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RESUMO 

As leishmanioses compreendem um grupo de doenças que apresentam características 

clínicas, histopatológicas e imunológicas distintas, é causada por parasitos intracelulares 

que pertencem ao gênero Leishmania. Os testes sorológicos utilizados até o presente, 

para o diagnóstico, apresentam várias limitações e por isto é de grande importância 

identificar proteínas imunogênicas da Leishmania, para que sejam testadas como 

potenciais antígenos para o desenvolvimento de técnicas para o diagnóstico da 

leishmaniose tegumentar americana (LTA). O objetivo deste estudo foi produzir e 

purificar as proteínas recombinantes “Leishmania activated C kinase” (rLACK); “Thiol 

Specific Antioxidant” (TSA), “Leishmania elongation initiation factor” (LeIF) e 

“Leishmania braziliensis stress inducible protein 1” (LbSTI) e avaliar a sua 

antigenicidade. As proteínas recombinantes foram produzidas pela técnica de DNA 

recombinante segundo descrito por Salay et al. (2007). Para a realização do ELISA 

foram cultivadas as espécies L. (V.) braziliensis (MHOM/BR/1975/M2903) e L. (L.) 

amazonensis (IFLA/BR/67/PH8) e seus extratos antigênicos e as proteínas 

recombinantes produzidas foram utilizados como antígenos. Foram utilizadas 60 

amostras de pacientes com LTA, atendidos no hospital Anuar Auad, Goiânia, Goiás, 

sendo que destas, 45 eram de pacientes com leishmaniose cutânea localizada (LCL) e 15 

eram de leishmaniose mucosa (LM). Para a análise da especificidade foram utilizados o 

soro de pacientes com outras patologias. O extrato total de L. (L.) amazonensis, rLACK, 

rTSA, rLbSTI, rLeIF apresentarem sensibilidade de 85%, 75%, 70%, 76,7%, e 56,1% 

respectivamente. O extrato total de L. (L.) amazonensis, rLACK, rTSA, rLbSTI, rLeIF 

obtiveram especificidade de 72,5%, 80%, 60%, 30% e 62,5%, respectivamente. Os 

resultados do presente trabalho demonstraram que as proteínas recombinantes e o 

extrato total de L. (L.) amazonensis foram antigênicas e o extrato total de L. (L.) 

amazonensis e a rLACK foram os antígenos que tiveram as melhores sensibilidades e 

especificidades. 

Palavras chave: ELISA, Leishmania, proteínas recombinantes, LTA, imunodiagnóstico.  
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ABSTRACT 

Leishmaniasis is a group of diseases with distinct clinical, histopathological and 

immunological characteristics, caused by parasites belonging to the Leishmania genus. 

The serological tests used until the moment have several limitations. There are a great 

interest to identify immunogenic proteins of Leishmania to be tested as potential 

antigens for the development of techniques for the diagnosis of American cutaneous 

leishmaniasis (ACL). The aim of this study was to produce and purify the recombinant 

proteins "Leishmania activated C kinase" (rLACK); "Thiol Specific Antioxidant" 

(TSA), "Leishmania elongation initiation factor" (LeIF) and "Leishmania braziliensis 

stress inducible protein 1" (LbSTI) to evaluate the antigenicity. The recombinant 

proteins were produced by recombinant DNA techniques as described by Salay et al. 

(2007). To perform the ELISA, L.(V.) braziliensis (MHOM/BR/1975/M2903) and L.(L.) 

amazonensis (IFLA/BR/67/PH8) species were cultivated and the antigenic extracts and 

recombinant proteins were used as antigens. Sixty serum samples from patients with 

ATL assisted at Anuar Auad hospital, Goiânia, Goiás, were assayed, and from them, 45 

were from patients with localized cutaneous leishmaniasis (LCL) and 15 were from 

mucosal leishmaniasis (ML). To analyze the specificity of the response of total extract 

and the recombinant proteins, sera from patients with other pathologies were tested. The 

total extract of L. (L.) amazonensis, rLACK, rTSA, rLbSTI and rLeIF showed a 

sensitivity of 85%, 75%, 70%, 76.7% and 56.1% respectively. The specificity of total 

extract of L. (L.) amazonensis, rLACK, rTSA, rLbSTI, rLeIF were 72.5%, 80%, 60%, 

30% and 62.5% respectively. Thus, these results showed that recombinants proteins and 

total extract of L. (L.) amazonensis were antigenic and the total extract of L. (L.) 

amazonensis and rLACK were the antigen that had the best sensibility and specificity.  

Keywords : ELISA , Leishmania , recombinant proteins , ATL , immunodiagnostic . 
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1. INTRODUÇÃO / REVISÃO DA LITERATURA 

 

1.1 Leishmania e leishmanioses 

 

A leishmaniose é uma doença de curso crônico, causada por protozoários do 

gênero Leishmania, que apresentam um amplo espectro de manifestações clínicas 

(DESJEUX, 2001; ROSS, 1903). Em vários países, representa um problema de saúde 

pública, sendo considerada, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), como a sexta 

doença endêmica mais importante, com estimativa anual de 350 milhões de pessoas em 

88 países expostas à infecção (WHO 2008).  

No Brasil, em 2003 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010), a LTA foi registrada 

nas 27 unidades federativas. Entre os anos de 2001 e 2012 foram notificados mais de 25 

mil casos (SINAM, 2012). As regiões Norte e Sudeste apresentam os maiores números 

de notificações. A região Sul apresenta o menor número de registros, cerca de mil casos 

por ano (Figura 1) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). Em Goiás, no ano de 2012, 

foram registrados 368 casos de LTA, sendo Niquelândia, Goiânia e Minaçu os 

municípios do estado com maior número de registros (20,2%) (SISTEMA NACIONAL 

DE VIGILANCIA EM SAÚDE, 2011; SINAM, 2012) 

 

Figura 1 – Densidade de casos de LTA no Brasil por município 2004 a 2009. 

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE (2010). 

 

A transmissão da LTA é feita pelo inseto vetor que pertence à ordem Diptera, 

da família Psychodidae, subfamília Phlebotominae e gênero Lutzomyia (GONTIJO; 

CARVALHO, 2003; NAGILL; KAUR, 2011).  Os agentes etiológicos da LTA humana 
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são protozoários do gênero Leishmania, o qual se divide em dois subgêneros: Viannia e 

Leishmania. As espécies identificadas no Brasil são: Leishmania (Viannia) braziliensis, 

L. (V.) guyanensis, L. (V.) lindenbergi, L. (V.) lainsoni, L. (V.) shawi, L. (V.) naiffi, L. 

(Leishmania) amazonensis (BASANO, 2004; REIS et al., 2013).  

No Brasil, há o predomínio da espécie L. (V.) braziliensis em todas as unidades 

federativas. Outra espécie que se destaca é L. (L.) amazonensis, a qual está distribuída 

pelas áreas florestais da Amazônia, Bahia, São Paulo, Minas Gerais e Goiás, sendo sua 

importância relacionada com a forma difusa da doença (GOTO; LINDOSO, 2010; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010).  

As leishmânias são parasitos digenéticos (apresentam reprodução sexuada e 

assexuada) (AKOPYANTS et al., 2009), apresentando duas formas em seu ciclo de 

vida: amastigota que tem forma esférica, núcleo, cinetoplasto e blefaroplasto (presente 

nas células do sistema fagocítico mononuclear - SFM - dos hospedeiros vertebrados); e 

promastigota, forma alongada que apresenta flagelo, cinetoplasto e núcleo, as quais 

estão presentes no intestino do inseto vetor e em culturas axênicas (Figura 2) (BATES, 

2007; SACKS; PERKINS, 1984). 

 

 
Figura 2 – Formas evolutivas do gênero Leishmania. A) forma amastigota (seta) , B) 

forma promastigota (N = núcleo, K = cinetoplasto, F = flagelo). 

Fonte: Bates 2007 (adaptado) 

 

O ciclo biológico das leishmânias é do tipo heteroxênico. A infecção do 

hospedeiro invertebrado ocorre durante o repasto sanguíneo em um hospedeiro 

infectado, pela ingestão de células do SFM parasitadas com formas amastigotas. 

Durante a passagem pelo trato digestório, as células infectadas se rompem, liberando as 

formas amastigotas do parasito. No lúmem intestinal, as formas amastigotas se dividem 

por divisão binária e rapidamente se diferenciam em formas promastigotas procíclicas 

(PESSOA; MARTINS, 1972). As formas promastigotas procíclicas se diferenciam em 

promastigotas metacíclicas (forma infectante do parasito). Ao realizar um novo repasto 

sanguíneo, o vetor inocula as formas metacíclicas em um novo hospedeiro vertebrado. 
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Estas formas são fagocitadas por células do SFM, especialmente macrófagos, 

diferenciando-se na forma amastigota (Figura 3). No interior das células do SFM, as 

formas amastigotas se multiplicam por divisão binária simples. Após sucessivas 

multiplicações, pelo excesso de parasitos no interior das células do SFM, esta sofre lise, 

liberando as formas amastigotas que podem assim parasitar novos macrófagos ou serem 

ingeridas por outro flebotomíneo durante um novo repasto sanguíneo (BATES, 2007; 

NADERER; MCCONVILLE, 2008; NEVES, 2011; REY, 2001). 

 

 

Figura 3 - Ciclo de vida de Leishmania sp.  

Fonte: REITHINGER et al. 2007 (Adaptado) 

  

1.2 Manifestações clínicas da LTA 

 

A LTA apresenta manifestações clínicas que variam desde lesões cutâneas 

isoladas ou múltiplas, até a forma mucosa destrutiva e estigmatizante, dependendo do 

agente etiológico e da resposta imunológica do hospedeiro (GARCIA et al., 2005). O 

período de incubação médio é de um mês, com variação de 14 a 180 dias. A LTA 

apresenta cinco formas clínicas distintas: leishmaniose cutânea localizada (LCL), 

leishmaniose cutânea disseminada (LCD), leishmaniose mucosa (LM), leishmaniose 
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mucocutânea (LMC) e leishmaniose difusa (LD) (GARCÍA-ALMAGRO, 2005; 

GREVELINK; LEMER, 1996; SILVEIRA et al., 2009a; VÉLEZ et al., 2009). 

A LCL é caracterizada pela erupção de úlceras cutâneas indolores, com bordas 

eritematosas e infiltradas no local do repasto sanguíneo do inseto vetor (normalmente 

áreas descobertas do corpo), as quais podem curar espontaneamente ou após o 

tratamento, ou adquirir um caráter crônico permanecendo por anos. Essa forma clínica 

normalmente está associada à intradermoreação de Montenegro (IDRM) positiva 

(GIGLIO et al., 2011; JACOBSON, 2003; MITROPOULOS; KONIDAS; DURKIN-

KONIDAS, 2010). A LCD é caracterizada pelo aparecimento de múltiplas lesões 

cutâneas acneiformes monomórficas do tipo pápulas que podem ou não ulcerar com o 

decorrer do tempo. Essa forma clínica normalmente apresenta uma baixa carga 

parasitária, títulos elevados de anticorpos séricos anti-Leishmania e uma resposta 

variável a IDRM. As espécies relacionadas às formas clínicas LCL e  LCD são L. (V.) 

braziliensis e L. (L.) amazonensis  (CARVALHO et al., 1994; LESSA et al., 2007; 

SILVA, 1971). 

Leishmaniose mucosa (LM) ou mucocutânea (LMC) apresentam úlceras 

infiltrantes na mucosa das vias aéreas superiores, frequentemente associado à linfangite 

e desenvolvimento de lesões no complexo naso-faríngeo, resultando em obstrução da 

cavidade nasal, perfuração do septo nasal e destruição da cartilagem nasal (AMATO et 

al., 2000; COSTA; MILNER; MAGUIRE, 2003; MARSDEN, 1986). No exame 

histopatológico se observa uma escassa quantidade de parasitos no local das lesões e 

apresenta IDRM fortemente positiva (DE PAULO et al., 2013; GUERRA et al., 2011; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). Geralmente surge após a forma cutânea, como uma 

metástase da lesão primária, estando associadsa principalmente a L. (V.) braziliensis, e 

raramente, a L. (V.) guyanensis (DE PAULO et al., 2013; SILVEIRA et al., 2009).   

A leishmaniose difusa (LD) é associada a L. (L.) amazonensis e, clinicamente, 

é caracterizada por lesões nodulares ou papulosas distribuídas pelo corpo que raramente 

se ulceram. Há uma ausência ou fraca resposta imune do tipo celular contra o parasito, 

resultando em uma IDRM geralmente negativa. No exame histopatológico se observam 

infiltrados de macrófagos altamente infectados com amastigotas. Nessa forma clínica, 

não são observadas lesões nas regiões de mucosas (BOMFIM et al., 1996; LESSA et al., 

2007; SILVEIRA; LAINSON; CORBETT, 2004; SILVEIRA et al., 2009a).  
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1.3 Imunologia das Leishmanioses 

 

A resposta imune à leishmânia tem sido bastante identificada em modelos 

experimentais, utilizando-se camundongos com a finalidade de avaliar a interação 

parasito-hospedeiro. Estudos em camundongos infectados com L. major (modelo 

experimental mais estudado para infecção por Leishmania) demonstram que a resposta 

imune celular mediada por linfócitos T desempenha um importante papel no processo 

de cura ou agravamento da doença (SCOTT; FARRELL, 1998).  

Camundongos C57BL/6 são uma linhagem resistente à infecção por L. major, 

apresentando um perfil de citocinas com aumento da Interleucina 12 (IL-12) que ativa 

as células “natural killer” (NK) e direcionam a diferenciação de células T ao perfil “T 

helper 1” (Th1), que é caracterizado pela produção de Interferon IFN- e fator de 

necrose tumoral alfa (TNF-α) (MOUGNEAU; BIHL; GLAICHENHAUS, 2011; 

VIEIRA et al., 1994). Citocinas ativam macrófagos (macrófagos classicamente ativados 

– M1) a produzir as espécies reativas do oxigênio e do nitrogênio (ROS e NOS) que 

levam à morte do parasito intracelular (SALAIZA-SUAZO et al., 1999). Por outro lado, 

camundongos BALB/c são uma linhagem suscetível à infecção, os quais apresentam 

como perfil de citocinas a secreção de Interleucina-4 (IL-4), Interleucina-5 (IL-5), 

Interleucina-10 (IL-10) e Interleucina-13 (IL-13) (HIMMELRICH et al., 2000). Como 

resultado da produção da IL-4 ocorre a supressão da subunidade  dos receptores da IL-

12 nas células Th1, o que suprime a secreção de IFN-, levando à polarização das 

células T para uma resposta “T helper 2” (Th2) (CARRERA et al., 1996). Macrófagos 

ativados por IL-4 são chamados de macrófagos alternativamente ativados (M2), os quais 

promovem, dentre outras atividades, o remodelamento da matriz extracelular, reparo 

tecidual, angiogênese, atividade imunorreguladora e anti-inflamatória (MARTINEZ; 

HELMING; GORDON, 2009) (Figura 4). A secreção de IL-10 inibe a ativação dos 

macrófagos, o que contribui para o desenvolvimento dos parasitos nas lesões. Isto ficou 

claro uma vez que camundongos BALB/c deficientes em IL-10 (IL-10 
-/-

)
 
são capazes 

de controlar a progressão da doença quando infectados com L. major (KANE; 

MOSSER, 2001). 
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Figura 4 – Modelo de desenvolvimento de resposta Th1/Th2 após infecção com Leishmania. 

Citocinas secretadas por macrófagos, células dendríticas,  linfócitos B e T, mediante a infecção 

por Leishmania. Th: linfócito T auxiliar, Thp: precursor do linfócito T auxiliar, Treg: linfócito T 

regulador, NK: célula Natural Killer, CD: cluster of differentiation, IL: interleucina, IFN-: 

interferon alfa, IFN-: interferon gama, TNF- fator de necrose tumoral alfa, TGF-: fator de 

crescimento transformante , MHC: complexo principal de histocompatibilidade, NOS: óxido 

nítrico sintase, NO: óxido nítrico. 

Fonte: HOLZMULLER et al. 2006. 

 

Em seres humanos, a resposta imune à infecção pela leishmânia não é tão bem 

definida como nos experimentos com camundongos, em virtude de sua complexidade 

(ROGERS et al., 2002). A diferença entre resistência e suscetibilidade está relacionada 

com o perfil de diferenciação dos linfócitos Th1 e Th2 (TAPIA et al., 1993; SILVEIRA 

et al., 2009b) 

Pacientes com LCL ou LM desenvolvem uma resposta mista Th1 e Th2 contra a 

leishmânia. Na LCL, há a produção tanto de IFN- (característico da resposta Th1) 

quanto IL-4 (característico de uma resposta Th2); no entanto, o perfil Th1 predomina 

dentre os casos de LCL. A LM se caracteriza por uma forte resposta imune com 

elevados níveis de IFN-, IL-2, IL-5, IL-4 e TNF-. Na LD, há predomínio de uma 

resposta Th2 com elevados níveis de IL-4, IL-5 e IL-10 e ausência de IFN- e baixa 
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produção de TNF-(TAPIA et al., 1993; ALMEIDA et al., 1998; SILVEIRA; 

LAINSON; CORBETT, 2004; SILVEIRA et al., 2009). 

Em relação à imunidade humoral, até bem pouco tempo, considerava-se que 

esta não possuia uma importância muito grande na imunidade protetora contra as 

diversas espécies de leishmânias. Isso ocorre devido ao fato de que os anticorpos não 

pareciam ter funções efetivas na eliminação do parasito, uma vez que o mesmo se 

localiza no interior do vacúolo das células do SFM (NYLÉN; GAUTAM, 2010). 

Recentemente, estudos têm investigado as subclasses de imunoglobulina G (IgG) e foi 

observado que em pacientes com resposta imune do tipo Th1, ocorre a produção de 

imunoglobulinas das subclasses IgG1 e IgG3, enquanto as células Th2 tendem a induzir 

os isotipos IgG2, IgE e IgA  (COFFMAN; CARTY, 1986; FINKELMAN et al., 1988).  

Os pacientes com LCL, desenvolvem uma resposta do tipo Th1, com 

predominância das imunoglobulinas IgG1, IgG3 e citocinas como IFN- e IL-12  

(O’NEIL; LABRADA; SARAVIA, 1993; DA-CRUZ et al., 2002; SOUSA-ATTA et al., 

2002). A LD apresenta um perfil do tipo Th2, com presença de IgG4 e elevados níveis 

de IL-4 ( TAPIA et al., 1993; BOMFIM et al., 1996).  Na LM e LMC há a presença 

tanto da resposta Th1 como Th2, no entanto, havendo um direcionamento para a resposta 

Th1. Nessa forma clínica, há a elevada secreção de anticorpos IgA e IgG (IgG1 e, 

principalmente, IgG3) (O’NEIL; LABRADA; SARAVIA, 1993; RODRÍGUEZ; 

CENTENO; ULRICH, 1996; JUNQUEIRA PEDRAS et al., 2003)  

 

1.4 Diagnóstico 

 

Para fazer o diagnóstico da LTA, diversos aspectos devem ser levados em 

consideração, tais como: epidemiológicos, clínicos e laboratoriais (Figura 5) 

(BASANO, 2004; GONTIJO; CARVALHO, 2003). 

O teste laboratorial mais usado, devido a seu custo econômico e facilidade de 

execução, é a identificação direta das formas amastigotas de raspados de lesão, 

utilizando-se a microscopia óptica pela técnica de May-Grünwald-Giemsa (técnica de 

coloração). Possui uma sensibilidade de 64-80% e especificidade de 100%. Dentre as 

suas limitações ressaltam-se o ao número de parasitos presentes na lâmina; a 

positividade é inversamente proporcional ao tempo de evolução da lesão; além de ser 

impossível distinguir a espécie de leishmânia, pois morfologicamente são todas 

semelhantes (BENSOUSSAN et al., 2006; FABER et al., 2003; MAGILL, 2005). 
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Figura 5 – Fluxograma: Diagnóstico da leishmaniose tegumentar americana.  

Fonte: GONTIJO e CARVALHO (2003) 

 

A partir do material obtido do paciente, na punção aspirativa ou biópsia da 

lesão, realiza-se a cultura para o isolamento do parasito. Esta é uma técnica de 

diagnóstico altamente específica (100%), porém de baixa sensibilidade (40-84%). É útil 

para diagnóstico, no entanto, apresenta limitações tais como a dificuldade de manter o 

parasito in vitro (contaminações e meios de cultura com eficácia diferentes) e o tempo 

necessário para o crescimento do parasito (três a dez dias) (FABER et al., 2003; 

RODRÍGUEZ-GONZÁLEZ et al., 2006; OLIVEIRA et al., 2010; MASMOUDI et al., 

2013). 

Para realizar um exame histopatológico, biópsias de pele são retiradas das 

bordas das lesões e são preparados os cortes histológicos. Este teste permite um 

diagnóstico confirmatório para a LTA, com sensibilidade de cerca de 68% 

(MAGALHAES et al., 1977; ANDRADE-NARVAEZ et al., 2005; UTHMAN; SATIR; 

TABBARA, 2005; DUARTE; ROCHAEL, 2006; OLIVEIRA et al., 2010). 

A IDRM é um teste de hipersensibilidade do tipo IV (hipersensibilidade tardia) 

causada pela inoculação intradérmica de extrato total de Leishmania. Após um período 

de 48 a 72 horas é feita a leitura, sendo que a formação de um nódulo maior ou igual a 5 
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mm de diâmetro indica que o indivíduo é reator (resultado positivo). É um teste de 

elevada sensibilidade, sendo positivo em mais de 90% dos pacientes; no entanto, podem 

ocorrer reações falso positivas em indivíduos de áreas endêmica, causadas por infecções 

subclínicas ou casos de infecções passadas (MONTENEGRO, 1926; VEGA-LOPÉS, 

2003; DE LIMA BARROS et al., 2005; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). 

Os métodos moleculares, que empregam a reação em cadeia da polimerase 

(PCR, polymerase chain reaction), também têm sido usados no diagnóstico de 

leishmaniose, apresentando uma elevada sensibilidade (98%) e especificidade (100%). 

Além de poder indicar a presença do parasito, os métodos moleculares permitem a 

identificação da espécie destes parasitos, o que é relevante do ponto de vista 

epidemiológico e terapêutico (FOULET et al., 2007; HAJJARAN et al., 2011; 

SHAHBAZI et al., 2008). A principal desvantagem das técnicas moleculares é a 

necessidade de equipamentos e técnicos altamente treinados (IKEDA-GARCIA; 

MARCONDES, 2007) 

O teste sorológico mais utilizado para o diagnóstico da LTA é a 

imunofluorescência indireta (IFI), o qual se baseia na detecção de anticorpos específicos 

contra a leishmânia, presentes no soro do paciente infectado. A IFI é recomendada pelo 

Ministério da Saúde, desde que associada a outra técnica (como, por exemplo, a IDRM) 

devido à elevada reatividade cruzada com outras patologias, tais com leishmaniose 

visceral (LV), doença de Chagas e Malária. Outras desvantagens desta técnica são a 

necessidade de um microscópio de fluorescência, o fato de não ser um teste 

automatizado e a leitura da reação ser subjetiva (BARROSO-FREITAS et al., 2009; 

GRADONI, 2002; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007).  

Apesar dos inúmeros testes de diagnósticos disponíveis, o diagnóstico 

laboratorial da LTA continua representando um desafio, pois não existe um único 

método capaz de obter sensibilidade e especificidade máximas, de forma a permitir um 

diagnóstico preciso da doença (DA SILVA et al., 2006; MOREIRA et al., 2007). 

 

1.5 Tratamento 

 

O tratamento da LTA tem como fármaco de primeira escolha o antimonial 

pentavalente (Sb
V
) usado durante um período de 20 a 30 dias (protocolo padronizado 

pela (OMS). Caso haja reações adversas, falhas no tratamento ou dificuldade na adesão 
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do tratamento convencional, há como fármacos alternativos a anfotericina B e o 

estibogluconato de pentamidina (BASANO, 2004). 

Os antimoniais pentavalentes (Sb
V
) vem sendo utilizados para o tratamento das 

leishmanioses há mais de cinco décadas e permanecem ainda como o fármaco de 

primeira escolha. Dentre os efeitos colaterais mais relatados pelo uso de Sb
V  

são 

descritos artralgia, mialgia, cefaléia, febre, vômitos, tonturas, inchaço no local da 

aplicação, cardiotoxicidade, nefrotoxicidade, hepatoxicidade (KOFF; ROSEN, 1994; 

EPHROS et al., 1999;SINGH; PANDEY; SUNDAR, 2006; SUNDAR; CHATTERJEE, 

2006)  

O desoxicolato de Anfotericina B é um antibiótico poliênico frequentemente 

utilizado para o tratamento de infecções fúngicas sistêmicas. Seu uso nas leishmanioses 

se deve a sua elevada afinidade pelo ergosterol presente na membrana dos parasitos. 

Apesar de sua eficiência, é um fármaco tóxico com muitos efeitos colaterais, tais como 

hipopotassemia, insuficiência renal, anemia, alterações cardíacas, nefrotoxicidade. A 

formulação lipossômica deste fármaco tem demonstrado uma elevada eficácia no 

tratamento da leishmaniose com menor toxicidade, entretanto, apresenta um custo muito 

elevado (BERN et al., 2006; LANIADO-LABORÍN; CABRALES-VARGAS, 2009). 

O estibogluconato de pentamidina é outro fármaco de segunda escolha para o 

tratamento da leishmaniose. Este fármaco age como inibidor do transporte de arginina, 

no entanto, seu mecanismo de ação precisa também ser melhor elucidado. A toxicidade 

deste fármaco frequentemente restringe sua utilização e progressivamente o seu uso 

isolado vem sendo abandonado. Quando usado em baixas doses, no entanto, este tem a 

capacidade de aumentar a atividade leishmanicida de outros fármacos (efeito 

farmacológico sinérgico). Dentre os efeitos colaterais do uso deste fármaco podemos 

citar a hipotensão durante a infusão, hipoglicemia, diabetes, nefrotoxicidade e 

leucopenia (ANDERSEN et al., 2005; BASSELIN et al., 2002; SOTO et al., 1994).  

Assim, é de grande importância que novas formulações para o tratamento da 

LTA sejam pesquisadas com o objetivo de serem desenvolvidos fármacos com menor 

toxicidade, mais baratos e de administração oral, de modo a oferecer novas opções 

terapêuticas e facilitar a adesão do paciente ao tratamento (ALMEIDA, 2011; SINGH; 

KUMAR; SINGH, 2012). 

 

 

 



24 

 

 

1.6  Antígenos imunogênicos de Leishmania spp 

 

Nas últimas duas décadas, diversos esforços têm sido feitos para o 

desenvolvimento de antígenos recombinantes que possam ser utilizados no diagnóstico 

e para vacinação da LTA. Assim, seria de grande interesse que proteínas recombinantes 

de Leishmania spp fossem identificadas e pudessem ser utilizadas no diagnóstico de 

pacientes com LTA (OLIVEIRA et al., 2011).  

As proteínas presentes na superfície de Leishmania spp que vêm sendo isoladas 

por diferentes autores, com o objetivo de identificar proteínas imunogênicas, possíveis 

alvos para construção de uma vacina, estão listadas no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Principais proteínas de Leishmania spp descritas nas últimas décadas. 

Proteínas Localização Referências 

Protease de cisteína (gp63) Promastigota 
(YAO; DONELSON; 

WILSON, 2003) 

“Thiol Specific Antioxidant” (TSA) 
Amastigota e 

promastigota 
(WEBB et al., 1998) 

“Leishmania Activated C Kinase” 

(LACK) 

Amastigota e 

promastigota 

(GONZALEZ-

ASEGUINOLAZA et al., 

1999a) 

“Leishmania elongation initiation 

factor”  (LeiF) 

Amastigota e 

promastigota 
(SKEIKY et al., 1998) 

“Leishmania major Stress Inducible 

protein 1” (LmSTI) 

Amastigota e 

promastigota 
(WEBB et al., 1996) 

GP46/M2 (glicoproteína de superfície 

de promastigota) 
Promastigota (HANDMAN et al., 1995) 

PSA-2 (Antígeno-2 de superfície do 

parasito) 

Promastigota e 

amastigota 

(JIMÉNEZ-RUIZ et al., 

1998) 

KMP-11 (Kinetoplastid membrane 

protein-11) 

Amastigota e 

promastigota 
(JARDIM et al., 1995) 

 

A “Leishmania major Stress Inducible protein 1” (LmSTI) é expressa nas 

formas promastigotas e amastigotas de Leishmania, possui massa molecular de 54 kDa 

e tem sua expressão aumentada na leishmânia mediante choque térmico e outros 

estresses fisiológicos, caracterizando-a como uma proteína de choque térmico. 

Evidências sugerem que a LmSTI seria uma boa candidata à vacinação devido a sua 

capacidade de induzir uma resposta Th1 em camundongos BALB/c, quando 

administrada juntamente com IL-12, conferindo proteção contra a infeção por L. major 
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(WEBB et al., 1996; BADIEE; JAAFARI; KHAMESIPOUR, 2007; MATOS et al., 

2013). 

A proteína “Leishmania elongation initiation factor” (LeIF) está expressa nas 

formas amastigota e promastigota de Leishmania (SKEIKY et al., 1998). LeIF é uma 

proteína pertencente a família DEAD box (proteínas associadas a transcrição, 

processamento do RNAm, exportação do RNA, tradução e degradação do RNA) e está 

envolvida na interação direta do parasito com a célula hospedeira, constituindo assim 

um fator de virulência da Leishmania. Ensaios de imunização utilizando LeiF de L. 

major apresentaram resultados promissores devido a indução de uma resposta do tipo 

Th1 (BARHOUMI et al., 2006; JARMOSKAITE; RUSSELL, 2012; SKEIKY et al., 

1998). 

A “Thiol Specific Antioxidant” (TSA) é uma proteína de 22,1 kDa, que é 

distribuída homogeneamente na superfície extracelular e também está presente 

intracelularmente na leishmânia tanto nas formas amastigota e promastigota do parasito. 

A imunogenicidade da TSA foi definida pela sua capacidade de induzir resposta Th1, 

com elevada produção de IFN- em modelos experimentais, utilizando camundongos 

BALB/c imunizados com rTSA e IL-12 e, posteriormente, infectados com L. major. 

Com isso, houve o desenvolvimento de resposta imune celular e protetora contra a 

infecção por L. major (CAMPOS-NETO et al., 2001, 2002; COLER; REED, 2005; 

MUTISO; MACHARIA; GICHERU, 2010; SALAY et al., 2007; SKEIKY et al., 1998; 

WEBB et al., 1996, 1998). 

A proteína “Leishmania Activated C Kinase” (LACK) possui massa molecular 

de 36 kDa e é altamente conservada dentre as espécies de Leishmania. LACK pertence 

à família “WD repeat protein” (definida pela presença de quatro ou mais unidades 

repetidas contendo uma sequência de aproximadamente 40 aminoácidos terminados em 

Triptofano-Ácido Aspártico – WD) localizada próxima ao cinetoplasto. Essa sequência 

interage com determinadas proteínas, realizando diversas funções tais como duplicação 

do DNA, síntese de RNA e regulação do ciclo celular. A vacinação com rLACK 

juntamente com a IL-12 tem mostrado a sua capacidade de induzir uma resposta imune 

protetora do tipo Th1 com produção de IgG2a em camundongos BALB/c 

(GONZALEZ-ASEGUINOLAZA et al., 1999a; GURUNATHAN et al., 1997; 

HUGENTOBLER et al., 2012b; JULIA; RASSOULZADEGAN; GLAICHENHAUS, 

1996; LI; ROBERTS, 2001; SALAY et al., 2007; SANTOS, 2010). 
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As proteínas rTSA, rLACK, LbSTI e LeIF são altamente conservadas dentre as 

espécies de Leishmania, e dentre as vantagens para sua utilização está a expressão tanto 

nas formas promastigotas quanto amastigotas (GONZALEZ-ASEGUINOLAZA et al., 

1999a; SALAY et al., 2007; SKEIKY et al., 1998; WEBB et al., 1996, 1998). Estudos 

em modelos experimentais em camundongos BALB/c, utilizando estas proteínas têm 

demonstrado o seu potencial na imunização de camundongos induzindo um perfil do 

tipo Th1 (ALVAR et al., 2013; CAMPOS-NETO et al., 2002; GHAFFARIFAR et al., 

2013; GOMES et al., 2007; HEZARJARIBI et al., 2013; HUGENTOBLER et al., 

2012a; RAMIRO et al., 2003).  

O teste de ELISA é uma das técnicas mais utilizadas no diagnóstico sorológico 

de diferentes infecções e seria ideal para o diagnóstico da LTA devido a sua facilidade 

de execução (MARTINEZ et al., 2010). Desta forma, a fim de otimizar o diagnóstico da 

LTA, diversas proteínas recombinantes, como as citadas acima, veem sendo testadas 

(BRAZ et al., 2002; BOARINO et al., 2005; DE SOUZA et al., 2012a). No entanto, 

poucas proteínas, até o presente momento, tem demonstrado serem promissoras 

(MONTOYA et al., 1997). Assim no presente estudo, foram testadas 4 proteínas 

recombinantes (rLACK, rTSA, rLeIF e rLbSTI), utilizando o ELISA, com o objetivo de 

avaliar a sua antigenicidade.   
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Dados demonstram que as diferentes formas clínicas da LTA são distintas em 

sua etiologia, epidemiologia, transmissão e distribuição geográfica e que durante o 

curso da infecção, cada fase é desencadeada por interações de grupos distintos de 

moléculas do parasito com um compartimento específico da resposta imune do 

hospedeiro. Diferentes fenótipos podem ser associados com um espectro de 

manifestações clínicas que variam de assintomáticas a fatais. Num segundo nível de 

regulação estariam os fatores genéticos do hospedeiro e fatores ambientais (CHANG; 

MCGWIRE, 2002; OUAISSI, 2007; SCHRIEFER; WILSON; CARVALHO, 2008).  

O diagnóstico da LTA é um importante passo para a tomada de decisões, tais 

como a escolha do tratamento. O exame direto é tido como método de diagnóstico com 

elevada especificidade, no entanto apresenta baixa sensibilidade. Baseado neste fato, 

testes indiretos que avaliem a resposta imune do hospedeiro vem sendo avaliados para 

auxiliar no diagnóstico da LTA.  

A pesquisa de anticorpos no soro de pacientes com LTA permite avaliar o 

curso evolutivo da infecção, assim como pode, também, fornecer informações sobre a 

resposta imunológica (AFRIN; ALI, 1998; ANAM et al., 1999; SOUZA et al., 2005). O 

método do ELISA permite a detecção de anticorpos específicos, é automatizado e de 

leitura objetiva, entretanto, até o presente, não foi utilizado no diagnóstico da LTA pela 

ausência de antígenos imunogênicos e de fácil obtenção (YONEYAMA et al., 2007; 

GOMES-SILVA et al., 2008; VIDIGAL et al., 2008). Portanto, é de grande importância 

para o diagnóstico da LTA a identificação de potenciais antígenos que possam ser 

utilizados em testes sorológicos (DE SOUZA et al., 2012, 2005; PISSINATE et al., 

2008).  
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3. OBJETIVO 

 

 Determinar a antigenicidade das proteínas recombinantes rLack, rTSA, rLeIF e 

rLbSTI de L. (V.) braziliensis 

 Avaliar a sensibilidade e especificidade do ELISA utilizando proteínas 

recombinantes recombinantes rLack, rTSA, rLeIF e rLbSTI de L. (V.) 

braziliensis para o diagnóstico sorológico da LTA.   
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Local de estudo 

 

Este estudo foi realizado no laboratório de Imunobiologia das Leishmanioses 

do Departamento de Microbiologia, Imunologia, Parasitologia e Patologia do Instituto 

de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás (IPTSP – 

UFG). 

 

4.2 Amostragem 

 

O presente projeto é associado ao “Banco imunobiológico de leishmanioses da 

região Centro-Oeste (Leishbank) e projetos associados”, cujos protocolos foram 

aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa Humana e Animal do Hospital das 

Clínicas (HC – UFG). Proc. N
o
 125/2004 (ANEXO 1). Os pacientes leram e assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido antes de doarem o sangue (ANEXO 2). 

Foram incluídos pacientes diagnosticados com LTA, baseado nos dados 

epidemiológicos e exame clínico, associados com a positividade de um dos exames 

laboratoriais: intradermorreação de Montenegro (IDRM), análise histopatológica, com 

detecção de formas amastigotas confirmadas por imunoistoquímica, ou reação de 

imunofluorescência indireta. Os pacientes foram atendidos no ambulatório de 

Endemias/HDT (Hospital Anuar Auad, Centro de referência de leishmanioses no Estado 

de Goiás) para diagnóstico clínico, tratamento e acompanhamento durante 18 meses, no 

período de 2000 a 2006, sob a coordenação da infectologista Dra. Ledice I. A. Pereira. 

No presente estudo, foram utilizadas amostras séricas (estocadas na soroteca do 

Leishbank) de 60 pacientes com LTA, 30 doadores sadios do banco de sangue do 

hospital das clínícas (UFG, Goiânia, GO) e 40 pacientes com outras doenças 

(tripanossomíase americana, leishmaniose visceral, sífilis, toxoplasmose, malária e 

blastomicose sulamericana). 

 

4.3 Obtenção das proteínas recombinantes de L. (V.) braziliensis em E. coli 

 

As bactérias competentes E. coli BL21-DE3, com gene de resistência a 

cloranfenicol, foram preparadas para receber os plasmídios pHis recombinantes 
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(LACK-pHis, TSA-pHis, LbSTI-pHis ou LeIF-pHis), contendo um gene de resistência a 

ampicilina (RIBEIRÃO et al., 1997). Por meio de um processo de eletroporação, foram 

inseridos os plasmídios pHis contendo os genes lack, tsa, leif e sti, realizada pela equipe 

do Dr. André Kipnis (Microbiologia/IPSTP/UFG). Em seguida, todo o conteúdo do 

tubo foi adicionado a uma placa contendo LB-ágar (Luria Bertani – ágar) com 

ampicilina (100 mg/mL) e cloranfenicol (20 mg/mL) que foi colocada na estufa a 37ºC 

e incubada por 18 horas (ANEXO 3). Foi observado o crescimento de bactérias, onde a 

presença de colônias indicou o sucesso da transformação. O repique (“Replica Plate”) 

destas placas para novas placas foi feito de três em três semanas, para a manutenção das 

colônias.  

Para verificar se as colônias transformadas realmente estavam expressando as 

proteínas foi realizada uma análise de cada colônia individualmente, e esta etapa foi 

chamada de avaliação e obtenção das proteínas em pequena escala, seguindo o 

protocolo descrito por Ribeirão et al. (1997). Descrevendo brevemente, um pré-inóculo 

de diferentes colônias de bactérias foi feito em tubos separados (coleta de uma colônia 

com palito estéril e adição desta em 5 mL de meio de cultura LB com antibióticos) e 

estes foram cultivados sob agitação, a 37
o
C, por 18 horas. Posteriormente, foram 

adicionados 300 μL desse pré-inóculo (inóculo de 3%) em 10 mL de meio LB em tubos 

de 50 mL contendo 10 μL de ampicilina (100 mg/mL) e 10 μL de cloranfenicol (20 

mg/mL), para a expressão das proteínas recombinantes. Neste momento, foi realizado o 

crescimento das bactérias em dois tubos separados, um como a amostra não induzida 

(controle) e no outro foi adicionado “Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside” (IPTG), 

uma substância que se liga ao centro alostérico da proteína repressora do operon lactose 

da bactéria inativando-a, permitindo assim a transcrição dos genes do operon lactose e, 

consequentemente, a produção da proteína (amostra induzida). A densidade óptica 

(D.O.) da suspensão das bactérias em cultura foi medida em espectofotômetro (entre 

560 e 600 nm) até que atingisse um valor entre 0,4 e 0,6, quando eram acrescentados 10 

μL de IPTG 0,1 M em um dos tubos (amostra induzida), e na outra amostra não era 

acrescentado IPTG (amostra controle). Os tubos foram deixados sob agitação, 170 rpm 

(agitador), a 37ºC, por mais ou menos 3 a 4 horas. A D.O. foi medida em 

espectofotômetro, devendo ao final estar entre 1,3 e 1,9. Depois, os tubos foram 

centrifugados a 1.090 g, a 10ºC, por 15 minutos. O sobrenadante foi descartado e os 

sedimentos foram ressuspensos em 4 mL de Tampão de Ligação (“Binding Buffer”) 

com Uréia 8 M e colocados sob agitação por 18 horas (RIBEIRÃO et al., 1997). As 
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amostras obtidas (induzidas e controles) das diferentes colônias foram analisadas por 

SDS-PAGE (mini-gel composto por gel de corrida 12% e gel de empilhamento 3%) 

(ANEXO 4). Foram adicionados 10 μL de amostra com 10 μL de tampão de amostra 

(ANEXO 5), aquecidas por 3 minutos à 100ºC e aplicadas nas quantidades de 15 μL 

cada, entre elas o padrão de massa molecular e as amostras. Uma vez confirmada a 

expressão das proteínas recombinantes pelos clones de bactérias analisados, foram 

selecionados aqueles que estavam expressando maior quantidade de proteína, para que 

fosse realizada a produção em grande escala, para obtenção da proteína recombinante. 

 

4.4 Avaliação da expressão de proteínas recombinantes por bactérias E.coli 

obtidas em grande escala 

 

Após selecionar o clone que melhor expressava as proteínas recombinantes, o 

mesmo procedimento da pequena escala foi realizado para obtenção do pré-inóculo, 

para o crescimento em grande escala. Para obtenção das bactérias em grande escala, 

entretanto, foi utilizado um volume de 500 mL de meio de cultura (meio LB), contendo 

os antibióticos ampicilina e cloranfenicol e a adição de 2,0 mL do pré-inóculo. As 

bactérias foram cultivadas como descrito no item anterior para amostra induzida com 

IPTG. Ao atingir a D.O. entre 1,2 a 1,9 a suspenção de bactérias foi centrifugada e o 

sedimento foi ressuspenso em 8 mL de Tampão de Ligação (“Binding buffer”) 

(ANEXO 6) com uréia 8 M e as proteínas expressas foram purificadas por meio de 

SDS-PAGE 10% (ANEXO 7). 

 

4.5 Purificação das proteínas recombinantes de L. (V.) braziliensis utilizando 

SDS-PAGE 

 

Géis grandes de poliacrilamida a 10% foram preparados e, em seguida, foi 

adicionado o extrato total das bactérias, obtido em grande escala como descrito acima 

(4.4). A eletroforese foi realizada durante 30 minutos a 80 V (gel de empilhamento) e 

durante 7 horas e 30 minutos a 100 V (gel de corrida). Para evidenciar a proteína no gel 

e fazer a sua eluição, foi adicionada uma solução gelada de cloreto de potássio 6 M 

(ANEXO 8) sobre o gel de poliacrilamida, para que as proteínas fossem precipitadas e 

observadas como uma banda opaca, de acordo com sua massa molecular. Em seguida, 

esta banda foi cortada, macerada e colocada em um tubo de 50 mL contendo 5 mL de 
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água Milli-Q, sob agitação, à temperatura ambiente, à 156 rpm por 18 horas. Após 

centrifugar durante 15 minutos, a 10°C, a 3500 rpm, o sobrenadante foi colhido, 

colocado em um saco de diálise e adicionado dentro de um béquer contendo 2 litros de 

tampão fosfato-salino PBS, a 4°C, sob agitação. A solução de PBS foi trocada 3 vezes 

ao dia, durante 24 horas. Foram adicionados às amostras, 10 μL de coquetel de 

inibidores de proteases (Sigma – Lot89H4007), sendo as amostras aliquotadas e 

estocadas a -20
o
C. Posteriormente, por meio de SDS-PAGE, foi analisado o grau de 

pureza das proteínas obtidas pela curva de Soro Albumina Bovina (BSA) (ANEXO 10), 

e pelo Kit BCA (Pierce Chemical Company - Perbio) segundo as recomendações do 

fabricante.  

 

4.6 Preparação do extrato antigênico de L. (L.) amazonensis e L. (V.) braziliensis 

para execução dos ensaios imunoenzimáticos (ELISA) 

 

L. (L.) amazonensis (IFLA/BR/67/PH8) e L. (V.) braziliensis 

(MHOM/BR/1975/M2903) em fase exponencial de crescimento in vitro, foram lavadas 

três vezes com solução salina. O sedimento obtido foi ressuspenso em 1 mL de PBS, os 

parasitos foram contados em câmara de Neubauer e armazenados na concentração de    

5 x 10
8
 /tubo de congelamento, a -80ºC (nitrogênio líquido). Para sensibilização das 

placas de ELISA os parasitos foram então descongelados e submetidos a cinco séries 

consecutivas de congelamento e descongelamento em nitrogênio líquido e banho Maria 

a 37°C, respectivamente. Para evitar degradações proteolíticas durante a preparação e a 

utilização do antígeno, foi utilizado um coquetel de inibidores de proteases (Sigma – 

Lot89H4007) na quantidade de 10 L/mL/tubo. 

 

4.7 Avaliação do reconhecimento do extrato antigênico (extrato total) de L. (L.) 

amazonensis, de L. (V.) braziliensis e das proteínas recombinantes por 

anticorpos de pacientes com LTA: Pesquisa de IgG total por ELISA 

 

Diferentes diluições de -IgG humana conjugado com peroxidase (anti-IgG 

humana - Sigma) (1/1500, 1/2000, 1/3000 e 1/4000) foram testadas a fim de determinar 

a concentração que distinguiria melhor os soros reagentes dos pacientes saudáveis, tanto 

para as proteínas recombinantes, como para o extrato antigênico. As proteínas rLACK, 

rTSA, rLeIF, e rLbSTI foram utilizadas para sensibilizar as placas de ELISA, utilizando 
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diferentes concentrações (0,5; 1,0; 5,0; 10 e 12,5 g/ml). A pesquisa de anticorpos foi 

feita utilizando-se soros reagentes de pacientes com diferentes formas clínicas de LTA 

(LCL e LM) e soro de indivíduos sadios diluídos 1/50.  

Após a definição da melhor concentração, placas de ELISA (“high binding 

surface” – fundo chato - Costar) foram sensibilizadas com as proteínas do extrato 

antigênico (extrato total) de L. (L.) amazonensis, (5 x 10
6
 parasitos/poço) ou L. (V.) 

braziliensis (5 x 10
6
 parasitos/poço) ou 50 µL de solução contendo 1,0 µg/mL de 

proteína recombinantes (rLACK, rTSA, rLeIF ou rLbSTI). Para o preparo das soluções 

para sensibilização das placas, foi utilizado como diluente o tampão carbonato-

bicarbonato 0,06 M (ANEXO 9). Após incubação por 16 horas a 4
o
C, as placas foram 

bloqueadas com PBS contendo 2,5 % de soro fetal bovino (SFB) (PBS-SFB); em 

seguida foram adicionados os soros dos pacientes com diferentes formas clínicas de 

LTA diluídos a 1/50 em PBS-SFB 1%. Após incubação por 1 hora, a 37
o
C, as placas 

foram lavadas com PBS-Tween20 (PBS-T20) 0,05%. Em seguida foi adicionado o 

anticorpo anti-IgG humana conjugado com peroxidase (Bio-Rad) diluído a 1/10.000 em 

PBS-SFB 1%. Após incubação por 1 h a 37
o
C as placas foram lavadas com PBS-T20. A 

reação foi revelada com solução cromogênica (5 g/ml OPD e H2O2) e interrompida 

com H2SO4 2 N. A leitura foi realizada em leitora de ELISA, a 492 nm.  

 

4.8  Imunofluorescência Indireta (IFI) 

 

A IFI foi realizada em lâminas de vidro 25,4 x 76,2 mm, 1,0 mm de espessura, 

com 12 cavidades (delimitações circulares) de 5 mm de diâmetro. A cada cavidade, 

adicionados 10 L do antígeno (L. (L.) amazonensis). Após a aplicação do antígeno, as 

lâminas secaram por 12 horas, à temperatura ambiente. Os soros testados foram diluídos 

em PBS nas proporções de 1:40 até 1:640. Adicionaram-se 10 L das diluições em cada 

cavidade das lâminas, incubando-as em câmara úmida por 30 minutos, a 37ºC. Após 

esse período, as lâminas foram lavadas por 3 minutos em PBS 1x (pH 7,2) e depois, por 

3 minutos em água destilada e secadas em seguida. A diluição do conjugado anti-IgG 

humano utilizada foi de 1:100 em PBS, contendo o reagente azul de Evans 2% na 

proporção de 1:25. Adicionaram-se 15 l da solução do conjugado em cada cavidade 

das lâminas, sendo as etapas de incubação, lavagem e secagem repetidas como 

anteriormente. As lâminas foram montadas com glicerina tamponada entre a lâmina 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imunofluoresc%C3%AAncia
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lamínula. No microscópio de fluorescência avaliaram-se os soros, considerando-os 

como reagentes quando apresentavam uma fluorescência a partir da diluição 1:40 e 

como não reagentes quando não apresentavam fluorescência (DORLING et al., 1971; 

BRANDÃO-FILHO et al., 1994; BARBOSA SANTOS et al., 1998). 

 

4.9  “Receiver Operating Characteristic Curve” (Curva ROC) 

 

Os diferentes pontos de corte (cut-off) onde são discriminados os indivíduos 

doentes dos não doentes resultam em diferentes índices de sensibilidade e 

especificidade de um teste. A curva ROC é constituída a partir dos diferentes pontos de 

corte de um teste e sua maior vantagem está em sua simplicidade, pois esta é uma 

representação visual direta do desempenho de um teste, de acordo com o conjunto de 

suas possíveis respostas (EVANS, 1981; VAZ, 2009).  

A curva ROC permite a determinação do ponte de corte ideal para se obter os 

melhores índices de sensibilidade e especificidade de um teste, pois visa a melhor 

definição da região onde existe sobreposição de dados. 

O critério de decisão para a curva ROC varia entre 0 a 100%. Estes valores são 

resultantes do cálculo da área sob a curva. Na Tabela 1 apresentamos a interpretação do 

teste de acordo com a área da curva ROC. 

 

Tabela 1 – Interpretação do teste de acordo com a área sob a curva ROC. 

      Área sob a curva ROC (%) Interpretação do teste 

90 – 100 excelente 

80 – 90 muito bom 

70 – 80 bom 

60 – 70 regular 

50 ruim 

 

4.10 “LikeliHood Ratio” (LR) 

 

Para calcular o LR foram utilizados os valores de sensibilidade e especificidade 

do teste.  

Para teste com resultados positivos: LR+ = sensibilidade / 1- especificidade 

Para teste com resultado negativo: LR - = 1-sensibilidade / especificidade 
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Tabela 2 – Influência do LR na probabilidade pós-teste  

LR para resultado 

positivo 

LR para resultado 

negativo 

Efeito na probabilidade  

pós-teste 

>10 < 0,1 Grande 

5 – 10 0,1 – 0,2 Moderado 

2 – 5 0,2 – 0,5 Pequeno 

1 1 Nenhum 

 

4.11 Análise estatística 

 

Os dados estão expressos em Índice de Reatividade (IR), que foi calculado pela 

fórmula IR = P/cut off, onde P é a média dos valores da densidade óptica de cada soro 

(em duplicata) e o cut off da placa foi estabelecido pela somatória das médias da D.O. 

de 6 amostras negativas (em duplicata) mais dois desvios padrões. Amostras com         

IR ≥ 1,0 foram consideradas positivas. Os resultados foram avaliados pelo test t de 

student, Mann Whitney ou ANOVA- Kruskal-Wallis test. O nível de significância foi 

estabelecido em p < 0,05. O programa GraphPad Prism 5.0 e SPSS Statistics 20 foram 

utilizados para a realização das análises.  
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Expressão e purificação de proteínas recombinantes TSA, LACK, LeIF, 

LbSTI de L. (V.) braziliensis, obtidas em bactérias E.coli. 

 

A transformação das bactérias E. coli contendo gene de resistência ao 

cloranfenicol com os plasmídeos contendo os genes das proteínas LACK-pHis, TSA-

pHis, LeIF-pHis ou LbSTI-pHis e gene de resistência a ampicilina, por eletroporação foi 

feita com êxito. As colônias transformadas foram cultivadas e mantidas em meio LB-

ágar contendo ampicilina e cloranfenicol (Figura 6A). A cada 21 dias essas colônias 

eram transferidas para uma nova placa de LB-ágar a fim de manter os clones (Figura 

6B).  

 

 

Figura 6. Colônias de bactérias E. coli transformadas com gene LACK. (A) Placa de Lb-

ágar contendo colônias de E.coli transformadas com o gene LACK e (B) réplica das placas 

contendo as colônias transformadas. 

 

Após a transformação, foi realizada a análise em pequena escala das colônias 

quanto à expressão das proteínas em meio LB. A Figura 7 mostra a análise de quatro 

colônias transformadas com cada proteína, rTSA, rLACK, rLbST e rLeiF, 

respectivamente. Após o crescimento em meio LB, os precipitados de cada amostra 

foram analisados em SDS-PAGE (Figura 7). 

As proteínas rTSA,  rLACK,  rLbSTI, e rLeIF foram produzidas como corpos de 

inclusão apresentando os massas moleculares de 22,1 kDa, 36 kDa, 62 kDa e 54 kDa 

respectivamente como já descrito por Ribeirão et al. (1997). Na Figura 7, pode ser 

observada a expressão das proteínas recombinantes transformadas em bactérias E. coli 

com os genes TSA-pHis (A), LACK-pHis (B), LbSTI-pHis (C) e LeIF-pHis (D) obtidas 
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em pequena escala.  

Na figura 7A e 7B, pode ser observada na canaleta 3 a expressão da proteína 

rTSA e rLACK, respectivamente. A expressão das proteínas rLbSTI e rLeIF pode ser 

observado na canaleta 2 da Figura 7C e 7D, respectivamente. Todas as colônias testadas 

expressaram as proteínas recombinantes quando produzidas em pequena escala. Assim, 

foi selecionada uma colônia, para a produção destas proteínas em grande escala. 

 

Figura 7 - Produção das proteínas recombinantes rTSA (A), rLACK (B), rLbSTI (C) e 

rLeIF (D) em pequena escala. (A) Canaleta 1, padrão de massa molecular (PM) (Bio-Rad); 

canaleta 2, E. coli transformada com TSA-pHis em pequena escala não induzidas com IPTG; 

canaleta 3, E. coli transformada com TSA-pHis em pequena escala induzidas com IPTG. (B) 

Canaleta 1, padrão de massa molecular (PM); canaleta 2, E. coli transformada com LACK-pHis 

em pequena escala não induzidas com IPTG; canaleta 3, E. coli transformada com LACK-pHis 

em pequena escala induzidas com IPTG. (C) Canaleta 1, padrão de massa molecular; canaleta 2, 

E. coli transformada com LbSTI-pHis em pequena escala induzidas com IPTG; canaleta 3, E. 

coli transformada com LbSTI -pHis em pequena escala não induzidas com IPTG. (D) Canaleta 

1, padrão de massa molecular; canaleta 2, E. coli transformada com LeIF-pHis em pequena 

escala induzidas com IPTG; canaleta 3, E. coli transformada com LeIF -pHis em pequena escala 

não induzidas com IPTG. Gel de poliacrilamida 12% corado com Comassie Blue. 

 

Para a produção em grande escala, foi utilizada uma das colônias analisadas em 

pequena escala e a expressão das proteínas recombinantes pode ser observada na Figura 

8.   
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Figura 8 - Produção das proteínas recombinantes rLACK, rTSA, rLeIF e rLbSTI em 

grande escala. (A) rTSA: canaleta 1, proteína rTSA purificada; canaleta 2, E. coli transformada 

com TSA-pHis em pequena escala com IPTG; canaleta 3, E. coli transformada com TSA-pHis 

em grande escala utilizando IPTG. (B) rLACK: canaleta 1, E. coli transformada com LACK-

pHis em pequena escala utilizando IPTG; canaleta 2, E. coli transformada com LACK-pHis em 

grande escala utilizando IPTG; canaleta 3, E. coli transformada com LACK-pHis em pequena 

escala sem IPTG. (C) rLbSTI: canaleta 1, Padrão de peso molecular (Bio-Rad); canaleta 2, E. 

coli transformada com LbSTI-pHis em pequena escala sem IPTG; canaleta 3, E. coli 

transformada com LbSTI-pHis em grande escala com IPTG. (D) rLeIF: canaleta 1, E. coli 

transformada com LeIF-pHis em pequena escala com IPTG; canaleta 2, E. coli transformada 

com LeIF-pHis em pequena escala sem IPTG; canaleta 3, E. coli transformada com LeIF-pHis 

em grande escala com IPTG. Gel de poliacrilamida 12% corado com Comassie Blue. 

 

As proteínas recombinantes foram purificadas a partir de gel de poliacrilamida 

grande. A Figura 9 mostra as proteínas rLACK, rTSA, rLeIF, e rLbSTI purificadas.  

 

 

Figura 9 - Avaliação da pureza das proteínas recombinantes. Canaleta 1:. Padrão massa 

molecular; canaleta 2: Proteína rLACK; canaleta 3: Proteína rTSA, canaleta 4: rLeIF, canaleta 

5: rLbSTI.Gel de poliacrilamida 12% corado com Comassie blue. 

 
 

A quantificação das proteínas recombinantes foi realizada utilizando-se duas 

metodologias: O kit de dosagem de proteínas BCA e curva de BSA em gel de SDS-

PAGE 12%. Os valores obtidos foram similares em ambos os métodos, sendo obtidos 
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24,15 mg de rLACK, 37,91 mg de rTSA, 38,4 mg de rLeIF e 17,1 mg de rLbSTI.  As 

proteínas purificadas foram aliquotadas juntamente com coquetel de inibidores de 

protease (Sigma) e armazenada a-20°C. 

 

5.2 ELISA para pesquisa de anticorpos IgG anti-Leishmania. 

 

5.2.1 Amostragem 

 

A padronização do ELISA foi feita utilizando-se diferentes proteínas 

recombinantes (rLACK, rTSA, rLeIF, e rLbSTI) e o extrato total de L. (L.) amazonensis 

para pesquisa de anticorpos IgG nos soros de pacientes com LTA. A amostra foi 

composta de soros de 60 pacientes diagnosticados com LTA, com idades entre 6 e 70 

anos (mediana de 36,9 anos), com predomínio do gênero masculino 44 pacientes 

(73,3%). Quanto à forma clínica, 45 pacientes possuíam LCL (75%) e 15 pacientes 

apresentavam LM (25%) (Tabela 3).  

 

Tabela 3 - Características da amostra estudada.  

Grupo 

Idade [média 

(mínimo - máximo)] Masculino [nº (%)] Feminino [nº (%)] 

 

LCL 33,5 (6-70) 34 (56,7) 11 (18,3) 

LM 45,2 (34-59) 10 (16,7) 5 (8,3) 

Total 36,9 (6-70) 44 (73,3) 16 (26,7) 

 

LCL = Leishmaniose Cutânea; LM = Leishmaniose Mucosa. 

 

 

5.2.2 Avaliação do ELISA no diagnóstico da LTA. 

 

A técnica de ELISA foi padronizada, primeiramente, utilizando extrato total de 

antígenos de L.(V.) braziliensis e L. (L.) amazonensis como descrito por Nunes (2001). 

A sensibilização das placas foi realizada utilizando-se uma concentração de 5 x 10
6
 

parasitos por poço e testados com soros positivos de pacientes com diferentes formas 

clínicas de LTA e soro de controles sadios, diluídos 1/50. 

A concentração que melhor distinguiu as amostras reagentes de LTA das 
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amostras negativas dos indivíduos sadios foi a concentração de 1 g/ml para as quatro 

diferentes proteínas (r < 0,98). A diluição de soros de pacientes com LTA utilizada foi 

de 1/50 e da -IgG humana conjugada com peroxidase foi 1/2000 para todos os 

antígenos utilizados.  

Em seguida, foi avaliada a reatividade do soro de pacientes, com diferentes 

formas clínicas de LTA com extrato total de L. (L.) amazonensis, L. (V.) braziliensis e 

com rLACK, rTSA, rLeIF, e rLbSTI. 

A porcentagem de amostras positivas dos pacientes com a forma clinica LM foi 

de 93,3%, 93,3%, 73,3%, 80,0%, para o extrato total de L. (L.) amazonensis, L. (V.) 

braziliensis, rLACK e rTSA, respectivamente (Tabela 4). A reatividade para rLeIF e 

rSTI foram 20% e 40%, respectivamente. Houve diferenças significantes (p<0,0001) 

entre os resultados obtidos com o extrato total de L. (L.) amazonensis, de L. (V.) 

braziliensis e a proteína rLACK, quando comparado com o grupo controle. 

A porcentagem de amostras positivas dos pacientes com LCL foi de 82,2% para 

o extrato total de L. (L.) amazonensis, 73,3% para o extrato total de L. (V.) braziliensis, 

57,8% para rLACK, 77,8% para rTSA, 53,3% para rLeIF e 66,7% para rLbSTI. Houve 

diferenças significantes (p<0,05) entre cada proteína recombinante e o seu respectivo 

grupo controle. 

Apenas o extrato total de L. (L.) amazonensis apresentou diferenças significantes 

(p < 0,001) quando comparado as formas clinicas LCL e LM (Figura 10). 

 

Tabela 4 - Sensibilidade do ELISA utilizando diferentes antígenos e soros de pacientes 

com LTA 

Antígenos LCL (%) LM (%) 

Antígeno Total de L.(L.)a 82,2 93,3 

Antígeno Total de L.(V.)b 73,3 93,3 

rLACK 57,8 73,3 

rTSA 77,8 80 

rLeiF 53,3 20 

rSTI 66,7 40 

LCL = Leishmaniose Cutânea; LM = Leishmaniose Mucosa; L.(L.)a = L. (L.) 

amazonensis; L.(V.)b = L. (V.) braziliensis. 
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Figura 10 - Detecção de anticorpos IgG total para antígenos de promastigotas de L. (V.) 

braziliensis e L. (L.) amazonensis e proteínas recombinantes, no soro de pacientes com 

diferentes formas clínicas de LTA. Soro de pacientes com leishmaniose mucosa (LM) (n=15) 

e de leishmaniose cutânea (LC) (n=45) e soro de doadores sadios (CTR) (n=30) foram testados 

contra os antígenos do extrato total de L. (L.) amazonensis (A), extrato total de L. (V.) 

braziliensis (B), rLACK (C), rTSA (D), rLbSTI (E) e rLeIF (F) por ELISA. O cut-off foi 

calculado individualmente em cada placa e convertido para o índice de reatividade (I.R.) (I.R. = 

densidade ópticada amostra/ cut-off) o qual IR  1: soro reagente (SR), IR <1: soro não 

reagente. As linhas sólidas representam as medianas e as linhas tracejadas o I.R. Dados 

analisados por ANOVA Kruskal-Wallis * p<0,05, ** p<0,001 e *** p<0,0001. 
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Para verificar se haveria diferenças significantes entre os antígenos totais de 

L.(L). amazonensis e L.(V.) brasiliensis, estes dois grupos foram agrupados (Figuras 

10A e 10B) e na Figura 11 observa-se a análise realizada. Não foram observadas 

diferenças significativas (p < 0,05) entre os antígenos usados, indiferente da forma 

clinica analisada (LCL ou LM). 
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Figura 11 - Detecção de anticorpos IgG total para antígenos de promastigotas de L. (V.) 

braziliensis e L. (L.) amazonensis no soro de pacientes com diferentes formas clínicas de 

LTA. Soro de pacientes com leishmaniose mucosa (LM) (n=15) e de leishmaniose cutânea 

localizada (LC) (n=45) e soro de doadores saudáveis (CTR) (n=30). O cut-off  do ELISA foi 

calculado individualmente em cada placa e convertido para o índice de reatividade (I.R.) (I.R. = 

densidade óptica da amostra/ cut-off) o qual IR  1: soro reagente (SR), IR <1: soro não 

reagente. As linhas solidas representam as medianas e as linhas tracejadas o I.R. Dados 

analisados por ANOVA Kruskal-Wallis (*** p<0,0001). 

 

 

5.2.3 “Receiver Operating Characteristic Curve” (Curva ROC) 

 

A partir dos dados, obtidos do ELISA, foi construída a curva ROC para a 

avaliação do melhor ponto de corte do extrato total (Ext Tot) e das proteínas 

recombinantes, de forma a obter o melhor índice de sensibilidade, sem perder 

especificidade (Tabela 1). 
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Ao analisar a curva ROC do índice de reatividade do soro de pacientes com LTA 

para os antígenos rLACK, rTSA, rLeIF, rLbSTI e extrato total de L. (L.) amazonensis, 

foi definido que o ponto de corte para cada proteína seria 0,888, 1,013, 0,971, 0,816 e 

1,140, respectivamente. As melhores performances observadas foram para o extrato 

total (AUC: 0,904, p < 0,0001, sensibilidade: 85%, especificidade 96,7%), a proteína 

rLACK (AUC: 0,859, p < 0,0001, sensibilidade: 75%, especificidade 83,3%) e a 

proteína rLbSTI (AUC: 0,823, p < 0,0001, sensibilidade: 76,6%, especificidade 80%). 

As demais proteínas (rTSA e rLeIF) apresentaram baixos valores para a AUC e valores 

de ‘p’ (Figura 12). 

 

 
Antígeno Cut-off AUC p Sens Espec IC LR + LR - 

rLACK 0,888 0,859 p < 0,0001 0,750 0,833 0,781 - 0,936 4,491 0,300 

rTSA 1,232 0,759 p < 0,0001 0,700 0,733 0,656 - 0,855 2,622 0,409 

rLbSTI 0,816 0,823 p < 0,0001 0,767 0,800 0,736 - 0,909 3,835 0,291 

rLeIF 0,971 0,561 p = 0,351 0,517 0,600 0,443 - 0,678 1,293 0,805 

Extrato 

Total 
1,140 0,904 p < 0,0001 0,850 0,967 0,838 - 0,970 25,758 0,155 

Sens: sensibilidade  Espec: especificidade 
 

Figura 12 - Curva ROC dos níveis de anticorpos de amostras séricas de pacientes com LTA, 

predizendo os limiares de positividade contra antígenos de L. (L.) amazonensis. A curva ROC 

foi construída usando os dados obtidos no ELISA utilizando as proteínas recombinantes e o extrato 

total de L. (L.) amazonensis. Soro de pacientes com leishmaniose mucosa (LM, n = 15) e 

leishmaniose cutânea (LC, n = 45). As linhas sólidas representam a área sob a curva (AUC). A 

tabela demonstra as informações detalhadas obtidas da curva ROC (ponto de corte escolhido – cut-

off, área sob a curva, os valores de p, a sensibilidade e especificidade, Likelihood Ratio positivo, 

Likelihood Ratio negativo e o intervalo de confiança – IC). 

 

A partir da curva ROC do índice de reatividade do soro de pacientes com LCL, 

definiu-se que os pontos de corte para os antígenos rLACK, rTSA, rLeIF, rLbSTI e 

extrato total de L. (L.) amazonensis foram, respectivamente, 0,792; 1,330; 1,019; 0,882 
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e 1,140. Os melhores desempenhos observados foram para o extrato total (AUC: 0,881, 

p < 0,0001, sensibilidade: 82,2%, especificidade 96,7%), a proteína rLACK (AUC: 

0,826, p < 0,0001, sensibilidade: 80%, especificidade 76,7%) e a proteína rLbSTI 

(AUC: 0,833, p < 0,0001, sensibilidade: 77,8%, especificidade 86,7%). As demais 

proteínas (rTSA e rLeIF) apresentaram baixos valores para a AUC e valores de ‘p’ 

(Figura 13). 

 

 
 

Antígeno Cut-off AUC p Sens Espec IC LR + LR - 

rLACK 0,792 0,826 p < 0,0001 0,800 0,767 0,732 - 0,921 3,433 0,261 

rTSA 1,330 0,767 p < 0,0001 0,711 0,867 0,655 - 0,880 5,346 0,333 

rLbSTI 0,882 0,833 p < 0,0001 0,778 0,867 0,741 - 0,926 5,850 0,256 

rLeIF 1,019 0,614 p < 0,1 0,533 0,767 0,487 - 0,741 2,288 0,609 

Extrato 

Total 
1,140 0,881 p < 0,0001 0,822 0,967 0,797 - 0,966 24,909 0,184 

Sens: sensibilidade  Espec: especificidade 

 

Figura 13 - Curva ROC dos níveis de anticorpos de pacientes com LTA, forma clínica 

cutânea localizada, predizendo os limiares de positividade contra antígenos de L. (L.) 

amazonensis. A curva ROC foi construída usando os dados obtidos em ELISA utilizando as 

proteínas recombinantes e o extrato total de L. (L.) amazonensis. Soro de pacientes com 

leishmaniose cutânea (LC, n = 45). As linhas sólidas representam a área sob a curva (AUC). A 

tabela demonstra as informações detalhadas obtidas da curva ROC (ponto de corte escolhido – 

cut-off, área sob a curva, os valores de p, a sensibilidade e especificidade, , Likelihood Ratio 

positivo, Likelihood Ratio negativo e o intervalo de confiança – IC). 

 

A partir da análise da curva ROC do índice de reatividade dos soros de pacientes 

com LM, definiu-se que os pontos de corte para as proteínas rLACK, rTSA, rLeIF, 

rLbSTI e extrato total de L. (L.) amazonensis foram, respectivamente, 0,988, 1,310, 

0,806, 0,816 e 4,050. Os melhores resultados foram observados para o extrato total 

(AUC: 0,971, p < 0,05, sensibilidade: 86,7%, especificidade 100%), e a proteína 
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rLACK (AUC: 0,956, p < 0,05, sensibilidade: 86,7%, especificidade 90%). As demais 

proteínas (rTSA, rLbSTI e rLeIF) apresentaram baixos valores para a AUC e valores de 

‘p’ (Figura 14). 

 

 
 

Antígeno Cut-off AUC p Sens Espec IC LR + LR - 

rLACK 0,988 0,956 p < 0,05 0,867 0,900 0,902 - 1,0 8,670 0,148 

rTSA 1,310 0,720 p < 0,1 0,600 0,867 0,528 - 0,912 4,511 0,461 

rLbSTI 0,816 0,790 p < 0,1 0,733 0,800 0,629 - 0,951 3,665 0,334 

rLeIF 0,806 0,400 p = 0,1 0,533 0,400 0,209 - 0,591 0,888 1,168 

Extrato 

Total 
4,050 0,971 p < 0,05 0,867 1,000 0,918 - 1,0   0,133 

Sens: sensibilidade  Espec: especificidade 

 

Figura 14 - Curva ROC dos níveis de anticorpos de pacientes com LTA, forma clínica 

mucosa, predizendo os limiares de positividade contra antígenos de L. (L.) amazonensis. A 

curva ROC foi construída usando os dados obtidos em ELISA utilizando as proteínas 

recombinantes e o extrato total de L. (L.) amazonensis. Soro de pacientes com leishmaniose 

mucosa (LM n = 15). As linhas sólidas representam a área sob a curva (AUC). A tabela 

demonstra as informações detalhadas obtidas da curva ROC (ponto de corte escolhido – cut-off, 

área sob a curva, os valores de p, a sensibilidade e especificidade, , Likelihood Ratio positivo, 

Likelihood Ratio negativo e o intervalo de confiança – IC). 

 

 

5.2.4 Avaliação da sensibilidade da IFI 

 

Dos 60 pacientes com LTA, vinte e quatros (24) foram reagentes no teste de IFI, 

o que corresponde a uma sensibilidade de 40% (Figura 15A). Quando separados pela 

forma clínica, 7 dos 15 pacientes com LM foram reagentes e 17 dos 45 pacientes com 

LCL foram reagentes, resultando em uma sensibilidade de 37,78% e 46,67%, 

respectivamente (Figura 15B). Não foi observada diferença significante em nenhum dos 
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grupos. Dentre os 24 pacientes reagentes, 7 apresentaram títulos igual a 40, 11 

obtiveram o título igual a 80, 5 apresentaram o título igual 160, e apenas 1 mostrou o 

título igual a 320 (Figura 15C).  

 

Figura 15 – Sensibilidade da imunofluorescência indireta (IFI) nas amostras séricas de 

pacientes com LTA. Soro de pacientes com LTA (n = 60). (A) Sensibilidade da IFI expressa em 

porcentagem, soro dos pacientes com LTA não reativos (SNR) na IFI (n = 36), soro de pacientes 

reativos (SR) na IFI (n = 24). (B) Sensibilidade da IFI expressa em porcentagem de soros 

reagentes segundo a forma clínica, soro dos pacientes com LCL reativos na IFI (n = 17), soro dos 

pacientes com LM reativos na IFI (n = 7) (C) Número soros reagentes e não reagente na IFI, SNR 

na IFI (n = 36), com títulos iguais a 40 (n = 7), com títulos iguais a 80 (n = 11), com títulos iguais 

a 160 (n = 5), com título igual a 320 (n = 1). Dados analisados pelo teste exato de Fisher (LCL,    

p = 0,377; LM, p = 0,553). 

 

 

5.2.1 Avaliação da reatividade cruzada do ELISA utilizando amostras séricas 

de pacientes com outras doenças.  

 

Para avaliar a especificidade do ELISA foram utilizados o extrato total de L. (L.) 

amazonensis e as proteínas recombinantes; foi realizada a pesquisa de IgG total no soro 

de pacientes com tripanossomíase americana (n = 10), leishmaniose visceral (n = 10), 

toxoplasmose (n = 5), malária (n = 5), sífilis (n = 5) e blastomicose (n = 5).  

O extrato total de L. (L.) amazonensis, rLACK, rLeIF, rLbSTI, rTSA 

apresentaram reatividade cruzada com amostras de indivíduos com outras doenças de 

38,1%, 26,19%, 35,7%, 57,14% e 73,8%, respectivamente (Figura 16). 
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Figura 16 - Detecção de anticorpos IgG total para antígenos de promastigotas de L. (L.) 

amazonensis e proteínas recombinantes em amostras séricas de pacientes com outras 

doenças. Soro de pacientes com Blastomicose  (n = 10), soro de pacientes com tripanossomíase 

americana  (n = 10), soro de pacientes com leishmaniose visceral  (n = 5), soro de pacientes com 

sífilis (n = 5), soro de pacientes com toxoplasmose (n = 5), soro de pacientes com malária (n = 

5); foram testados contra os antígenos do extrato total, rLACK, rTSA, rLbSTI  e rLeIF. O cut-

off foi calculado individual em cada placa e convertido para o índice de reatividade (I.R.) o qual 

IR  1: soro reagente (SR), IR <1: soro não reagente. A linha sólida representa a mediana e a 

linha tracejada o I.R. Dados analisados por ANOVA Kruskal-Wallis ** p<0,001 e *** 

p<0,0001. 
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6. DISCUSSÃO 

 

O diagnóstico da LTA é baseado nos dados clínicos, epidemiológicos e 

laboratoriais. Dentre os métodos laboratoriais, são utilizados, com sensibilidade 

variável, o exame direto em lâmina (sensibilidade de 64-80%), a IDRM (sensibilidade 

de 90%), a pesquisa de Leishmania em biópsia de pele ou mucosa (sensibilidade de 40-

84%) e a IFI (sensibilidade de 50-70%) (MASMOUDI et al., 2013). A pesquisa de 

parasitos, seja no exame direto, como na microscopia da biópsia (histopatológico), 

possui uma baixa sensibilidade (50-70%). Esses métodos confirmam o diagnóstico de 

LTA, no entanto, não há a identificação da espécie do parasito (VEGA-LOPÉS, 2003). 

A chance de se encontrar o parasito é inversamente proporcional ao tempo de duração 

da lesão e a sensibilidade desses métodos depende também da espécie de leishmânia 

presente na lesão. Nas lesões causadas por L. (V.) braziliensis, por exemplo, a 

sensibilidade do exame direto está em torno de 100% nos dois primeiros meses de 

evolução, 75% aos seis meses e 20% acima dos 12 meses (ANDRADE et al., 2005).  

Anticorpos anti-leishmânia estão presentes no soro e podem ser detectados por 

ELISA ou IFI, aglutinação direta e outros ensaios. Destes métodos, a IFI é a mais 

empregada, apresentando uma sensibilidade baixa e reações cruzadas com outras 

infecções como a doença de Chagas e Leishmaniose Visceral; além de necessitar de 

profissionais treinados e equipamento adequado para a sua realização, o que limita sua 

aplicação (GONTIJO; CARVALHO, 2003).  

A sensibilidade da IFI é descrita em diversos estudos, no entanto é observado 

uma grande discrepância em seus resultados. Em nosso trabalho, utilizando L. (L.) 

amazonensis obtivemos uma sensibilidade para a IFI de 40%, uma sensibilidade maior 

do que a encontrada por Guimarães, et al (1990) de 27,7%, que utilizaram como 

antígeno L. major, em estudo realizado com pacientes do norte e nordeste do Brasil. No 

entanto, outro estudo realizado na região sudeste, utilizando como antígeno as espécies 

L. (V.) braziliensis e L. major, obtiveram elevadas sensibilidades de 81,5% e 95,4%, 

respectivamente (BARROSO-FREITAS et al., 2009). Junior & Ogama (2013) 

avaliaram a IFI na região de sul (Londrina – PR) do Brasil, por sua vez, obtiveram 

sensibilidade de 82%. 

A variação na sensibilidade da IFI poderia ser explicada, talvez, pela espécie 

do parasito que infecta o homem. Romero et al. (2005) utilizaram o soro de pacientes 
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infectados com L. (V.) guyanensis e L. (V.) braziliensis, e utilizando como antígenos L. 

(L.) amazonensis. Esses autores detectaram sensibilidade para a IFI de 79,6% e 71,7% 

respectivamente, demonstrando assim, uma baixa variação entre as sensibilidades e 

sugerindo que essas espécies do parasito, na infecção por leishmaniose, não influenciam 

na sensibilidade da IFI. 

Em nosso estudo, a sensibilidade da IFI foi um pouco melhor (46,67%) para os 

pacientes com a forma clínica mucosa, semelhante à observação por Guimarães et al. 

(1989). Acreditamos que a variação nas sensibilidades da IFI pode sim, ser explicada 

pela espécie de leishmânia, as formas clínicas que os pacientes apresentam (LCL, LCD 

ou LM) e nas formas e espécies dos parasitos utilizadas como antígeno para a realização 

dos testes. Assim, dados como este e os de Romero et al. (2005) sugerem que o 

diagnóstico sorológico da LTA necessita ser padronizado. 

O ELISA ainda não está disponível comercialmente para o diagnóstico da 

LTA, mas já existem vários trabalhos que relatam a utilização desta técnica juntamente 

com proteínas recombinantes (DE SOUZA et al., 2012b; MEDDEB-GARNAOUI et al., 

2010; SOTO et al., 1996; SOUZA et al., 2013). Gontijo & Carvalho (2003) utilizando 

extrato total de leishmânia detectaram uma sensibilidade de aproximadamente 92% e 

sugeriram que este teste tem potencial para ser aplicado nos diagnósticos individuais e 

epidemiológicos da LTA nas regiões endêmicas. Yoneyama et al. (2007) relataram que, 

ao utilizar o ELISA para o diagnóstico de LTA em pacientes com úlceras cutâneas na 

pesquisa de IgG total, encontraram 97% de positividade quando a pesquisa do parasito 

era positiva, e era negativo em 97% dos pacientes que tiveram a IDRM e a pesquisa do 

parasito negativa.  

O ELISA consiste em uma técnica de diagnóstico sorológico automatizada e 

utilizada em grande escala, permitindo avaliar a evolução da doença, pode predizer 

ausência ou eficácia de resposta à terapêutica (GONTIJO; CARVALHO, 2003; VEGA-

LOPÉS, 2003). Entretanto, para que seja utilizado como método de diagnóstico é de 

grande importância que novas proteínas antigênicas e altamente conservadas entre as 

diferentes espécies de leishmânia sejam identificados para que possam ser usadas como 

antígenos para pesquisa de anticorpos séricos em pacientes com LTA. Nas últimas 

décadas, um número crescente de proteínas recombinantes tem sido descritas como 

candidatas para o desenvolvimento de testes sorológicos no diagnóstico das 

leishmanioses (SOTO et al., 1996, 1998; DE SOUZA DIAS et al., 2005; RAFATI et al., 

2006; DE SOUZA et al., 2012). No presente trabalho, foram produzidas e purificadas as 
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proteínas rTSA,  rLACK,  rLbSTI, e rLeIF, altamente imunogênicas, que vem sendo 

utilizadas em vacinas contra LTA e LV em modelos murinos, cães e em ensaios clínicos  

(CARVALHO et al., 2005; CHAKRAVARTY et al., 2011; DUTHIE et al., 2012; 

FUJIWARA et al., 2005; VÉLEZ et al., 2009).  

As proteínas recombinantes foram produzidas pela técnica do DNA 

recombinante, foram obtidas e analisadas em gel de SDS-PAGE, segundo descrito por 

Ribeirão et al. (1997). As proteínas rTSA,  rLACK,  rLbSTI, e rLeIF obtidas 

apresentaram, respectivamente,  massa molecular de 22,1 kDa, 36 kDa, 62 kDa e 54 

kDa, como descrito previamente por Gonzalez-Aseguinolaza et al.(1999), Skeiky et al. 

(1998), Webb et al. (1996, 1998). Salay et al. (2007) utilizaram o mesmo protocolo 

descrito no presente trabalho e obtiveram proteínas recombinantes com elevado grau de 

pureza. 

As proteínas recombinantes utilizadas pertencem a uma família conservada de 

proteínas presentes em diversas espécies de leishmânia (DE OLIVEIRA et al., 2009), o 

que permite, assim a sua utilização para o diagnóstico da LTA. Desta forma, foi 

avaliada a viabilidade do uso destes antígenos recombinantes de L. (V.) braziliensis para 

o diagnóstico sorológico da LTA.  Neste estudo, ELISA foram realizados a fim de 

avaliar a reatividade do soro de pacientes com LTA com as quatro proteínas 

recombinantes de L. (V.) braziliensis, extrato antigenico total de L. (V.) braziliensis e de 

L. (L.) amazonensis. Foram avaliadas amostras séricas de 60 pacientes com diferentes 

formas clínicas de LTA (LCL e LM), 40 amostras séricas de pacientes com outras 

patologias e 30 amostras de controles sadios. 

Em nosso trabalho, todas as proteínas foram reconhecidas pelo soro de 

pacientes com LTA detectaram diferentes níveis de anticorpos (índices de reatividade). 

Os pacientes com LCL apresentaram títulos de anticorpos específicos para Leishmania 

sp mais baixos quando comparados com a reatividade apresentada pelos soros dos 

pacientes com LM. O aumento no índice de reatividade de pacientes com LM também 

foi observado por el Amin et al. (1986) utilizando extrato total de Leishmania donovani 

e Falconi-agapito et al. (1998) que utilizaram em seus ensaios formas promastigotas de 

L. (V.) braziliensis.  

A elevada reatividade observada nos soros dos pacientes com LM quando 

comparada com a reatividade dos soros dos pacientes com LCL pode ser explicada 

devido a pacientes com LM terem um curso da doença mais longo (CARVALHO et al., 

1995; SARAVIA et al., 1989). Estes achados estão de acordo com os dados dos 
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pacientes com LM que apresentavam tempo de lesão que variavam de 1 a 20 anos, 

enquanto os pacientes com LCL, o tempo de lesão não ultrapassava 24 meses (dados 

não mostrados). 

Entre as quatro proteínas recombinantes testadas, a rTSA foi o antígeno melhor 

detectado pelo soro dos pacientes com LTA. Essa proteína foi reconhecida por 81,67% 

dos soros de pacientes de LTA, no entanto foi também a proteína com a menor 

especificidade. A proteína que apresentou menor sensibilidade e especificidade foi a 

rLeIF. 

A utilização de dois extratos antigênicos totais de espécies diferentes de 

leishmânia, teve por objetivo avaliar se haveria alguma diferença na reatividade dos 

soros dos pacientes com LTA, quando utilizados como antígeno o extrato total de L. 

(V.) braziliensis ou L. (L.) amazonensis. Não foram observadas diferenças significantes 

na detecção de anticorpos IgG entre os dois antígenos utilizados, L. (L.) amazonensis ou 

L. (V.) braziliensis. No entanto, os níveis de anticorpos dos soros dos pacientes com 

LTA foram mais elevados quando foi utilizado como antígeno o extrato total de L. (L.) 

amazonensis. As duas espécies podem ser usadas para a obtenção de antígenos. Assim, 

devido aos resultados similares entre os dois extratos totais, o extrato total de L. (L.) 

amazonensis, foi utilizado nas demais análises como a curva ROC e os índices de LR + 

e LR -.  

A curva ROC demonstra uma relação entre o índice de verdadeiros-positivos 

(sensibilidade) e o índice de falsos-positivos (1-especificidade), quando o critério de 

decisão (cut-off) varia sistematicamente entre 0% e 100%. Assim, a curva ROC 

demonstra o balanço entre o índice de verdadeiros-positivos e o índice de falsos-

positivos do teste de diagnóstico. A precisão deste balanço é obtido calculando a área 

sob a curva (AUC) ROC, uma vez que esta representa uma expressão global do poder 

discriminativo em toda a gama de riscos que um determinado teste possui e constitui 

uma boa medida sumária da sua capacidade de previsão (CARNEIRO, 2001). O valor 

mínimo esperado para a curva ROC é de 0,50, sendo representado graficamente por 

uma linha de referência com angulação de 45º, sendo assim, quando a curva não atinge 

o valor de 0,50, o teste não possui capacidade discriminatória. O valor máximo atingido 

pela curva ROC é 1,0 que condiz com um teste que possui uma capacidade preditiva 

perfeita (100% de verdadeiros-positivos e 0% de falsos-positivos) (HANELY; 

MCNEIL, 1982). A curva ROC é utilizada formalmente para comparar as capacidades 

preditivas de dois ou mais testes, analisando a área sob a curva de cada um: quanto 
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melhor for o teste, maior será a área sob a curva, resultando em uma melhor 

discriminação (PAULO et al., 2004). Deste modo, a análise da curva ROC obtida neste 

estudo foi excelente para o extrato total de L. (L.) amazonensis e para a proteína rLACK 

apresentando AUC de 0,904 e 0,859 respectivamente, mostrando uma alta capacidade 

discriminatória entre pacientes com LTA e os controles sadios. 

Estudo realizado com extrato total de L. infantum-chagasi, para o diagnóstico 

da LTA, mostrou uma AUC igual a 0,787 (SOUZA et al., 2013). Assim, o extrato total 

de L. (L.) amazonensis, usado no presente estudo, demostrou uma melhor discriminação 

entre os pacientes com LTA e os controles sadios quando comparado com a AUC do 

extrato total de L. infantum chagasi. Celeste et al. (2014) avaliaram a sensibilidade e a 

especificidade do extrato total de L. infantum chagasi testando os soros de pacientes 

com LTA, obtendo 83,3% e 70,89% respectivamente. Em nosso estudo, a sensibilidade 

e a especificidade do extrato antigênico total de L. (L.) amazonensis foi 75% e 83,3%, 

respectivamente. 

Os conceitos de sensibilidade e especificidade são simples, apesar disso, esses 

possuem propriedades que limitam seu uso na prática clínica. Dentre as limitações 

podemos citar em primeiro lugar, o limite que define doentes e sadios (cut-off); em 

segundo lugar, o agrupamento de diversos graus de gravidade de uma doença em dois 

grupos (presentes e ausentes) (SACKETT; STRAUS, 1998). Assim, o “Likelihood 

Ratio” é utilizado para facilitar a aplicação das sensibilidade e especificidade na prática 

clínica. O “Likelihood Ratio” (LR) ou taxa de verossimilhança, define-se como a 

relação entre a probabilidade de um dado resultado na população com a doença alvo e a 

probabilidade desse mesmo resultado entre os não-doentes. Na prática clínica, diferentes 

doentes apresentam diferentes probabilidades de terem uma determinada doença (por 

possuir riscos diferentes, grupos etários diferentes, apresentarem doenças 

concomitantes, etc.). Deste modo, os valores preditivo e negativo sofrem influência da 

prevalência da doença na população em estudo. Os valores de LR não possuem essa 

influência, dado que são aplicados na avaliação individual de cada paciente (GRIMES; 

SHULZ, 2005).  

Após calcular os valores de LR, uma alternativa de representação gráfica é o 

normograma de Fagan (ANEXO 13), que permite facilmente o cálculo da probabilidade 

pós-teste, utilizando o LR e os valores pré-teste (CARNEIRO, 2001). O extrato 

antigenico total de L. (L.) amazonensis foi o antígeno que mostrou os melhores 

resultados (indiferente da forma clínica) de LR + e LR -, baseados na classificação 
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apresentada na tabela 2, possuindo seus valores um grande efeito na probabilidade pós-

teste. A proteína recombinante com os melhores valores de LR foi a rLACK para a LM 

e a rLbSTI para a LC. 

Souza et al. (2013) realizaram a análise LR + para diversas proteínas 

recombinantes e para o extrato total de L. infantum-chagasi (MCAN/BR/00/BA262) no 

soro de pacientes com LTA. Os valores encontrados foram inferiores ao nossos, que 

foram, respectivamente, 7,88 para pacientes com LTA; 5,85 para pacientes com LCL e 

1,57 para pacientes com LM. 

A reatividade cruzada observada no sorodiagnóstico entre os antígenos de 

leishmânia e soros de pacientes com outras patologias é geralmente causado por 

determinantes antigênicos comuns a esses patógenos (NDAO, 2009). A reatividade 

cruzada leva a ocorrência de resultados falso-positivos, sendo estes considerados um 

problema, especialmente em regiões onde mais de um parasito é endêmico. Nossos 

dados demonstram que o extrato total de L. (L.) amazonensis e a rLACK são 

promissoras ferramentas para o diagnóstico sorológico da LTA. Estes dois antígenos 

apresentaram as maiores AUC na análise da curva ROC, e suas especificidades foram 

de 96,7% para o extrato antigênico total de L. (L.) amazonensis e 83,3% para a rLACK.  

Assim o extrato total de L. (L.) amazonensis e/ou a rLACK, merecem ser 

melhor avaliados com um número maior de amostras e se possível testar a reatividade 

cruzada com mais doenças (como hanseníase, lúpus eritematoso sistêmico, tuberculose, 

entre outros), para certificação de seu papel como ferramenta no sorodiagnóstico da 

LTA. 

 

  



54 

 

 

7. CONCLUSÃO 

 

• Todas as proteínas recombinantes rLACK, rTSA, rLbSTI e rLeIF foram 

reconhecidas pelo soro de pacientes com LTA pela técnica de ELISA.  

• No entanto, extrato total de L. (L.) amazonensis e a rLACK foram antígenos que 

obtiveram maior sensibilidade e especificidade no presente estudo. 
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Anexo 2 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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Anexo 3 

 

Meio LB 

 

LB ........................................................................................................... 10 g 

NaCl ........................................................................................................ 2,5 g 

H2O qsp .................................................................................................. 100 mL 

(autoclavar o meio de cultura) 

 

Anexo 4 

 

SDS – PAGE 

 

Gel de Corrida 12% 

Solução de Acrilamida 30% ................................................................... 3,5 mL 

Solução de Tris-Base 0,75 M pH. 8,8..................................................... 4,5 mL 

Persufato de amônia 10% ....................................................................... 100 uL 

TEMED .................................................................................................. 20 uL 

H2O ......................................................................................................... 1,0 mL 

 

Gel de empilhamento 3% 

Solução de Acrilamida 30% ................................................................... 1,25 mL 

Solução de Tris-Base 0,25 M pH. 6,8..................................................... 2,5 mL 

Persufato de amônia 10% ....................................................................... 100 uL 

TEMED .................................................................................................. 10 uL 

H2O ......................................................................................................... 1,25 mL 

 

Solução de Acrilamida 30% 

 

Acrilamida .............................................................................................. 30 g 

N,N-metileno-bisacrilamida ................................................................... 0,8 g 

H2O qsp .................................................................................................. 100 ml 

 

Solução de Tris-Base 0,75M pH. 8.8 

 

Tris-Base ................................................................................................. 9,08 g 

SDS ......................................................................................................... 0,2 g 

H2O qsp .................................................................................................. 100 ml 

(Ajustar o pH para 8,8) 

 

Solução de Tris-Base 0,25M pH. 6.8 

 

Tris-Base ................................................................................................. 3,02 g 

SDS ......................................................................................................... 0,2 g 

H2O qsp .................................................................................................. 100 ml 

(Ajustar o pH para 6,8) 

 

Anexo 5 

 

Tampão de Amostra 
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Glicerol ................................................................................................... 4 mL 

Tris-HCl pH. 6,8 ..................................................................................... 2,4 mL 

SDS ......................................................................................................... 0,8 g 

Azul de bromophenol ............................................................................. 0,004 g 

2- Mercaptoethanol ................................................................................. 0,5 mL 

H2O qsp .................................................................................................. 10 mL 

 

Anexo 6 

 

Binding Buffer 

 

Fosfato de sódio monobásico anidro, pH 8,0  ........................................ 1,19g 

Tris-HCl, pH 8,0 ..................................................................................... 0,156g 

H2O qsp .................................................................................................. 100 mL 

 

Binding Buffer Ureia 8M 

 

Fosfato de sódio monobásico anidro, pH 8,0  ........................................ 1,19g 

Tris-HCl, pH 8,0 ..................................................................................... 0,156g 

Uréia ....................................................................................................... 48,04g 

H2O qsp .................................................................................................. 100 mL 

 

Anexo 7 

 

Gel em Grande Escala 

 

Gel de Corrida 10% 

Acrilamida 30% ...................................................................................... 15 mL 

Tris-Base 1 M pH. 8,8 ............................................................................ 16,5 mL 

Persufato de amônia 10% ....................................................................... 480 uL 

TEMED .................................................................................................. 45 uL 

Glicerol ................................................................................................... 1,5 mL 

SDS 10% ................................................................................................ 600 uL 

H2O ......................................................................................................... 13,2 mL 

 

 

Gel de empilhamento 3% 

Acrilamida 30% ...................................................................................... 2,4 mL 

Tris-Base 1 M pH. 6,8 ............................................................................ 1,9 mL 

Persufato de amônia 10% ....................................................................... 120 uL 

TEMED .................................................................................................. 22,5 uL 

SDS 10% ................................................................................................ 300 uL 

H2O ......................................................................................................... 10,5 mL 

 

Solução de Tris-Base 1M pH. 8.8 

 

Tris-Base ................................................................................................. 9,08 g 

SDS .........................................................................................................  0,2 g 

H2O qsp .................................................................................................. 100 ml 
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(Ajustar o pH para 8,8) 

 

Solução de Tris-Base 1M pH. 6.8 

 

Tris-Base ................................................................................................. 3,02 g 

SDS .........................................................................................................  0,2 g 

H2O qsp .................................................................................................. 100 ml 

(Ajustar o pH para 6,8) 

 

Anexo 8 

 

Cloreto de Potássio 6 M 

 

Cloreto de Potássio (KCl)  ...................................................................... 11,2 g 

H2O qsp .................................................................................................. 60 mL 

 

Anexo  9 

 

Tampão Carbonato-Bicarbonato de Sódio 0,06M 

 

Solução A:  

Carbonato de Sódio (Na2CO3) .............................................................. 3,18 g 

H2O qsp .................................................................................................. 500 mL 

 

Solução B:  

Bicarbonato de Sódio (NaHCO3)  .......................................................... 3,18 g 

H2O qsp .................................................................................................. 500 mL 

Acrescentar a solução B a solução A até o pH. De 9,6 

 

Tampão Citrato-Fosfato 

 

Solução A:  

Fosfato de Dissódico (Na2HPO4)  .......................................................... 3,18 g 

H2O qsp .................................................................................................. 500 mL 

 

Solução B:  

Ácido Cítrico (C6H8O7) .......................................................................... 5,25 g 

H2O qsp .................................................................................................. 500 mL 

Acrescentar a solução B a solução A até o pH. entre 4,9 a 5,2. 

 

 

Solução Bloqueadora 

 

PBS 10x  ................................................................................................. 100 mL 

Soro Fetal Bovino ................................................................................... 50 mL 

H2O qsp .................................................................................................. 1.000 mL 

 

Solução de Lavagem 

 

PBS 10x  ................................................................................................. 100 mL 
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Tween 20 ................................................................................................ 0,5 mL 

H2O qsp .................................................................................................. 1.000 mL 

 

Phosphate buffered saline - PBS 10x 

 

Cloreto de Sódio ..................................................................................... 81,83 g 

Fosfato de Sódio Dibásico (Na2HPO4).................................................. 10,57 g 

Fosfato de Sódio Monobásico (NaH2PO4) ............................................ 3,1 g 

H2O qsp .................................................................................................. 1.000 mL 

 

Solução Reveladora ou Cromogênica. 

 

Tampão Citrato-Fosfato  ......................................................................... 12 mL 

o-Phenylenediamine (OPD) .................................................................... 0,005g 

Água oxigenada 30v ............................................................................... 5,0 L 

  

    

Anexo 10 

 

Quantificação das proteínas recombinantes solúveis por BSA em SDS-PAGE 

 

As proteínas foram quantificadas através de SDS-PAGE, comparando-se a 

concentração da proteína com a concentração conhecida de BSA. Partindo de uma 

solução estoque de 2 mg/mL de BSA foram aplicadas 4 concentrações diferentes no gel 

de poliacrilamida. Com a proteína recombinate purificada foi realizada uma diluição 

seriada, obtendo-se 4 concentrações diferentes. Foi aplicado todo o volume de cada 

amostra em diferentes poços do gel de poliacrilamida 12% e feita a eletroforese a 80 V 

por 20 minutos para o empilhamento e posteriormente a 100 V por 90 minutos, que pela 

análise das bandas, de acordo com o padrão da curva de BSA foi feita a dosagem da 

proteína.  
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Anexo 11 

 

Vetor PET-22b+ 

 

Fonte: Novagen 
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Anexo 12 – Resultado da Curva ROC 

.  

 



80 

 

 

 



81 

 

 

 



82 

 

 

 



83 

 

 

 



84 

 

 

 



85 

 

 

 



86 

 

 

 



87 

 

 

 
 

 



88 

 

 

 
 

 



89 

 

 

 
 



90 

 

 

Anexo 13 – Normograma de Fagan para o extrato total e proteínas recombinantes 

de pacientes com LTA. 

 

A B

E

C

E

Extrato Total (L.a) RrLACK RrTSA

RrLbSTI RrLeIFD

 
 

 


