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RESUMO 

 

Gonçalves LFCT. Validação do diagnóstico molecular da leishmaniose visceral e da 

leishmaniose tegumentar na rotina diagnóstica de um laboratório de saúde pública, São 

Paulo, Brasil. [dissertação]. São Paulo: Instituto de Medicina Tropical de São Paulo 

da Universidade de São Paulo; 2017. 

 
As leishmanioses constituem um grupo de zoonoses causadas por várias espécies 

do gênero Leishmania. O diagnóstico molecular associado aos exames clínicos, 

sorológicos e parasitológicos facilitam a investigação epidemiológica e controle das 

infecções. A PCR convencional (cPCR) e em tempo real (qPCR) são utilizadas para 

detectar moléculas de DNA do parasita em diferentes amostras biológicas, no entanto, 

quando a carga parasitária é baixa, resultados falsos-negativos são comuns na rotina 

diagnóstica. O objetivo deste estudo foi o avaliar a utilidade dos iniciadores para qPCR 

para substituir ou associar à cPCR no diagnóstico molecular da leishmaniose visceral 

(LV) e leishmaniose tegumentar americana (LTA). Foram testados iniciadores 

moleculares pelo sistema TaqMan® com o objetivo de discriminar Leishmania 

(Viannia) braziliensis e Leishmania (Leishmania) infantum chagasi a partir de 

sequências da actina de Leishmania. O gênero Leishmania foi identificado pelos 

iniciadores LEISH18S que amplifica uma região 18S de Leishmania. Os iniciadores 

ACTLDon amplifica uma região da actina de L. (L.) infantum chagasi. L. (V.) 

braziliensis foi identificada pelos iniciadores ACTLVian, que amplifica uma região da 

actina do complexo L. (V.) braziliensis. Foram testadas 581 amostras de DNA, 

extraídas de sangue, necropsias de órgãos, aspirados de linfonodo ou medula e biópsia 

de lesão. Para LV foram testadas 361 amostras (243 caninas e 118 humanas). Destas, 

214 foram positivas na cPCR, foi o padrão ouro, e a sensibilidade com os iniciadores 

da qPCR variou de 92,99% (199) a 95,32% (204). A especificidade foi determinada 

por 147 amostras negativas na cPCR e variou de 95,91% (141) a 98,63% (145). Os 

índices de concordância variaram de 92,99% (RV1/RV2; LEISH18S e ACTLDon) a 

95,32% (RV1-RV2 e LEISH18S). Foram testadas 220 amostras para LTA. A 

especificidade com os iniciadores foi determinada por 80 amostras negativas e os 

resultados foram 98,75% e 100% para LEISH18S e ACTLVian respectivamente, e das 



 
 

 
 

140 amostras positivas na cPCR 129 (92.14%) e 124 (88,57%) foram positivas com os 

iniciadores LEISH18S e ACTLVian respectivamente. Os índices de concordância 

foram de 88,57% (LB-3C/LU-5A/ACTLVian/LEISH18S) e 92,14% (LB-3C/LU-5A 

e LEISH18S). Estes resultados mostram que a associação dos iniciadores para qPCR 

em conjunto com a cPCR pode aumentar a detecção do parasita em amostras clínicas. 

 

Descritores: Leishmaniose Visceral. Leishmaniose Cutânea. Diagnóstico. Reação em 

Cadeia por Polimerase. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Gonçalves LFCT. Validation of visceral leishmaniasis and cutaneous leishmaniasis 

molecular diagnostic in the diagnostic routine of public health laboratory, São Paulo, 

Brazil [dissertation]. São Paulo: Instituto de Medicina Tropical de São Paulo da 

Universidade de São Paulo; 2017. 

 

Leishmaniasis are a group of zoonosis caused by several species belonging to 

the genus Leishmania. The molecular diagnostic associated with the clinical, 

serological and parasitological examination favor the epidemiological investigation 

and the infection control. The conventional PCR (cPCR) and the real time PCR (qPCR) 

are used to detect the parasite as from DNA molecules in a number of biological 

samples, however, when the parasite load is low, false results are common in the 

diagnostic routine. The ain of the present study was to evaluate the advantage of the 

primers in qPCR in order to replace or associate with cPCR in the molecular diagnosis 

of visceral leishmaniasis (VL) and cutaneous leishmaniasis (CL) molecular diagnostic. 

The primers were tested on TaqMan® system in order to discriminate Leishmania 

(Viannia) braziliensis and Leshmania (Leishmania) infantum chagasi based on a 

sequence of Leishmania actin. The genus Leishmania was recognized by the primer 

LEISH18S, which amplifies an 18S region of Leishmania. The primer ACTLDon 

amplifies a region of the L. (L.) infantum chagasi actin. The L. (V.) braziliensis was 

determined by the primer ACTLVian and this primer amplifies a region of the L. (V.) 

braziliensis complex actin. A total of 581 DNA samples were tested. These samples 

were extracted from blood, organs necropsy, lymph node and bone marrow aspirate 

and lesion biopsy. A number of 361 samples (243 canine and 118 human) were tested 

for VL. From these 361 samples, 241 were positive in cPCR and the sensitivity in the 

qPCR primers ranged from 92,99% (199) to 95,32 (204). The specificity was 

determined by 147 negative samples in cPCR and ranged from 95,91% (141) to 98,63 

% (145). The agreement indices ranged from 92,99% (RV1/RV2; LEISH18S e 

ACTLDon) to 95,32% (RV1-RV2 and LEISH18S). A total of 220 samples were tested 

for CL. The primer’s specificity was determined by 80 negative samples and the results 

were 98,75% and 100% for LEISH18S and ACTLVan respectively, and from 140 



 
 

 
 

positive samples in cPCR 129 (92,14%) and 124 (88,57%) were positive for primers 

LEISH18S and ACTLVian respectively. The agreement indices were 88,57% (LB-

3/LU-5A/ACTLVian/LEISH18S) and 92,14% (LB-3C/LU-5A and LEISH18S). These 

results show that the primers for qPCR are likely to improve the detection of the 

parasite in clinical samples. These results show that the associate use of qPCR primers 

with cPCR primers can increase the detection of the parasite in clinical samples. 

 

Descriptors: Visceral Leishmaniases. Cutaneous Leishmaniases. Diagnosis. 

Polymerase Chain Reaction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As leishmanioses compreendem um grupo de doenças parasitárias, 

amplamente distribuídas em países tropicais e subtropicais, em ciclos zoonóticos e 

antroponóticos, variando em gravidade, desde formas cutâneas ou visceral. 

Constituem um complexo de enfermidades que atingem o homem, animais silvestres 

e domésticos 1. 

Os parasitas do gênero Leishmania são organismos unicelulares, digenéticos, 

pertencentes ao Sub-Reino Protozoa, ordem Kinetoplastida, família 

Trypanosomatidae. Transmitidas ao homem pela picada de flebotomíneos e podem 

acometer pele, mucosas e cartilagens de animais domésticos e silvestres e do homem, 

sendo encontrados em regiões quentes do Velho e Novo Mundo 2,3,4. 

São conhecidas diversas espécies de Leishmania que infectam os mamíferos, 

classificadas em dois subgêneros: Leishmania e Viannia 5. Sendo assim, os parasitas 

ao entrarem no hospedeiro vertebrado afetam o sistema fagocítico mononuclear 

(SFM), apresentando duas manifestações clínicas. A leishmaniose tegumentar, 

caracterizada por manifestações cutâneas, mucocutâneas ou cutânea difusa; ou a 

leishmaniose visceral a qual consiste em alterações sistêmicas que eventualmente 

podem levar a alterações cutâneas 6. 

As leishmanioses são de grande importância à saúde pública, sendo 

classificadas entre as sete prioridades da Organização Mundial de Saúde como 

doença não contagiosa negligenciada ocupando o segundo lugar em mortalidade e o 

quarto em morbidade entre as infecções tropicais 7. Atualmente, afetam 

aproximadamente 12 milhões de pessoas em 98 países, com cerca de 1,5-2 milhões 

de novos casos de leishmaniose cutânea e 500 mil novos casos de LV, ocorrendo 

cerca de 70 mil mortes por ano 8,9. 
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1.1 Classificação taxonômica 

 

Leishmania pertence ao reino Protista e Sub-Reino Protozoa, locomovendo-se 

por meio de flagelos, pertencendo ao filo Euglenozoa, classe Kinetoplastea, ordem 

Kinetoplastida, família Trypanosomatidae e gênero Leishmania. Como característica 

da ordem Kinetoplastida, apresentam uma região especializada da mitocôndria, que 

é única nos tripanossomatídeos, denominada cinetoplasto, composta por moléculas 

de DNA (kDNA) dispostas em maxi e minicírculos 10-14. 

O gênero Leishmania é subdividido em em dois subgêneros, Leishmania e 

Viannia, de acordo com o local do desenvolvimento das formas promastigotas no 

trato digestório do inseto vetor. As espécies pertencentes ao sub-gênero Leishmania 

desenvolvem-se de forma exclusiva na porção média e anterior do intestino dos 

flebotomíneos e as espécies do subgênero Viannia, além do seu desenvolvimento nas 

porções anterior e média, apresentam longa permanência no intestino posterior na 

região do piloro dos flebotomíneos 15,12,13.  

Atualmente o gênero Leishmania, compreende cerca de 30 espécies 

conhecidas, das quais 21 são patogênicas aos humanos 16,17,18. No Brasil, entre as 

espécies de Leishmania causadoras da forma cutânea da doença, seis pertencem ao 

subgênero Viannia e uma ao subgênero Leishmania, sendo as principais Leishmania 

(Viannia) braziliensis, L. (V.) guyanensis e L. (Leishmania) amazonensis. Mais 

recentemente, as espécies L. (V.) lainsoni, L. (V.) naiffi, L. (V.) lindenberg e L. (V.) 

shawi também foram apontadas como agentes da leishmaniose cutânea no Brasil, 

enquanto que a espécie causadora da leishmaniose visceral nas Américas é a L. (L.) 

infantum chagasi 19,20. 
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Figura 1 - Taxonomia do gênero Leishmania. 

Fonte: Brasil, 2006 21 
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1.2 Morfologia 

Os protozoários do gênero Leishmania são digenéticos, apresentando duas formas 

evolutivas principais durante seu ciclo de vida, promastigota e amastigota (Figura 2). A 

forma promastigota é encontrada no tubo digestivo do hospedeiro invertebrado, os 

flebotomíneos, é alongada, medindo cerca de 10-15 µm de comprimento, é móvel e 

possui um único flagelo anterior. O núcleo do promastigota é arredondado ou oval, 

situado na região mediana do corpo. O cinetoplasto apresenta-se em forma de bastão, 

localizado na posição mediana entre a extremidade anterior e o núcleo. As formas 

amastigotas são arredondadas, medindo cerca de 2-5 µm, sem flagelos exteriorizados 

e são imóveis. São encontradas no SFM, macrófagos, dos hospedeiros vertebrados. O 

núcleo é grande e arredondado, com localização central, lateral ao cinetoplasto 22,23. 

 

Figura 2 - Formas evolutivas de Leishmania., onde (A) apresenta a forma 
promastigota do parasita em meio extracelular e (B) a forma amastigota 
no interior de macrófagos, indicadas com as setas.  
Fonte: DPDx- Centers for disease Control and Prevention, (2013) 24. 
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1.3 Ciclo biológico 

 

O ciclo biológico de Leishmania é heteroxênico, necessitando de dois 

hospedeiros, sendo um deles o invertebrado, representado pelo inseto vetor, e por um 

hospedeiro vertebrado, mamíferos representados por humanos, canídeos silvestres e 

domésticos, marsupiais e roedores 25.  

O ciclo de transmissão (Figura 3) de Leishmania inicia-se pelo repasto sanguíneo 

de fêmeas de flebotomíneos infectadas. Durante a picada as formas promastigotas são 

regurgitadas no hospedeiro vertebrado, sendo fagocitadas por macrófagos onde se 

diferenciam em formas amastigotas que se multiplicam por divisão binária até o 

rompimento da célula, liberando os amastigotas que serão fagocitadas por outros 

macrófagos. A fêmea do flebotomíneo ao picar o hospedeiro mamífero infectado 

ingere juntamente com o sangue os macrófagos infectados que no seu tubo digestivo 

se rompem e liberam as amastigotas e se diferenciam em formas promastigotas que se 

multiplicam por fissão binária. O flebotomíneo ao realizar um novo repasto sanguíneo, 

liberam as formas infectantes, dando assim continuidade ao ciclo26,27. 

 

 

Figura 3 - Ciclo biológico de Leishmania.  
Fonte: Center for Disease Control and Prevention – CDC 28 
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1.4 Epidemiologia 

 

As leishmanioses afetam aproximadamente 12 milhões de pessoas em 98 países, 

com cerca de 1,5-2 milhões de novos casos de leishmaniose cutânea e 500 mil novos 

casos da leishmaniose visceral (LV), ocorrendo cerca de 70 mil mortes por ano. Nas 

Américas as leishmanioses ocorrem em 20 países, sendo endêmica em 18 deles 8,9. 

A LV é endêmica em 65 países e aproximadamente 90% dos casos são 

encontrados principalmente em Bangladesh, Brasil, Etiópia, Índia, Nepal e Sudão do 

Sul e Sudão (Figura 4) 29. No Brasil foram registrados no período de 2003 a 2009, mais 

de 34 mil casos de LV, distribuída em 21 estados, atingindo as cinco regiões 

brasileiras. Por esta razão, nota-se que ela apresenta aspectos geográficos, climáticos 

e sociais diferenciados em relação a LTA 8,29,30,31. 

 

 

Figura 4 - Distribuição geográfica da leishmaniose visceral. 
Fonte: WHO, 2015 32 

 

 

A LTA é endêmica em aproximadamente 102 países tropicais e subtropicais, 

ocorrendo principalmente no Afeganistão, Arábia Saudita, Brasil, Irã, Peru e Síria e 
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a forma mucocutânea ocorre na Bolívia, Brasil e Peru (Figura 5) 27,8,32,34. No Brasil, 

a leishmaniose tegumentar Americana (LTA) está distribuída nas cinco regiões do país 
35. 

 

 

Figura 5 - Distribuição geográfica da leishmaniose tegumentar Americana. 
Fonte: WHO, 2015 36 

 

 

1.5 Leishmaniose visceral 

 

A espécie predominante da LV no Novo Mundo, incluindo o Brasil é L. (L.) infantum 

chagasi. Na África e no subcontinente Indiano essa manifestação está associada com a 

infecção pela espécie L. (L.) donovani 39. 

A LV também é conhecida como calazar, esplenomegalia tropical e febre dum-

dum, sendo considerada a forma mais severa da doença 38. As espécies visceralizantes 

de Leishmania possuem tropismo pelo SFM do baço, fígado, linfonodo, medula óssea 

dos hospedeiros 31,39. 

No homem não existe diferença entre sexo e raça na aquisição da doença, sendo 

crianças e idosos são mais suscetíveis. Uma pequena parcela de indivíduos infectados 
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desenvolve sinais e sintomas da doença (Figura 6), sendo mais frequentemente a causa 

de óbitos hemorragias e infecções associadas em virtude da debilidade física e 

imunológica 31,39. 

 

 

Figura 6 - Manifestações clínicas de LV humana. 
Fonte: Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral 
(2006) 31 

 

 

As infecções características da LV são febre prolongada e irregular, 

hepatoesplenomegalia e anemia. O período de incubação da doença varia entre dias, 

meses e anos, na dependência da resposta imunológica do hospedeiro. Quando não 

tratada, pode evoluir para óbito em mais de 90% dos casos 31. A co-infecção LV/HIV 

pode modificar e facilitar a progressão da doença, levando ao envolvimento de órgãos 

não pertencentes ao sistema fagocítico mononuclear e maior incidência de recidivas 

40. 

A LV canina (Figura 7) pode se desenvolver de forma aguda ou crônica dependendo 

de propriedades tanto do parasita, como do hospedeiro. Os sintomas variam com o 

aparecimento de lesões graves na pele acompanhadas de descamações e, 

eventualmente, úlceras, falta de apetite, perda de peso, lesões oculares, atrofia 

muscular e o crescimento exagerado e espessamento das unhas (onicogrifose). No 

estágio mais avançado, apresenta complicações nos rins, no fígado e baço, podendo 
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levar o animal ao óbito em poucas semanas 31,39. Em gatos, os casos clínicos são raros, 

assim como as lesões e os sinais viscerais 41. 

 

 

Figura 7 - Manifestações clínicas de LV canina: A Presença de úlceras na face de 
um cão; B Cão com onicogrifose (crescimento de unha)  
Fonte: A Leishmnaiose Visceral Canina 42, B Manual de Vigilância e 
Controle da Leishmaniose Visceral 31. 

 

 

1.6 Leishmaniose tegumentar Americana 

 

Também chamada de leishmaniose cutânea, a LTA é causada por espécies tanto 

do subgênero Viannia como também do subgênero Leishmania 43. As principais 

espécies no Brasil são L. (L.) amazonensis, L. (V.) guyanensis e L. (V.) braziliensis 44. 

Dependendo da espécie, e da resposta imune celular do indivíduo infectado, a 

doença pode manifestar por um espectro de formas clínicas, como a leishmaniose 

cutânea (LC), que apresenta apenas lesões cutâneas; leishmaniose cutânea difusa 

(LCD) que é a forma cutânea disseminada 27. 
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Figura 8 - Manifestações clínicas das diferentes formas da LTA: 
(A) leishmaniose cutânea, (B) leishmaniose mucocutânea, 
(C) leishmaniose disseminada e (D) leishmaniose cutânea difusa. 
Fonte: Manual de vigilância da leishmaniose tegumentar 
americana (2007) 27 

 
 

A leishmaniose cutânea (LC) é a forma mais frequente da doença, caracterizada 

pela presença de úlceras múltiplas ou únicas na pele, com bordas infiltradas e 

eritematosas, de fundo granuloso, localizado-se principalmente nas áreas expostas do 

corpo 43,44. A leishmaniose mucocutânea (LMC) desenvolve-se a partir de uma 

complicação da LC, onde os protozoários são disseminados pelo sistema linfático e 

parasitam o trato mucoso, sendo caracterizada por lesões ulceradas e infiltradas na 

mucosa oral, nasal, faríngea e laríngea, com comprometimento em torno da mucosa 

nasal. A leishmaniose cutânea difusa (LCD) é considerada a forma rara da LTA, 

caracterizada por apresentar polimorfismo lesional característico, ocorrendo 

associação de lesões pápulo-nodulares, tuberosas, tumorais, vegetantes, verrucosas, 

formando placas, evolução crônica e progressiva, geralmente acometendo as pessoas 

na primeira infância (Figura 8) 44-47. 
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1.7 Vetores 

 

As leishmanioses são transmitidas pela picada das fêmeas de flebotomíneos, 

pertencentes à Ordem Díptera, Família Psychodidae, Subfamília Phlebotominae e 

Gênero Lutzomyia (encontrados no Novo Mundo) e Gênero Phlebotomus (encontrados 

no Velho Mundo) 48. Esses insetos são conhecidos popularmente por diferentes nomes 

dependendo de sua ocorrência geográfica, como tatuquira, mosquito palha, asa dura, 

asa branca, cangalhinha, entre outros. 

No Brasil, as principais espécies de flebotomíneos (Figura 9) que transmitem 

a LV são a Lutzomyia longipalpis e a Lutzomyia cruzi 31,49. Na transmissão da LTA as 

principais espécies envolvidas são Lu. whitmani, Lu. intermedia, Lu. umbratilis, Lu. 

wellcomei, Lu. flaviscutellata e Lu. migonei 27,50. 

 

 

Figura 9 - Flebotomíneo 
Fonte: https://phil.cdc.gov/phil/details_linked.asp?pid=10277 28 

 

 

Alguns artrópodos como o carrapato Rhipicephalus sanguineus e pulgas já foram 

encontrados infectados com parasitas do gênero Leishmania, sendo considerada outra 

possível forma de transmissão 51. 

  



30 
 

 
 

1.8 Reservatórios 

 

Os principais reservatórios (Figura 10) da leishmaniose visceral na área urbana 

são os cães domésticos (Canis familiaris), sendo a principal fonte de infecção e o 

homem. No ambiente silvestre o reservatório é a raposa (Dusicyon vetulus e 

Cerdocyon thous) e os marsupiais (Didelphis albiventris). No caso da LTA os 

principais reservatórios são roedores (Roedontia), marsupiais, edentados e canídeos 

silvestres 50,52. 

 

 
Figura 10 – (A) cão doméstico, (B) gambá, (C) raposa e (D) roedor. Possíveis 

reservatórios de LV e/ou LTA. 
Fonte: Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral 31, 
Manual de vigilância da leishmaniose tegumentar americana 27 

 

 

Na LV o risco de infecção humana aumenta de acordo com o número de cães 

domésticos infectados, principalmente devido à relação próxima que estes cães 

possuem com os humanos tanto em áreas rurais como urbanas 53,54. 
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1.9 Tratamento 

 

A identificação da espécie de Leishmania é um fator importante para direcionar 

o prognóstico e o tratamento da doença, pois cada espécie apresenta hábitos e 

tropismos diferentes, e em conjunto com a resposta imune do paciente pode resultar 

em formas clínicas com gravidade e evolução distintas 27,31. 

Os antimoniais pentavalentes são os fármacos utilizados no tratamento das 

leishmanioses. O antimoniato de N-metilglucamina é o principal antimonial utilizado 

no Brasil. Sua ação leishmanicida determina a eliminação das formas amastigotas do 

parasita. Os fármacos de segunda escolha são a anfotericina B e o isotionato de 

pentamidina 40. É recomendado que o tratamento seja acompanhado por 3 meses 

consecutivos após a cura clínica, seguido de ao menos 1 vez ao ano durante 5 anos, 

pois é neste período que pode ocorrer a reativação da doença 27,31 

 

1.10 Diagnóstico laboratorial 

 

Diferentes técnicas podem ser utilizadas para o diagnóstico das leishmanioses 

visceral e tegumentar, porém nenhuma apresenta 100% de sensibilidade e 

especificidade 26. Para a conclusão do diagnóstico é realizada uma associação entre 

dados clínicos e epidemiológicos e um teste laboratorial para concluir o diagnóstico 
55. 

 

1.10.1 Métodos parasitológicos 

 

O exame parasitológico é considerado o teste de excelência para o diagnóstico 

de LV. A especificidade desse método é de 100%, porém a sensibilidade depende do 

grau de parasitismo do indivíduo infectado. A observação direta das formas 

amastigotas do parasito pode ser feita a partir de diferentes amostras biológicas, como 

esfregaços de aspirado de linfonodo, medula óssea, baço, fígado, pele e sangue corados 

por Giemsa, Leishman ou Panótico é uma forma confiável, barata, relativamente 

simples e rápida 56. A coleta do material para o realizar o diagnóstico pode causar 
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desconforto ao paciente e também exige complexos procedimentos médicos e 

veterinários 57. 

Outra técnica do diagnóstico parasitológico utilizada é a detecção do parasita por 

cultivo em meios específicos. Após a coleta do material por punção, as amostras são 

colocadas em meios de cultura para Leishmania com NNN (Neal, Novy, Nicolle) com 

uma fase líquida de LIT (Liver Infusion Triptose) ou solução salina estéril, nos quais 

formas amastigotas do parasita, presentes no material biológico, transformam-se em 

formas promastigotas, podendo ser observadas em microscopia. Porém, a falta de 

adequação na esterilidade durante o processo da coleta de material e semeadura nos 

meios pode levar ao crescimento de bactérias e fungos que impedem o crescimento de 

Leishmania, diminuindo, assim, a sensibilidade do teste 56. 

 

1.10.2 Métodos imunológicos 

 

Os testes imunológicos apresentam sensibilidade e especificidade variáveis. São 

eles: imunoenzimático (ELISA), imunofluorescência indireta (IFI), teste rápido 

imunocromatográfico, aglutinação direta e imunobloting. São métodos utilizados para 

detectar anticorpos anti-Leishmania para LV. Neles são utilizados como antígeno 

extratos de promastigotas ou proteínas solúveis do parasita e também proteínas 

recombinantes 27,31,40. 

A reação intradérmica de Montenegro (IDRM) é um teste utilizado para o 

diagnóstico da LTA. Consiste na injeção intradérmica de 0,1 a 0,2 mL de uma 

suspensão de promastigotas para a indução da resposta de hipersensibilidade tardia. 

Pacientes tanto infectados assintomáticos como sintomáticos podem apresentar uma 

pápula endurecida superior a 5 mm de diâmetro após de 48 a 72 horas. O teste, porém, 

pode ser negativo na fase precoce da infecção, em pacientes imunodeprimidos e nas 

leishmanioses cutânea difusa e visceral 58,59. 

Uma das desvantagens das reações sorológicas é que elas podem apresentar 

reação cruzada com outros Tripanosomatídeos Os exames sorológicos são uma forma 

complementar em conjunto com outros exames laboratoriais para a confirmação do 

diagnóstico da LV 60. 
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1.10.3 Métodos moleculares 

 

O diagnóstico molecular é realizado utilizando DNA do parasita na reação em 

cadeia da polimerase (PCR), extraído de fragmento de pele, mucosa, sangue periférico, 

medula óssea ou órgãos do SFM. Pode também ser realizado em esfregaços em lâmina 

e tecidos parafinados 27,31.  

A utilização da PCR é um método que permite a identificação de Leishmania 

spp. Dependendo do tipo de iniciadores moleculares utilizado pode amplificar o DNA 

para a determinação do gênero, subgênero e a espécie de Leishmania 61,62,63. As 

vantagens da PCR comparadas com outros métodos são a possibilidade de detecção de 

DNA de Leishmania mesmo quando o indivíduo infectado possui baixa carga 

parasitária; especificidade; resultados mais rápidos; possibilidade de detectar o DNA 

de amastigotas e promastigotas, além de poder determinar a espécie de Leishmania 

nos insetos vetores e em seus reservatórios envolvidos na infecção 64,65. 

Diversas regiões gênicas de Leishmania já foram estudadas, como o gene do 

RNA ribossomal, genes de miniexon, DNA do cinetoplasto (kDNA), sequencias de 

DNA repetitivo de tubulina, o gene da enzima glicose-6-fosfatodesidrogenase, genes 

rDNA, microssatélites e genes codificadores das proteínas de choque térmico 66. As 

espécies de Leishmania possuem de 20 a 25 cromossomos com elevado grau de 

polimorfismo. O DNA genômico é composto por 25% de sequências repetitivas, 13% 

de sequências são moderadamente repetitivas e 60% sob sequências únicas, permitindo 

uma grande variedade de sequências alvo para a PCR 12. O método baseado na PCR é 

específico, sensível e rápido, cooperando para a implantação de ações epidemiológicas 

de controle e uma adequação ao tratamento oferecido aos pacientes 67. 

Para a realização da PCR são necessários alguns reagentes como DNA molde, 

nucleotídeos, par de iniciadores (Forward/Reverse), Taq Polimerase, tampão e 

Magnésio (Mg++) e um aparelho denominado termociclador, responsável pelas 

alterações da temperatura nas etapas descritas a seguir (Figura 11). São 3 etapas: A 

primeira etapa é a desnaturação, onde ocorre a separação da dupla fita de DNA. A 

segunda etapa é o anelamento ou a hibridização, quando os iniciadores moleculares se 

ligam/anelam às suas sequências complementares do DNA alvo. E por fim, a extensão 

ou polimerização, quando a Taq Polimerase se liga a fita sinalizada pelos iniciadores, 
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complementando-a, e inicia a sequência que será replicada, formando novamente uma 

fita dupla de DNA 68. 

 

 

 

Figura 11 - Etapas da PCR. 
Fonte: Adaptado de Reação em Cadeira da Polimerase 68. 

 

 

A visualização dos produtos da PCR pode ser feita por eletroforese, sendo 

necessário um gel que pode ser de poliacrilamida ou de agarose, sendo um processo 

de migração de uma partícula carregada sob influência de um campo elétrico. Por 

apresentarem grupos funcionais ionizáveis, várias moléculas adquirem carga positiva 

ou negativa em um determinado pH. Portanto, quando são submetidas a um campo 

elétrico, essas moléculas carregadas migram para o cátodo ou ânodo, dependendo de 

sua carga. Para a realização desta metodologia é necessário uma fonte de tensão e uma 

unidade de eletroforese que estão disponíveis na forma vertical e horizontal. O gel de 

agarose é o tipo de matriz mais rotineiramente utilizado para a separação dos ácidos 

nucléicos, que por sua constituição química e o tamanho dos poros pode mudar a 

velocidade de migração dos ácidos nucléicos. O método mais usual para se visualizar 

o DNA em géis de agarose é por coloração com brometo de etídeo (EtBr). Este corante 

se intercala entre as bases dos ácidos nucléicos e, na presença de luz ultravioleta, 

fluoresce 68. 
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A PCR em tempo real (qPCR) que é baseada na utilização fluoróforos ou sondas 

fluorescentes permitindo monitoramento em tempo real do produto amplificado. A 

emissão da fluorescência gera um sinal que aumenta na proporção direta da 

concentração do produto da PCR. A qPCR requer um termociclador com sensor/óptico 

para a excitação da fluorescência e captação da emissão, além de um computador com 

um software para a aquisição de dados e análise final da reação 69. 

Existe dois sistemas principais de fluorescência, o sistema TaqMan®, utilizado 

neste trabalho, (Figura 12A), no qual além dos iniciadores (“forward e reverse”), uma 

sonda é utilizada para hibridizar a molécula específica de DNA amplificado na PCR. 

Estas sondas apresentam em uma extremidade o fluoróforo, e na outra extremidade 

um quencher. Durante a amplificação as moléculas de fluorescência são excitadas, 

havendo emissão da luz que é captada pelo aparelho traçando um gráfico com a 

absorção obtida após cada ciclo da PCR, sendo que a intensidade do sinal gerado 

reflete a quantidade do produto formado 70. O ciclo em que o sinal de amplificação 

exponencial atinge uma intensidade de fluorescência superior ao limiar de detecção 

(Cycle Threshold) é denominado CT e está diretamente relacionado à quantidade de 

DNA amplificado 71. Sendo assim, denomina-se CT o ponto em que a emissão de 

fluorescência da amostra supera a referência passiva do aparelho (background). A 

reação com TaqMan® é considerada um método sensível capaz de detectar a 

amplificação de sequências específicas 69. 

O outro tipo de sistema de fluorescência utilizado na qPCR é o SYBR® Green 

(Figura 12B). Nesse sistema é utilizado uma cianina assimétrica que se liga 

inespecificamente as fitas duplas de DNA ou cDNA formadas durante a amplificação. 

Quando o fluoróforo está livre em solução, não emite fluorescência, porém, ao se ligar 

a moléculas de DNA emite um sinal fluorescente forte. O software do aparelho que 

analise os dados da qPCR também forenecerá o gráfico da temperatura de dissociação 

(temperatura de melting, TM) dos produtos. Na temperatura de dissociação há queda 

de rápida da fluorescência que aparecerá como pico na curva do gráfico. A TM é 

específica de cada cadeia dupla de DNA, estando relacionada com o tamanho e a 

composição das bases nitrogenadas. A análise da curva de dissociação permite 

distinguir as espécies de Leishmania com base na diferença das TM de cada espécie 72. 

As vantagens do SYBR® Green são o baixo custo, a facilidade no uso e a 
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sensibilidade. A desvantagem é a inespecificidade, pois ele se liga em toda a fita dupla 

de DNA, incluindo os dímeros dos iniciadores e outros produtos inespecíficos, 

podendo superestimar a concentração do DNA alvo 69. 

 

 

Figura 12 - Sistemas de qPCR: (A) Ilustração de uma sonda Taqman®: F-
fluoróforo e Q quencher. (B) Molécula de Sybr®Green ligado a fita 
dupla de DNA  
Fonte: Novais CM, Pires-Alves M, 2004 69 

 

 

As grandes vantagens que a qPCR apresenta sobre a cPCR é a diminuição dos 

riscos de contaminação, pois as leituras são realizadas em um único tubo, sem que ele 

precise ser aberto após a amplificação do DNA, evitando a contaminação tanto das 

amostras como de outras áreas no laboratório e o monitoramento da carga parasitária 

de indivíduos infectados. Ele permite a detecção rápida de Leishmania, em diferentes 

amostras biológicas e apresenta sensibilidade e especificidade, de acordo com os 

iniciadores utilizados. Entretanto podem ocorrer reações falso-negativas quando a 

concentração de parasitas na amostra estiver abaixo da capacidade de detecção do teste 

e resultados falso-positivos podem ocorrer em casos de contaminação da amostra 37,73. 

 

1.11 Justificativa 

 

As leishmanioses representam um grande problema de saúde pública. Em 

diversos centros de pesquisa em todo o mundo a técnica do diagnóstico molecular é 

utilizada para diagnosticá-las, porém cada um deles utiliza iniciadores moleculares 

diferentes, não havendo uma padronização entre eles. 
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A PCR ter sido eleita como um método potencialmente poderoso para 

complementar o diagnóstico pela sua alta sensibilidade e especificidade. Atualmente 

é de extrema importância que se possa estabelecer um método de referência para 

diagnosticar em diferentes amostras biológicas proveniente de hospedeiros suspeitos, 

principalmente as leishmanioses causadas pela L. (L.) infantum chagasi e L. (V.) 

braziliensis, ambas com maior incidência no Brasil. 

No Laboratório de Biologia Molecular de Parasitas e Fungos do Instituto Adolfo 

Lutz a metodologia da cPCR foi padronizada para diferentes amostras clinicas e é 

utilizada rotineiramente com sucesso para detectar infecção de pacientes com AIDS 

ou não, cães com suspeita de LV, flebotomíneos ou até mesmo em material de 

necropsias. Contudo, vários problemas impedem a liberação dos resultados como, 

quando as amostras com pouca concentração de parasitas que dificulta a detecção das 

amplificações do DNA no gel de agarose. A grande vantagem da qPCR é a agilidade 

e especificidade, permitindo a quantificação do DNA do parasita na amostra e menores 

chances de contaminação, pois dispensa o uso do gel de agarose. 

O presente estudo avaliou a qPCR em substituir ou associar a cPCR com o 

objetivo de aperfeiçoar o diagnóstico molecular. As amostras clínicas testadas neste 

estudo foram as que chegam rotineiramente no Laboratório de Biologia Molecular de 

Parasitas e Fungos do Instituto Adolfo Lutz e os resultados da cPCR já liberados para 

as unidades solicitantes. Estas mesmas amostras passam por testes parasitológicos e/ou 

sorológicos e algumas vezes não temos acesso aos resultados, portanto as 

metodologias empregadas não foram comparadas com estas técnicas. 
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2 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a validade de utilizar iniciadores moleculares de qPCR em sistema 

TaqMan® para substituir e/ou associar à cPCR no diagnóstico molecular da LV e 

LTA.  

 

2.1 Objetivos Específicos 

 

a) Avaliar a validade da qPCR “singleplex” em substituir a cPCR utilizada no 

diagnóstico molecular das leishmanioses; 

b) Avaliar a validade de uma qPCR “duplex” em substituir a cPCR para emprego 

no diagnóstico molecular das leishmanioses; 

c) Comparar os resultados encontrados nas duas metodologias com o já 

padronizado no laboratório (cPCR); 

d) Determinar a sensibilidade e especificidade de cada reação; 

e) Determinar a linearidade e limite de detecção. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Considerações éticas 

 

Este trabalho foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais do 

Instituto Adolfo Lutz – CEUA-IAL, (Anexo 1). E também pelo comitê do Instituto 

Adolfo Lutz/SES e Plataforma Brasil, (Anexo 2). 

 

3.2 Amostras clínicas 

 

As amostras clínicas utilizadas neste estudo foram provenientes do banco de 

DNA do Laboratório de Biologia Molecular de Parasitas e Fungos do Instituto Adolfo 

Lutz. Este banco foi gerado a partir de amostras biológicas caninas e humanas. Entre 

os materiais biológicos incluem-se sangue, biopsias de lesões, aspirados de linfonodo, 

aspirados de medula óssea e fragmentos de baço, fígado e linfonodo de necropsias. 

Estes materiais foram encaminhados para o laboratório por médicos ou veterinários 

para realizar o diagnóstico molecular das leishmanioses visceral ou tegumentar, 

através da cPCR e os resultados gerados já foram liberados na rotina diagnóstica.  

O DNA extraído destas amostras clínicas e das cepas de L. (L.) infantum chagasi 

(MHOM/TN/1993/LV10) e L. (V.) braziliensis (MHOM/BR/1975/M2903), controle 

positivo da reação, foram testadas em sistema TaqMan® com os iniciadores 

moleculares específicos para LV e LTA. 

 

3.3 Extrações de DNA 

 

As extrações de DNA das amostras clínicas e dos promastigotas da L. (L.) 

infantum chagasi e L. (V). braziliensis foram realizadas pelo kit comercial QIAmp 

DNA mini Kit (QIAGEN®), conforme as instruções do fabricante.   

Antes das extrações, tanto os fragmentos de biópsias como os promastigotas 

foram macerados e dissolvidos em tampão de lise (Tris-HCl 10 mM, pH 8.0; EDTA 
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10mM; SDS 0,5%; N-laurilsarcozil 0,01%; proteinase K 100mg/mL) e incubados em 

banho-maria a 56°C até a digestão completa dos tecidos.  

Após as extrações, as amostras de DNA foram quantificadas pelo 

espectrofotômetro Nanodrop modelo ND100 (Thermo Fischer Scientific®), sendo as 

concentrações de DNA determinadas pela leitura a 260 nm, e a concentração de DNA 

estabelecida foi de ≤140ng/µL. A pureza das moléculas de DNA foi avaliada 

utilizando-se a razão de absorbância da amostra entre 260 /280 nm, onde a proporção 

de ~1.8 pode ser avaliada como DNA livre de impurezas. A seguir, as amostras foram 

armazenadas a -20ºC até o momento de serem utilizadas. 

 

3.3.1 cPCR e iniciadores moleculares 

 

As amplificações de DNA por cPCR foram realizadas utilizando um kit 

comercial (Gotaq®green Master Mix - Promega). Cada 12,5 µL do “mix” continha 

uma unidade de Taq DNA polimerase em Tris-HCl 10mM, pH 8.5; KCl 50mM; MgCl2 

1.5 mM e 200 mM de cada um dos desoxinucleotídeos trifosfatados (dATP, dGTP, 

dCTP, dTTP). Cada reação foi realizada adicionando-se 5 μL do DNA das amostras 

clínicas e 25 pmol de cada iniciador em volume final de 25 μL. Para as amplificações 

foi utilizado o termociclador Veriti® Thermal Cycler (Applied Biosystems®). Em 

cada reação foram incluídos dois controles negativos, sendo um somente água 

ultrapura, que substituiu o DNA, e o outro DNA extraído de uma amostra sabidamente 

negativa para Leishmania spp. O controle positivo foi constituído de DNA extraído de 

promastigotas das cepas padrão de L. (L.) infantum chagasi e de L. (V.) braziliensis 

mantidos em culturas axênicas. 

Em 264 amostras a identificação de Leishmania spp. foi realizada pelos 

iniciadores moleculares 150/152 74 que amplificam um fragmento de 120 pb da região 

conservada dos minicírculos do kDNA. A PCR foi composta de um ciclo inicial de 

desnaturação a 95°C por 5 minutos, seguida de uma segunda etapa composta de 

desnaturação (95°C por 45 segundos), anelamento (55°C por 45 segundos) e extensão 

(72°C por 45 segundos) repetida por 30 ciclos. A terceira e última etapa constitui um 

ciclo de extensão final a 72°C por 5 minutos.  
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A identificação de L. (L.) infantum chagasi foi realizada em 361 amostras pelos 

iniciadores moleculares RV1/RV2 75 que amplificam um fragmento de 145 pb uma 

região variável do minicírculo do kDNA, específica para o complexo L. (L.) donovani. 

As amplificações constituíram um ciclo inicial de desnaturação a 94°C por 5 minutos. 

A segunda etapa foi composta de desnaturação (94°C por 30 segundos), anelamento 

(60°C por 30 segundos) e extensão (72°C por 30 segundos) repetida por 30 ciclos. A 

terceira e última etapa constituiu um ciclo de extensão final a 72°C por 5 minutos.  

A identificação da L (V.) braziliensis foi realizada em 220 amostras com os 

iniciadores LB-3C/LU-5A 76, que amplificam um fragmento de 146-149 pb. A 

sequência alvo do iniciador LU-5A é da região conservada SL, comum em todas as 

espécies de Leishmania, já o iniciador LB-3C provém da região não transcrita, variável 

e específica para o complexo L. (V.) braziliensis. As reações foram compostas de um 

ciclo inicial de desnaturação a 95°C por 5 minutos, seguida de uma segunda etapa 

composta de desnaturação (95°C por 45 segundos), anelamento (57.8°C por 45 

segundos) e extensão (72°C por 45 segundos) repetida por 35 ciclos. A terceira e 

última etapa constituiu um ciclo de extensão final a 72°C por 5 minutos. 

Os pesos moleculares dos fragmentos foram comparados com o padrão de peso 

molecular de 100 pb utilizado no gel juntamente com as amostras (Figura 13). 
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Figura 13 - Resultados da cPCR em gel de agarose 2% corado com brometo de 
etídio. PM: Peso Molecular de 100 pb. Os iniciadores moleculares: 
1, 150/152; 2, RV1/RV2 e 3, LB-3C/LU-5A. 

 
 

A integridade do DNA extraído das amostras humanas foi verificada por PCR 

utilizando os iniciadores moleculares 

β1/β277(5’ACCACCAACTTCATCCACGTTCACC3’/5’CTTCTGACACAACTGT

GTTCACTAGC3’) que amplificam um fragmento de 140 pb do gene β-globulina 

humana. Para as amostras caninas foram utilizados iniciadores moleculares Gapdh-478 

(5’AGGCTGAGAACGGGAAACTT3’/5’ATTAAGTTGGGGCAGGGACT3’) que 

amplificam um fragmento de 911 pb da gliceraldeído 3- fosfato desidrogenase canina. 

Caso houvesse algum agente inibidor de reação, o resultado da cPCR destes 

iniciadores seria negativa. Estas reações foram realizadas simultaneamente e com as 

mesmas condições do protocolo dos iniciadores moleculares LB-3C/LU-5A ou 

RV1/RV2. 

As especificações de cada iniciador molecular são descritas em detalhes na 

Tabela 1. 

Após as amplificações, os produtos foram avaliados em gel de agarose 2% em 

TBE (Tris-Borato 0.045M, EDTA 0.001M) com brometo de etídio e separados por um 

sistema de eletroforese horizontal em uma cuba com o mesmo tampão. Os géis foram 

visualizados e fotografados por iluminação UV no transluminador Gene Genius 

(Programa Gel Capture, Mini Bis Pro, versão 4.5.3) 
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3.3.2 qPCR em sistema Taqman® 

 

Foram 581 amostras biológicas por qPCR em sistema TaqMan®. Para o 

diagnóstico da LV foram analisadas 361 amostras e para o diagnóstico da LTA 220 

amostras de biópsias humanas. As sondas de hidrólise do tipo TaqMan® foram 

realizadas para discriminar o gênero Leishmania spp., L. (L.) infantum chagasi e L. 

(V.) braziliensis a partir de sequências da actina de Leishmania. O gênero Leishmania 

spp. foi determinado pelos iniciadores moleculares LEISH18S79, os quais amplificam 

uma região 18S de Leishmania. Os iniciadores moleculares ACTLdon79 que 

amplificam uma região da actina desse parasita. L. (V.) braziliensis foi identificado 

pelos iniciadores moleculares ACTLVian79 que amplificam uma região da actina do 

complexo L. (V.) braziliensis. Os iniciadores moleculares LEISH18S possuem na 

extremidade 5’ um fluoróforo Cy-5, assim como o ACTLDon possui um fluoróforo 

HEX e o ACTLVian um fluoróforo FAM e em todos na extremidade 3’, foi ligado um 

“quencher” NFQ (non-fluorescent quencher). Todos os iniciadores moleculares 

utilizados neste estudo estão descritos em mais detalhes na Tabela 1. 

As reações foram realizadas de duas maneiras, testando os iniciadores 

separadamente em cada reação (qPCR “singleplex”) e também utilizando os 

iniciadores moleculares para gênero e espécie em conjunto (qPCR “duplex”), 

LEISH18S com ACTLDon e LEISH18S com ACTLVian em um volume final de 20 

μL por reação. Cada reação foi realizada em duplicata, adicionando-se os controles 

negativos e positivo como detalhado nos métodos de cPCR anteriormente. Ao volume 

final da reação foram adicionados 3 μL e 1 μL de DNA, respectivamente, em cada 

duplicata, a um reagente contendo 10 μL de 2X TaqMan Universal PCR Master Mix 

(NoAmpliErase UNG) e 1 µL de uma mistura que inclui os iniciadores “forward” e o 

“reverse” na concentração de 10 µM, e 0.25μL da respectiva sonda TaqMan®, 

marcada preferencialmente e usando NFQ como quencher. Foram adicionados às 

reações dois controles negativos e um controle positivo, assim como descritos na 

cPCR. As reações foram amplificadas no aparelho ABI 7500 Real Time PCR System 

(Applied Biosystems) onde ocorreu um ciclo inicial de 50°C por 2 minutos para 

melhor atividade da AmpliErase UNG, uma enzima que remove qualquer produto 

amplificado anteriormente, evitando contaminação cruzada. A segunda etapa foi um 
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ciclo a 95°C por 10 minutos. Na próxima etapa foram realizados 40 ciclos a 95°C por 

15 segundos e a 60°C por 1 minuto. 
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Tabela 1 – Seleção de iniciadores moleculares de cPCR e qPCR utilizados neste estudo. 

  
Reação 

 

Iniciadores 
moleculares 

Sequência 
5’ – 3’ 

Produto esperado (pb)/ 
Temperatura de pareamento 

         Referência  

 
 
 
 
 

cPCR 
 
 
 
 

 
150/152 
 
 
RV1/RV2 
 
 
LB-3C/LU-5A 
 
 

 
GGKAGGGGCGTTCTSCGAA 
SSSWCTATWTTACACCAACCC 
 
CTTTTCTGGTCCCGCGGGTAGG 
CCACCTGGCCTATTTTACACCA 
 
CGTCGCCGAACCCCGTGTC 
TTTATTGGTATGCCGAAACTTC 

 
120/55ºC 

 
 

140/60ºC 
 
 

146-149/57,8ºC 

 
Passos et al., 1999 74 

 
 
Ravel et al., 1995 75 

 
 
Harris et al., 1998 76 

 

 
 
 
 
 

qPCR 
Taqman® 

 
 
 
 
 

 

 
LEISH18S 
 
 
 
ACTLDon 
 
 
 
ACTLVian 

 
TTGCAGCCCGTGAACATTC 
ACATGCGTAAATCAGGAAAGGAA 
AAGAAACAAGAAACACGGGAG 
 
AAGTGCGACATTGATGTGCGC 
AAGGTTGAGGAACATGGTCGAC 
CCGGACAGCACGATGTTCCCGTA 
 
CAAGTGCGACATTGATGTGCG 
CGCTCCGGCAGATKT 
AGTAGAGCCGCCAGACAGGACA 
 

 
 
Sonda Cy-5  
 
 
 
Sonda HEX 
 
 
 
Sonda FAM 
 

 
 
Colombo et al., 2012 79 

 
 
 
Colombo et al., 2012 79 
 
 
 
Colombo et al., 2012 79 
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3.4 Determinação do limite de detecção 

 

3.4.1 Limite de detecção de L. (L.) infantum chagasi e L. (V.) braziliensis 

 

Para determinar o limite de detecção da qPCR foi realizada uma curva padrão 

em triplicata de diluições seriadas de DNA proveniente de formas promastigotas em 

cultura de uma cepa padrão de L. (L.) infantum chagasi (MHOM/TN/1993/LV10) e os 

pontos da curva variaram entre concentrações de 1x107 a 1x10-1 promastigotas. Os 

“Cycle Threshold” (CT) obtidos foram plotados contra as diferentes concentrações de 

parasitas.  

O mesmo procedimento foi realizado com a cepa padrão de L. (V.) braziliensis 

(MHOM/BR/1975/M2903), porém não houve a amplificação do DNA com os 

iniciadores para qPCR, embora tenha ocorrido amplificação em uma amostra positiva 

de DNA para LTA. Ao fazer o mesmo teste com os pares dos iniciadores moleculares 

de cPCR (RV1/RV2 e LB-3C/LU-5A), observou-se amplificação tanto do DNA de L. 

(L.) infantum chagasi, como também o de L (V.) braziliensis, possivelmente por 

contaminação, sendo proveniente do Núcleo de Coleção de Micro-organismos do 

Instituto Adolfo Lutz e posteriormente uma nova cepa foi cedida pelo Dr. José Angelo 

Lauletta Lindoso (IMT/USP), porém se tratava da mesma do IAL, ocorrendo o mesmo 

problema.  
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3.5 Análise dos dados 

 
As amostras utilizadas neste estudo já foram analisadas e seus resultados 

liberados anteriormente por exames parasitológicos e cPCR onde este último foi 

considerado no nosso “padrão ouro”. 

Os resultados obtidos nas amplificações de qPCR com seus respectivos 

iniciadores moleculares foram comparados com os resultados de cPCR que 

anteriormente já havia sido padronizado no laboratório. Foram calculadas a 

sensibilidade, especificidade e os índices de concordância 80. 

 

Sensibilidade é a capacidade que o teste diagnóstico apresenta de detectar os 

indivíduos verdadeiramente positivos, ou seja, de diagnosticar corretam ente doentes, 

foram calculados pela fórmula: 

 

 

 

Especificidade é a capacidade que o teste diagnóstico tem de detectar os 

verdadeiros negativos, isto é, de diagnosticar corretamente os indivíduos sadios, foram 

calculados pela fórmula: 

 

 

 

E os índices de concordância entre os iniciadores (cPCR e qPCR), foram calculados 

pela fórmula: 

 

 

 

 

  

CONCORDÂNCIA =       Número de resultados concordantes       x 100 
                   Número total de amostras 
                  

ESPECIFICADADE =                   Verdadeiros negativos                x 100 
      Verdadeiros negativos + Falsos positivos  
                  

SENSIBILIDADE =                   Verdadeiros positivos                x 100 
               Verdadeiros positivos + Falsos negativos  
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4 RESULTADOS 

 

O principal objetivo deste estudo foi avaliar a performance da qPCR sistema 

TaqMan® em amostras clínicas com suspeita de LV e também de LTA. Os resultados 

obtidos na qPCR foram comparados com os resultados obtidos na cPCR por se 

tratarem de amostras que chegam rotineiramente no laboratório e muitas vezes não 

termos acesso aos resultados parasitológicos e/ou sorológicos. 

 

4.1 Limite de detecção de L. (L.) infantum chagasi 

 

Com a média dos CT das triplicatas dos resultados obtidos de L. (L.) infantum 

chagasi foi possível determinar o limite de detecção da curva correspondendo ao CT 

de 38.15. 

A curva apresentou linearidade e reprodutibilidade, sendo o seu R2= 0,9957 

indicando grande correlação entre as variáveis.  

 

 

Figura 14 - Curva padrão obtida do log de diluições seriadas de DNA de L. 
(L.) intantum e seus respectivos valores de CT 
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4.2 Resultados da qPCR em sistema Taqman® 

 

Foi testada o total de 581 amostras de DNA por qPCR em sistema TaqMan®, 

com os iniciadores moleculares de cPCR já padronizados na rotina diagnóstica, além 

dos iniciadores LEISH18S, ACTLDon e ACTLVian. 

Para o diagnóstico da LV foram analisadas 361 amostras, sendo 243 de origem 

canina (Tabela 4), das quais 176 positivas e 67 negativas. E 118 de origem humana 

(Tabela 5), 38 positivas e 80 negativas. 

Como é mostrado nas tabelas 4 e 5 com os iniciadores LEISH18S apresentaram 

especificidade de 98,5% nas amostras caninas e 98,75% nas amostras humanas, 

enquanto a sensibilidade foi de 96,6% e 89,47% com as amostras caninas e humanas 

respectivamente. Para os iniciadores ACTLDon as amostras de DNA caninas 

apresentaram especificidade de 92,53% e 98,75% para as humanas. A sensibilidade 

foi de 95,45% e 81,57% para as amostras caninas e humanas, respectivamente. Ou 

seja, das 214 amostras positivas, 204 foram positivas em LEISH18S e 199 para 

ACTLDon. Já das 147 amostras negativas, 145 foram concordantes para LEISH18S e 

141 para ACTLDon. 
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Tabela 2 - Amostras clínicas de DNA canino utilizando os iniciadores 
moleculares LEISH18S para a detecção do gênero Leishmania e 
ACTLDon para a detecção de L. (L.) infantum chagasi. 

 

1 A porcentagem de especificidade foi calculada pela fórmula: verdadeiros 
negativos/ (verdadeiros negativos+falsos positivos) x 100. 2 A porcentagem de 
sensibilidade foi calculada pela fórmula: verdadeiros positivos/(verdadeiros 
positivos+falsos negativos) x 100. A cPCR (RV1/RV2) foi considerada o 
método padrão ouro. 

 
 
Tabela 3 - Amostras clínicas de DNA humano utilizando os iniciadores 

moleculares LEISH18S para a detecção do gênero Leishmania e 
ACTLDon para a detecção de L. (L.) infantum chagasi. 

 
Amostras Clínicas Resultados 

  qPCR (LEISH18S) qPCR (ACTLDon) 
cPCR 

(RV1/RV2) 
n Neg Pos % Neg Pos % 

Negativo 80 79 01 98,75 1 79 01 98,75 1 

Positivo 38 04 34 89,47 2 07 31 81,57 2 

Total 118 83 35   86 32   

1 A porcentagem de especificidade foi calculada pela fórmula: verdadeiros 
negativos/ (verdadeiros negativos+falsos positivos) x 100. 2 A porcentagem de 
sensibilidade foi calculada pela fórmula: verdadeiros positivos/(verdadeiros 
positivos+falsos negativos) x 100. A cPCR (RV1/RV2) foi considerada o 
método padrão ouro. 

  

Amostras Clínicas 
 

Resultados 
 

  qPCR (LEISH18S) qPCR (ACTLDon) 
cPCR 

(RV1/RV2) 
n Neg Pos % Neg Pos % 

Negativo 67 66 01 98,5 1 62 06 92,53 1 

Positivo 176 06 170 96,6 2 08 168 95,45 2 

Total 243 72 171   70 173   
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Tabela 4 - Índice de concordância entre os iniciadores moleculares RV1/RV2, 
ACTLDon e LEISH18S amostras de DNA humanas e caninas 
positivas para detecção de L. (L.) infantum chagasi. 

  
 
 

Iniciadores 
Moleculares 

 
Amostras de  DNA 

                                                              Índice de 
Concordantes1      Discordantes2              Concordância3 

 

RV1/RV2 

LEISH18S 

ACTLDon 

 

 
 
 
       199                             15                          92,99% 
 

RV1/RV2 

ACTLDon 

 

 
       199                              15                          92,99% 
 

RV1/RV2 

LEIS18S 

 

 
       204                              10                          95,32% 
 

LEISH18S 

ACTLDon 

 
       199                              15                          92,99% 
 

1Positivo em todos os iniciadores moleculares; 2 Negativo pelo menos em um 
dos iniciadores; 3Os índices de concordância foram calculados pela formula: 
(número de resultados concordantes)/(número total de amostras positivas) x 
100. 
 

 

O índice de concordância (Tabela 6) das 214 amostras positivas para LV mostrou 

que 199 (92,99%) foram concordantes entre os iniciadores RV1/RV2, LEISH18S e 

ACTLDon. Comparando os iniciadores que determinam a espécie L. (L.) infantum 

chagasi, RV1/RV2 e ACTLDon, os resultados também foram concordantes em 199 

(92,99%) das amostras. 
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Para o diagnóstico da LTA foram testadas 220 amostras de DNA de origem 

humana (Tabela 7), sendo 140 positivas e 80 negativas. 

 

Tabela 5 - Amostras clínicas de DNA humano utilizando os iniciadores 
moleculares LEISH18S para a detecção do gênero Leishmania e 
ACTLVian para a detecção de L. (V.) braziliensis. 

 
Amostras Clínicas 

 
Resultados 

 

  qPCR (LEISH18S) qPCR (ACTLVian) 
cPCR 

(LB-3C/LU-5A) 
n Neg Pos % Neg Pos % 

Negativo 80 79 1 98,75 1 80 - 100 1 

Positivo 140 11 129 92,14 2 16 124 88,57 2 

Total 220 90 130  96 124  

1 A porcentagem de especificidade foi calculada pela fórmula: verdadeiros 
negativos/ (verdadeiros negativos+falsos positivos) x 100. 2 A porcentagem de 
sensibilidade foi calculada pela fórmula: verdadeiros positivos/(verdadeiros 
positivos+falsos negativos) x 100. A cPCR (LB-3C/LU-5A) foi considerada o 
método padrão ouro. 

 

 

Com estes resultados observamos a especificidade de 98,75% com os iniciadores 

LEISH18S e 100% com o ACTLVian. A sensibilidade foi de 92,14% com os 

iniciadores LEISH18S e 88,57 para determinar a espécie com os iniciadores 

ACTLVian. Ou seja, das 140 amostras positivas, 129 foram positivas em LEISH18S 

e 124 para ACTLDon. Já das 80 amostras negativas, 79 foram concordantes para 

LEISH18S e todas as 80 para ACTLDon. 
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Tabela 6 - Índice de concordância entre os iniciadores moleculares  
LB-3C/LU-5A, ACTLVian e LEISH18S em amostras positivas de DNA 
humano para detecção de L. (V.) braziliensis.  

 
 

Iniciadores 
Moleculares 

 
Amostras de  DNA 

                                                              Índice de 
Concordantes1      Discordantes2              Concordância3 

 

LB-3C/LU-5A 

LEISH18S 

ACTLVian 

 

 
 
 
       124                       16                                88,57% 

LB-3C/LU-5A 

ACTLVian 

 

 
       124                       16                                88,57% 
 

LB-3C/LU-5A 

LEISH18S 

 

 
       129                       11                                92,14% 
 

LB-3C/LU-5A 

ACTLVian 

 

 
       124                       11                                88,57% 
 

1Positivo em todos os iniciadores moleculares; 2 Negativo pelo menos em um 
dos iniciadores; 3Os índices de concordância foram calculados pela formula: 
(número de resultados concordantes)/(número total de amostras positivas) x 
100.  

 

 

A concordância entre os iniciadores LB-3C/LU-5A, LEISH18S e ACTLVian foi 

de 88,57% (124) entre as 140 amostras testadas, assim como, quando comparado os 

iniciadores LB-3C/LU-5A e ACTLVian e ambos detectam L. (V.) braziliensis. 
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5 DISCUSSÃO 

 

As leishmanioses são moléstias infecciosas. Primariamente são zoonoses, que 

afetam os animais, acometendo o homem quando este entra acidentalmente no ciclo 

de transmissão do parasita. Uma das seis mais importantes doenças tropicais, segundo 

a Organização Mundial de Saúde, sendo causada por protozoários do gênero 

Leishmania e transmitida por flebotomíneos., essa infecção pode ter duas 

apresentações distintas: a leishmaniose tegumentar, manifestando-se na pele e nas 

mucosas, e a leishmaniose visceral que acomete órgãos viscerais, como a medula, o 

baço e o fígado. 

A otimização da detecção e identificação dos agentes causadores das 

leishmanioses é extremamente útil no contexto clínico, pois a determinação da espécie 

em questão, pode promover maior eficácia no tratamento destas doenças e com o 

desenvolvimento de possíveis novos fármacos ou mesmo protocolos de tratamento que 

sejam espécie-específicos. Além disso, a detecção e identificação permite a geração de 

dados importantes para estudos epidemiológicos e ecológicos 27,31.  

O diagnóstico das leishmanioses é realizado por testes parasitológicos e 

sorológicos, que nem sempre são sensíveis ou específicos. Estes testes utilizados em 

conjunto com os métodos moleculares podem melhorar a sensibilidade, a identificação 

da espécie, além de quantificar os níveis parasitários em diferentes amostras clínicas. 

Essa diferenciação é necessária principalmente em regiões geográficas onde ocorrem 

as sobreposições de áreas de transmissão das formas cutâneas e visceral da doença. É 

extremamente importante a diferenciação, pois a doença apresenta um amplo espectro 

de sintomas que podem ser confundidos com infecções causadas por outros agentes 

etiológicos. Podem ainda contribuir para ações epidemiológicas e o monitoramento da 

distribuição da espécie circulante em determinada região, abrindo perspectivas para o 

com o planejamento de medidas de controle dos reservatórios domésticos, silvestres e 

também dos vetores. Possibilitando também realizar o diagnóstico precoce das 

leishmanioses, prevenindo assim o aparecimento da forma grave da doença ou até 

mesmo a morte dos pacientes. O diagnóstico baseado nos métodos moleculares pode 

ainda evitar o sacrifício de animais não infectados, principalmente nos casos de LV. 
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Uma característica singular da ordem Kinetoplastida é o DNA mitocondrial 

(kDNA), organizado em 20-50 maxicírculos e 10.000-20.000 minicírculos. Em 

Leishmania cerca de 10.000 minicírculos do kDNA são estimados por parasita. A 

região conservada destes minicírculos tem sido utilizada como alvo na PCR para o 

diagnóstico das leishmanioses desde a década de 1990, no entanto estes ensaios podem 

ser menos sensíveis devido à falta de múltiplas cópias da sequência alvo por célula 82. 

Apesar dos avanços tecnológicos, os métodos de PCR podem apresentar algumas 

limitações, que incluem resultados falso-positivos decorrentes de contaminação e 

resultados falso-negativos relacionados com a presença de inibidores da PCR. Para 

maioria dos ensaios patógeno-específicos os resultados falso-positivos são devidos à 

contaminação por produtos amplificados em reações anteriores presentes em 

reagentes, tubos, pipetas e bancadas.  

A cPCR foi padronizada anteriormente 64,65 no Laboratório de Biologia 

Molecular de Parasitas e Fungos no Instituto Adolfo Lutz, porém a visualização dos 

resultados é uma das limitações desta técnica. Isso ocorre em amostras contendo pouco 

DNA do parasita, pois o produto de PCR gerado resulta em uma banda fraca no gel de 

agarose que dificulta as análises posteriores. Resultados falso-negativos podem 

ocorrer devido à utilização de concentração abaixo do permissível para a reação, além 

de problemas associados com o processamento da PCR. 

Esses problemas podem ser contornados melhorando as condições do laboratório 

como a separação física das áreas de pré-amplificação e pós-amplificação podem 

reduzir os riscos de contaminação, além da descontaminação dos materiais utilizados 

na PCR por métodos que degradem o DNA, como irradiação ultravioleta, tratamento 

químico e digestão enzimática.  

Colombo 79, juntamente com o grupo de pesquisa do Laboratório de Biologia 

Molecular do Centers for Disease Control and Prevention (CDC) em Atlanta (EUA) 

idealizou uma qPCR em sistema TaqMan® com o objetivo de identificar o gênero 

Leishmania além de diferenciar as leishmanioses causadas por L. (L.) infnatum chagasi 

(“complexo donovani”), das causadas por L. (V.) braziliensis (subgênero Viannia). No 

próprio CDC foi testado uma qPCR “multiplex”, porém verificou-se que houve uma 

competição entre os três iniciadores moleculares em conjunto suas respectivas sondas 
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LEISH18S (sonda Cy-5), ACTLDon (sonda HEX) e ACTLVian (sonda FAM), sendo 

assim, não ocorreu a amplificação do DNA do parasita. 

Neste estudo as amostras testadas em sistema TaqMan® inicialmente foram 

realizadas em uma qPCR “singleplex”, ou seja, utilizando os iniciadores com sua sonda 

específica de forma individual e após comprovar a sua eficiência, foi realizada uma 

qPCR “duplex”, dois iniciadores mais suas sondas específicas, na qual que pode 

detectar o gênero Leishmania e também por L. (L.) infnatum chagasi e/ou L. (V.) 

braziliensis através de uma única etapa. Com esta reação (qPCR “duplex“) 

apresentaram boa sensibilidade e especificidade, possibilitando assim uma maior 

rapidez nos ensaios.  

A marcação com Cy-5 foi positiva em 333 (94,06%) das 354 amostras positivas. 

Das 140 amostras positivas para as espécies do subgênero Viannia, 129 (92,14%) 

foram positivas com a marcação FAM. E com a marcação HEX para L. (L.) infantum 

chagasi, o teste foi positivo em 204 (95,32%) das 214 amostras positivas testadas.  

Com estes resultados podemos dizer que tanto a qPCR “singleplex” como a 

“duplex” foram capazes de detectar o gênero Leishmania, e as espécies L. (L.) 

infnatum chagasi e L. (V.) braziliensis. 

Os iniciadores se mostraram eficientes na concordância com os iniciadores para 

cPCR. Porém, em alguns experimentos de cPCR após a eletroforese, quando feita a 

observação de bandas fracas no gel de agarose, sendo considerado como negativo, ao 

realizar a qPCR com estas mesmas amostras clínicas, observou-se a amplificação do 

DNA alvo. Entretanto, alguns resultados que divergiram entre a cPCR e qPCR, sendo 

positivo em um e negativo em outro, o que pode ser explicado pelo tempo de 

armazenamento da amostra ou pela baixa concentração de material genético por 

dosagem pelo Nanodrop, podendo levar à competição inibitória entre os iniciadores 

pelo DNA, ou ainda pela variação genética das amostras, que somente poderiam ser 

evidenciados pelo método de sequenciamento. 

No todo os resultados estão de acordo com MIQE 81, onde os LEISH18S, 

ACTLDon e ACTLVian apresentaram boa repetibilidade, reprodutibilidade e 

linearidade, uma vez que os resultados sempre foram semelhantes nas réplicas e nas 

diferentes reações (qPCR “singleplex” e “duplex”). A média de CT apresentada pelas 
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marcações Cy-5, HEX e FAM das amostras positivas foi de 35.04, enquanto que as 

amostras negativas não apresentaram valor de CT em nenhuma análise realizada. 

Além de testar em amostras clínicas, os iniciadores foram testados em espécies 

de L. (L.) amazonensis, L. (L.) major, L. (L.) infantum chagasi, L. (V.) guyanensis, L. 

(V.) laisoni, L. (V.) naiffi, L. (V.) shawi e L. (V.) braziliensis, todas cedidas pelo Dr. 

José Angelo Lauletta Lindoso. A marcação com a sonda Cy-5 foi positiva em todos os 

testes, assim como com os iniciadores 150/152 da cPCR. Porém tanto na cPCR como 

na qPCR houve diversas reações cruzadas entre os iniciadores. Colombo79 também 

testou outras espécies pertencentes ao subgênero Leishmania, como L. (L.) tropica e 

L. (L.) aethiopica, apresentando resultados positivos para a marcação HEX. Essa 

reatividade cruzada pode ser explicada pela grande proximidade filogenética entre 

essas espécies, todas pertencentes ao subgênero Leishmania. 

É importante ressaltar que não existe um único método diagnóstico para os 

vários estágios de LV e LTA em humanos ou em animais silvestres e domésticos, 

tampouco um teste de referência. Assim, a associação da qPCR com outros métodos 

parasitológicos, pode auxiliar a identificação do parasita, além de permitir a 

quantificação da carga parasitária nas amostras clínicas. 
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6 CONCLUSÕES 

 

a) A qPCR “singleplex” em sistema TaqMan® utilizando apenas um dos 

iniciadores moleculares LEISH18S ou ACTLDon ou ACTLVian se mostrou 

eficiente na substituição da cPCR para os diagnósticos tanto da LV quanto da 

LTA; 

b) A qPCR “duplex” utilizando os iniciadores LEISH18 com ACTLDon, e 

LEISH18S com ACTLVian foram eficientes tanto para detectar o gênero 

Leishmania quanto para detectar a respectiva espécie; 

c) O índice de concordância entre os iniciadores RV1/RV2, LEISH18S e 

ACTLDon, para L. (L.) infantum chagasi foi de 92,99% (199) e LB-3C/LU-

5A, LEISH18S e ACTLVian para L. (V.) braziliensis foi de 88,57% (124). Os 

resultados não concordantes se dão possivelmente pelo tempo de 

armazenamento da amostra e a baixa concentração de DNA; 

d) Com os iniciadores LEISH18S houve sensibilidade de 95,32% (204) em 

amostras de DNA canino e humano para LV, enquanto a especificidade foi de 

98,63% (145). Com ACTLDon a sensibilidade foi de 92,99% (199) e a 

especificidade de 95,91% (141). Nas amostras de DNA humano para LTA 

com LEISH18S houve 92,14% (129) de sensibilidade e 98,75% de 

especificidade. Com ACTLVian a sensibilidade foi de 88,57% e 100% de 

especificidade; 

e) A curva de limite de detecção apresentou ótima linearidade e 

reprodutibilidade, sendo seu R2 = 0,9957. O limite de detecção correspondeu 

ao CT de 38.15.  
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ANEXO A – Parecer da Comissão de Ética no Uso de Animais do Instituto 
Adolfo Lutz – CEUA-IAL. 
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