisme d'acció d'aquest fàrmac contra leishmània encara no es troba totalment 
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dilucidat. La reducció del SbIV a Sb III té lloc a l'interior del macròfag i es considera que SbIII és la forma 

més activa dels antimonials [41]. 

 

ii. Milteforan ® 

 

La miltefosina (hexadecilfosfocolina) comercialment denominada Milteforan ® és un anàleg 

d’alquilofosfocolina emprat en el tractament de CanL [35]. Aquest fàrmac va ser descobert en 

l'Institut Max Planck de Göttingen, sent desenvolupat com un principi per al tractament del càncer de 

mama i altres tumors. Actualment se sap que posseeix 

propietats antineoplásiques, immunomoduladores, antivirals i antiprotozoàries, per la qual cosa s'usa 

per al tractament de la leishmaniosi visceral [6]. 

 

Es tracta d'un fosfolípid sintètic, químicament similar a un fosfolípid natural que és actiu tant oralment 

com tòpicament. A l'ésser una molècula lipofílica i hidrofòbica, és capaç de penetrar en les membranes 

cel·lulars i causar el ràpid metabolisme de eter-fosfolípids en espècies de Leishmània [6]. Exerceix 

activitat lesihmanicida reduint la càrrega parasitària en el ca i millorant els símptomes clínics [37]. 

 

La miltefosina es transporta a nivell plasmàtic fonamentalment mitjançant la seva unió a albúmina, que 

actua com reservori del fàrmac. Perquè tingui lloc l'acció leishmanicida, el fàrmac ha de ser incorporat 

per Leishmània mitjançant el complex MT-Ros3. La miltefosina altera el metabolisme lipídic i la 

composició de la membrana plasmàtica, disminuint la quantitat de fosfatidilcolina (PC) i esterols 

alquilats en C24 i augmentant la fosfatidiletanolamina (PE) i la captació de colesterol. A més, inhibeix 

l'activitat del citocrom c oxidasa, enzim que participa en la cadena de transport d'electrons, la qual cosa 

origina una reducció del potencial de la membrana mitocondrial, un significatiu declivi dels nivells 

d'ATP intracel·lular i un augment en la producció de ROS, generant estrès oxidatiu i la inducció de 

l'apoptosi. 

A nivell del macròfag s'han descrit diversos efectes immunomoduladors de la miltefosina que semblen 

contribuir a la seva acció leishmanicida, com l'augment de la resposta citotòxica Th1 o l'augment en la 

producció de determinades citocines proinflamatòries [43], [44]. 

 

El trastorn gastrointestinal, amb vòmits i diarrees, és un efecte advers relacionat amb la miltefosina [3], 

[35], [37], Una forma d’evitar aquestes alteracions gastrointestinal suposa l’administració del fàrmac 

juntament amb menjar [41]. 

 

2 mg/ kg de miltefosina s'administra via oral cada 24 hores durant un total de 28 dies. Inhibeix la síntesi 

de fosfolípids en el paràsit [11], [35]. El tractament amb antimoni de meglumina o miltefosina es 

recomana combinat amb el al·lopurinol. La combinació de miltefosina i al·lopurinol va resultar tenir una 

menor eficàcia clínica que la combinació de al·lopurinol amb antimoni de meglumina, sent aquesta 

última la teràpia considerada més efectiva [3], [10], [36]. 

 

3) Impromune® 
 
El tractament en primera línia per a CanL és la combinació d'al·lopurinol amb antimoni de N-

metilglucamina encara que en alguns casos provoca xantinúria (concentració molt baixa o indetectable 

d'àcid úric en sang i orina), el principal efecte advers de la teràpia amb al·lopurinol. Com a alternativa 
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es van combinar impromune i antimoni de N-metilglucamina sent aquesta teràpia igual d'efectiva que 

l'anteriorment esmentada i sense causar l'efecte advers de la xantinúria. 

Impromune és un suplement nutricional amb capacitat per a modular la resposta immune, que 

consisteix en una combinació de nucleòtids i el compost correlacionat amb hexosa activa (AHCC, Active 

hexose correlated compound). Els nucleòtids administrats per via oral actuen modulant la resposta 

immune. Són composts de baix pes molecular que influeixen de forma positiva en el creixement, 

desenvolupament i reparació de teixits amb una taxa de proliferació molt ràpida i que per tant té altes 

demandes de nucleòtids que són difícils de satisfer mitjançant la síntesi endògena. Per la seva part el 

AHCC és un suplement dietètic ric en α-glucà extret dels fongs Basidiomycota i que actua promovent la 

resposta de les cèl·lules Th1.  

Per tant, impromune es basa en la idea de millorar el sistema immunològic per a afrontar millor la 

infecció per Leishmània [36]. 

 

4) Artemisa Annua 

 

Per a la leishmaniosi també existeixen teràpies alternatives com els remeis naturals d'eficàcia provada, 

fàcil administració i en general sense efectes secundaris. Entre aquests remeis destaca el tractament 

amb Artemisia annua anomenada popularment donzell dolç o donzell xinès, una planta pertanyent a la 

família de les Asteraceae que posseeix tant activitat immunopotenciadora com leishmanicida. 

Artemísia annua conté artemisinina (obtinguda de les parts aèries de la planta), una 

lactona sesquiterpènica que actua induint estrès oxidatiu en el paràsit, inhibint el seu creixement i 

induint la seva apoptosi. Artemísia annua també conté flavonoides amb activitat immunomoduladora. 

Un possible protocol d'administració d'Artemisa consisteix a donar 1 g /10 kg de tintura mare o de pols 

de fulla seca dues vegades al dia, fora de l'horari de menjars en tandes de 9 dies seguides d'intervals de 

descans de 7 [45], [46]. 

El potencial del tractament amb Artemisia Annua no només resideix en la seva 

capacitat leishmanicida sinó també en el seu potencial per a inclinar la resposta immune cap al 

tipus Th1. En resposta a Artemisia Annua?, els Th1 generen IFN-γ que promou la producció de NO en el 

macròfag amb el seu corresponent efecte positiu sobre la infecció. Mentre que les citocines pròpies de 

la resposta Th1 es veuen augmentades les citocines de les resposta Th2 disminueixen [47]. 

8. Prevenció i control 
 

La mosca de l’arena ha estat l'únic vector provat capaç de transmetre leishmaniosi. Per aquest motiu la 

prevenció ha de tenir el seu objectiu a evitar les picades d'aquest vector [3], [6], [19], [37]. La primera 

estratègia seria la més rudimentària i consisteix a evitar el contacte entre el ca i el vector, això 

s'aconsegueix mitjançant l'ús de barreres físiques (xarxes de malla fina en finestres i portes) i fent que 

el ca romangui a l'interior de la casa des del capvespre fins a l'alba en la temporada de la mosca de 

l’arena en la conca del Mediterrani (abril-novembre) [3], [6], [19], [37]. 

A més, ha d'evitar-se la transmissió directa de la infecció (per exemple, transfusió 

venèria, transuterina o de sang)[37]. 

Una altra estratègia consistiria a reduir els microhàbitats adequats per al vector en qualsevol localització 

on passi temps el ca. També és possible l'ús d'insecticides ambientals per a mantenir l'espai lliure del 

vector [3], [6], [19], [37]. 
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En alguns països es va aplicar el sacrifici a cans seropositius per a disminuir la incidència de Leishmaniosi 

visceral, sent aquest programa un fracàs [3]. 

És freqüent l'aplicació d'insecticides tòpics tant en forma de collarets o formulacions.  

L'eina més recentment incorporada és la vacunació contra CanL amb la finalitat d'estimular la immunitat 

adaptativa per a estar preparat davant una possible infecció. Tot i així les vacunes comercials a la 

actualitat encara tenen una eficàcia protectora baixa (68-71%). L'acció combinada de la vacunació amb 

insecticides tòpics és la millor forma de control i prevenció de CanL [3], [6], [19], [37]. En qualsevol cas 

és indispensable que els veterinaris o els amos llegeixin atentament les recomanacions del producte 

fetes pel fabricant per a procedir a una aplicació i renovació correctes[6], [10], [37]. 

 

Els productes repel·lents disponibles per a prevenir CanL contenen piretroides sintètics 

(deltametrina, permetrina o flumetrina) sols o en combinació amb altres insecticides, que mostren un 

efecte sinèrgic en els insectes. Els collarets de clorur de polivinil (PVC) impregnats 

amb deltametrina alliberen l'insecticida gradualment i es distribueixen en el teixit adipós subcutani dels 

animals en 1 a 2 setmanes. En condicions òptimes, l'efecte repel·lent d'aquests collarets pot durar fins 

a 6 -8 mesos. Les formulacions de ruixat o de taca també ofereixen alts nivells de protecció, encara que 

de menor durada (2 i 3 setmanes, respectivament) [3], [10], [37]. Aquests productes són molt efectius 

en la prevenció dels temps dels menjars de sang (efecte antialimentació / repel·lència) i en la mort de 

les mosques de l’arena (efecte insecticida) [37]. Independentment del tipus de formulació, es recomana 

que la prevenció comenci un mes abans de la temporada de mosca de l’arena. Els collarets de PVC han 

d'usar-se tant en cans  infectats com no infectats [3], [37]. Exemples d'aquests collarets 

són Scalibor® i Seresto® amb eficàcies de 61,8% i 88,3% respectivament [37]. 

 

1) Canileish ® 

 

El desenvolupament de la leishmaniosi clínica es correlaciona amb una resposta immune Th1 feble i una 

resposta immune Th2 dominant, per la qual cosa la vacuna ha de millorar la immunitat Th1 [37], [48]. 

En una resposta mixta Th1/Th2 global la resposta immunitària apropiada davant una infecció pel paràsit 

L. Infantum és aquella on domina el perfil Th1 [48]–[50]. Amb la finalitat de reforçar la resposta immune 

en el ca i que aquest pugui mantenir-se saludable s'han creat les vacunes contra CanL com 

la millor mesura de prevenció d'aquesta malaltia canina i la seva transmissió a l'humà [48], [49]. 

 

L’any 2011 Virbac va llançar a Europa la vacuna LIESP/QA-21 sota el nom comercial CaniLeish®. Va ser 

la primera vacuna preventiva aprovada a nivell Europeu [37], [48], [49], [51]. Aquesta vacuna es 

composa de proteïnes purificades secretades  de L. infantum (LiESP) i un adjuvant amb QA-21, una 

fracció altament purificada de la saponina de Quillaja saponària [37], [48], [49], [52]. 

 

La vacunació primària consisteix de tres injeccions separades per intervals de 3 mesos i posteriorment 

un reforç anualment [48], [49], [52]. La forma més habitual d’administració de la vacuna és per via 

subcutània en l’àrea interescapular [49]. 

 

Els principals efectes adversos que presenta CaniLeish® són la inflamació local transitòria i el dolor, 

enduriment i enrogiment en la zona de la injecció [37], [53]. Altres signes temporals trobats 

amb freqüència són la hipertèrmia, l'apatia i trastorns intestinals [53]. Més rarament s'ha detectat 

efectes adversos com el síncope vas-glàndula, el xoc anafilàctic i fins i tot la mort sobtada [37]. Després 
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de diversos anys de comercialització de la vacuna CaniLeish®, els laboratoris Virbac van decidir dur a 

terme una revisió de la seva seguretat i eficàcia. Tant les sospites d'efectes adversos com les sospites 

de falta d'eficàcia esperada van ser considerades com a estranyes amb una incidència de 0,079% i 

0,018% respectivament. S'indiquen les reaccions locals com les més prevalents encara que també es 

donen, molt estranyes vegades, necrosis en el punt d'injecció. També es van detectar en molt estranyes 

ocasions reaccions generals que van conduir a una prostració intensa i prolongada [54].  

 

Un estudi de 2012 va decidir comprovar l'impacte de la vacunació amb LiESP / QA-21 (CaniLeish®) en 

una sèrie de marcadors humorals i cel·lulars. 20 cans Beagle, degudament desparasitats i amb la 

vacunes reglamentàries al dia, van ser dividits entre el grup vacunat i el control, que no rebia cap mena 

de vacunació. Després de l'exposició en cultiu a antígens solubles de Leishmània, el grup de cans 

vacunats va mostrar una major capacitat de proliferació dels limfòcits T, una major secreció de IFN-γ 

per part d'aquests i una activitat incrementada d’ iNOS en els macròfags [50]. En conclusió, la vacuna 

aconseguia reduir la càrrega del paràsit dels macròfags mitjançant l'activació de l'activitat iNOS dels 

macròfags per les citocines (IFN-γ)  produïdes per Th1 [37], [48]–[50]. El perfil d'anticossos induït per la 

vacuna és predominantment IgG2, a més els títols de IgG2 no només són més alts sinó també més 

persistents que els títols de IgG1 [37], [48], [50]. 

 

En un estudi posterior es va seguir el mateix disseny experimental, però en aquest cas els dos grups, 

després d'un any de la vacunació amb CaniLeish®, eren sotmesos a una inoculació per via intravenosa 

amb promastigotes infecciosos de Leishmània. Malgrat que en tots dos grups va haver-hi cans infectats 

i no infectats es va veure mitjançant PCR quantitativa que la càrrega parasitària de la medul·la òssia en 

els cans vacunats era significativament menor [49]. 

Dos anys més tard el mateix grup investigador que va realitzar l'estudi en 2012 va decidir comprovar si 

els efectes demostrats en aquell estudi persistien en els cans exposats als antígens solubles de 

Leishmània un any després de l'última dosi amb CaniLeish®. El grup de cans vacunats també presentava 

millors resultats en els marcadors humorals i cel·lulars: un perfil d'anticossos IgG2 predominant, major 

proliferació de limfòcits T i producció de IFN-γ i major activitat de iNOS en el macròfag. La conclusió va 

ser que la vacunació amb LiESP / QA-21 és capaç d'induir una resposta immune apropiada (dominada 

per Th1) i mantenir-la durant tot un any [48]. 

 

Destacam un estudi de camp, doble cec, amb 90 cans Beagle joves (5-7 mesos), desparasitats, amb totes 

les vacunes convencionals i lliures d'infecció de paràsits de Leishmània. Els cans es dividien en dos grups, 

controls i cans tractats amb la vacuna preventiva (CaniLeish®), i s'exposaven a zones endèmiques durant 

dues temporades de la mosca de la arena,. Aquests estudis van demostrar que la vacuna aconsegueix 

reduir el risc d'infecció i que CaniLeish® pot reduir efectivament la probabilitat de desenvolupar 

símptomes clínics després de la infecció, amb un efecte preventiu del 68,4%. No obstant això, com no 

proporciona una protecció absoluta contra el desenvolupament de la leishmaniosi clínica, es recomana 

que la vacuna es combini amb altres mesures preventives, els repel·lents [37], [55].  

 

Un dels primers estudis de camp sobre l'impacte de la vacuna  LiESP / QA-21(Canileish®) en diferents 

paràmetres immunes va ser dut a terme pels laboratoris Virbac, creadors d'aquesta vacuna. 7 cans 

vacunats i 11 control van estar en zones endèmiques sota seguiment durant 40 mesos en els quals cap 

ca vacunat es va infectar mentre que 4 cans control es van infectar. En els cans vacunats, es va observar 

una resposta immune mitjançada per cèl·lules dominada per Th1 (alliberament de TNF-α i cèl·lules T de 
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memòria) amb una eficient efecte leishmanicida i anti-leihsmania. Els marcadors correlacionats amb 

una resposta Th2 (com IL-10) es van mantenir baixos en els gossos vacunats, però van augmentar en els 

infectats, no vacunats [51]. 

 

Amb l’objectiu de comprovar si la vacuna tenia algun efecte sobre la transmissió de la malaltia, es va 

dissenyar in estudi en el que es van utilitzar 10 cans Beagle en diferents etapes de la infecció amb 

L. Infantum. 6 d'aquests cans havien estat tractats prèviament amb la vacuna CaniLeish®. Cada ca va ser 

sedat i el seu cap es va inserir en una gàbia de malla fina que contenia 60 mosques femella i es va 

exposar a picades durant 1 h. 2 dels cans tenien una infecció subpatent (la infecció persisteix però no 

és possible detectar formes parasitàries) mentre que la resta tenia una infecció activa. Dos cans de cada 

grup (vacunats i control) van ser infecciosos per a la mosca de la arena, malgrat això va haver-hi un 

nombre menor de mosques infectades en el grup de cans vacunats, i la seva càrrega parasitària també 

era més baixa, per tant la vacuna aconsegueix reduir el potencial infecciós de l'animal [56]. 

 

2) Letifend ® 

 

En 2016 la Comissió Europea va autoritzar els laboratoris espanyols Leti la comercialització de la 

vacuna Protein Q baix en nom comercial de Letifend® [52]. 

 

El principi actiu de la vacuna és la Proteïna Q, una proteïna quimèrica recombinant formada a partir de 

la fusió de 5 fragments antigènics. Aquests fragments antigènics procedien de les proteïnes 

ribosòmiques àcides de L. Infantum LiP2A, LiP2B, LipP0 i la histona H2A perquè estudis anteriors havien 

destacat la seva capacitat protectora. La proteïna Q ha demostrat ser immunogènica fins i tot sense 

adjuvant. Lentifend ® està indicada per cans no infectats a partir de 6 mesos d'edat per a reduir el risc 

de desenvolupar una infecció activa i / o malaltia clínica després de l'exposició a L. infantum [52]. 

 

L'administració consisteix en una dosi única normalment per via subcutània en l'àrea interescapular i un 

reforç anual durant el període d'exposició natural. A diferència d'altres vacunes comercials no s'han 

trobat reaccions locals o sistèmiques secundàries a l'administració de la vacuna. Això pot ser pel fet que 

s'administra en una dosi única o que no conté adjuvants externs [52]. La immunitat s'estableix 4 

setmanes després de la vacunació i dura un any. A pesar que es recomana l'administració a cans no 

infectats s'ha vist que no empitjora el curs de la malaltia en cans infectats, és més, no té cap efecte [57]. 

 

La vacuna Letifend® actua a diferents nivells, en primer lloc els anticossos anti proteïna Q estimulen la 

formació de cèl·lules de memòria. En segon lloc els cans vacunats amb Letifend® presenten una major 

quantitat de proteïnes del complement, l'activació d'aquestes proteïnes condueix a l'assemblatge del 

complex d'atac a la membrana en la superfície del paràsit  i finalment a la seva lisis. 

Aquests cans també presenten menor càrrega parasitària en els òrgans diana (ganglis i medul·la òssia), 

menys anticossos enfront de Leishmània, una major resposta immunitària cel·lular contra el paràsit i 

menys immunocomplexes en circulació que són els responsables de formar dipòsits en els teixits i 

lesionar-los [58]. 

 

Amb l'objectiu d'avaluar la vacunació amb Letifend® es va realitzar un assaig de camp multicèntric, 

aleatoritzat, doble cec. 549 cans de les zones endèmiques de França i Espanya van ser seleccionats a 
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l'atzar per a rebre una dosi subcutània única de Letifend® o placebo i durant un any van estar exposats 

a dues temporades de transmissió de L. infantum per la mosca de la arena. Es van realitzar exàmens 

clínics, mostres de sang i d'òrgans limfoides per a avaluar l'estat serològic, parasitològic i de malaltia 

dels cans en diferents moments durant l'estudi. Es va demostrar que els animals vacunats 

amb Letifend® presentaven amb menor freqüència signes clínics atribuïbles a leishmaniosi i menor 

càrrega parasitària en els ganglis i la medul·la òssia. També es va reduir el nombre de cans amb serologia 

positiva a Leishmània. Se li va atribuir a la vacuna una eficàcia del 72% en la prevenció de la CanL en 

zones d'alt risc d'infecció per L.Intantum [52]. 

 

Virbac, creadora de CaniLeish®, ha realitzat diversos estudis comparatius entre les 

vacunes preventives CaniLeish® i Letifend® [59], [60]. D’acord a aquests estudis, CaniLeish® va provocar 

una resposta immune mitjançada per cèl·lules madures contra la leishmaniosis canina en tots els cans 

vacunats. En cas d'infecció, la presència de cèl·lules T de memòria activades, especialment a nivell de la 

pell, podria induir una reactivació específica més primerenca del sistema immunològic en cans vacunats 

amb CaniLeish® en lloc de Letifend®[59]. Amb la finalitat de comparar la resposta immune mitjançada 

per cèl·lules Th1 produïdes davant la vacunació amb les dues vacunes preventives comercialitzades a 

Europa (Canileish ® i Letifend ®) es va realitzar la prova cutània de Leishmània en ratolins. Els ratolins 

van ser dividits en dos grups, el primer que rebia la vacuna CaniLeish® mentre que l'altre era vacunat 

amb Letifend®. Dies més tard s'injectava Leishmània als peus dels ratolins amb la finalitat d'observar 

l'augment de volum del coixinet del peu per la inflamació produïda pel reconeixement d'antígens del 

paràsit. Es va veure que  CaniLeish®, a diferència de LetiFend®, donava una reacció positiva a 

la hipersensibildad de tipus retarda, ja que el ratolins vacunats amb Canileish ® presentaven un augment 

de volum del coixinet del peu igual o superior a 3 mL. Presentar una reacció positiva d'hipersensibilitat 

de tipus retardat implica poder reconèixer els antígens de Leishmània i posar en marxa la resposta 

immune apropiada [60]. 

 

3) Leisguard®  

 

Leisguard®  és una suspensió oral el principi actiu de la qual és la domperidona un 

derivat bencimidazòlic que actua bloquejant específicament els receptors dopaminèrgics D2 a nivell 

perifèric [16]. Leisguard ® disminueix el risc d'adquirir la malaltia quan el ca entra en contacte amb agent 

infecciós i controla la progressió en les etapes primerenques de la malaltia [16]. Leisguard actua sobre 

el sistema immune tant a nivell de resposta innata com adquirida potenciant la resposta immune 

adquirida de tipus cel·lular relacionada amb la resistència a la infecció [16]. La domperidona difícilment 

travessa la barrera hematoencefàlica pel que se li atribueixen un ampli marge de seguretat sense 

efectes secundaris importants [16]. La domperidona bloqueja als receptors dopaminèrgics D2 a nivell 

de la glàndula pituïtària o de la hipòfisi, alliberant d'aquesta manera la prolactina acumulada en la 

hipòfisi augmentant els seus nivells en sang. La prolactina actua com a citocina potenciant la proliferació 

i diferenciació de les cèl·lules del sistema immune. També fomenta la presentació de l'antigen per part 

dels macròfags i les cèl·lules dendrítiques. Aquests efectes condueixen a una resposta immune 

adquirida de tipus cel·lular que aporta protecció enfront de la leishmaniosi [16]. 

 

La dosi de Leisguard® més adequada per a obtenir un increment significatiu de prolactina en sang 

correspon a 1ml/10kg, equivalent a 0.5mg/kg de domperidona. El tractament ha de durar 30 dies cada 



 25 

4 mesos des de l'inici de la temporada de la mosca de l’arena. En el cas de cans que han de viatjar a 

zones endèmiques de Leishmània el tractament preventiu amb Leisguard ®ha d'iniciar-se 5 dies abans 

del viatge i ha de durar 30 dies encara que el viatge hagi acabat abans [16], [37]. 

9. Conclusions 

 
La leishmaniosi és un grup de malalties causades per paràsits protozous del gènere Leishmània. La 

transmissió més freqüent és mitjançant la picada de flebotoms femella infectats. El seu 

reservori principal és el ca en el qual l'agent etiològic és concretament L. Infantum. La simptomatologia 

és d’allò més diversa, va des de les manifestacions cutànies fins problemes renals greus. 

 

La resposta immunitària de tipus cel·lular promou l'alliberament de citocines proinflamatòries, 

l'activació dels macròfags i la producció de NO controlant la infecció. D’altra banda un perfil immunitari 

humoral genera una elevació en la concentració d'anticossos circulants capaços de 

formar immunocomplexes i dipositar-se en una gran varietat d'òrgans i teixits causant lesió.  

 

La proteïna parasitària GLP retarda la fusió del fagosoma amb el lisosoma i evita l'estrès oxidatiu 

impedint l'assemblatge de complex funcional NADPH oxidasa, accions que permeten la supervivència 

de L. Infantum en l'hoste. Una altra proteïna del paràsit, la gp63, inhibeix enzims fagolisosòmics que 

degradarien a L.Infantum i escindeix C3b en C3bi perquè el promastigote pugui ser fagocitat pel 

macròfag gràcies a la interacció entre C3bi i CR3 i evitar d’aquesta manera la resposta oxidativa. 

La interacció de GLP amb els receptors Toll-like, situats a la membrana de cèl·lules amb capacitat de 

presentar antígens com és el cas del macròfags, activa la via NF-kB que conduirà a síntesi de citocines 

proinflamatòries. La inhibició de la via per part de Leishmània i la producció citocines antiinflamatòries 

(IL-10 i TGF-β) que inhibeixen l'activitat de iNOS, és fonamental per a mantenir la infecció. 

L'alliberació dePGE2 per part dels macròfags infectats inhibeix la proliferació d'aquestes cèl·lules i la 

producció de TNF-α i IL-1 permetent la supervivència i proliferació parasitària. 

Les ceramides produïdes pels macròfags infectats amb Leishmània inhibeixen la PKC i activen 

la SHP1. SHP1 desactiva la via JAK-STAT, inhibeix els gens iNOS i MHCII, i la via MAPK reduint la 

producció de NO. 

 

El diagnòstic és complex i es tracta d'una combinació de mètodes serològics, histològics i moleculars, i 

s’està investigant en noves metodologies de detecció del paràsit 

Existeixen múltiples protocols de  tractament per a la leishmaniosis encara que cap d'ells és 

completament efectiu. Disposem de tractaments leishmanostàstics com l‘Al·lopurinol, 

tractaments leishmanicides com són el Glucantime®  i el Milteforan® i  altres remeis com l'Impromune® 

i l'ús d’ Artemisa Annua. 

A més dels insecticides tòpics i els collarets s'ha incorporat la vacunació (Canileish® i Letifend®) i la presa 

de suplements (Leisguard) com a mesures preventives amb la finalitat d'induir en el pacient una 

immunitat adaptativa tipus Th1 perquè pugui evitar la malaltia en cas d'infecció. CaniLeish® estimula la 

resposta immune de tipus Th1 reduint la càrrega parasitària gràcies a l'augment de l'activitat de iNOS 

en el macròfag induïda per la citocines produïdes pels Th1 com l'IFN-γ. Per la seva banda Letifend® 

també estimula la resposta immune de tipus cel·lular reduint la càrrega parasitària i la formació 

d'immunocomplexos i augmentant la proporció de cèl·lules de memòria i proteïnes del complement. El 
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compost actiu de Leisguard® bloqueja els receptors dopaminèrgics D2 alliberant prolactina que actua 

com una citocina estimulant la proliferació i diferenciació de cèl·lules del sistema immune. 

 

Les cèl·lules mare mesenquimals constitueixen una eina amb un enorme potencial i que generen grans 

expectatives de futur. Malgrat això, estem encara lluny de poder aplicar aquesta teràpia de forma 

rutinària en clínica pel que és important continuar desenvolupant una recerca científica entorn aquesta 

teràpia.  

La comprensió dels mecanismes moleculars que expliquen l'establiment de la infecció i la supervivència 

del paràsit és fonamental per a poder avançar de forma significativa en el disseny de noves teràpies i 

millorar el futur d'una de les malalties emergents més important en el món actual. 
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