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RESUMO 

 

Carvalho CA. Detecção de antígenos circulantes como abordagem diagnóstica em 

leishmaniose visceral [Tese (Doutorado em Parasitologia) ]. São Paulo: Instituto de 

Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2017. 

 

A leishmaniose visceral é uma doença parasitária caracterizada por altos níveis de 

anticorpos IgG, importantes para o diagnóstico da infecção, mas sem discriminar doença 

ativa. Sem papel efetivo durante a resposta imune, estes anticorpos participam na 

formação de imunocomplexos circulantes, indicando a presença de antígenos circulantes. 

Apesar da alta especificidade diagnóstica, a detecção de antígenos em soro é pouco 

explorada na leishmaniose visceral. A detecção de antígenos e imunocomplexos 

dependem tanto da especificidade de anticorpos como das características dos antígenos, 

que podem ser desde grandes proteínas ou pequenos polissacarídeos. Neste estudo, 

avaliamos a detecção de antígenos circulantes livres ou em imunocomplexos, e as 

características e especificidade antigênica de anticorpos IgG a proteínas ou carboidratos 

de L. (L) infantum chagasi em leishmaniose visceral experimental. Amostras de hamster 

com infecção experimental por L. (L.) infantum chagasi foram avaliadas aos 15, 30, 45, 

60 e 90 dias de infecção. Altas concentrações de anticorpos IgG específicos foram 

detectadas em amostras com leishmaniose visceral experimental e natural, sempre com 

alta avidez, mesmo em períodos iniciais da infecção. A purificação por imunoafinidade 

de IgG de baixa avidez também confirmou esta alta concentração. Proteínas e 

carboidratos foram isolados do extrato antigênico total de promastigotas por 

cromatografia de exclusão molecular ou precipitação com etanol e marcadas com biotina 

para aminas ou açucares. Para uso em ELISA, carboidratos foram conjugados a BSA, o 

que permitiu a detecção de altos níveis de anticorpos IgG específicos para carboidratos. 

A presença de carboidratos antigênicos também foi demonstrada através da detecção de 

incremento de IgG em amostras com infecção experimental, o que confirmou a presença 

de imunocomplexos circulantes específicos a carboidratos. Nossos dados sugerem, que a 

participação da resposta imune humoral na leishmaniose visceral deve ter o envolvimento 

de carboidratos do parasita. O desenvolvimento de novas ferramentas diagnósticas para a 

detecção de carboidratos antigênicos pode permitir a identificação de imunocomplexos e 

antígenos circulantes na leishmaniose visceral. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Leishmaniose visceral. Antígenos. Imunocomplexos. IgG. 
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Abstract 

 

Carvalho CA. Detection of circulating antigens as a diagnostic approach in visceral 

leishmaniasis [PhD thesis (Parasitology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas 

da Universidade de São Paulo; 2017. 

 

Visceral leishmaniasis is a parasitic disease characterized by high levels of IgG 

antibodies, important for the diagnosis of the infection, but without discriminating active 

disease. Without effective role during the immune response, these antibodies participate 

in the formation of circulating immune complexes, indicating the presence of circulating 

antigens. Despite the high diagnostic specificity, the detection of antigens in serum is 

poorly explored in visceral leishmaniasis. The detection of antigens and 

immunocomplexes depend on both the specificity of antibodies and the characteristics of 

the antigens, which may be from large proteins or small polysaccharides. In this study, 

we evaluated the detection of free circulating antigens or immunocomplexes, the 

characteristics and antigenic specificity of IgG antibodies to proteins or carbohydrates of 

L. (l) infantum in experimental visceral leishmaniasis. Hamster samples with 

experimental infection by L. (L.) infantum chagasi was evaluated at 15, 30, 45, 60 and 90 

days of infection. High concentrations of specific IgG antibodies were detected in samples 

with experimental and natural visceral leishmaniasis, always with high avidity, even in 

initial periods of infection. Immunoaffinity purification of low avidity IgG also confirmed 

this high concentration. Proteins and carbohydrates were isolated from the total antigenic 

extract of promastigotes by molecular exclusion chromatography or ethanol precipitation 

and labeled with biotin for amines or sugars. For use in ELISA, carbohydrates were 

conjugated to BSA, which allowed the detection of high levels of carbohydrate-specific 

IgG antibodies. The presence of antigenic carbohydrates was also demonstrated by the 

detection of IgG increase in samples with experimental infection, which confirmed the 

presence of circulating immunocomplexes specific to carbohydrates. Our data suggest 

that the involvement of the humoral immune response in visceral leishmaniasis should 

have the involvement of carbohydrates of the parasite. The development of new 

diagnostic tools for the detection of antigenic carbohydrates may allow the identification 

of immunocomplexes and circulating antigens in visceral leishmaniasis. 
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RIFI - Reação de imunofluorescência indireta 

rk39 - Antígeno recombinante 39 

rk28 - Antígeno recombinante 28 

RPM - Rotações por minuto 

SDS - Sodium dodecyl sulfate 

TGF-β - Transforming growth factor beta (Fator de crescimento transformador beta) 

TH - T helper cells (célula T auxiliadora) 



 
 

TH1 - T helper cells type 1 (célula T auxiliadora tipo 1) 

TH2 - T helper cells type 2 (célula T auxiliadora tipo 2) 

TH3 - T helper cells type 3 (célula T auxiliadora tipo 3) 

TH17 - T helper cells type 17 (célula T auxiliadora tipo 17) 

TMB - 3,3’,5, 5’ – Tetramethylbenzidine 

TNF-α - Tumor necrosis factor alfa (Fator de necrose tomoral alfa)  

Treg - T cells regulatory (célula T regulatória) 

UV - Ultravioleta 

WHO - World Health Organization (Organização Mundial de Saúde) 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A LV é uma doença causada por protozoários do gênero Leishmania e tem como 

agente etiológico as espécies Leishmania (Leishmania) infantum chagasi e Leishmania 

(Leishmania) donovani (Von Stebut, 2015). A transmissão ocorre através da picada de 

fêmeas contaminadas das espécies Phlebotomus e Lutzomia (Sacks, Kamhawi, 2001). Os 

principais fatores de risco associados a LV humana são: condições socioeconômicas 

desfavoráveis, desnutrição, migração populacional e mudanças climáticas e ambientais 

(da Costa et al., 2015), vale ressaltar o importante papel do cão doméstico no ciclo de 

transmissão da doença (Nunes et al., 2010). Essa relação entre a presença do inseto vetor, 

o cão doméstico e o homem, somada a casos positivos em meio a população canina, 

aumenta o risco para o desenvolvimento e em geral precedem o relato de casos de LVH 

(Belo et al., 2013). 

Após a transmissão de formas promastigotas a um hospedeiro suscetível, ocorre a 

disseminação hematogênica e concentração parasitária em órgãos específicos, como 

baço, fígado, linfonodos e medula óssea, e após o período de incubação o hospedeiro 

apresenta sintomas clássicos da doença como emagrecimento, febre e 

hepatoesplenomegalia (Roberts, 2006). As manifestações clínicas da LV podem se 

apresentar de diferentes formas, podendo ser assintomática e até letal (Kevric et al., 2015). 

A evolução da infecção está relacionada a suscetibilidades, como o estado imunológico e 

nutricional do hospedeiro, em que casos graves são observados principalmente em 

crianças e indivíduos imunocomprometidos (Neuber, 2008).  

 O diagnóstico da LV é considerado complexo, pois tanto na doença humana, como 

na doença canina, a sintomatologia não é específica, em que uma avaliação abrangente é 

necessária, a qual deve compreender aspectos como o diagnóstico clínico e laboratorial 

(Solano-Gallego et al., 2009). A complexidade encontrada no diagnóstico deve-se em 

parte ao fato de seus sintomas e características clínicas serem compartilhados por uma 

série de doenças, como por exemplo, malária, esquistossomose e tuberculose (Sundar, 

Rai, 2002).  

O diagnóstico laboratorial da LV pode ser realizado através de diferentes 

metodologias, em que a escolha de um método deve considerar aspectos como as 



28 
 

diferentes formas de execução, parâmetros como sensibilidade e especificidade, presença 

de sintomas e condições de saúde do paciente (Maia, Campino, 2008).  

A conduta para o diagnóstico laboratorial da LV, baseia-se na execução de testes 

imunológicos e do teste parasitológico (Ministério da Saúde, 2016). Entre os testes 

imunológicos são recomendados a RIFI, os testes rápidos imunocromatográficos e o 

ELISA para a pesquisa de anticorpos anti-Leishmania (Ministério da Saúde, 2016). Outra 

abordagem diagnóstica utilizada é o exame parasitológico, que é considerado referência, 

pois permite o isolamento de formas amastigotas a partir de amostras de medula óssea, 

linfonodo e baço (Ministério da Saúde, 2016). Entretanto, a execução deste tipo de 

diagnóstico deve ser avaliada com cautela, já que sua coleta pode desencadear a 

ocorrência de episódios hemorrágicos (Chappuis et al., 2007; Sakkas et al., 2016).  

 Entre os diversos mecanismos de resposta imunológica observados durante a LV, 

destaca-se a elevada presença de anticorpos IgG específicos (hipergamaglobulinemia), 

entretanto essa condição não possui papel efetivo no controle e eliminação da doença 

(Singh, 2006; Baneth et al., 2008). A LV se caracteriza pela persistência do parasita no 

hospedeiro, o que desencadeia diversos mecanismos de defesa, entre os quais, se destaca 

o processo de formação de imunocomplexos circulantes através da interação entre 

anticorpos e antígenos específicos (Lambert et al., 1981).  

A formação de imunocomplexos circulantes em fluídos biológicos é dependente 

de concentrações de anticorpos e antígenos circulantes e de uma possível associação entre 

os mesmos, sua presença pode mascarar a verdadeira proporção de antígenos e anticorpos 

presentes em uma amostra sorológica, dificultando assim sua detecção em testes 

sorológicos convencionais (Gustaw et al., 2008). Em condições que permitem dissociação 

do imunocomplexo, a interação antígeno-anticorpo é quebrada, permitindo uma maior 

exatidão de suas concentrações (Gustaw et al., 2008). A identificação de imunocomplexos 

circulantes em amostras sorológicas indica a presença de antígeno circulante na mesma, 

o que tem como consequência um diagnóstico mais preciso e pode elucidar resultados 

sorológicos conflitantes, nos quais a sintomatologia da doença é evidente, porém os testes 

podem se mostrar indeterminados ou negativos. 

A detecção de antígenos pode fornecer melhores resultados laboratoriais, pois os 

níveis de antígenos podem ser relacionados a carga parasitária de um indivíduo com LV 
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(Kaur, Kaur, 2013). Entretanto a detecção de antígenos por ELISA é pouco usada devido 

a sua baixa sensibilidade e a interferência causada por imunocomplexos circulantes, 

podendo ocasionar resultados falsos negativos (Ferrua et al., 2009). O estudo e 

desenvolvimento de testes para antígenos circulantes na LV, mostra-se como ferramenta 

útil para o diagnóstico laboratorial, principalmente em casos específicos onde à sorologia 

convencional apresenta resultados conflitantes.  

Neste trabalho, avaliamos em teste sorológico durante a LV experimental do 

hamster, a presença de antígenos circulantes livres ou em imunocomplexos, suas 

características químicas e as características e especificidade dos anticorpos IgG 

envolvidos. A disponibilidade de antígenos circulantes está relacionada a diversas 

características encontradas durante a doença, entre as quais, destacam-se a presença de 

anticorpos IgG e caraterísticas como sua concentração, avidez e afinidade à antígenos 

específicos. Esse conjunto de informações está intrinsicamente relacionado a formação 

de imunocomplexos circulantes e eliminação de antígenos, os quais influenciam 

diretamente em resultados de testes laboratoriais usados para o diagnóstico da LV, o que 

reforça a dependência do desenvolvimento de testes laboratoriais mais específicos, que 

devem ser avaliados em conjunto com informações relacionadas a resposta imune 

humoral desenvolvida durante a doença. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Gerais 

 

✓ Avaliar a presença de antígenos de leishmania em amostras de soro com infecção 

experimental e natural, considerando a influência de características de anticorpos 

IgG, tais como sua presença, avidez e especificidade, e a presença e formação de 

imunocomplexos circulantes, utilizando como ferramentas de avaliação testes 

sorológicos.  

 

2.2 Específicos 

 

 Selecionar anticorpos IgG anti-leishmania por afinidade à antígenos de 

promastigotas de L. (L.) infantum chagasi e avaliar sua reatividade em testes de 

captura;  

 

 Detectar anticorpos IgG anti-leishmania, antígenos e imunocomplexos circulantes 

em amostras com LV; 

 

 Avaliar a avidez de anticorpos IgG na LV experimental e natural, considerando a 

presença de altos níveis anticorpos específicos; 

 

 Isolar e identificar perfis de antígenos presentes em promastigotas de L. (L.) 

infantum chagasi e avaliar aspectos de especificidade em testes de detecção e 

avidez de anticorpos IgG anti-leishmania e na detecção de imunocomplexos 

circulantes. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Leishmaniose visceral  

 

3.1.1 Aspectos gerais 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde cerca de 310 milhões de pessoas estão 

em risco de contrair LV e cerca de 50.000 – 90.000 novos casos ocorrem anualmente 

(World Health Organization (WHO), 2017). É considerada uma doença negligenciada 

devido à alta prevalência de casos em áreas tropicais e subtropicais, afetando 

principalmente populações pobres, que vivem em condições inadequadas de saneamento 

básico e em contato com insetos vetores e animais reservatórios (WHO, 2017). A LV é 

endêmica em 88 países e cerca de 90% dos casos estão concentrados em países como 

Brasil, Etiópia, Quênia, Somália, Índia, Sudão e Sudão do Sul (WHO, 2017). A doença 

caracteriza-se pelo tropismo do parasita por órgãos como baço, fígado, linfonodo e 

medula óssea (Murray et al., 2005).  

No Brasil, a LV é considerada uma doença endêmica e encontra-se em franca 

expansão geográfica, o que caracteriza sua urbanização e uma mudança em seu perfil de 

transmissão, antes restrito a áreas rurais. Como consequência deste processo, o relato de 

surtos em centros urbanos é cada vez mais frequente, como descrito em estudos nos 

estados de Pernambuco, São Paulo, Maranhão e Rio de Janeiro (Dantas-Torres, Brandão-

Filho, 2006; Silva et al., 2008; D'Andrea et al., 2015; Furtado et al., 2015;).  

Esta infecção parasitária apresenta grande importância médica e veterinária, e é 

considerada uma antropozoonose pertencente ao grupo de doenças negligenciadas. Entre 

os hospedeiros do parasito, o cão doméstico tem papel de destaque no ciclo de 

transmissão, como o principal reservatório responsável pela disseminação da doença em 

áreas que sofrem intensa atividade migratória, em que a associação de fatores como a sua 

presença e o desmatamento, contribui diretamente para a transmissão e disseminação da 

doença (Alves, Bevilacqua, 1997; Baneth et al., 2008).  Estima-se que a taxa de infecção 

atinja milhões de cães na América do Sul, aumentando assim o risco de transmissão e 
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ocorrência de surtos entre a população humana, o que direciona a atenção das autoridades 

para a identificação de novos casos caninos da doença, fornecendo dados importantes 

para o conhecimento das vias de transmissão, rotas de expansão geográfica, identificação 

de áreas endêmicas e ainda possibilitando a implantação de medidas de controle (Harhay 

et al., 2011). 

 A LV foi descrita pela primeira vez em 1903 por Leishman e Donovan (Herwaldt, 

1999). Leishman descreveu o parasita após estudar a necropsia de um soldado britânico 

que havia apresentado febre, esplenomegalia e caquexia, ele observou em exame 

histológico a presença de formas arredondadas, e alguns meses depois Donovan 

descreveu um parasita com as mesmas características em material de punção esplênica de 

um jovem com quadro clínico semelhante ao do paciente descrito por Leishman, neste 

mesmo ano o gênero do parasita foi nomeado Leishmania por Ross, com ocorrência nos 

chamados velho e novo mundo (Lainson, Shaw, 2010). 

O cão (Canis familiaris) é o principal reservatório da LV em áreas urbanas, seu 

intenso parasitismo cutâneo favorece a infecção de insetos vetores e a propagação da 

doença (Ministério da Saúde, 2006; Diniz et al., 2008). Animais reservatórios 

sinantrópicos da LV são raposas (Dusicyon vetulus e Cerdocyon thous), gambás 

(Didelphis albiventris e Didelphis marsupialis) e roedores (Rattus rattus, Nectomys 

squamipes, Trichomys apereoides, Proechimys canicollis, Coendu prehensilis) (Quinnell, 

Courtenay, 2009), embora o papel epidemiológico desempenhado por roedores na 

transmissão urbana permaneça incerto. A LV era limitada à ambientes rurais, porém, ao 

longo do tempo a doença passou por uma clara transição epidemiológica, com incidências 

crescentes em áreas urbanas (Lara-Silva et al., 2015).  

A transmissão da LV depende da presença de um inseto vetor, estima-se que 

aproximadamente 50 espécies tenham essa capacidade (Kamhawi, 2006). As espécies 

transmissoras diferenciam-se em relação aos continentes que habitam, a espécie 

Phlebotomus tem ocorrência em países do velho mundo e a espécie Lutzomia com 

ocorrência em países do novo mundo (Sacks, Kamhawi, 2001). São de fácil adaptação a 

diferentes tipos de ambientes, podendo ser facilmente encontrados após o período 

chuvoso, apresentando atividade noturna e crepuscular (Ministério da Saúde, 2006). No 

Brasil as espécies transmissoras da LV são Lutzomya longipalpis e Lutzomya cruzi (de 

Brito et al., 2014). Em geral o habitat destes vetores envolve áreas de peridomicílio, em 
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que são encontradas as fêmeas responsáveis pela transmissão da doença (Sharma, Singh, 

2008). 

A LV humana é caracterizada pela infecção parasitária de órgãos como baço, 

fígado, linfonodos e medula óssea, acompanhada de sintomas como mal-estar, febre, 

diarreia, dores abdominais, palidez, vômito, astenia, mialgia, icterícia, sudorese, calafrios, 

fenômenos hemorrágicos, náusea, hiporexia e perda de peso (Pastorino et al., 2002; Von 

Stebut, 2014). O acúmulo de células fagocíticas nos órgãos infectados causa uma 

hiperplasia de células e o aumento de baço e fígado, caracterizando quadros de 

hepatoesplenomegalia (Grech et al., 2000) e quando não tratada pode ser fatal. Os fatores 

de risco para aquisição e desenvolvimento da LV estão associados principalmente ao 

estado nutricional e imunológico dos indivíduos suscetíveis, como por exemplo em 

pacientes com co-infecção leishmania/HIV, os quais podem apresentar recidivas da 

infecção parasitária em decorrência da infecção viral instalada (Alvar et al., 1997; 

Lindoso, Lindoso, 2009).  

 A combinação de aspectos relacionados ao vetor, parasita, reservatórios, sintomas, 

ecologia, epidemiologia e práticas culturais, contribuem diretamente para a transmissão 

da LV, em que o principal foco de prevenção deve ser direcionado para eliminação de 

populações de espécies de mosquitos transmissores (Alexander, Maroli, 2003). O 

crescente número de casos observados no Brasil e a expansão da transmissão em áreas 

anteriormente não afetadas, sugerem que as medidas de controle atualmente utilizadas 

podem não exercer impacto significativo para o controle da doença, fato que pode estar 

relacionado com a má compreensão de mecanismos envolvidos nas infecções humanas e 

caninas, e ainda ao papel de casos assintomáticos no ciclo de transmissão (Romero, 

Boelaert, 2010). As estratégias de controle devem ser baseadas na compreensão de 

características ecológicas, geográficas, aspectos epidemiológicos e identificação de 

reservatórios antroponóticos ou zoonóticos de parasitos (Guerin et al., 2002).  

 A infecção canina pode ser sintomática ou assintomática, característica que pode 

dificultar a identificação de cães positivos (Baneth et al., 2008). A infecção canina é 

caracterizada por sintomas como perda de peso, aumento dos gânglios linfáticos, 

hepatoesplenomegalia, ceratoconjuntivite, onicogrifose, alopecia, dermatite, úlceras de 

pele, infecções bacterianas secundárias, coagulopatia e anemia evidenciada por meio de 

sangramento natural dos orifícios (Baneth et al., 2008). Os sintomas e gravidade da LV 
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canina relacionam-se ao estado imunológico do cão afetado e em geral a doença mostra-

se fatal de 2 à 6 meses a partir do início dos sintomas e os animais que não evoluem para 

morte se apresentam assintomáticos em aproximadamente 1 ano após o início da infecção 

(Travi et al., 2009). A eutanásia de cães soropositivos para LV é realizada pelo governo 

brasileiro como medida de controle e mesmo sem evidências da eficácia da diminuição 

dos casos caninos, esta prática continua sendo realizada, gerando um questionamento 

ético e científico deste processo (Costa, 2011).  

 

3.2 Agente etiológico 

 

Os parasitas do complexo Leishmania pertencem ao reino Protozoa, filo 

Euglenozoa, classe Kinetoplastea, ordem Trypanossomatida, família Trypanomatidae, 

gênero Leishmania, subgêneros Leishmania e Viannia, os quais compreendem mais de 

20 espécies. 

A classificação das diferentes espécies de leishmania é assunto conflituoso entre 

os estudiosos, pois desde sua descoberta ocorreram várias classificações com bases em 

diferentes modelos propostos por diferentes pesquisadores, isto se deve ao complexo ciclo 

evolutivo deste parasita e as inúmeras espécies conhecidas (Lainson, Shaw, 2010). A 

classificação mais aceita é a de Ross em 1903 e Lainson e Shaw em 1987, que se baseia 

no local de desenvolvimento do parasita no trato alimentar do inseto vetor, classificando 

assim o gênero Leishmania e dividindo-o em dois subgêneros, a saber: o gênero 

Leishmania com reprodução nos intestinos médio e anterior e o gênero Viannia com 

reprodução nos intestinos médio, anterior e posterior (Lainson, Shaw, 2010). 

Os protozoários do gênero Leishmania são dimórficos e apresentam duas formas 

principais, a forma flagelada promastigota, encontrada no trato digestório do inseto vetor 

e a forma arredondada amastigota, encontrada no interior de macrófagos em hospedeiros 

mamíferos. As promastigotas apresentam um corpo alongado medindo aproximadamente 

15,0 a 20,0 µm de comprimento e 1,5 a 3,5 µm de largura e um flagelo medindo de 15 a 

28 µm, já as amastigotas medem cerca de 2 a 4 µm de diâmetro (Herwaldt, 1999). A 

transformação morfológica do parasito é determinada diretamente por condições 
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ambientais encontradas nos hospedeiros infectados (Herwaldt, 1999). As formas 

amastigotas e promastigotas estão demonstradas na Figura 1.  

 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2017. 

Figura 1 – Fotos do parasito L. (L) infantum chagasi, exemplos das formas amastigota e 

promastigotas.  

 

3.3 Ciclo biológico 

 

O ciclo de vida de Leishmania spp. é considerado complexo e envolve parasitos, 

insetos vetores e hospedeiros vertebrados, como o homem, o cão e roedores (WHO, 

2017). É considerado um ciclo de vida digenético, no qual o parasito necessita de dois 

hospedeiros para completar seu desenvolvimento e é dividido em duas fases distintas: (1) 

fase no inseto vetor que compreende formas promastigotas de vida livre, que por 

motilidade colonizam o intestino do inseto fêmea; (2) fase no hospedeiro mamífero que 

compreende formas amastigotas intracelulares que colonizam macrófagos do hospedeiro 

vertebrado e causam doença (Reguera et al., 2016). 

O ciclo de vida no vetor inicia-se quando ocorre a ingestão de sangue de um 

hospedeiro vertebrado contendo macrófagos infectados com amastigotas. Esses 
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macrófagos se rompem e liberam as amastigotas, as quais se diferenciam em 

promastigotas procíclicas e se multiplicam, processo que ocorre ainda no sangue ingerido 

que está confinado na matriz peritrófica secretada pelo epitélio intestinal e composta por 

quitina, glicoproteínas e proteínas (Kamhawi, 2006). As promastigotas procíclicas 

iniciam um processo interno de digestão da matriz peritrófica por meio da liberação e 

ação de uma enzima digestiva, a quitinase, e se multiplicam, estabelecendo assim um 

estágio de infecção inicial (Kamhawi, 2006). Após o rompimento da matriz peritrófica e 

liberação de parasitos, o próximo estágio morfológico é denominado promastigota 

nectomona, que inicia a migração pelo intestino e se diferencia em promastigota 

haptomona (Kamhawi, 2006). Neste processo, estas formas se fixam pelo flagelo no 

epitélio do intestino médio anterior para multiplicação, o que evita a expulsão do parasita 

através da defecação (Kamhawi, 2006). A capacidade de fixação das promastigotas ao 

epitélio intestinal do inseto é atribuída a interação que ocorre entre glicoconjugados, como 

o LPG, presentes no parasito que se ligam a receptores presentes no intestino do vetor 

(Kamhawi, 2006). As haptomonas se diferenciam em leptomonas e se multiplicam na 

região da válvula estomodeal, as quais são responsáveis pela secreção de uma matriz 

proteica denominada PSG, essencial para o processo final de transformação originando 

promastigotas metacíclicas, consideradas formas infectantes, processo chamado de 

metaciclogênese (Bates, 2007). Promastigotas infectantes migram para a probóscide e no 

momento de um novo repasto sanguíneo essas formas são regurgitadas, iniciando o ciclo 

em hospedeiros vertebrados.  

Todos os estágios de diferenciação morfológica representam uma complexa rede 

de mecanismos evolutivos do parasito, os quais podem apresentar variações relacionadas 

ao gênero e espécies envolvidas e contribuem diretamente para o sucesso de transmissão 

das leishmanioses. No hospedeiro vertebrado suscetível as promastigotas são fagocitadas 

por neutrófilos, células dentríticas e principalmente macrófagos no tecido dérmico 

(Borghi et al., 2017). Após a fagocitose, no interior de macrófagos as promastigotas se 

diferenciam em amastigotas e se proliferam por divisão binária (Borghi et al., 2017; 

Harhay et al., 2011). A intensa proliferação no interior celular rompe sua membrana, 

liberando amastigotas que serão fagocitadas por outros macrófagos. Os parasitas 

disseminam-se através dos sistemas vascular e linfático e infectam outros macrófagos no 

sistema retículo-endotelial, resultando na infiltração da medúla óssea, aumento de fígado, 
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baço e linfonodos (Chappuis et al., 2007). As principais etapas envolvidas no ciclo 

biológico da LV estão representadas na Figura 2.  

 

 

Fonte: Harhay et al., 2011. 

Figura 2 – Ciclo biológico da LV. Esquema representativo das fases restritas ao inseto 

vetor e a hospedeiros vertebrados. 

 

3.4 Interação parasita, vetor e resposta imune 

 

Além das alterações morfológicas descritas anteriormente, os parasitas 

Leishmania spp. sofrem alterações bioquímicas através da expressão de moléculas, o que 

influencia diretamente sua capacidade de sobrevivência e multiplicação (Turco, 

Descoteaux, 1992; Naderer et al., 2004). A manutenção de parasitas Leishmania spp. em 

seus hospedeiros, depende de estratégias de sobrevivência que envolvem a participação 

de glicoconjugados, que fazem parte do glicocálice e formam uma “barreira” de proteção 

(Mukhopadhyay, Mandal, 2006). A composição molecular da superfície de parasitas 
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Leishmania spp. tem importante papel na evasão e/ou modulação da resposta imune de 

hospedeiros suscetíveis e variam de acordo com seu estágio de desenvolvimento 

(Ferguson et al., 1993). Para se protegerem de condições adversas, o glicocálice de 

promastigotas e amastigotas são compostos por GPI, LPG, GILP e PPG (Mendonça-

Previato et al., 2005). Carboidratos e açucares ligados a membrana celular também 

desempenham um importante papel na sobrevivência e proliferação dos parasitas 

(Mukhopadhyay, Mandal, 2006). As moléculas mais abundantes no glicocálice de 

Leishmania spp. é o LPG (Nikolaev, Sizova, 2011) e a gp63 (Olivier et al., 2005), as quais 

influenciam diretamente para a virulência do parasito. Essas moléculas apresentam 

variáveis níveis de expressão relacionados aos estágios morfológicos do parasito, vale 

ressaltar que a expressão é diminuída em amastigotas (McConville et al., 1995). O LPG 

e a gp63 impedem a ligação de complemento que agem na lise celular, favorecendo a 

opsonização e internalização do parasita (Brittingham et al., 1995; Olivier et al., 2005). 

A resistência e suscetibilidade à LV têm sido relacionadas a uma série de fatores 

genéticos que influenciam tanto na gravidade da doença como no seu prognóstico, em 

que a resposta imune do hospedeiro é crucial na determinação do desfecho clínico da 

infecção (Saporito et al., 2013). Tanto a imunidade inata, como a adaptativa 

desempenham papéis importantes na defesa contra Leishmania spp. (Saporito et al., 

2013). Após a transmissão de promastigotas para hospedeiros suscetíveis, rapidamente as 

mesmas interagem com opsoninas séricas, as quais ativam o sistema complemento e 

processos de opsonização via C3 e de ação lítica (Domínguez et al., 2003; Mougneau et 

al., 2011). As promastigotas internalizadas se diferenciam em amastigotas no interior de 

vacúolos parasitóforos de macrófagos e se multiplicam (McConville, Naderer, 2011).  

No interior de macrófagos, citocinas e células do sistema imune inato participam 

ativamente na proteção inicial contra a LV e entre os processos envolvidos destacam-se 

a produção de IL-12, apresentação de antígenos por células dendríticas e a ativação de 

células NK, as quais iniciam a produção de IFN-γ e são capazes de limitar a propagação 

parasitária até a formação de uma resposta específica de células T (Murray et al., 2005; 

Saporito et al., 2013; Rodrigues et al., 2015). Macrófagos e células dendríticas, 

desempenham papéis importantes nos mecanismos de defesa contra as infecções por 

Leishmania spp. e apesar da função apresentadora de antígenos exercida por estes tipos 

celulares, individualmente ocorrem diferenças funcionais nos processos desencadeados 

(Kautz-Neu et al., 2012).  
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As respostas celulares eficazes para combater a LV dependem da formação de um 

tipo de resposta imune efetiva (TH1, TH2, TH3, Treg e TH17), que seja capaz de ativar 

efeitos leishmanicidas em macrófagos e monócitos do hospedeiro (Gollob et al., 2014). 

A diferenciação e o estabelecimento de um tipo de resposta TH durante a LV, depende 

de fatores como o perfil de citocinas presente durante a ativação inicial de células T CD4, 

a genética do hospedeiro e estímulos antigênicos (Gollob et al., 2014). Células T CD4 se 

diferenciam para um dos perfis TH e produzem perfis de citocinas específicos, que 

atuarão sobre macrófagos e monócitos dos hospedeiros e isso determinará o controle ou 

não da infecção (Gollob et al., 2014). As citocinas IL-12 e IL-4 desempenham um 

importante papel durante a resposta imune na LV, são responsáveis pela diferenciação 

celular e polarização de células T CD4 nos perfis TH1 e TH2, respectivamente (Rodrigues 

et al., 2015). Estudos relacionados aos perfis TH1 e TH2 durante a LV mostram-se mais 

executados e pesquisados, em relação a outros perfis TH durante a doença.  

As citocinas IFN-γ e TNF-α, são predominantes para o perfil TH1, que em geral 

evolui para o controle da infecção, enquanto que as citocinas IL-4, IL-5 e IL-10, são 

predominantes para o perfil TH2, perfil relacionado com a instalação e progressão da 

infecção (Gollob et al., 2014). Embora as respostas TH1 e TH2 polarizadas possam ser 

produzidas em animais e relacionadas com resistência e susceptibilidade, respectivamente 

(Sacks, Noben-Trauth, 2002), em doentes com infecções clinicamente aparentes, as 

respostas do tipo TH1 e TH2 não são caracteristicamente polarizadas, uma vez que são 

detectadas ambas as citocinas ativadoras, como IFN-γ e IL-12, e supressoras, como IL-

10, IL-13, IL-4 e TGF-β (Hailu et al., 2004). Outra citocina importante é o fator de necrose 

tumoral TNF-α, pois sua presença e a regulação de seus níveis em órgãos como baço e 

fígado é essencial para o controle ou progressão da infecção focal (Stanley, Engwerda, 

2007).  

Hospedeiros suscetíveis à LV apresentam altos níveis de anticorpos IgG 

específicos, os quais não são efetivos na resposta imune durante a infecção e não impedem 

a reativação da doença (Murray et al., 2005; Mougneau et al., 2011). Durante a LV ativa 

em homens e cães, ocorre a presença de altos níveis de anticorpos IgG, IgE, IgA e IgM 

(Anam et al., 1999; de Freitas et al., 2012). Entretanto, trabalhos experimentais realizados 

nas últimas décadas direcionaram a uma visão predominante sobre o tema, a qual 

considera que células B e anticorpos, são de importância mínima para a imunidade 

protetora durante a LV (Kumar, Nylén, 2012; Rodrigues et al., 2016).  
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Apesar da atribuição de função não protetora aos anticorpos durante a LV, em fase 

crônica da doença os mesmos podem ter papel significante na patogenia, através de 

processos de opsonização de amastigotas, formando imunocomplexos (Rodrigues et al., 

2016). A fagocitose desses imunocomplexos formados por amastigotas e anticorpos 

específicos na LV promovem a produção de IL-10 por macrófagos e desativam a 

produção de IL-12 por macrófagos e células dendríticas (Miles et al., 2005).  

Em hospedeiros suscetíveis, como tentativa de controle da infecção e 

neutralização do parasita, ocorre uma ativação de linfócitos B com alta produção de 

anticorpos IgG, porém mesmo em concentrações elevadas, a presença desta 

imunoglobulina não confere proteção contra infecção, a falha no controle e a 

hipergamaglobulinemia, podem desencadear a formação de imunocomplexos, que por 

sua vez podem gerar agravamento da doença através da deposição em vários órgãos e 

tecidos (Galvão-Castro et al., 1984). A formação de imunocomplexos circulantes 

acontece através da interação entre anticorpos específicos produzidos como um 

mecanismo de defesa do sistema imune e antígenos, estes anticorpos agem na tentativa 

de neutralização e eliminação de microrganismos. Estudos recentes vêm tentando 

elucidar o papel de imunocomplexos na patologia da LV, entretanto a maioria é 

direcionada para a importância dos imunocomplexos na progressão e instalação da 

doença (Miles et al., 2005). 

Paralelamente ao papel não protetor atribuído aos anticorpos, hipóteses de que os 

mesmos podem atuar na proteção não podem ser descartadas, já que anticorpos 

específicos podem ser capazes de neutralizar fatores de virulência do parasito (Shreffler 

et al., 1993). A ativação de células B e a produção de anticorpos, também foi descrita 

como fator protetor em co-infecção com Leishmania amazonensis e Leishmania major 

(Gibson-Corley et al., 2012). O mecanismo que induz a ativação policlonal de células B 

e consequentemente o elevado nível de anticorpos circulantes durante a LV ainda não é 

compreendido, mas uma possibilidade é que componentes do parasito modulem 

especificamente a resposta imunitária do hospedeiro (Campos-Neto, Bunn-Moreno, 

1982). A modulação antigênica específica utilizada na produção de anticorpos durante a 

LV é raramente explorada, em geral relatos da especificidade de anticorpos é restrita a 

trabalhos de detecção, os quais identificam classe e subclasse desses anticorpos.  
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3.5 Diagnóstico 

 

Os métodos disponíveis para o diagnóstico da LV envolvem várias técnicas, como 

a demonstração do parasito em tecidos, cultura in vitro, inoculação animal, técnicas 

sorológicas e moleculares (Savoia, 2015). As metodologias empregadas no diagnóstico 

laboratorial da LV utilizam técnicas diretas (detecção do parasita) e indiretas (detecção 

de anticorpos) (Maia, Campino, 2008). 

 

3.5.1 Métodos parasitológicos 

 

 O diagnóstico parasitológico é realizado através da demonstração da forma 

amastigota em tecidos e outras amostras, o que permite o isolamento do parasito e a 

manutenção de formas promastigota em culturas ou sua detecção por ensaios moleculares 

(Sakkas et al., 2016). Devido à sua alta especificidade, estes métodos são considerados o 

padrão-ouro no diagnóstico de LV (Sakkas et al., 2016).  

As amostras de uso comum para a observação de amastigotas são aspirados 

esplênicos ou de medula óssea, mas também podem ser usadas biópsias hepáticas, 

nódulos linfáticos e sangue periférico (Elmahallawy at al., 2014). A especificidade do 

método é alta, enquanto a sensibilidade varia de acordo com a amostra utilizada, em que 

para amostras de medula óssea a sensibilidade da técnica é de cerca de 60 – 80% 

(Elmahallawy at al., 2014) e para aspirados de baço é de 93% - 99% (Chappuis et al., 

2007), vale ressaltar que paramêtros de sensibilidade podem variar de acordo com a 

experiência do profissional responsavél pela execução do teste. No entanto, esses 

procedimentos são desconfortáveis, potencialmente perigosos e exigem habilidade 

considerável (Singh, Sundar, 2015).  

O isolamento de parasitos e manutenção in vitro pode ser realizado a partir de 

aspirados, o que pode melhorar a sensibilidade deste método diagnóstico, porém 

apresenta como desvantagem o longo tempo de manutenção e em geral é restrito a 

laboratórios de pesquisa (Elmahallawy at al., 2014; Singh, Sundar, 2015). As culturas são 

mantidas entre 22 e 28 °C e examinadas semanalmente durante 4 semanas para a 
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verificação de promastigotas, quando positivas as culturas são mantidas por passagem 

semanal para meio fresco (Sundar, Rai, 2002). Parasitos isolados a partir de culturas, 

podem ser mantidos in vivo em modelos animais suscetiveis a LV. 

 

3.5.2 Métodos moleculares 

 

As limitações demonstradas pelas técnicas convencionais, tanto parasitológicas 

como sorológicas, levaram os cientistas a uma exploração crescente da biologia molecular 

como complemento de estudos, além de uma alternativa para o diagnóstico preciso das 

leishmanioses (de Paiva-Cavalcante et al., 2015). A praticidade, segurança e 

confiabilidade das ferramentas moleculares, além do amplo número de aplicações e dos 

resultados promissores, contribuíram para a aceitação contínua desses métodos em 

laboratórios de rotina e de referência em todo o mundo (de Paiva-Cavalcante et al., 2015). 

 O diagnóstico molecular utiliza a técnica de reação em cadeia da polimerase PCR, 

que é considerada tecnologia promissora para a detecção, caracterização genética e 

quantificação de protozoários (Antinori et al., 2009). Esta técnica permite a utilização de 

amostras de sangue periférico, soro, pele, urina, tecidos, e materiais arquivados já 

processados e fixados quimicamente (Srividya et al., 2012), apresentando alta 

sensibilidade e especificidade, porém apresenta como desvantagem a necessidade de 

equipamentos e profissional treinado, características que restringem o método a hospitais 

e grandes centros de pesquisa, não sendo útil na pesquisa de campo (Chappuis et al., 

2007). Métodos moleculares como a técnica de PCR oferecem um conjunto de vantagens 

em sua aplicação, como por exemplo, a capacidade de identificação de pacientes com 

infecção presente ou passada, atuando ainda no monitoramento de tratamento na LV 

(Jirkù et al., 2006). Atualmente variações da técnica de PCR também são utilizadas no 

diagnóstico da LV, como por exemplo a técnica de PCR quantitativo (qPCR) (Zacarias et 

al., 2017). 
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3.5.3 Métodos sorológicos 

 

 Os testes sorológicos são baseados na detecção da resposta imune humoral 

específica desenvolvida durante a LV, os quais utilizam diferentes antígenos para a 

detecção de anticorpos anti-leishmania. Testes sorológicos são cada vez mais usados para 

o diagnóstico da LV, principalmente para detecção de anticorpos específicos e em geral 

apresentam excelentes níveis de sensibilidade e especificidade (Kumar et al., 2001). 

Apesar dos mesmos serem considerados promissores, um teste sorológico de alta precisão 

mostra-se ainda como um problema para a comunidade médica e coordenadores de 

programas de saúde, já que a detecção de anticorpos pode ser interpretada de forma 

equivocada quando não considerada características da doença sintomática, assintomática 

e de pós tratamento (Srivastava et al., 2011; Srividya et al., 2012). Apesar de o teste de 

referência para o diagnóstico da LV ser o exame parasitológico direto, a sorologia é 

considerada importante ferramenta, e é capaz de detectar altos níveis de anticorpos 

circulantes tanto na infecção natural, como na experimental (Brustoloni et al., 2007; dos 

Santos et al., 2008; Moreira et al., 2012).  

 

3.5.3.1 Antígenos  

 

 Perfis de anticorpos específicos apresentam mudanças associadas aos diferentes 

estágios de progressão da doença indicando maior expressão de determinadas proteínas 

associadas a perfis sintomáticos, assintomáticos e de cura em um hospedeiro, onde o 

diagnóstico deve ser analisado em um contexto que leve em consideração a possibilidade 

do uso de antígenos específicos (Coelho et al., 2012).  

O registro na literatura da utilização de formas amastigotas em métodos 

diagnósticos é escasso devido às dificuldades relacionadas a sua obtenção, entretanto o 

cultivo in vitro em células pode ser usado e estas formas utilizadas como antígeno para a 

detecção de anticorpos (Fernández-Pérez et al., 1999). Outra possibilidade é o cultivo 

extracelular, no qual a aplicação de fatores específicos como temperatura e ph induzem a 



44 
 

transformação morfológica de promastigotas, originando amastigotas axênicas (Gupta et 

al., 2001).  

 Promastigotas íntegras podem ser usadas como antígeno em RIFI e apresentam 

como vantagem seu fácil preparo, o qual dispensa etapas trabalhosas de obtenção e 

preparação (Mohammed et al., 1985). Entretanto, a escolha de testes que utilizam formas 

promastigotas íntegras, deve ser realizada com cautela, pois populações assintomáticas 

podem apresentar resultados falsos negativos devido à baixa sensibilidade do teste 

(Mettler et al., 2005). Formas íntegras de promastigotas também são utilizadas em DAT, 

onde as mesmas são tratadas e submetidas a diluições de soros, apresentando bons níveis 

de sensibilidade e especificidade (Babakhan et al., 2009).  

 A utilização de extrato antigênico total obtido de culturas de promastigotas é 

empregada em diferentes técnicas sorológicas para a detecção de anticorpos específicos 

e apresenta como principal vantagem sua fácil manutenção e obtenção de grandes 

quantidades do antígeno (Cândido et al., 2008). O extrato antigênico pode ser obtido nas 

formas total ou parcial por diferentes procedimentos laboratoriais, o que pode ter como 

consequência, variações em seus níveis de sensibilidade e principalmente de 

especificidade (Gomes et al., 2008). O extrato antigênico total de promastigotas é 

amplamente usado em testes laboratoriais para o diagnóstico da LV, principalmente em 

ensaios imunoenzimáticos, como o ELISA (Sundar, Rai, 2002). Ensaios convencionais 

baseados na utilização de antígenos totais de Leishmania ssp. apresentam em geral alta 

sensibilidade, porém podem apresentar problemas relacionados à baixa especificidade 

levando a resultados falsos positivos devido à reatividade cruzada com anticorpos não 

específicos, principalmente em áreas endêmicas à parasitas da família Tripanosomatidae 

(Mendes et al., 2007; Alves et al., 2012).  

O estudo de moléculas antigênicas na LV está demonstrado em trabalhos 

relacionados à resposta imune, desenvolvimento de vacinas e testes diagnósticos. Como 

relatado anteriormente, o estágio morfológico do parasita é uma característica que 

apresenta influência nos níveis de expressão de moléculas, o que impacta diretamente na 

disponibilidade quantitativa de moléculas antigênicas, como exemplo, podem ser citados 

a proteína A2 presente em amastigotas e o LPG em promastigotas (Coelho et al., 2012). 

A capacidade antigênica de proteínas de promastigotas e amastigotas, está relatada em 

testes que avaliaram a capacidade de indução de resposta imune frente a estes antígenos 
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e em estudos de imunização durante a LV, estas proteínas são: A2 (Duarte et al., 2016), 

PSA-2 (Handman et al., 1995), KMP11 (Nasiri et al., 2016), NH36 (Barbosa Santos et 

al., 2017), entre outras.  

A antigenicidade de moléculas também está demonstrada através da detecção de 

anticorpos específicos em testes diagnósticos, entre os quais destacam-se k39, HSP70, 

HSP83 e gp63 (Siripattanapipong, 2017). Outra forma de avaliação antigênica é através 

do uso de antígenos recombinantes, os quais encontram-se em expansão e o mais estudado 

e evidenciado nos últimos anos é o rk39 (Porrozi et al., 2007). Outros antígenos 

recombinantes são usados em testes sorológicos para a LV, entre os quais destacam-se o 

rk28 (Vaish et al., 2012), rHsp70 (Talmi-Frank et al., 2006), rA2 (Passos et al., 2005), 

rGBP (Maalej et al., 2003), rgp63 (Morales et al., 1997), entre outros. 

A presença de carboidratos antigênicos de Leishmania ssp. está relatada na 

literatura (Silveira, Kemmelmeier, 1995; Mukhpadhyay, Mandal, 2006; Datta et al., 

2015). A reatividade específica de anticorpos anti-leishmania à carboidratos foi 

demonstrada em estudo que avaliou o potencial antigênico de carboidratos de Leishmania 

braziliensis (Silveira, Kemmlmeier, 1995). Entretanto, a antigenicidade destas moléculas 

é pouco explorada, principalmente para aplicação em testes para o diagnóstico 

laboratorial da LV. Muitas dificuldades estão associadas a utilização desses antígenos em 

testes laboratoriais, entre as quais destacam-se o isolamento, a caracterização e a 

quantificação dos mesmos. 

 

3.5.3.2 Detecção de anticorpos 

 

  O ELISA é um teste imunoenzimático utilizado na detecção de anticorpos 

(método indireto) e antígenos (método direto), seu resultado é expresso 

quantitativamente, através da leitura de densidade ótica de amostras testadas, 

classificando-as como negativas, indeterminadas e positivas através do estabelecimento 

de faixas e limites de reatividade calculados a partir da padronização específica para cada 

conjunto diagnóstico produzido e comercializado (Solano-Galeno et al., 2009).  
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A primeira descrição da utilização de ELISA no diagnóstico da LV foi realizada 

por Hommel em 1978, em amostras humanas e caninas previamente testadas por RIFI, 

em que a comparação dos resultados indicou bons índices de concordância entre as 

técnicas (Hommel et al., 1978). Imunoglobulinas como IgM, IgE e IgA, e ainda 

subclasses de IgG podem ser detectadas por ELISA e seus níveis podem estar associados 

a diferentes estágios da LV (Elassad et al., 1994; Anan et al., 1999; de Freitas et al., 2012). 

Variações são encontradas na metodologia convencional empregada na realização de 

ELISA no diagnóstico da LV, entre as quais destacam-se a determinação de avidez de 

IgG (Redhu et al., 2006). 

 A técnica de dot ELISA, também pode ser utilizada na detecção de anticorpos 

anti-leishmania como demonstrado por Pappas et al. em 1985, através da adsorção de 

formas promastigotas íntegras em membrana de nitrocelulose. Parâmetros de qualidade, 

como sensibilidade e especificidade em dot ELISA foram avaliados através da 

reprodutibilidade interteste entre métodos como RIFI, ELISA e DAT, em amostras 

positivas e negativas para LV e outras doenças parasitárias e afirmou o potencial positivo 

de aplicação desse teste (Senaldi et al., 1996). Apesar de se mostrar como um teste 

promissor, há relatos de baixa especificidade de resultados atribuídos a reatividade 

cruzada com anticorpos específicos a outros tripanossomatídeos (Pappas et al., 1985). As 

variações relacionadas à especificidade e sensibilidade da técnica de dot ELISA para o 

diagnóstico da LV, estão associadas principalmente ao antígeno utilizado e pode ser 

minimizada pela escolha de antígeno solúvel em alternativa a utilização de formas 

promastigotas íntegras, resultando em maior reprodutibilidade de resultados entre 

métodos como RIFI e DAT (Vercammen et al., 1998).  

 A técnica de Western Blot é considerada extremamente sensível e específica, a 

qual fornece detalhes sobre a constituição antigênica do agente analisado através da 

detecção de anticorpos e revelação por conjugados específicos em procedimento 

considerado simples (Kar, 1995). O uso da técnica de Western Blot para o diagnóstico da 

LV está descrito em estudo que avaliou a detecção de anticorpos anti-leishmania em 

amostras de cães com infecção natural e experimental e mostrou maior especificidade em 

relação à técnica de RIFI, tendo como consequência a diminuição de resultados falsos-

positivos (Vargas-Duarte et al., 2009). Apesar da alta especificidade da técnica, este 

método demanda estrutura e tempo para sua realização e em geral está restrito a centros 

de pesquisa. 
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 O uso da RIFI para o diagnóstico da LV consiste na detecção de anticorpos através 

de conjugado marcado com fluoresceína ligado a uma imunoglobulina espécie-específica 

(Ministério da Saúde, 2006). Seu resultado é expresso em títulos determinados pela 

diluição da amostra, sua interpretação recomenda que na presença de títulos baixos seja 

realizado um novo exame após 30 dias (Ministério da Saúde, 2016). A RIFI pode ser 

utilizada como um teste confirmatório, servindo como contraprova para o teste de ELISA 

positivo, já que os dois testes são baseados em princípios distintos (Gontijo, Melo, 2004; 

Távora et al., 2007). A utilização da RIFI no diagnóstico da LV vem sendo 

constantemente questionada em relação a sua capacidade real de diagnóstico, ou seja, na 

identificação e separação de resultados verdadeiros positivos e verdadeiros negativos, em 

que resultados falsos positivos podem estar associados a utilização de antígenos não 

específicos (L. (L.) major) e reatividade cruzada com outras zoonoses (Alves, Bevilacqua, 

2004). A aplicação da RIFI no diagnóstico da LV deve basear-se em aspectos como as 

variáveis do teste de escolha, como por exemplo, o ponto de corte utilizado e os valores 

preditivos do teste em questão, definindo inicialmente o objetivo final a ser elucidado, 

considerando aspectos como sensibilidade e especificidade, minimizando a presença de 

resultados falsos positivos ou negativos (Silva et al., 2009).  

 A imunocromatografia, também conhecida como teste rápido é baseado na 

detecção de anticorpos específicos em amostras de soro, utilizando como suporte sólido 

do teste, membranas de nitrocelulose (Singh, 2006; Sivakumar, 2006). Este método, 

apresenta como vantagem sua aplicação em estudos de campo e em áreas que apresentam 

limitações estruturais, seu resultado é expresso qualitativamente dispensando o uso de 

equipamentos e é obtido por meio de visualização dos resultados em membrana de 

nitrocelulose, os principais antígenos comerciais disponíveis para estes testes são o rK39 

e o rKE16 (Singh, 2006; Sivakumar, 2006). O uso dos testes imunocromatográficos é de 

grande importância para o auxílio no diagnóstico da LV, entretanto sua utilização deve 

ser sempre feita em conjunto com a avaliação clínica (Cunningham, 2002). 

 Outro teste utilizado na detecção de anticorpos na LV é o DAT, que consiste na 

incubação de amostras de soro com promastigotas de leishmania marcadas com corante 

e incubação por pelo menos 16 horas, este período de incubação possibilita a reação 

antígeno-anticorpo, identificando o processo pela presença ou ausência de aglutinação, 

este teste tem como vantagem bons níveis de sensibilidade e especificidade, porém tem a 
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desvantagem de longo período de incubação e o fato de a técnica ser relativamente 

dispendiosa (Srivastava et al., 2011).  

 

3.5.3.3 Detecção de antígenos 

 

Em algumas situações, a detecção de anticorpos anti-leishmania pode não ser 

suficiente para o diagnóstico laboratorial da doença, principalmente quando não há 

associação de resultado positivo e a presença de sinais clínicos, nestes casos o mais 

indicado seria a detecção de antígenos circulantes (Davies et al., 2003). Testes de 

detecção de antígenos são mais específicos que os testes de detecção de anticorpos, já que 

não ocorre reatividade cruzada e os mesmos distinguem infecções presentes de infecções 

passadas (Chappuis et al., 2007). Os testes de detecção de antígenos oferecem uma 

alternativa aos métodos de detecção de anticorpos, especialmente em pacientes 

imunocomprometidos, como em pacientes com coinfecção leishmania-HIV, os quais  

apresentam produção de anticorpos deficiente (Riera et al., 2004; Sundar et al., 2005).  

Apesar de todas as vantagens relacionadas a detecção de antígenos, para o 

diagnóstico laboratorial da LV é um método pouco explorado. Essa condição pode estar 

associada a dificuldades relacionadas a detecção de antígenos livres em amostras de soro, 

em que possíveis interferentes como a presença de imunocomplexos circulantes (de 

Carvalho et al., 2013) e ausência de antígenos livres devido a ligação competitiva de 

anticorpos (Sing, Sivakumar, 2003).  

Alternativamente ao uso de amostras de soro, amostras de urina podem ser usadas 

para detecção de antígenos para o diagnóstico da LV através de um teste de aglutinação 

com partículas de látex (Katex) (Rijal et al., 2004; Sundar et al., 2007). Um estudo 

demonstrou a caracterização parcial de antígenos detectados em urina, os quais foram 

identificados como carboidratos antigênicos de baixo peso molecular (5-20 kDa) (Sarkari 

et al., 2002).  

A detecção de antígenos circulantes em amostras de soro para o diagnóstico da 

LV está relatada em teste imunocromatográfico e apresentou 95,8% e 98,7% de 

sensibilidade e especificidade, respectivamente (Gao et al., 2015). A detecção indireta de 
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antígenos também pode ser realizada através da determinação de imunocomplexos 

circulantes em amostras de soro (de Carvalho et al., 2013). Entretanto, a detecção de 

antígenos em amostras de soro para o diagnóstico da LV é pouco explorada (Ferrua et al., 

2009).   
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Amostras 

 

 Amostras de soro de hamster com infecção experimental, cão e homem com 

infecção natural e coelho imunizado contra antígenos de promastigotas de L. (L.) infantum 

chagasi foram utilizadas em nossos experimentos. Essas amostras, pertencem ao banco 

de amostras do Laboratório de Protozoologia do Instituto de Medicina Tropical de São 

Paulo. Todos os procedimentos relacionados a obtenção, uso e manipulação das amostras 

foram aprovados anteriormente pelo Comitê de Pesquisa e Ética e Comitê de Ética em 

Experimentação Animal do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo (no. CE-

IMT/002/29042008). O uso de amostras de cães foi aprovado pela Comissão de Ética no 

uso de animais (no. CEP-ICB 569/12). O uso de amostras humanas foi aprovado pela 

Comissão de Ética em Pesquisas em Seres Humanos (no. CEP-ICB 1098). Todos os 

aspectos relacionados a manutenção e manipulação de animais foram submetidos e 

aprovados pela Comissão de Ética em pesquisa do Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade de São Paulo e Comissão de Ética e Pesquisa do Instituto de Medicina 

Tropical de São Paulo (no. CEP-ICB 182/2012 /no. CEP-IMT/164). 

 Foram testadas em nossos experimentos 3 perfis de amostras de soro, estes grupos 

foram nomeados como infecção experimental, infecção natural e imunização. Para o 

grupo de infecção experimental foram utilizadas 82 amostras de soro de hamster 

(Mesocricetus auratus), entre as quais, 72 amostras são de animais experimentalmente 

infectados e 10 amostras de animais negativos. Para o grupo de imunização foram testadas 

3 amostras de soro de coelhos da raça New Zealand, em que 2 amostras foram obtidas de 

animais imunizados e 1 amostra de coelho negativo. Para o grupo de infecção natural 

foram testadas 101 amostras de soro de cão, sendo 100 amostras positivas e 1 negativa e 

5 amostras humanas positivas e 1 amostra negativa. As amostras negativas foram usadas 

como controle em nossos experimentos, importante ressaltar que a disponibilidade 

quantitativa dessas amostras foi de pelo menos 10 por grupo, exceto para o grupo 

imunizado (somente 1 amostra negativa) e o emprego quantitativo do número de amostras 

variou de acordo com o experimento realizado.     
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 Amostras de soro de cães com infecção natural foram fornecidas pelo laboratório 

de Parasitoses Sistêmicas do Instituto Adolfo Lutz de São Paulo, estas amostras são 

provenientes de inquéritos sorológicos realizados em cidades como Bauru, Caraguatatuba 

e Itupeva. Amostras humanas são provenientes da cidade de Araguaína – Tocantins, área 

considerada endêmica para LV e foram gentilmente cedidas pela Dra. Anette Kelsei 

Partatta. As amostras caninas e humanas foram previamente testadas por técnicas como 

ELISA e RIFI, o que possibilitou a classificação das mesmas como positivas e negativas. 

Todas as amostras de soro foram armazenadas à -20 °C. 

 

4.2 Manutenção in vivo de parasitos L. (L.) infantum chagasi 

 

 A manutenção de parasitos de L. (L.) infantum chagasi CEPA (MHOM/1972/LD) 

foi realizada através de infecção experimental em hamster. Grupos de 10 animais foram 

inoculados por via intraperitoneal com 5 x 107 formas amastigotas em solução salina, 

obtidas de homogenatos de baços de animais anteriormente infectados. O grupo 

experimentalmente infectado foi mantido por 60 dias e eutanasiados por narcose em 

câmara de CO2, imediatamente após esse processo os animais foram submetidos a retirada 

de baço e fígado, após confirmação de infecção e estimativa de carga parasitária, os 

órgãos foram preparados para inóculo de novo grupo para manutenção parasitária e/ou 

para isolamento de formas promastigotas em culturas.  

 

4.2.1 Determinação de carga parasitária em hamster 

 

 A estimativa de carga parasitária em hamsteres experimentalmente infectados 

com formas amastigotas de L. (L.) infantum chagasi, foi realizada de forma individual 

utilizando o método de Stauber e colaboradores (Ott et al., 1967). Para a determinação de 

carga parasitária em baço ou fígado, foram realizados imprints (marcações do órgão em 

lâmina de vidro). As lâminas foram fixadas em metanol absoluto e coradas com solução 

de Giemsa em tampão borato de sódio 0,1 M. A determinação de carga parasitária foi 
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realizada através da observação microscópica do número de formas amastigotas e células 

nucleadas nos imprints de baço ou fígado. Os resultados foram calculados conforme a 

fórmula a seguir: 

 

(
𝑛° 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔𝑜𝑡𝑎𝑠

1000 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑛𝑢𝑐𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
) × 𝑝𝑒𝑠𝑜 ó𝑟𝑔ã𝑜 (𝑚𝑖𝑙𝑖𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠) × 2 × 104  

   

4.3 Manutenção in vitro de promastigotas de L. (L.) infantum chagasi 

 

 Formas promastigotas de L. (L.) infantum chagasi foram isoladas a partir de 

homogenatos de baços de hamsteres experimentalmente infectados como descrito 

anteriormente. O isolamento ocorreu em meio sólido 199 (Sigma®) suplementado com 

hemina, bicarbonato de sódio (Sigma®) e HEPES (Sigma®) em placas de petri, onde o 

homogenato de baço foi incubado com 1 mL de soro fetal bovino (Cultilab®) e mantido 

em estufa com temperatura média de 24 °C. As placas foram mantidas e acompanhadas 

diariamente até a o surgimento de formas promastigotas (período médio de 1 semana). A 

cada 2 dias 1 mL de soro fetal bovino foi adicionado a cultura para evitar seu 

ressecamento. Após a confirmação da presença de formas promastigotas, uma alíquota de 

aproximadamente 500 µL do sobrenadante do meio sólido foi utilizado como matriz para 

a manutenção dos parasitos em meio líquido 199 (Sigma®) suplementado como descrito 

anteriormente. Essas culturas foram mantidas em estufa com temperatura média de 24 °C, 

em garrafas com volume total de 10 mL, contendo 10% de soro fetal bovino e 5% de 

urina humana filtrada, os repiques ocorreram a cada 4 dias.  

 

4.4 Produção de extrato antigênico total  

 

 Foram utilizados dois métodos para obtenção do extrato antigênico total de formas 

promastigotas de L. (L.) infantum chagasi, a comparação desses resultados permitiu 
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identificar aspectos como viabilidade e rendimento das amostras. Culturas de 

promastigotas foram utilizadas para a obtenção de extrato antigênico total, em que foram 

utilizados os volumes totais de garrafas, concentrados por centrifugação a 2.500 rpm por 

10 minutos, o sobrenadante foi desprezado e o pellet ressuspendido em 10 mL de tampão 

PBS estéril, seguido de nova centrifugação a 2.500 rpm por 10 minutos. Os métodos 

usados foram feitos como descrito a seguir: 

 

4.4.1 Tampão de lise 

 

 Para o preparo do extrato antigênico total, o concentrado de promastigotas foi 

ressuspendido em aproximadamente 10 volumes de tampão de lise (Tris- ácido clorídrico 

0,05 M pH 6,0, uréia 4 M, EDTA 5 mM, PMSF 0,5 mM, Cloreto de potássio 0,1 M e 

sodium dodecyl sulfate – SDS 0,5%), seguido de homogeneização constante por 5 

minutos, aquecimento à 65 °C por 15 minutos e centrifugação à 10.000 rpm, com 

utilização do sobrenadante. A quantificação proteica foi realizada e alíquotas foram 

armazenadas à -80 °C.   

 

4.4.2 Sonicação 

 

  Concentrados de promastigotas foram submetidos a sonicação (Sonic 

Dismembrator, Quigley-Rochester® Inc., USA), a 40 ciclos por 5-10 períodos de 30 

segundos em banho de gelo, até lise completa das promastigotas. Em seguida, 

acrescentou-se solução de cloreto de sódio 0,3 M para isotonizar a suspensão, seguido de 

centrifugação a 10.000 rpm por 30 minutos a 4 °C, o sobrenadante foi utilizado como 

antígeno (Camargo et al., 1978). A quantificação proteica foi realizada e alíquotas foram 

armazenadas à -80 °C.   

 



54 
 

4.5 Quantificação de proteínas do extrato antigênico total de promastigotas de L. (L.) 

infantum chagasi 

 

A quantificação de proteínas foi realizada de acordo com o método descrito por 

Bradford (1976). Foram utilizados volumes de 20 µL de extrato antigênico total de 

promastigotas de L. (L.) infantum chagasi, adicionados a volumes de 1 mL de reagente 

de Bradford e 50 µL de hidróxido de sódio 1 M. A leitura foi realizada em 

espectrofotômetro em filtro 595 nm e a quantificação individual das amostras foi 

calculada com base em curva de calibração pré-determinada (albumina) para cada lote de 

reagente de Bradford utilizado.  

 

4.6 Caracterização eletroforética de proteínas do extrato antigênico total de promastigotas 

de L. (L.) infantum chagasi  

 

 A verificação da presença de proteínas do extrato antigênico total de 

promastigotas de L. (L.) infantum chagasi foi realizada através de eletroforese em gel de 

poliacrilamida com dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE), segundo Laemli (1970). Foi 

utilizado um gel de poliacrilamida para separação (10%) e gel de empilhamento (4%). As 

amostras foram homogeneizadas volume a volume (v/v) em tampão de amostra (Tris 60 

mM pH 6,8, SDS 2%, glicerol 10%, azul de bromofenol 0,01% e β-mercaptoetanol), em 

seguida aquecidas a 99 °C por 4 minutos e aplicadas no gel, juntamente com um padrão 

de peso molecular SpectraTM Multicolor Broad Range Protein Ladder (Thermo 

Scientific®, EUA). A corrida eletroforética foi realizada a 100 mA por aproximadamente 

2 horas em tampão de corrida (tris 3%, SDS 1% e glicina 14%). Após a eletroforese, o 

gel foi destinado a coloração ou a transferência. Para a coloração com Comassie Blue 

(Biorad® Laboratories), o gel foi incubado com tampão de fixação (metanol 45% e ácido 

acético 10%) por 1 hora, seguido de incubação com solução de Comassie Blue (0,1% de 

Comassie Blue G-250, 25% de metanol e 5% de ácido acético) sob agitação e incubação 

overnight. Após a coloração, o gel foi submetido a várias lavagens com solução 

descorante (ácido acético 5%, metanol 10% e água ultrapura), até a visualização das 
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bandas. Para a coloração com Prata, o gel foi incubado com solução de fixação em duas 

etapas: 1- (400 mL de metanol 40% e ácido acético 10%) por 30 minutos e 2- (400 mL 

de etanol 10% e ácido acético 5%) por 15-30 minutos. Em seguida o gel foi incubado em 

200 mL de solução de bicromato de potássio 0,0034 M + ácido nítrico 0,0032 N, com 

posterior lavagem com água destilada e incubação em 200 mL de solução de nitrato de 

prata 0,012 M por 15-30 minutos. O gel foi lavado com água destilada e incubado com 

solução de carbonato de sódio 0,28 M (3%) e formaldeído 1,85%. A reação foi 

interrompida através da adição de ácido acético 5%.  

 

4.7 Ensaio de antigenicidade do perfil eletroforético por Western-Blotting   

 

 O perfil eletroforético do extrato antigênico total de formas promastigotas de L. 

(L.) infantum chagasi, foi transferido para membranas de nitrocelulose (Millipore®) 

utilizando sistema úmido de transferência (BioRad® Laboratories), sob corrente elétrica 

constante de 10 volts por 40 minutos em tampão de transferência (tris 250 mM, glicina 

192 mM e metanol 20%), como descrito por Towbin e colaboradores (1979). Após a 

transferência, as membranas foram bloqueadas com tampão PBS 10 mM contendo 5% de 

leite desnatado Molico® por 1 hora em temperatura ambiente sob agitação. Após o 

bloqueio, as membranas foram submetidas a detecção de anticorpos IgG anti-leishmania 

em amostras de soro dos grupos descritos anteriormente, usando diluições adequadas em 

tampão PBS 10 mM com incubação overnight sob agitação à 4 °C, após esse período, as 

membranas foram incubadas com conjugados espécie-específicos marcados com 

peroxidase (anti-hamster IgG; anti-Rabbit IgG; anti-Dog IgG; anti-Human IgG - Sigma®) 

em diluições adequadas por 1 hora em temperatura ambiente sob agitação. A revelação 

da membrana foi realizada com solução de DAB (10 mg de DAB, 10 mL de PBS e 15 µL 

de H2O2), interrompida com a adição de água destilada. Entre as etapas, as membranas 

foram lavadas 3 vezes durante 5 minutos com solução de PBS –Tween 20 a 0,05%. 
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4.8 Detecção de anticorpos IgG anti-leishmania em ELISA 

 

 O teste foi realizado de acordo com metodologia descrita por Venkatesan e 

Wakelin, 1993. Placas de poliestireno com 96 poços (Costar®) foram sensibilizadas com 

extrato antigênico total de promastigotas de L. (L.) infantum chagasi com 10 µg/mL em 

tampão carbonato-bicarbonato de sódio 0,1 M pH 9,5, com incubação overnight em 

câmara úmida a 4 °C. Após a sensibilização as placas foram bloqueadas com 0,3% de 

solução de leite desnatado Molico® em PBS 0,01 M e Tween 20 0,05% (PBSTL) por 1 

hora a 37 °C. Em seguida foram aplicados 100 µL/poço de soro (duplicata) em diluições 

(hamster 1/100; cão, homem e coelho 1/200) com incubação a 37 °C por 1 hora, em 

seguida os poços receberam 100 µL/poço de conjugado espécies-específicos marcados 

com peroxidase (anti-hamster IgG; anti-Rabbit IgG; anti-Dog IgG; anti-Human IgG - 

Sigma®) em diluições adequadas com incubação por 1 hora a 37 °C. A reação foi revelada 

através da adição de 100 µL/poço de solução de OPD (ofenilodiamina 1 mg/mL, H2O2 

0,03% em 20 mL de água destilada) por 30 minutos. A reação foi interrompida através de 

adição de 50 µL de HCL 4 N e a absorbância de cada poço determinada em leitor de 

microplacas (Labsystems Multiskan, MS). As placas foram lavadas 5 vezes com PBSTL 

nos intervalos das etapas mencionadas.  

 

4.9 Seleção de anticorpos IgG por afinidade ao extrato antigênico total de promastigotas 

de L. (L.) infantum chagasi  

 

4.9.1 Precipitação de proteínas do extrato antigênico total por etanol a frio 

 

 Para exclusão de moléculas presentes no tampão de lise utilizado para a obtenção 

do extrato antigênico total de promastigotas de L. (L.) infantum chagasi interferentes para 

o processo de acoplamento de moléculas a partículas magnéticas, foram adicionados 

volumes crescentes de etanol absoluto resfriado à -20 °C. Foram testadas concentrações 

de 20, 30, 40, 50, 60 e 70%, com incubação overnight à -20 °C. Após o período de 
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incubação as amostras foram centrifugadas à 4 °C por 20 minutos à 4.400 rpm, os 

precipitados foram ressuspendidos em tampão carbonato-bicarbonato de sódio 0,1 M pH 

9,5. As concentrações utilizadas foram calculadas utilizando como base os volumes de 

amostra e porcentagens de etanol utilizadas. A escolha de uma concentração ótima de 

trabalho utilizou como parâmetro a comparação entre a concentração inicial e final, em 

que a concentração de 60% mostrou-se ideal para o proposto.    

 

4.9.2 Seleção de anticorpos IgG por afinidade ao extrato antigênico total acoplado a 

partículas magnéticas 

 

 Anticorpos IgG anti-leishmania produzidos em coelho imunizado com extrato 

total de promastigotas de L. (L.) infantum chagasi, foram purificados por afinidade ao 

mesmo perfil antigênico usados na imunização. A purificação por afinidade foi realizada 

utilizando partículas magnéticas comerciais (MagnaBindTM Amine Derivatized Beads, 

Thermo Scientific®), as quais apresentam sítios de ligações amina para acoplamento de 

proteínas via crosslinker BS3 (Thermo Scientific®), que contém um NHS-éster em suas 

extremidades, para a ligação com aminas primárias presentes em moléculas que foram 

acopladas (Figura 3). 
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Fonte: Rodrigues, 2014. 

Figura 3 – Representação esquemática da ligação do crosslinker BS3 com os sítios de amina 

primárias das partículas magnéticas via ligação NHS-éster e reação com os grupos 

aminas de moléculas a serem acopladas. 

 

 Foram usadas 108 partículas/mL em tampão carbonato-bicarbonato de sódio 0,1 

M pH 9,5, incubadas com 1 µL de BS3 1 mM por 20 minutos com agitação constante. 

Após a etapa de ativação, as partículas foram lavadas 3 vezes com 1 mL de tampão 

carbonato-bicarbonato de sódio 0,1 M pH 9,5 utilizando estante magnética (Magnex rack 

Labtest Diagnóstica®, MG, Brasil). As partículas foram ressuspendidas em extrato 

antigênico total de promastigotas de L. (L.) infantum chagasi em tampão carbonato-

bicarbonato 0,1 M pH 9,5 previamente precipitado por etanol, seguida de incubação 

overnight à 4 °C sob agitação constante. O acoplamento foi confirmado através de 

dosagens de proteínas e comparação entre concentração inicial (antes do acoplamento) e 

final (após acoplamento, com dosagem realizada no sobrenadante). Após o acoplamento, 

sítios livres de crosslinker foram bloqueados por glicina pH 7,5. Em seguida as partículas 
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foram novamente lavadas e incubadas com soro de coelho imunizado em diluição 1/20 

em PBS pH 7,2 com incubação por 1 hora em temperatura ambiente sob agitação 

constante. A capacidade de ligação e/ou manutenção de afinidade de anticorpos IgG foi 

avaliada utilizando tampão citrato de sódio pH 5,0 e PBS pH 7,2 como diluentes do soro. 

Após o período de incubação o sobrenadante foi retirado e as partículas magnéticas 

lavadas. Para a eluição de anticorpos IgG selecionados, as partículas foram incubadas 

com 5 mL de tiocianato de amônio 2 M pH 7,5 por 15 minutos em temperatura ambiente 

sob agitação constante. O sobrenadante foi utilizado e a concentração de anticorpos IgG 

foi determinada por ultravioleta em filtro 280 nm.  

 

4.10 Detecção de antígenos de L. (L.) infantum chagasi em ELISA 

 

Amostras de anticorpos IgG anti-leishmania selecionados por afinidade em pH 5,0 

e pH 7,2, foram utilizadas na sensibilização de placas de poliestireno com 96 poços 

(Costar®) em concentração de 1 µg/mL em tampão carbonato de sódio 0,1 M pH 9,5, 

com incubação overnight em câmara úmida a 4 °C. Após a sensibilização as placas foram 

bloqueadas com 1% de solução de BSA (Interlab®) em PBS 0,01 M e Tween 20 0,05% 

por 1 hora a 37 °C. Em seguida foram aplicados 100 µL/poço de diferentes concentrações 

de extrato antigênico total de promastigotas de L. (L.) infantum chagasi ou diluições de 

amostras de soro de hamster (1/100) em duplicatas com incubação a 37 °C por 1 hora, em 

seguida os poços receberam 100 µL/poço de anticorpos IgG anti-leishmania biotinilados 

em diluição 1/100 com incubação por 1 hora a 37 °C. Em seguida foi adicionado 100 

µL/poço de solução de avidina-peroxidase (Sigma®) por 1 hora a 37 °C. A revelação da 

reação ocorreu através da adição de 100 µL/poço de solução de OPD (ofenilodiamina 1 

mg/mL, H2O2 0,03% em 20 mL de água destilada) por 30 minutos. A reação foi 

interrompida através de adição de 50 µL de HCL 4 N e a absorbância de cada poço 

determinada em leitor de microplacas (Labsystems Multiskan, MS). As placas foram 

lavadas 5 vezes com solução de PBST + albumina bovina 1% nos intervalos das etapas 

mencionadas. 
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4.11 Detecção de imunocomplexos circulantes em amostras de soro de hamster com 

leishmaniose visceral experimental 

 

Placas de poliestireno com 96 poços (Costar®) foram sensibilizadas 1 µg/mL de 

anticorpos IgG anti-leishmania selecionados por afinidade em tampão carbonato-

bicarbonato de sódio 0,1 M pH 9,5, com incubação overnight em câmara úmida a 4 °C. 

Após a sensibilização as placas foram bloqueadas com 1% de solução de albumina bovina 

(Interlab®) em PBS 0,01 M e Tween 20 0,05% por 1 hora a 37 °C. Em seguida foram 

aplicados 100 µL/poço de 72 soros de hamster infectados experimentalmente em diluição 

1/100 em duplicata, com incubação a 37 °C por 1 hora. Após a etapa de incubação, foi a 

adicionado 100 µL/poço de conjugado comercial marcado com peroxidase anti-IgG de 

hamster (Sigma®) em diluição 1/10000 por 1 hora a 37 °C. A revelação da reação ocorreu 

através da adição de 100 µL/poço de solução de TMB (Sigma®) por 30 minutos. A reação 

foi interrompida através de adição de 50 µL de HCL 4 N e a absorbância de cada poço 

determinada em leitor de microplacas (Labsystems Multiskan, MS). As placas foram 

lavadas 5 vezes com solução de PBST + albumina bovina 1% nos intervalos das etapas 

mencionadas. 

 

4.12 Determinação de avidez de anticorpos IgG anti-leishmania em amostras com 

leishmaniose visceral experimental e natural 

 

 O método foi realizado como descrito no item 4.8, com a adição de uma etapa 

para avaliação de avidez de anticorpos IgG anti-leishmania contra extrato antigênico total 

e carboidratos de promastigota de L. (L.) infantum chagasi. As amostras foram testadas 

em dois conjuntos de duplicatas, em que uma duplicata foi usada para detecção de 

anticorpos IgG e outra para determinação de avidez de anticorpos IgG. Amostras foram 

testadas inicialmente em diluições fixas (1/100) e posteriormente usando uma curva de 

diluição base 2 (1/100, 1/200, 1/400 e 1/800), tanto para amostras de soro de hamster, 

como para amostras de soro de cão. Logo após o período de incubação de amostras e 

lavagem da placa, cada poço da duplicata destinada a determinação de avidez, recebeu 



61 
 

100 µL de agente caotrópico uréia 6 M com incubação à 37 °C por 15 minutos. A avidez 

de anticorpos IgG foi determinada através da comparação dos valores de absorbância total 

e após eluição por agente caotrópico, em cada amostra testada. Os valores foram 

representados por porcentagem, de acordo com a fórmula a seguir: 

 

(
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑝ó𝑠 𝑒𝑙𝑢𝑖çã𝑜 

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
) × 100 

 

4.13 Isolamento de frações contendo moléculas de alto e baixo peso do extrato antigênico 

total de promastigotas  

 

 O extrato antigênico total de promastigotas de L. (L.) infantum chagasi obtido por 

ação de tampão químico lisante, foi filtrado em membrana de policarbonato 0,2 µM 

(Millipore®) e aplicado em resina Sephadex® G - 25 (Sigma®) em coluna de 10 mL. A 

purificação foi realizada em sistema automatizado LPLC, ÄKTA prime (GE 

Healthcare®) pelo método de exclusão molecular, utilizando como tampão de corrida 

uma solução de tampão carbonato de sódio 0,1 M pH 9,5. As frações foram coletadas em 

um fluxo de 0,5 mL/minuto com volume de 0,5 mL por tudo de coleta. O volume de cada 

tubo coletado foi dosado em espectrofotômetro em filtro de absorção 280 nm e a presença 

de sais foi determinada através de medição de condutividade da amostra.  

 

4.13.1 Dosagem de carboidratos presentes no extrato antigênico total  

 

A quantificação de carboidratos foi fundamentada no método de dosagem do 

ácido periódico-Schiff com modificações baseadas em estudo realizado por Kicoyne e 

colaboradores (2011). As dosagens foram realizadas em microplaca usando 125 µL de 

amostra, 120 µL de solução de metaperiodato de sódio em ácido acético 7%. As placas 

foram incubadas a 37 °C por 30 minutos. Após o período de incubação foram adicionados 
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100 µL/poço de reagente de Schiff, seguido de incubação por 30 minutos a 37 °C. A 

leitura foi realizada em espectrofotômetro em filtro 540 nm e a quantificação individual 

das amostras foi calculada com base em curva de calibração pré-determinada (galactose 

e/ou glicose) para cada lote de reagente utilizado.  

 

4.14 Isolamento de moléculas de baixo peso  

 

 A fração de moléculas de baixo peso do extrato antigênico total de promastigotas 

de L. (L.) infantum chagasi, obtida pelo método de exclusão molecular anteriormente 

descrito, foi submetida a um novo processo de separação, para exclusão de sais presentes 

na amostra. A amostra foi aplicada em resina Bio-Gel® P-2 (BioRad®) em coluna de 10 

mL, a purificação foi realizada em sistema automatizado LPLC, ÄKTA prime (GE 

Healthcare®) pelo método de exclusão molecular, utilizando como tampão de corrida 

uma solução de tampão carbonato de sódio 0,1 M pH 9,5. As frações foram coletadas em 

um fluxo de 0,5 mL/minuto com volume de 0,5 mL por tudo de coleta. O volume de cada 

tubo coletado foi dosado em espectrofotômetro em filtro de absorção 280 nm e a presença 

de sais foi determinada através de medição de condutividade da amostra.  

 

4.15 Biotinilação de proteínas e carboidratos isolados do extrato antigênico total de 

promastigotas de L. (L.) infantum chagasi 

 

4.15.1 Biotinilação de proteínas  

 

 A biotinilação de proteínas do extrato antigênico total de promastigotas de L. (L.) 

infantum chagasi foi realizada de acordo com instruções fornecidas pelo fabricante 

Thermo Scientific®. Foi preparada uma solução estoque de biotina (EZ – Link NHS – 

LC – Biotin) de 1 mg/mL, em que a proporção entre biotina e proteína foi calculada de 

acordo com a seguinte fórmula:  
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EM: excesso molar 

 

 As devidas proporções entre biotina e proteína foram incubadas por 40 minutos à 

temperatura ambiente com agitação ocasional (intervalos de aproximadamente 5 

minutos). A biotina livre foi bloqueada com 50 µL de solução de glicina 0,1 M pH 7,2. 

As amostras biotinilados foram mantidas à -20 °C até uso, com estabilidade média de 60 

dias. 

 

4.15.2 Biotinilação de carboidratos  

 

 A fração purificada de carboidratos, foi submetida a um processo de oxidação de 

moléculas, pré-requisito ao processo de biotinilação. O condicionamento da amostra foi 

realizado em sistema cromatográfico utilizando resina Bio-Gel® P-2 (BioRad®) em 

coluna de 10 mL em sistema automatizado LPLC, ÄKTA prime (GE Healthcare®), 

utilizando como tampão de corrida uma solução de tampão acetato de sódio 0,1 M pH 

6,0. As frações foram coletadas em um fluxo de 0,5 mL/minuto com volume de 0,5 mL 

por tudo de coleta. Os tubos com presença de carboidratos originaram um pool, essa 

amostra foi tratada com metaperiodato de sódio 10Mm com incubação em banho de gelo 

por 30 minutos ao abrigo da luz. A exclusão de metaperiodato excedente foi realizada em 

sistema LPLC como descrito acima, as amostras contendo carboidratos originaram um 

novo pool e essa amostra foi incubada com 1 mg de biotina (EZ – Link Hydrazide – LC 

– Biotin, Thermo Scientific®), seguido de incubação overnight à 4 °C. Após o período 

de incubação, a amostra recebeu 1 mg de borohidreto de sódio sendo incubada por 1 hora 

em temperatura ambiente para destruir eventuais novas ligações. O protocolo de 

biotinilação de carboidratos foi realizado de acordo com instruções fornecidas pelo 

fabricante Thermo Scientific® a partir de uma solução estoque de biotina 50 mM em 

mL de proteína x (massa de proteína em mg/mL proteína) x (mmol proteína/ massa 

de proteína em mg) x (EM mmol biotina/mmol de proteína) = mmol biotina 
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DMSO, as proporções utilizadas basearam-se nas concentrações inicialmente 

determinadas e o vasto excesso de marcador foi utilizado para garantir uma marcação 

máxima. 

 

4.16 Detecção de proteínas e carboidratos biotinilados em ELISA 

 

 Placas de poliestireno com 96 poços (Costar®) foram sensibilizadas com 

proteínas e carboidratos biotinilados em curvas de diluição seriada base 2 em tampão 

carbonato-bicarbonato de sódio 0,1 M pH 9,5 100 µL/poço, com incubação em câmara 

úmida a 4 °C overnight. As etapas de bloqueio, lavagem, reação avidina-peroxidase, 

revelação e leitura foram realizadas como descritas no item 4.10. 

 

4.17 Avaliação da antigenicidade de proteínas e carboidratos biotinilados em ELISA 

 

Placas de poliestireno com 96 poços (Costar®) foram sensibilizadas com 1 

µg/poço de anticorpos IgG anti-leishmania selecionados por afinidade, em tampão 

carbonato-bicarbonato de sódio 0,1 M pH 9,5. Foram testadas curvas decrescentes (0,01 

– 10 µg/mL) de amostras de proteínas e carboidratos biotinilados, em duplicata usando 

100 µL/poço. As etapas de bloqueio, lavagem, reação avidina-peroxidase, revelação e 

leitura foram realizadas como descritas no item 4.10.  

 

4.18 Conjugação de carboidratos do extrato antigênico total de promastigotas de L. (L.) 

infantum chagasi a moléculas de BSA 

 

 A conjugação entre carboidratos e BSA, foi baseada no método descrito por 

Nakane e Kawoi (1974), modificações foram realizadas. Foi utilizada uma amostra de 

carboidrato purificada como descrito anteriormente. Uma alíquota de amostra contendo 
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carboidratos em tampão acetato de sódio 0,1 M pH 6,0 foi incubada com 1 mg de BSA e 

incubada em temperatura ambiente por 1 hora sob agitação constante. Após o período de 

incubação a amostra recebeu tampão carbonato de sódio 0,5 M pH 9,0 com incubação por 

1 hora em temperatura ambiente sob agitação constante, em seguida foi dissolvido 1 mg 

de borohidreto de sódio, seguida de incubação à 4 °C por 2 horas sob agitação constante. 

Após esse processo, a amostra foi submetida a exclusão de moléculas não conjugadas em 

sistema automatizado LPLC, ÄKTA prime (GE Healthcare®) pelo método de exclusão 

molecular, que utilizou resina Sephadex® G-25 (Sigma®) em coluna de 10 mL. As 

proporções utilizadas basearam-se nas concentrações inicialmente determinadas e o vasto 

excesso foi utilizado. Tubos contendo carboidratos conjugados a BSA originaram um 

pool e essa amostra foi utilizada na detecção de anticorpos IgG anti-leishmania.  

 

4.19 Caracterização eletroforética de carboidratos do extrato antigênico total de 

promastigotas de L. (L.) infantum chagasi conjugados a moléculas de BSA  

 

A presença de carboidratos do extrato antigênico total de promastigotas de L. (L.) 

infantum chagasi, foi demonstrada em SDS-PAGE, segundo Laemli (1970). A 

conjugação entre carboidratos e BSA, permitiu sua avaliação por esse sistema. Foi 

utilizado um gel de poliacrilamida para separação (10%) e gel de empilhamento (4%), as 

amostras foram homogeneizadas v/v em tampão de amostra (Tris 60 mM pH 6,8, SDS 

2%, glicerol 10%, azul de bromofenol 0,01% e β-mercaptoetanol), em seguida aquecidas 

a 99 °C por 4 minutos e aplicadas no gel, juntamente com um padrão de peso molecular 

SpectraTM Multicolor Broad Range Protein Ladder (Thermo Scientific®, EUA). A corrida 

eletroforética foi realizada a 100 mA por aproximadamente 2 horas em tampão de corrida 

(tris 3%, SDS 1% e glicina 14%). O gel foi incubado por 1 hora com ácido tricloroacético 

12,5%, em seguida lavado com água destilada e incubado por 1 hora com solução de 

periodato de sódio 1% em ácido acético 3%. Após o processo de oxidação o gel foi 

incubado com aproximadamente 100 mL de água destilada e incubado overnight, em 

seguida incubado por 1 hora com reagente de Schiff e lavado com solução de 

metabissulfito de sódio 0,5%.  A coloração de carboidratos foi realizada de acordo com a 

técnica descrita por Korn e Wright (1973), com modificações. 
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4.20 Antigenicidade de fração de carboidratos conjugados a moléculas de BSA 

 

Placas de poliestireno com 96 poços (Costar®), foram sensibilizadas com curvas 

decrescentes utilizando diluição seriada base 2 de carboidratos conjugados a BSA, em 

tampão carbonato-bicarbonato de sódio 0,1 M pH 9,5. Foram testadas amostras de soro 

de coelho imunizado em diluição 1/200 em duplicata usando 100 µL/poço, em seguida 

foi adicionado 100 µL/poço de conjugado comercial anti-IgG de coelho marcado com 

peroxidase (Sigma®) e a placa incubada por 1 hora a 37 °C. As etapas de bloqueio, 

lavagem, revelação e leitura foram realizadas como descritas no item 4.8. 

 

4.21 Detecção de anticorpos IgG anti-leishmania reativos a proteínas e carboidratos 

 

Placas de poliestireno com 96 poços (Costar®) foram sensibilizadas com curvas 

decrescentes, utilizando diluição seriada base 2 de frações de proteínas e carboidratos 

conjugados a BSA em tampão carbonato-bicarbonato de sódio 0,1 M pH 9,5. Foram 

testadas amostras de soro de coelho imunizado em diluição 1/200 em duplicata usando 

100 µL/poço, em seguida foi adicionado 100 µL/poço de conjugado comercial anti-IgG 

de coelho marcado com peroxidase (Sigma®) em diluição 1/10000 e a placa incubada 

por 1 hora a 37 °C. As etapas de bloqueio, lavagem, revelação e leitura foram realizadas 

como descritas no item 4.8.   

 

4.22 Determinação de incremento de anticorpos IgG para carboidratos antigênicos de 

promastigotas de L. (L.) infantum chagasi 

 

A determinação de incremento de IgG em ELISA foi realizada de acordo com 

protocolo por nós padronizado em estudo anterior (de Carvalho et al., 2013). Amostras 

de soro de hamster com infecção experimental foram testadas em ELISA convencional e 

ELISA com fase dissociativa para imunocomplexos circulantes, técnica denominada 
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ELISA dissociativo. Placas de poliestireno com 96 poços (Costar®) foram sensibilizadas 

com concentrações fixas (diluição 1/2000) de carboidratos do extrato antigênico de 

promastigotas de L. (L.) infantum chagasi em tampão carbonato-bicarbonato de sódio 0,1 

M pH 9,5. Amostras de soro de hamster com infecção experimental foram testadas em 

diluição 1/100 100 µL/poço e distribuídas em 2 duplicatas, em que uma foi usada para o 

ELISA convencional e outra para o ELISA dissociativo, em seguida as amostras 

receberam 25 µL/poço de glicina 0,1 M pH 2,5 com incubação por 5 minutos a 

temperatura ambiente sob agitação constante. A reação foi neutralizada com 25 µL 

tris/HCL 0,25 m pH 8,8, seguido de incubação por 1 hora a 37 °C, em seguida foi 

adicionado 100 µL/poço de conjugado comercial anti-IgG de hamster marcado com 

peroxidase (Sigma®) em diluição 1/10000 e a placa incubada por 1 hora a 37 °C. As 

etapas de bloqueio, lavagem, revelação e leitura foram realizadas como descritas no item 

4.8. Os resultados foram analisados através da determinação de médias das duplicatas 

para cada amostra no ELISA convencional e ELISA dissociativo, em que o incremento 

de anticorpos IgG após dissociação é determinado pelo seguinte cálculo: 

 

absorbância ELISA 

dissociativo 
- absorbância ELISA 

convencional 
= Incremento de anticorpos 

IgG anti-leishmania 

 

 Importante ressaltar que o incremento de anticorpos IgG após dissociação de 

imunocomplexos pode ser expressado através do aumento da absorbância e/ou 

porcentagem. 

 

4.23 Análise estatística 

 

 As análises estatísticas foram feitas utilizando o software GraphPad Prisma 5.0 

(GraphPad Prisma®, San Diego – Califórnia, USA). A correlação dos resultados está 

expressa através de r2 e foram considerados significativos comparações entre resultados 

cuja a probabilidade de igualdade foi menor 5% (p<0.05).   
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Caracterização de extrato antigênico total de promastigotas de L. (L.) infantum 

chagasi 

 

5.1.2 Comparação de eficiência antigênica de extrato total obtidos por sonicação e ação 

de tampão químico 

 

Os extratos totais obtidos de promastigotas de L. (L.) infantum chagasi, foram 

avaliados considerando a manutenção de suas antigenicidades usando curvas com 

concentrações decrescentes (1– 0,07 µg/poço). Os resultados foram comparados e 

mostraram-se semelhantes, como demonstrado no Figura 4.  
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Figura 4 - Detecção de anticorpos IgG por amostras de extrato total de promastigotas obtidas por 

sonicação (linha contínua e círculo fechado) e por ação de tampão químico (linha 

tracejada e círculo aberto). A detecção de anticorpos foi realizada em concentrações 

decrescentes de antígeno. 

 

 A comparação da eficiência entre as amostras de antígenos testadas, evidenciou 

concentrações mínimas dos mesmos, necessárias para detecção de anticorpos IgG pelos 

sistemas. Os resultados foram analisados utilizando um intervalo de confiança de 95%. A 

comparação entre os resultados não evidenciou diferença significativa entre os pontos das 

curvas testadas entres os extratos totais avaliados. Considerando a praticidade do método, 

o antígeno lisado por tampão químico foi escolhido para nossos experimentos.   

 

5.1.3 Caracterização eletroforética de proteínas de promastigotas de L. (L.) infantum 

chagasi 

 

 Após a definição do método de obtenção de extrato antigênico total de 

promastigotas através do uso de tampão químico, o perfil da mobilidade eletroforética de 
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seus constituintes proteicos foi testado em sistema SDS PAGE em diferentes 

concentrações. As concentrações foram testadas de forma decrescente usando 16, 12, 8, 

4, 2, 1, 0,5 e 0,24 µg/poço. Os resultados podem ser visualizados na Figura 5.  

 

 

Figura 5 - Eletroforese em SDS PAGE.  PM – Padrão molecular; 1 – 8 diferentes concentrações 

de extrato total de promastigotas de L. (L.) infantum chagasi (16, 12, 8, 4, 2, 1, 0,5 e 

0,24 µg/poço).  

 

O perfil eletroforético do extrato total de promastigotas foi testado em diferentes 

concentrações e mostrou múltiplas bandas após coloração, evidenciando proteínas de 

pesos moleculares variados distribuídas entre 15-35 kDa e 40-100 kDa, as bandas de 

maior destaque no gel encontram-se entre 50-70 kDa. A curva de diluição do extrato total 

permitiu padronizar e identificar concentrações de trabalho e as mais evidentes foram 16, 

12 e 8 µg. 
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5.1.4 Antigenicidade de perfil eletroforético de extrato antigênico total de promastigotas 

de L. (L.) infantum chagasi em grupos controles de amostras com infecção 

experimental, natural e imunização 

 

 Após eletroforese do extrato antigênico total de promastigotas, a transferência de 

proteínas foi realizada para uma membrana de nitrocelulose, a qual foi usada para 

avaliação de antigenicidade pelo método de Western-Blotting através da detecção de 

anticorpos IgG em amostras com infecção natural, experimental e imunizados, como 

demonstrado na Figura 6. Foram selecionadas amostras de soros, entre as quais foram 

usadas 5 amostras com evolução progressiva na detecção de IgG durante a infecção 

experimental em hamster com coletas aos 15, 30, 45, 60 e 90 dias de infecção, 10 amostras 

positivas com infecção natural, sendo 5 amostras de cão e 5 amostras humanas e 2 

amostras de coelhos imunizados. Para cada grupo, 1 amostra negativa foi usada como 

controle. 

 

 

Figura 6 - Detecção de anticorpos IgG anti-leishmania por Western-Blotting em amostras de soro 

com infecção experimental, natural e imunização. Avaliação de antigenicidade de 

extrato total de promastigotas de L. (L.) infantum chagasi. 

 

 A detecção de anticorpos IgG foi realizada pelo perfil de bandas do extrato 

antigênico total de promastigotas evidenciados na eletroforese e indicou reatividade a 

várias proteínas. Essas proteínas, apresentaram variação na intensidade de reatividade à 

anticorpos IgG. Proteínas entre ~15 kDa e ~70 kDa mostraram-se mais reconhecidas por 
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anticorpos, com bandas mais intensas e presentes na maioria das amostras, contudo outras 

proteínas de menor antigenicidade foram também identificadas. 

  

5.1.5 Detecção de anticorpos IgG anti-leishmania em grupos controles de amostras com 

infecção experimental, natural e imunização 

 

 Após a confirmação de antigenicidade do extrato antigênico total de promastigotas 

de L. (L.) infantum chagasi, a detecção de anticorpos IgG foi realizado por ELISA, como 

demonstrado no Figura 7. Os cut-off’s das reações foram calculados utilizando um 

intervalo de confiança de 95% e estão representados por uma média. 
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Figura 7 - Detecção de anticorpos IgG anti-leishmania. A - Cada ponto refere-se a uma medida 

de sorologia individual em amostras de cão, homem, hamster e coelhos. A linha 

tracejada separa amostras positivas de negativas. B – Detecção de anticorpos IgG em 

hamsteres experimentalmente infectados aos 15, 30, 45, 60 e 90 dias de infecção e 

cada ponto representa a sorologia de um período de infecção. 
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 A detecção de anticorpos IgG anti-leishmania por ELISA nos grupos com 

infecção natural (cão e homem) e imunizado (coelhos) apresentaram perfis definidos, com 

resultados positivos e negativos. As amostras do grupo com infecção experimental 

(hamsteres), apresentaram um perfil de reatividade diversificado, condição associada a 

evolução da infecção. Aos 15 dias de infecção a detecção de anticorpos IgG foi 

relativamente baixa, porém mais elevada quando comparada ao controle negativo. A 

detecção de IgG anti-leishmania elevou-se gradualmente quando associada a progressão 

temporal da infecção. Esta definição dos grupos mostrou-se importante para estabelecer 

controles utilizados nos testes aqui descritos. 

 

5.2 Seleção de anticorpos IgG anti-leishmania em soro de coelho imunizado com extrato 

total de promastigotas de L. (L.) infantum chagasi  

 

 Anticorpos IgG anti-leishmania foram selecionados por afinidade ao extrato 

antigênico total de promastigotas de L. (L.) infantum chagasi previamente precipitado por 

etanol e acoplado a partículas magnéticas como descrito em métodos. A influência do pH 

durante o processo de seleção de anticorpos IgG específicos presentes em soro de coelho 

hiperimune foi avaliada em duas condições distintas (pH 7,2 e pH 5,0). Após os processos 

de eluição, as concentrações de anticorpos IgG foram estimadas por filtro ultravioleta e 

placas de ELISA foram sensibilizadas com quantidades decrescentes (1; 0,5; 0,25; 0,12; 

0,06; 0,03; 0,01 e 0,005 µg/poço) e como controle positivo para a reação foi usada uma 

amostra de soro de coelho imunizado em diluição 1/1000. A presença de anticorpos IgG 

específicos após os processos de eluição (pH 7,2 e pH 5,0), foram reveladas por 

conjugado espécie-específico em ELISA. Os resultados estão demonstrados no Figura 8. 
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Figura 8 - Detecção de anticorpos IgG anti-leishmania por ELISA. A linha contínua com 

quadrado representa níveis de IgG pH 7,2 e a linha contínua com triangulo representa 

níveis de IgG pH 5,0. O controle da reação está representado pela linha tracejada, 

equivalente a amostra de soro de coelho hiperimune para L. (L.) infantum chagasi. 

 

 Os resultados mostram que a detecção de anticorpos IgG anti-leishmania foi 

proporcional a curva de sensibilização usada e maiores níveis foram encontrados para a 

amostra selecionada em pH 7,2, quando comparada a amostra selecionada em pH 5,0. Os 

resultados foram analisados através de regressão linear e a comparação entre os dados 

mostrou alta significância com p<0,0002 e p<0,0001 e alta correlação de Pearson com r2 

de 0,91 e r2 0,93, para as amostras com reação em pH 7,2 e pH 5,0, respectivamente.  

A viabilidade de anticorpos IgG anti-leishmania foi identificada através de 

detecção de reatividade ao extrato antigênico total de promastigotas, em que foram 

utilizadas curvas com quantidades decrescentes (1; 0,5; 0,25; 0,12; 0,06; 0,03; 0,01 e 
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0,005 µg/poço) em ELISA. Uma amostra de soro de coelho hiperimune em diluição 1/200 

foi utilizada como controle positivo da reação, como demonstrado no Figura 9. 

 

 

Figura 9 - Detecção de anticorpos IgG anti-leishmania em ELISA. As linhas e seus respectivos 

pontos referem-se a concentrações de IgG detectadas por extrato antigênico total de 

promastigotas em amostra de soro hiperimune de coelho (1/200) representada pela 

linha tracejada e em amostras de IgG eluídas após seleção em pH 7,2 e pH 5,0 

representadas pelas linhas contínuas com quadrado e triângulo, respectivamente. 

 

 Os resultados mostraram que a capacidade de reação a diferentes concentrações 

do extrato antigênico total nos dois perfis de anticorpos (selecionados em pH 7,2 e pH 

5,0) foi semelhante, apresentando alta significância com p<0,001 e p<0,001 e alta 

correlação de Pearson com r2 = 0,89 e r2 = 0,90, respectivamente. Como esperado, a 

amostra hiperimune usada como controle apresentou altos níveis de reatividade.    
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5.3 Detecção de antígenos do extrato antigênico total de promastigotas de L. (L.) infantum 

chagasi em ELISA sandwich 

 

Anticorpos IgG anti-leishmania selecionados por afinidade, foram testados em 

ELISA na captura de antígenos do extrato total de promastigotas de L. (L.) infantum 

chagasi. Amostras de anticorpos IgG anti-leishmania de coelho imunizado e selecionados 

em pH 7,2 e pH 5,0 foram usadas na sensibilização de placas de ELISA em diferentes 

concentrações (1, 0,1 e 0,01 µg/poço) e avaliadas em relação a capacidade de captura a 

antígenos de leishmania. A captura de antígeno foi realizada utilizando curvas com 

concentrações decrescentes (1, 0,5, 0,25, 0,12, 0,06, 0,03 e 0,01 µg/poço). Os resultados 

podem ser visualizados no Figura 10. 
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Figura 10 - Curva de detecção de antígenos do extrato total de promastigotas de L. (L.) infantum 

chagasi por anticorpos IgG selecionados em pH 7,2 e 5,0 em ELISA. Os pontos 

referem-se às concentrações de antígeno. As linhas contínuas representam amostras 

de IgG pH 7,2 e o círculo, quadrado e hexágono fechados, equivalem as 

concentrações de 1, 0,1 e 0,01 µg, respectivamente e as linhas pontilhadas 

representam amostras de IgG pH 5,0 e a pirâmide invertida, círculo e quadrado 

abertos, equivalem as concentrações de 1, 0,1 e 0,01µ, respectivamente. 

 

Os resultados indicam, que a captura foi proporcional a curva de antígenos testada 

para a concentração de 1 µg de IgG pH 7,2 e 5,0. Nas menores concentrações de IgG pH 

7,2 e 5,0 (0,1 e 0,01 µg/poço) a captura de antígenos limitou-se as maiores concentrações 

de antígeno testado (0,12 – 1 µg/poço). Entretanto, todas as concentrações de IgG testadas 

apresentaram maior capacidade de detecção para maiores concentrações de antígeno (1 

µg/poço). Os resultados foram analisados usando um intervalo de confiança de 95% e 

apresentaram alta correlação de Pearson com r2 = 0,95, 0,98, 0,97, 0,97, 0,97 e 0,98, para 

as concentrações de 1, 0,1 e 0,01 µg de IgG selecionada em pH 7,2 e 1, 0,1 e 0,01 µg de 

IgG selecionada em pH 5,0, respectivamente.  

Vale ressaltar que as concentrações de 1 µg de IgG anti-leishmania selecionados 

em pH 7,2 e 5,0 foram capazes de detectar concentrações mínimas de antígeno, 
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confirmando desta maneira seu potencial de detecção. Concentrações 0,1 e 0,01 µg/ml 

usadas na sensibilização mostraram maior reatividade de captura nas concentrações de 1, 

0,5 e 0,25 µg/mL de antígenos testados. A reatividade apresentada por anticorpos 

selecionados em pH 5,0 sugerem que este perfil pode apresentar maior potencial de 

afinidade e/ou avidez. 

 

5.4 Detecção de antígenos circulantes em amostras de soro de hamsteres com infecção 

experimental em ELISA sandwich  

 

Após a constatação de características específicas relacionadas a diferentes perfis 

de afinidade e avidez por anticorpos IgG anti-leishmania durante a o processo de seleção, 

testes de captura para antígenos presentes no extrato total de promastigotas de L. (L.) 

infantum chagasi foram realizados por ELISA. A comparação de eficiência de captura de 

antígenos entre anticorpos IgG anti-leishmania não mostrou diferença significativa entre 

os perfis para as maiores concentrações utilizadas na sensibilização, como descrito 

anteriormente, entretanto quando consideramos o potencial de aplicação e rendimento das 

amostras optamos por trabalhar com anticorpos selecionados em pH 7,2, já que essa 

fração contém o perfil geral de anticorpos IgG anti-leishmania presentes, inclusive o perfil 

observado na seleção em pH 5,0. 

 Amostras de soro de hamster com infecção experimental aos 15, 30, 45, 60 e 90 

dias, foram submetidas a detecção de antígenos circulantes em ELISA sandwich. Os 

resultados estão demonstrados no Figura 11. 
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Figura 11 – Captura de antígenos circulantes por anticorpos IgG anti-leishmania purificados por 

afinidade em ELISA. Cada ponto representa uma amostra de soro de hamster 

experimentalmente infectados aos 15, 30, 45, 60, 90 dias após a infecção. O intervalo 

no eixo y representa o cut-off da reação. 

 

Foram detectados antígenos circulantes em 8 amostras em diferentes períodos de 

infecção. A positividade para os períodos pós infecção foi de 10% (1/10) aos 15 dias, 

27,8% (5/18) aos 30 dias e 5,9% (1/17) aos 60 e 90 dias. Não foram encontradas amostras 

positivas para o período de 45 dias após infecção.  

 

5.5 Detecção direta de imunocomplexos circulantes em amostras de soro de hamster com 

infecção experimental em ELISA sandwich  

 

 Considerando os dados obtidos para a detecção de antígenos circulantes e 

anticorpos IgG anti-leishmania, a detecção de imunocomplexos circulantes foi realizada 

em 72 amostras de soro de hamster coletadas aos 15, 30, 45, 60 e 90 dias após infecção 
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experimental. Placas de ELISA foram sensibilizadas com 1 µg/mL de anticorpos IgG 

anti-leishmania selecionados por afinidade, o experimento ocorreu como descrito em 

métodos.  Os resultados estão demonstrados no Figura 12. 

 

 

Figura 12 – Detecção de imunocomplexos circulantes em amostras de soro de hamster infectados 

experimentalmente com L. (L.) infantum chagasi. Cada ponto representa uma 

amostra e o intervalo no eixo y o cut-off da reação. 

 

 Os resultados foram submetidos a um valor de cut-off calculado com base em 

resultados de amostras de soros negativos e utilizou um intervalo de confiança de 95% e 

mostrou a detecção de imunocomplexos circulantes não dissociados em 13,8% das 

amostras testadas. A análise da presença de imunocomplexos circulantes não dissociados 

nos períodos pós infecção está demonstrada no Figura 13.  
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Figura 13 – Presença de imunocomplexos circulantes aos 15, 30, 45, 60 e 90 dias após infecção. 

Cada ponto representa uma amostra e o intervalo no eixo y o cut-off da reação. 

 

 A análise dos resultados para cada período pós infecção mostrou a presença de 

imunocomplexos circulantes não dissociados em uma parcela das amostras testadas. Os 

resultados mostraram-se positivos em 16,6% (3/18) aos 30 dias, 30% (3/10) aos 45 dias, 

11,7% (2/17) aos 60 dias e 5,9% (1/17) aos 90 dias após infecção. A maior porcentagem 

encontrada foi aos 30 e 45 dias após infecção. Aos 15 dias de infecção não foram 

encontradas amostras positivas.  
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5.6 Avidez de anticorpos IgG anti-leishmania 

 

5.6.1 Avidez de anticorpos IgG em amostras de soro de hamster com leishmaniose 

visceral experimental 

 

 Após a análise de resultados para os testes de captura de antígenos e 

imunocomplexos circulantes, a determinação do perfil de avidez de anticorpos IgG anti-

leishmania mostrou-se como informação importante para o seguimento de nossos 

experimentos. Amostras de soro de hamster com infecção experimental foram submetidas 

à detecção de anticorpos IgG anti-leishmania e determinação de avidez por ELISA. Foram 

testadas amostras de soro obtidas aos 15, 30, 45, 60 e 90 dias após infecção, os resultados 

estão representados no Figura 14. 
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Figura 14 - Evolução média de IgG anti-leishmania em hamsteres infectados experimentalmente 

com L. (L). infantum chagasi em associação com valores médios de avidez. Símbolos 

redondo e linha tracejada mostram a evolução da sorologia para anticorpos IgG e o 

símbolo quadrado e linha contínua mostram valores para avidez. As barras 

representam o desvio padrão das amostras testadas. 

 

A evolução na detecção de anticorpos IgG anti-leishmania nos animais 

experimentalmente infectados é evidente ao longo do período analisado. Nota-se um 

aumento significativo dos níveis de IgG anti-leishmania entre 15 e 30 dias após infecção 

e níveis mais estáveis entre 45 e 90 dias após infecção (P < 0.0005). A determinação de 

avidez mostrou predominância de anticorpos IgG anti-leishmania de alta avidez em todos 

os períodos de infecção, inclusive em períodos iniciais (15 e 30 dias).  
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5.6.2 Avaliação da influência de altas concentrações de anticorpos IgG anti-leishmania 

na determinação da avidez em amostras de soro de hamsteres experimentalmente 

infectados  

 

Considerando os resultados obtidos na determinação de avidez para anticorpos 

IgG anti-leishmania durante a infecção experimental em hamster e a ocorrência de 

frequente hipergamaglobulinemia durante a LV, foi necessário avaliar a influência da 

concentração sérica desses anticorpos nas amostras de soro em ELISA, como descrito em 

métodos. Foram avaliadas 75 amostras de soro de hamster experimentalmente infectados 

com L. (L.) infantum chagasi e cada amostra foi testada em uma curva de diluição com 

quatro pontos distintos e crescentes (1/100, 1/200, 1/400 e 1/800) para detecção de IgG e 

determinação de avidez. Os resultados estão demonstrados no Figura 15. 
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Figura 15 - Avidez de anticorpos IgG anti-leishmania em diluições progressivas de amostras de 

soros em diferentes períodos da infecção experimental em hamster (A-15, B-30, C-

45, D-60 e D-90 dias após infecção). Os pontos representam cada diluição testada 

(1/100, 1/200, 1/400 e 1/800). As amostras em destaque apresentaram aumento na 

porcentagem de avidez para a diluição final em comparação a diluição inicial testada. 

 

Os resultados mostraram diferença entre os pontos de diluições e a influência 

exercida pela diluição afeta diretamente os resultados das amostras testadas. O parâmetro 

utilizado para a classificação das amostras foi o estabelecimento de um valor de corte ou 
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cut-off para a maior diluição da amostra testada. Amostras com valores dentro do 

intervalo de um desvio padrão para mais ou para menos em relação a média das diluições 

foram classificadas como “manutenção”, valores de avidez acima do desvio padrão 

positivo em relação à média foram classificadas como “aumento” e valores de avidez 

abaixo do desvio padrão negativo em relação à média foram classificadas como “queda”.   

Para o grupo nomeado como “manutenção” a curva de diluição testada não alterou 

os resultados de avidez, já para o grupo nomeado como “queda” e “aumento” foi evidente 

a influência da diluição nos resultados de avidez em amostras que apresentaram queda e 

aumento em seus valores quando comparados aos resultados das primeiras diluições 

testadas. Os perfis de amostras classificados como anteriormente descrito, estão 

demonstrados na Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Distribuição do perfil de avidez de anticorpos IgG anti-leishmania em amostras de 

soro de hamster em diferentes períodos de infecção (15, 30, 45, 60 e 90 dias). As 

amostras foram classificadas de acordo com os resultados de avidez obtidos após 

avaliação da diluição testada. 

Perfil de avidez 

pós diluição 

Dias após de infecção  

15 (n=10) 30 (n=18) 45 (n=10) 60 (n=17) 90 (n=17) 

Manutenção 70.0 % 38.9 % 40.0 % 47.1 % 29.4 % 

Aumento 30.0 % 22.2 % 0.0 % 17.6 % 29.4 % 

Queda 0.0 % 38.9 % 60.0 % 35.3 % 41.2 % 

 

 Além da confirmação da presença de anticorpos IgG anti-leishmania de alta 

avidez nos períodos iniciais da infecção experimental em hamster (avidez com valores 

médios de 50% para os períodos de 15 e 30 dias após infecção). O perfil de avidez 

observado foi diversificado para cada e entre os períodos de infecção. O aumento médio 

nos valores de avidez de anticorpos IgG anti-leishmania em amostras do grupo “aumento” 

foi de 12,1% aos 15 dias, 19,4% aos 30 dias, 23,3% aos 60 dias e 16,8% aos 90 dias de 

infecção. Aos 45 dias de infecção não foram observadas amostras com aumento de avidez 

após diluição. 
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5.6.3 Avaliação da influência de altas concentrações de anticorpos IgG anti-leishmania 

na determinação de avidez em amostras de soros de cães com infecção natural  

 

A detecção e determinação da avidez de anticorpos IgG anti-leishmania em 

amostras de cães naturalmente infectados com L. (L.) infantum chagasi foi realizada por 

ELISA como descrito em métodos. Foram avaliadas 100 amostras de soro, testadas 

individualmente em uma curva de diluição com quatro pontos distintos e crescentes 

(1/100, 1/200, 1/400 e 1/800). Os resultados estão demonstrados no Figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 

Figura 16 – Avidez de anticorpos IgG anti-leishmania em amostras de soro de cães com infecção 

natural. As amostras de soro foram testadas em uma curva de diluição, cada ponto 

representa uma diluição (1/100, 1/200, 1/400 e 1/800), as linhas representam a curva 

para cada amostra. A – Grupo de amostras com manutenção de avidez; B – Grupo 

de amostras com aumento de avidez e C – Grupo de amostras com queda de avidez. 
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A avaliação dos resultados de avidez para anticorpos IgG anti-leishmania em 

amostras de soro de cão com infecção natural mostrou 3 perfis, assim como observado 

para amostras de hamster com infecção experimental. Como relatado anteriormente para 

amostras de hamster, o parâmetro utilizado para a análise dos resultados em amostras de 

cães com infecção natural foi o valor de corte ou cut-off para a maior diluição de cada 

amostra testada, em que valores dentro do intervalo de um desvio padrão para mais ou 

para menos em relação a média das diluições foram classificados como “manutenção”, 

valores de avidez acima do desvio padrão positivo em relação à média foram classificados 

como “aumento” e valores de avidez abaixo do desvio padrão negativo em relação à 

média foram classificadas como “queda”. A análise dos resultados mostrou que 47% das 

amostras não foram afetadas pela curva de diluição e mantiveram seus resultados iniciais, 

entretanto 53% das amostras mostraram diferença entre seus resultados iniciais e finais 

na curva de diluição, 18% apresentaram queda e 35% apresentaram aumento progressivo 

das porcentagens de avidez para os pontos de diluições usados.  

 

5.7 Isolamento e identificação de perfis de proteínas e carboidratos presentes no extrato 

total de promastigotas de L. (L.) infantum chagasi  

 

5.7.1 Perfil cromatográfico do extrato total de promastigotas de L. (L.) infantum chagasi  

 

Uma alíquota de extrato antigênico total de promastigotas de L. (L.) infantum 

chagasi, foi submetida a cromatografia em resina Sephadex® G - 25 (Sigma) utilizando 

o método de exclusão molecular (limite de exclusão 1000-5000 kDa). A cromatografia 

permitiu a caracterização da condutividade e a separação de moléculas presentes na 

amostra. Os resultados estão demonstrados na Figura 17. 
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Figura 17 – Perfil cromatográfico em coluna Sephadex G25 de extrato total de promastigotas de 

L. (L.) infantum chagasi. Linha preta contínua representa absorbância por 

ultravioleta (UV 260nm) e linha tracejada vermelha representa a condutividade da 

amostra. 

 

O resultado da cromatografia mostrou a presença de proteínas e sais na amostra 

processada. A detecção por UV mostrou absorbância detectada entre as frações/tubos 4-

13 com maiores concentrações observadas entre as frações/tubos 4-7. A condutividade 

foi presente entre as frações/tubos 7-13 da cromatografia. O perfil de fracionamento 

obtido foi eficiente e mostrou que moléculas de alto peso foram excluídas entre as 

frações/tubos 4-7 sem a presença de condutividade, já moléculas de baixo peso foram 

excluídas entre as frações/tubos 8-13 com a presença de condutividade.  

 

5.7.2 Identificação e quantificação de proteínas e carboidratos em frações do extrato total 

de promastigotas de L. (L.) infantum chagasi processadas em cromatografia de 

exclusão molecular   

 

Para quantificar as frações obtidas a partir de cromatografia anteriormente 

descrita, utilizamos os métodos de Bradford para a determinação de proteínas e o método 

de Schiff para a determinação de carboidratos. As quantificações foram realizadas em 

todas as frações obtidas em cromatografia previamente realizada (Sephadex® G-25 
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(Sigma®)), tanto para a determinação de proteínas como para a determinação de 

carboidratos. Os resultados estão demonstrados na Figura 18. 

 

 

Figura 18 – Determinação e quantificação de proteínas e carboidratos em frações do extrato total 

de promastigotas de L. (L.) infantum chagasi obtidas por cromatografia de exclusão 

molecular. A linha preta contínua representa a determinação de proteínas pelo 

método de Bradford e a linha vermelha tracejada representa a determinação de 

carboidratos pelo método de Schiff. Os pontos representam as frações provenientes 

da cromatografia. 

 

A quantificação de proteínas foi correspondente as leituras obtidas por UV na 

cromatografia e as maiores concentrações foram identificadas entre as frações/tubos 4-7, 

já a quantificação e identificação da presença de carboidratos foi presente entre as 

frações/tubos 8-13. Esses resultados evidenciaram a associação entre as frações/tubos 

com presença de proteínas e carboidratos e os perfis de separação molecular obtidos. 

Esses resultados permitiram também confirmar a relação entre proteínas e moléculas de 

alto peso e a presença de carboidrato e moléculas de baixo peso. 
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5.7.3 Perfil cromatográfico de fração de baixo peso molecular do extrato total de 

promastigotas de L. (L.) infantum chagasi 

 

Após a separação de frações de alto e baixo peso molecular obtidas, foi necessário 

eliminar quaisquer possíveis interferentes presentes na amostra. A condutividade 

detectada na fração composta por moléculas de baixo peso, mostrou-se como um fator 

limitante para o processo de biotinilação e essa fração foi submetida a um novo processo 

de cromatografia utilizando resina Bio-Gel® P-2 (BioRad®) (limite de exclusão 100-

1,800kda), os resultados estão demonstrados na Figura 19. 

 

 

Figura 19 – Perfil cromatográfico em coluna Bio gel P2 de fração de baixo peso molecular do 

extrato total de promastigotas de L. (L.) infantum chagasi obtido em cromatografia 

G25. Linha preta contínua representa absorbância por UV 260nm e linha tracejada 

vermelha representa a condutividade da amostra. 

 

 Assim como observado anteriormente a cromatografia indicou frações com a 

presença de absorbância detectada por UV e a presença de sais demonstrada através da 

condutividade. O resultado da cromatografia mostrou maior absorbância detectada entre 

as frações/tubos 3-5, com sequente queda para as frações. A condutividade foi detectada 
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entre as frações/tubos 6-10. Os resultados indicam que a separação entre as moléculas de 

baixo peso e os sais foi eficiente.   

 

5.7.4 Caracterização de proteínas e carboidratos presentes no extrato total de 

promastigotas de L. (L.) infantum chagasi  

 

Considerando o isolamento de dois perfis de moléculas biológicas a partir da 

separação por exclusão molecular, obtidos em cromatografias de extrato total de 

promastigotas de L. (L.) infantum chagasi, a caracterização destas frações se fez 

necessária. O sistema de escolha foi a marcação destas frações através de conjugação por 

afinidade a grupamentos químicos específicos através da biotinilação, utilizando biotina 

NHS (EZ – Link NHS – LC – Biotin, Thermo Scientific®) para marcação e identificação 

de moléculas proteicas e a biotina Hidrazida (EZ – Link Hydrazide – LC – Biotin, Thermo 

Scientific®) para a marcação e identificação de moléculas de carboidratos.  

 

5.7.5 Detecção de proteínas e carboidratos biotinilados  

 

Frações do extrato total de promastigotas de L. (L.) infantum chagasi contendo 

proteínas e carboidratos foram biotiniladas como descrito em métodos. A eficiência do 

processo de biotinilação foi avaliada através da imobilização dessas moléculas em ELISA 

usando como referência uma curva de diluição seriada (base 2) das frações de proteínas 

e carboidratos. Os resultados estão demonstrados na Figura 20. 
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Figura 20 – Detecção de proteínas e carboidratos biotinilados presentes no extrato total de 

promastigotas de L. (L.) infantum chagasi. Cada ponto representa um ponto de 

diluição. A linha contínua com pontos fechados representa proteínas biotiniladas 

com NHS e a linha tracejada com pontos abertos representa carboidratos 

biotinilados com hidrazida. 

 

 A especificidade para o processo de marcação durante a biotinilação das amostras, 

confirmou a presença de proteínas e carboidratos para as diferentes diluições testadas em 

nossos resultados. Considerando o ponto inicial da curva de diluição para proteínas e 

carboidratos biotinilados, os maiores pontos de diluição apresentaram maiores níveis de 

detecção. Como esperado os níveis de detecção do sistema apresentaram-se de forma 

decrescente e foram correspondentes a curva de diluição testada para proteínas 

biotiniladas (r2 = 0,96), entretanto para carboidratos biotinilados (r2 = 0,85) os intervalos 

para os pontos de diluição apresentaram-se mais uniformes, mostrando menor associação 

para a curva testada. A comparação entre os resultados das curvas de proteínas e 

carboidratos biotinilados evidenciou maior potencial de marcação e sensibilização para 

maiores diluições.  
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5.8 Antigenicidade de proteínas e carboidratos biotinilados  

 

Após a confirmação da presença de proteínas e carboidratos nas frações obtidas a 

partir do extrato total de promastigotas de L. (L.) infantum chagasi através de processos 

de biotinilação específicos, a antigenicidade dessas moléculas foram avaliadas em teste 

de captura para antígenos em ELISA. Amostras de proteínas e carboidratos biotinilados 

foram avaliadas usando uma curva decrescente (0,01 – 10 µg/mL) contra 1 µg/mL de 

anticorpos IgG anti-leishmania selecionados por afinidade. Os resultados estão 

demonstrados na Figura 21. 
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Figura 21 – Detecção de proteínas e carboidratos biotinilados presentes no extrato total de L. (L.) 

infantum chagasi por ELISA de captura. Os pontos representam a curva de diluição 

testada para as amostras. A linha contínua com pontos fechados representa a amostra 

de proteínas biotiniladas e a linha tracejada com pontos abertos representa a amostra 

de carboidratos biotinilados. 
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A curva de detecção foi adequada a curva de antígeno utilizada, tanto para 

proteínas biotiniladas como para carboidratos biotinilados, e os resultados apresentaram 

alta correlação de Pearson com r2 = 0,99 e 0,98, respectivamente. O sistema foi capaz de 

detectar até 0,6 µg antígeno/mL para os dois perfis de biomoléculas. A maior reatividade 

foi observada para proteínas biotiniladas, quando comparado aos resultados obtidos para 

carboidratos biotinilados. Apesar da diferença de reatividade entre as amostras, os 

resultados mostraram que tanto proteínas, como carboidratos isolados do extrato total de 

promastigotas de L. (L.) infantum chagasi possuem antigenicidade específica para 

anticorpos IgG anti-leishmania. 

 

5.9 Captura de antígenos biotinilados (NHS) em amostra de fração composta por 

carboidratos 

 

 A fração de carboidratos foi testada em relação a presença de proteínas através da 

biotinilação específica (NHS) em ELISA de captura, usando diluição seriada base 2 

contra uma concentração fixa de anticorpos IgG anti-leishmania selecionados por 

afinidade e imobilizados em suporte sólido. Foi utilizado como controle da reação uma 

alíquota de carboidratos biotinilados (Hidrazida). Os resultados estão demonstrados no 

Figura 22.   
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Figura 22 – Captura de carboidratos antigênicos biotinilados especificamente com biotina NHS 

e hidrazida em ELISA. As linhas representam a curva de diluição utilizada. Os 

pontos e a linha tracejada representam a fração antigênica composta por carboidratos 

conjugados a biotina Hidrazida e os quadrados e a linha continua representam a 

fração antigênica composta por carboidratos conjugados a biotina NHS. 

 

 A comparação de captura de antígenos biotinilados foi adequada a curva de 

diluição testada quando considerada a fração de carboidrato conjugada a biotina 

Hidrazida, com manutenção de altas absorbâncias detectadas em diluições iniciais (6 

primeiros pontos da curva), apresentando queda gradual para as diluições seguintes. Para 

a fração de carboidrato conjugada a biotina NHS a curva de diluição mostrou detecção de 

antígenos de forma gradual e decrescente. A utilização de carboidratos conjugados a 

biotina Hidrazida em diluição adequada minimiza a interferência causada pela presença 

de glicoproteínas que poderiam interagir via açúcar com o anticorpo, que ocorre em 

maiores concentrações de antígeno. Os resultados das curvas foram analisados e a 

comparação apresentou diferença significativa e a correlação de Person mostrou-se 

adequada com r2 0,88 para carboidratos conjugados a biotina Hidrazida e r2 0,69 para 

carboidratos conjugados a biotina NHS.    
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5.10 Caracterização eletroforética de moléculas de BSA conjugadas a carboidratos  

 

Após a conjugação de moléculas de BSA à carboidratos isolados do extrato total 

de promastigotas de L. (L.) infantum chagasi, o perfil de mobilidade eletroforética foi 

testado em sistema SDS PAGE. Os resultados podem ser visualizados na Figura 23. 

 

 

Figura 23 - Eletroforese em gel de acrilamida 12%.  PM – Padrão molecular; 1 – Carboidrato 

conjugado a BSA corado com Prata; 2 – Carboidrato conjugado a BSA corado com 

Schiff. 

 

O perfil eletroforético da amostra de BSA conjugada a carboidratos foi testado em 

uma única concentração e como esperado evidenciou duas bandas de pesos moleculares 

de ~70 kDa. A utilização da coloração com Prata evidenciou a composição proteica desse 
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glicoconjugado e a coloração de Schiff através do processo de oxidação foi capaz de 

demonstrar a presença de carboidratos.    

 

5.11 Antigenicidade de carboidratos conjugados a BSA  

 

 A formação do glicoconjugado BSA-carboidrato possibilitou a imobilização da 

fração obtida em suporte sólido o que permitiu avaliar seu potencial antigênico. Uma 

curva de diluição (base 2) foi utilizada para a imobilização da amostra de carboidratos 

conjugados a BSA. A reação ocorreu contra soro de coelho imunizado contra extrato total 

de promastigotas de L. (L.) infantum chagasi. Os resultados estão demonstrados na Figura 

24.  

 

 

Figura 24 – Detecção de anticorpos IgG anti-leishmania em amostras de soro de coelho 

imunizado. Os pontos representam a curva de diluição usada na sensibilização da 

amostra de carboidrato conjugado a BSA. EAT – Extrato antigênico total de 

promastigotas de L. (L.) infantum chagasi, utilizado como controle. 
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 Foram testadas duas amostras do complexo carboidrato-BSA nomeadas 1 e 2, e 

uma amostra de extrato antigênico total de promastigotas de L. (L.) infantum chagasi 

como controle da reação. Os resultados mostraram que a imobilização do complexo 

formado pela conjugação de moléculas de carboidrato a moléculas de BSA em suporte 

sólido foi eficiente. A detecção de IgG anti-leishmania ocorreu de forma gradual para a 

curva de diluição de amostras do glicoconjugado carboidrato-BSA e para o extrato 

antigênico total. Maiores níveis de anticorpos IgG anti-leishmania foram observados para 

as maiores concentrações usadas na sensibilização. A amostra de extrato antigênico total 

usada como controle apresentou menores níveis de detecção de IgG anti-leishmania 

quando comparada a amostras do complexo carboidrato-BSA. Não houve diferença 

significativa entre as amostras do complexo carboidrato-BSA testadas para a detecção de 

IgG anti-leishmania, interessante ressaltar que para a curva testada a detecção de IgG anti-

leishmania foi elevada mesmo para maiores diluições usadas na sensibilização.  

 

5.12 Detecção de anticorpos IgG anti-leishmania contra frações isoladas de proteínas e 

carboidratos presentes no extrato total de promastigotas de L. (L.) infantum chagasi 

em amostras de soro de hamster com infecção experimental 

 

Após a confirmação do potencial antigênico apresentado por frações isoladas de 

carboidratos conjugados a BSA e proteínas presentes no extrato total de promastigotas de 

L. (L.) infantum chagasi, amostras de soro de hamster com infecção experimental aos 15, 

30, 45, 60 e 90 dias de infecção foram testadas para detecção de anticorpos IgG anti-

leishmania em ELISA. Os resultados foram analisados de forma geral utilizando todas as 

amostras testadas e a diferença de reatividade encontrada entre as frações antigênicas foi 

também evidenciada através de análise comparativa entre as amostras e estão 

demonstradas no Figura 25. 
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Figura 25 – Detecção de anticorpos IgG anti-leishmania e avaliação de reatividade de amostras 

de soro de hamster entre frações antigênicas isoladas compostas por proteínas e 

carboidratos. Os pontos fechados representam a reatividade a fração antigênica 

proteica e pontos abertos representam reatividade a fração antigênica composta por 

carboidratos. A – Comparação de reatividade total; B – Comparação entre amostras 

mais reativas ao antígeno composto por carboidratos e C – Comparação entre 

amostras mais reativas ao antígeno proteico. 
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A análise da comparação total entre as amostras testadas mostrou maior 

reatividade para o antígeno proteico, com p<0,0001. Diferenças de reatividade entre as 

amostras foram encontradas para as duas frações antigênicas testadas, com 75% (54/72) 

das amostras mais reativas para o antígeno proteico e 23,7% (17/72) das amostras mais 

reativas para o antígeno composto por carboidratos. Não houve diferença de reatividade 

entre as frações antigênicas testadas em 1,3% (1/72) das amostras. A comparação de 

resultados para a detecção de anticorpos IgG anti-leishmania das frações antigênicas 

isoladas compostas por proteínas e carboidratos para cada período após infecção testado 

está demonstrada no Figura 26. 

 

 

Figura 26 – Detecção de anticorpos IgG anti-leishmania em soro de hamster experimentalmente 

infectados. Cada ponto representa uma amostra testada aos 15, 30, 45, 60 e 90 dias 

pós infecção. Círculos fechados representam fração de proteínas e os círculos abertos 

representam fração de carboidratos conjugados a BSA. 

 

Os resultados mostraram diferentes perfis de reatividade entre as frações 

antigênicas testadas (carboidratos e proteínas) para os diferentes períodos pós infecção. 

Foi evidente o aumento na detecção dos níveis de anticorpos IgG anti-leishmania com o 

decorrer da infecção tanto para anticorpos específicos contra proteínas, como para 
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carboidratos. A reatividade observada entre antígenos proteicos e carboidratos foi 

relativamente semelhante entre os períodos e apresentou diferença estatística quando os 

resultados foram comparados, apresentando significância entre os dados para todos os 

períodos pós infecção com p<0,001 e alta correlação de Pearson com r2 0,83. 

A fim de verificar o perfil de avidez específico para as frações de proteínas e 

carboidratos, foram realizados testes para a determinação da avidez de anticorpos IgG 

anti-leishmania em ELISA, os resultados estão demonstrados na Figura 27.     

   

 

Figura 27 – Determinação da avidez de anticorpos IgG anti-leishmania em amostras de soro de 

hamster com infecção experimental ao 15, 30, 45, 60 e 90 dias de infecção. Cada 

ponto representa a média da porcentagem de avidez de IgG para cada período após 

infecção. A linha contínua com pontos abertos representa a avidez de IgG para 

carboidratos e a linha contínua com pontos fechados representa a avidez de IgG para 

proteínas. 

 

 A comparação entre as médias dos resultados de avidez de anticorpos IgG anti-

leishmania para os antígenos proteicos e carboidratos mostrou um perfil de alta avidez 
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(superior a 80%) para todos os períodos após infecção, inclusive aos 15 dias. Houve 

diferença significativa entre os resultados de avidez para amostras testadas contra 

proteínas e carboidratos quando as curvas foram comparadas, com p<0,018. A maior 

diferença encontrada entre a porcentagem média para os períodos testados foi de 13,2% 

aos 15 dias de infecção, em que a avidez de anticorpos IgG anti-leishmania foi maior para 

a fração antigênica composta por carboidratos (95,1%) em relação a fração antigênica 

composta por proteínas (81,9%), porém sem alteração do perfil de alta avidez.  

 

5.13 Determinação da presença de imunocomplexos circulantes em amostras de soro de 

hamster experimentalmente infectados com promastigotas de L. (L.) infantum 

chagasi usando fração de antigênica composta por carboidratos     

 

 Considerando as características da fração antigênica composta por carboidratos e 

a especificidade de reatividade demonstrada por anticorpos IgG durante a infecção 

experimental, decidimos avaliar a presença de imunocomplexos circulantes utilizando a 

fração antigênica composta por carboidratos. A presença de imunocomplexos circulantes 

foi realizada por ELISA dissociativo através da determinação de incremento de 

anticorpos IgG específicos. Foram utilizadas 72 amostras de soro de hamster com 

infecção experimental aos 15, 30, 45, 60 e 90 dias de infecção. As amostras de soro foram 

testadas em ELISA convencional (ELISAc) e ELISA dissociativo (ELISAd). Os 

resultados estão demonstrados na Figura 28. 
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Figura 28 – Correlação de resultados de ELISAc e ELISAd, mostrando a distribuição das 

amostras de hamster. ELISAd – detecção de anticorpos IgG após dissociação 

(incremento de IgG) e ELISAc detecção de anticorpos IgG. 

 

 Os resultados mostram a dispersão de pontos significativos, os quais representam 

amostras que apresentaram incremento de IgG no teste dissociativo. Os dados obtidos 

foram analisados através de regressão linear, apresentando uma correlação de Pearson 

direta entre os testes com r2 = 0,88 e alta significância (p<0.0001). Das 72 amostras 

testadas, 33 apresentaram incremento de IgG anti-leishmania para o ELISAd, indicando 

a presença de imunocomplexos circulantes. A comparação entre as médias de leituras das 

amostras que apresentaram incremento de IgG e a porcentagem de incremento de IgG 

estão demonstrados pelo Figura 29. 

 

 

 



107 
 

 

Figura 29 – Comparação entre resultados de amostras de soro de hamster experimentalmente 

infectados com incremento de IgG, os pontos representam os períodos após infecção 

(15, 30, 45, 60 e 90 dias) e as médias das amostras. A linha com círculos abertos 

representa a detecção de IgG em ELISA convencional, a linha com pontos fechados 

representa a detecção de IgG em ELISA dissociativo e a linha tracejada com 

triângulos representa a porcentagem de incremento de IgG nas amostras. 

 

 As amostras com incremento de IgG apresentaram elevados níveis de anticorpos 

IgG anti-leishmania em todos os períodos de infecção em ELISAc e ELISAd, inclusive 

aos 15 dias. Apesar de altos níveis de anticorpos IgG detectados aos 15 dias de infecção, 

a porcentagem de incremento observada indica uma ocorrência mínima de 

imunocomplexos circulantes (1%). A porcentagem de incremento de IgG mostrou-se 

mais elevada para os demais períodos pós infecção e a interferência por imunocomplexos 

circulantes aos 30, 45, 60 e 90 dias de infecção foi de 9%, 13%, 10% e 15%, 

respectivamente.  
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6 DISCUSSÃO 

 

Nossos dados demonstraram a detecção de antígenos circulantes em amostras de 

soro de hamster com infecção experimental por L. (L.) infantum chagasi em ELISA 

sandwich, o qual apresentou resultados promissores, porém com baixa sensibilidade. A 

baixa sensibilidade detectada foi um resultado inesperado e associados a presença de altas 

concentrações de anticorpos IgG anti-leishmania detectados durante a infecção 

experimental. Diante desses resultados foi identificada a necessidade de uma avaliação 

relacionada a processos específicos envolvidos na resposta imune humoral durante a LV 

experimental, considerando principalmente a especificidade de anticorpos IgG a proteínas 

e carboidratos antigênicos e a presença de imunocomplexos circulantes, formados por 

carboidratos durante a LV, avaliando a influência desses aspectos em testes sorológicos 

convencionais.  

A caracterização do extrato antigênico total de promastigotas de L. (L.) infantum 

chagasi foi a etapa inicial e sua obtenção foi realizada por duas técnicas distintas, a etapa 

seguinte foi a avaliação de antigenicidade do extrato solúvel e do perfil eletroforético 

usando amostras de soro dos grupos de trabalho. O tampão químico lisante usado para a 

obtenção do extrato antigênico total foi utilizado e aplicado em teste ELISA em um estudo 

anterior (de Carvalho et al., 2013) e posteriormente empregado em outro trabalho 

relacionado a detecção de anticorpos IgG anti-leishmania e anti-tripanossoma em 

amostras de soro de cães (Morais et al., 2013), os quais apresentaram alta eficiência na 

detecção de anticorpos anti-leishmania em seus resultados, corroborando com nossos 

resultados atuais. O método de obtenção de extrato antigênico por sonicação foi descrito 

em 1978 por Camargo e colaboradores, em estudo que empregou o teste ELISA para a 

detecção de anticorpos IgG e IgM anti-toxoplasma, no qual a comparação dos resultados 

entre o método em questão e testes comerciais permitiu a verificação da manutenção de 

antigenicidade do extrato total e confirmação da eficácia na detecção de anticorpos 

específicos. Essas informações associadas aos resultados de antigenicidade das amostras 

de extrato total demonstrados em nossos experimentos e a facilidade de aplicação do 

método, embasaram a escolha da lise de promastigotas por ação de tampão químico como 

nossa técnica de trabalho. 
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Uma importante etapa para a caracterização do extrato antigênico total de 

promastigotas de L. (L.) infantum chagasi foi a determinação do perfil eletroforético do 

mesmo, o qual evidenciou um diversificado perfil de bandas proteicas, as quais 

apresentaram correspondência com proteínas já descritas e identificadas em 

promastigotas, como por exemplo a gp63 (Morales et al., 1997) e proteínas de choque 

térmico, denominadas Hsp (de Andrade et al., 1992). O conhecimento do perfil 

eletroforético do extrato total de promastigotas permitiu a identificação de moléculas e 

seu potencial antigênico, informações que foram importantes na padronização dos testes 

que realizamos para a detecção de anticorpos IgG anti-leishmania em amostras de soro. 

A antigenicidade do extrato total de promastigotas foi testada pelo método de Western 

Blotting e nossos resultados mostraram diferentes perfis de reatividade para diversas 

moléculas, essa diversidade encontrada está associada a características individuais e 

também ao período de infecção, já que a evolução temporal da doença mostrou-se como 

um fator importante para o reconhecimento de um maior número de antígenos. As 

diferenças de reatividade detectadas para o perfil de proteínas do extrato antigênico total 

de promastigotas, podem estar associadas a características como ao repertório individual 

de anticorpos IgG anti-leishmania, antigenicidade específica de moléculas e ainda ao 

período de infecção do hospedeiro. A avaliação específica de antigenicidade de moléculas 

presentes no extrato total de promastigotas de Leishmania spp. é de suma importância 

para a identificação e caracterização de antígenos empregados nos vários métodos 

disponíveis para o diagnóstico sorológico da LV. O potencial antigênico de moléculas de 

Leishmania spp. está amplamente descrito e foi explorado em estudos para a identificação 

de novos antígenos, testados contra diferentes perfis de amostras (Kumar et al., 2012), 

assim como realizado em nosso trabalho, o qual evidenciou a antigenicidade de diferentes 

moléculas para amostras de grupos experimentalmente e naturalmente infectados, 

confirmando a manutenção do potencial antigênico do extrato total de promastigotas de 

L. (L.) infantum chagasi utilizado.  

O teste ELISA é amplamente empregado no diagnóstico laboratorial da LV e 

quando associado a dados clínicos e epidemiológicos mostra-se eficiente para estudos 

epidemiológicos e como auxiliar no diagnóstico. A antigenicidade do extrato total de 

promastigotas em nossos experimentos foi avaliada em ELISA através da detecção de 

anticorpos IgG anti-leishmania, assim como demonstrado nos resultados obtidos para o 

método de Western Blotting, os resultados da sorologia apresentaram total distinção na 
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identificação de amostras positivas e negativas em grupos com infecção experimental e 

natural. A facilidade no desenvolvimento e aplicação da técnica confere ao ELISA 

inúmeros estudos relacionados a detecção de anticorpos IgG anti-leishmania, assim como 

em nossos experimentos este foi o método de escolha para outros trabalhos, como por 

exemplo, um estudo epidemiológico em área endêmica para LV que usou o teste ELISA 

como referência para realização de inquérito sorológico em amostras de cães 

assintomáticos na China, em que os resultados sorológicos foram comparados a testes de 

PCR e apresentou cerca de 7% de concordância (Zhao et al., 2016). Outro trabalho de 

levantamento epidemiológico realizado na região nordeste do Brasil, apresentou uma 

positividade de 17% da população canina testada por ELISA, contra 2% de positividade 

para o PCR (Brito et al., 2016). Uma possível discrepância entre estes resultados pode 

estar relacionada a menor sensibilidade do PCR que só é positivo na doença manifesta e 

pode ter seus níveis de sensibilidade variáveis de acordo com a amostra utilizada. Vale 

ressaltar que os resultados de ELISA devem ser analisados dentro de um extenso contexto 

de critérios, que devem incluir parâmetros como sensibilidade e especificidade do teste e 

características da população de estudo, entre outros.  

 A infecção experimental em hamsteres foi confirmada pela determinação da 

carga parasitária individual e pela detecção de anticorpos IgG anti-leishmania aos 15, 30, 

45, 60 e 90 dias após a infecção e os resultados mostraram aumento gradual dos 

parâmetros analisados (de Carvalho et al., 2013). A susceptibilidade do hamster como 

modelo experimental da LV é amplamente explorada para muitos aspectos da infecção, 

como descrito em estudo anterior que foi concordante com nossos resultados, em que 

grupos de hamsteres experimentalmente infectados por diferentes vias de inoculação 

foram seguidos por longos períodos e a progressão da doença foi avaliada através da 

determinação da carga parasitária e o estabelecimento de resposta imune humoral através 

da detecção de anticorpos IgG anti-leishmania (Moreira et al., 2012). A detecção de 

anticorpos IgG anti-leishmania em outros grupos de amostras foi realizada em 

levantamentos sorológicos e para o diagnóstico de LV por várias metodologias em 

amostras de cães e homem (Ozensoy Töz S et al., 2009; Laurenti et al., 2014) e mostraram 

alta eficiência na detecção de anticorpos IgG anti-leishmania, corroborando desta maneira 

com os resultados por nós obtidos para o grupo de cães. 

A disponibilidade de anticorpos IgG anti-leishmania selecionados por afinidade a 

antígenos do extrato total de promastigotas de L. (L.) infantum chagasi mostrou-se como 
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etapa essencial para o desenvolvimento e padronização de testes de captura e avaliação 

de especificidade antigênica de moléculas. A seleção de anticorpos IgG por afinidade, 

pode ser realizada por diferentes métodos como purificação por afinidade em sistemas 

cromatográficos utilizando proteína G (Nejad-Moghaddam, Abolhassani, 2009), proteína 

A (Abdel-Rahman et al., 2017) e antígenos, o que confere ao processo de purificação alto 

grau de pureza das amostras (Lin et al., 2013). O uso de partículas magnéticas vem sendo 

cada vez mais explorado na purificação e conjugação de proteínas a vários elementos. 

Entre esses processos destaca-se a conjugação de anticorpos a drogas anticâncer, método 

que utiliza a seleção de moléculas por afinidade através de ligação específica que ocorre 

através da interação entre grupamentos químicos, como terminais amina e tiol primários 

(Flygare et al., 2013), assim como o modelo de conjugação utilizado na seleção de 

anticorpos por afinidade realizada em nossos experimentos. Outra vantagem é o alto 

rendimento e ainda o fato de a técnica ser considerada simples, envolvendo etapas de 

incubação e eluição da proteína de estudo (Nath et al., 2015). Em nossos experimentos a 

seleção e purificação de anticorpos IgG anti-leishmania ocorreu por seleção em pH 7,2 e 

5,0, através da interação por afinidade à antígenos do extrato total de promastigotas de L. 

(L.) infantum chagasi acoplados a partículas magnéticas. Anticorpos selecionados foram 

testados em ELISA e os resultados mostraram que o processo de seleção não afeta a 

reatividade dos mesmos. Os níveis de anticorpos IgG anti-leishmania selecionados em 

pH ácido indicam que a interação antígeno-anticorpo é limitada e que somente uma 

parcela desses anticorpos possui capacidade de ligação nestas condições, o que atribui a 

esses anticorpos maior afinidade ou avidez. A diferença de reatividade encontrada nos 

dois perfis de anticorpos selecionados, provavelmente está associada à capacidade de 

interação com antígenos em condições consideradas normais ou desfavoráveis. A seleção 

de anticorpos IgG através da interação com partículas magnéticas também foi utilizada 

em estudo que demonstrou a especificidade de ligação e a manutenção da bioatividade de 

anticorpos em teste ELISA (Lin et al., 2013), o que corroborou com os métodos e 

resultados aqui demonstrados. Os testes para captura de antígenos por anticorpos IgG 

anti-leishmania purificados foram realizados usando diluições seriadas e os resultados 

mostraram alta capacidade de detecção para baixas concentrações de antígenos, as quais 

variaram de acordo com a concentração de IgG utilizada, inclusive para menores 

concentrações de anticorpos, porém com diminuição em sua capacidade de detecção. 

Nossos resultados foram semelhantes aos demonstrados por Ikegami e colaboradores 

(2003), que utilizou baixas concentrações de antígenos virais e ainda assim os detectou 
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em sistema de captura por anticorpos específicos. 

Anticorpos IgG anti-leishmania purificados por afinidade foram utilizados em 

teste ELISA de captura para antígenos em sistema sandwich e de detecção direta em 

nossos experimentos. A detecção de antígenos circulantes durante a LV mostra-se como 

uma ferramenta importante para o diagnóstico da doença, pois consegue identificar 

doença ativa e pode ainda ser utilizada para o monitoramento de tratamento e cura de 

pacientes. Assim como em nosso trabalho a detecção de antígenos circulantes em 

amostras de soro provenientes de área endêmica para a LV foi realizada utilizando como 

base o ensaio “sandwich”, porém em teste imunocromatográfico e apresentou elevada 

sensibilidade quando comparada a testes comerciais, principalmente quando utilizado 

para analisar a eficácia do tratamento (Gao et al., 2015). Outro estudo avaliou a detecção 

de antígenos usando sistema de captura por anticorpos IgG anti-leishmania, assim como 

em nossos experimentos a produção desses anticorpos foi realizada in vivo através de 

imunização em coelhos, porém a purificação dos mesmos foi realizada através de 

afinidade a proteína G e apresentou altos índices de sensibilidade, porém com menores 

índices de especificidade e baixa concordância quando comparado a testes comerciais 

(Vallur et al., 2015). A variação nos índices de especificidade relatada, pode estar 

associada ao sistema de purificação de anticorpos utilizado, no qual a afinidade a proteína 

G foi usada, diferente do sistema utilizado em nossos experimentos, que foram baseados 

na purificação por afinidade à antígenos do parasito. Anticorpos IgG anti-leishmania 

purificados por afinidade, também foram utilizados na detecção de antígenos urinários 

em pacientes com LV em sistema de aglutinação em partículas de látex, o qual 

demonstrou 100% de especificidade (Attar et al., 2001). Um aspecto interessante é que o 

destino de antígenos circulantes é a fagocitose por células imunes, através da associação 

entre imunoglobulinas e moléculas de antígenos, o que seria esperável na LV, que tem 

altos níveis de anticorpos. A detecção de antígenos circulantes quando comparada a 

estudos para detecção de anticorpos específicos na LV é pouco explorada na literatura, 

esse cenário se deve em parte as dificuldades de padronização relacionadas aos sistemas 

de diagnóstico, a complexidade envolvida na resposta imune humoral durante a LV e a 

presença de imunocomplexos circulantes. Uma outra abordagem utilizada para a detecção 

de antígenos foi realizada em urina de pacientes com LV usando a técnica de aglutinação 

em partículas de látex (Sarkari et al., 2002). Este estudo caracterizou esses antígenos 

como carboidratos de baixo peso molecular através de técnicas de precipitação e 



113 
 

marcação específica com biotina hidrazida (Sarkari et al., 2002).     

A captura de antígenos em amostras de soro de hamster experimentalmente 

infectados foi realizada em ELISA sandwich e nossos resultados mostraram maior 

positividade aos 30 dias de infecção, fato que pode estar associado a um estágio crítico 

de progressão e início da doença que corresponderia à fase aguda em hospedeiros 

susceptíveis. Os períodos de 15, 60 e 90 dias de infecção apresentaram menor proporção 

de resultados positivos em relação ao período de 30 dias. Os resultados foram 

concordantes com um estudo anterior que mostrou sucesso na detecção de antígenos 

específicos de Leishmania donovani em camundongos aos 30, 60 e 90 dias de infecção 

utilizando anticorpos IgG selecionados por afinidade em ELISA de captura (Kaur, Kaur, 

2013). A presença de antígenos na LV experimental também foi demonstrada em ratos 

através da detecção de antígenos urinários, em que o sistema detectou amostras positivas 

1 semana após infecção e ao longo de 26 semanas e foi negativo após início de tratamento 

(Attar et al., 2001). Esses resultados foram concordantes com os demonstrados em nosso 

experimento, o qual foi capaz de detectar antígenos ao longo da infecção experimental 

em hamster. 

Um fator limitante na captura de antígenos é a presença de imunocomplexos 

circulantes nas amostras testadas, característica que pode comprometer os resultados 

devido ao bloqueio de epítopos antigênicos por anticorpos IgG anti-leishmania do 

hospedeiro. A maior positividade encontrada para o período de 30 dias após infecção 

sugere uma associação entre a presença de antígenos circulantes livres com uma maior 

produção de anticorpos IgG anti-leishmania como descrito anteriormente. A associação 

relatada sugere a formação de imunocomplexos neste período e essa condição pode 

influenciar de forma negativa a detecção de antígenos e anticorpos IgG em método 

sorológico convencional.    

A formação de imunocomplexos circulantes tem origem a partir do processo de 

reatividade específica entre antígenos e anticorpos e é de suma importância para os 

estudos de diversas condições patológicas. Entretanto, a detecção dos mesmos em 

amostras de soro é complexa e características distintas para cada modelo patológico 

estudado devem ser consideradas. A detecção de imunocomplexos circulantes é 

amplamente descrita em várias doenças, como por exemplo na síndrome fosfolipídica 

(Martínez-Flores et al., 2015), artrite reumatoide (Szittner et al., 2016), tuberculose (Imaz 



114 
 

et al., 2008), doença de Alzheimer (Gustaw et al., 2008), doenças alérgicas (Paganelli et 

al., 1981), entre outras. Estes estudos utilizaram diferentes métodos de detecção, que 

podem ser diretos, indiretos e ainda incluir etapas de dissociação prévias. A detecção 

direta de imunocomplexos circulantes foi avaliada em ELISA de captura em amostras de 

soro de hamster com infecção experimental, mostrando baixa sensibilidade. Esses 

resultados podem estar relacionados às características de interação de anticorpos IgG anti-

leishmania, como afinidade e avidez à epítopos específicos e também à presença de uma 

população heterogênea de imunocomplexos em um mesmo animal ao longo do tempo em 

cada amostra. Assim como realizado em nossos experimentos a detecção de 

imunocomplexos circulantes em teste direto utilizando anticorpos secundários espécie-

específico marcados com peroxidase, também foi realizada por Martinez-Flores e 

Colaboradores (2015), em que os resultados não mostraram a presença de 

imunocomplexos circulantes e os autores atribuíram a essa situação a possibilidade de 

que os anticorpos usados na captura não estavam puros o suficiente e/ou também a rápida 

eliminação desses imunocomplexos da circulação dos pacientes testados (Martinéz-

Flores et al., 2015). Assim como relatado e discutido anteriormente, a detecção de 

imunocomplexos circulantes em amostras de soro é complexa e pode ser influenciada por 

vários aspectos. Fatores determinantes para a detecção de imunocomplexos em amostras 

de sangue, são o tamanho e principalmente o período de circulação dos mesmos 

(Johansson et al., 2002). Foi demonstrado que a formação, degradação e excreção de 

imunocomplexos circulantes pode ocorrer em um período de 24 horas e que seu tamanho 

e composição, são fatores essenciais para os processos de eliminação (Johansson et al., 

2002). 

Resultados de seleção por afinidade e captura de antígenos circulantes livres e 

imunocomplexos circulantes não dissociados, levaram a necessidade de determinar o 

perfil de avidez de anticorpos IgG durante a LV. Essas informações mostraram-se 

essenciais para o estabelecimento de condições metodológicas utilizadas durante a 

padronização de testes e para a compreensão dos mecanismos que envolvem o 

clareamento de antígenos e consequente formação de imunocomplexos circulantes 

durante a LV. Para o proposto, a avidez de anticorpos IgG anti-leishmania foi avaliada 

em modelos distintos, na infecção experimental em hamster e na infecção natural em cão. 

A determinação da avidez de anticorpos IgG é útil na discriminação entre fases agudas e 

crônicas de várias doenças, particularmente em doenças congênitas, tais como 
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toxoplasmose (Emelia et al., 2014) e rubéola (De Santis et al., 2006).  

A avidez de anticorpos IgG durante a LV é pouco explorada e esse fato está 

associado com a natureza evolutiva da doença. A distinção da fase sintomática e 

assintomática na LV foi estudada em pacientes de diferentes áreas endêmicas do Brasil, 

com variadas apresentações clínicas da doença e seus resultados mostraram diferentes 

perfis na maturação de anticorpos IgG anti-leishmania (Tiburcio et al., 2013). Outro 

estudo que utilizou a avidez de anticorpos IgG como marcador de fases durante a LV em 

pacientes sintomáticos, crônicos e resistentes ao tratamento, destacou a diferença entre os 

perfis de maturação entre os grupos, bem como características individuais, especialmente 

em pacientes sintomáticos (Redhu et al., 2006). A determinação da avidez de anticorpos 

IgG anti-leishmania também foi utilizada como referência para classificação entre fases 

sintomática e assintomática durante a LV canina e associou esta medida à carga 

parasitária, mostrando que altos níveis de avidez estão associados com alto parasitismo 

(Teixeira Neto et al., 2010). Nossos resultados mostraram predominância de anticorpos 

de média-alta avidez, geralmente em níveis superiores a 50% em todos os períodos da 

infecção experimental em hamster. O papel de anticorpos no combate a LV é um tema 

controverso, pois a hipergamaglobulinemia, característica encontrada durante a doença, 

não se mostra eficiente para a eliminação do parasito. A presença de anticorpos de alta 

avidez aos 15 dias e a manutenção deste perfil ao longo da infecção experimental indica 

a ineficiência deste modelo diagnóstico na associação entre anticorpos IgG de baixa 

avidez e infecção ativa e anticorpos IgG de alta avidez e infecção passada, condição que 

pode estar associada à especificidade de epítopos antigênicos envolvidos na ativação de 

resposta imune humoral e também na hipergamaglobulinemia encontrada na LV, com 

influência direta na formação de imunocomplexos circulantes. Interessante ressaltar que 

o perfil de avidez de anticorpos IgG anti-leishmania observados em nossos experimentos 

não condiz com a maturação evolutiva descrita em modelos clássicos, já que se espera 

uma relação entre a maturação dos mesmos e a evolução temporal de uma doença. Em 

amostras de cães com infecção natural, assim como para o grupo de hamsteres com 

infecção experimental a avidez foi classificada como média-alta para a maioria das 

amostras analisadas. A avidez de anticorpos IgG anti-leishmania foi relatada em estudo 

desenvolvido com grupos de cães sintomáticos e assintomáticos para LV e associou os 

altos níveis de anticorpos detectados com altos índices de avidez em amostras de soros 

de cães sintomáticos (Teixeira Neto et al., 2010). Diferentemente das amostras com 
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infecção experimental, para amostras com infecção natural não foi possível estabelecer 

uma relação entre maturação de anticorpos IgG anti-leishmania e a evolução temporal da 

doença. 

Altas concentrações de anticorpos IgG específicos foram encontrados em 

amostras de soro de hamster e cão, o que sugere quadros de hipergamaglobulinemia 

nesses grupos. A hipergamaglobulinemia é frequentemente relatada em estudos que 

abrangem aspectos imunológicos e sorológicos na LV, como exemplo, podem ser citados 

estudos de ativação policlonal de linfócitos B e produção de anticorpos específicos em 

hamster (Bunn-Moreno et al., 1985) e em estudo de características clínicas e sorológicas 

em cães naturalmente infectados com Leishmania chagasi (Almeida et al., 2005). O 

aumento da porcentagem de avidez ao longo da curva de diluição foi evidente para 

algumas amostras em nossos resultados e sugere que a presença de altas concentrações 

de anticorpos IgG anti-leishmania ou quadros que sugerem hipergamaglobulinemia 

podem interferir na determinação de resultados de avidez. A utilização de diluições em 

testes para a determinação de avidez de anticorpos IgG anti-leishmania pode fornecer 

dados mais realísticos de uma amostra.  

Devido aos resultados obtidos para os ensaios que avaliaram o perfil de avidez e 

maturação de anticorpos IgG anti-leishmania associados à confirmação da influência da 

concentração sérica dos mesmos, partimos para uma abordagem em que a antigenicidade 

específica de moléculas presentes no extrato total de promastigotas de L. (L.) infantum 

chagasi foi testada com o propósito de esclarecer os processos de interação antígeno-

anticorpo que ocorrem durante a LV, tendo como objetivo verificar a influência desses 

processos nos resultados obtidos em testes sorológicos. Essa ideia considerou 

principalmente a diversa composição biológica de moléculas presentes no parasito e a 

possível influência da concentração, perfil de maturação e especificidade de anticorpos 

IgG anti-leishmania identificados em nossos resultados. A reatividade específica de 

anticorpos IgG a diversas proteínas do extrato antigênico total de Leishmania spp. está 

amplamente relatada na literatura, entretanto a interação entre carboidratos antigênicos e 

anticorpos IgG e sua influência na formação de imunocomplexos circulantes é 

escassamente estudada na LV. Este fato é devido às dificuldades encontradas nos 

processos de isolamento e quantificação de carboidratos, cujas técnicas são antigas e 

pouco sensíveis. 
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O fracionamento e purificação de moléculas por sistemas cromatográficos é 

frequentemente utilizado para o isolamento de antígenos. Em nosso trabalho a fração 

composta por carboidratos presentes no extrato antigênico total de promastigotas de L. 

(L.) infantum chagasi foi isolada em sistemas de gel filtração para exclusão molecular em 

sistema cromatográfico, assim como usado por Tabatabaee e colaboradores (2011), em 

que antígenos secretados de culturas de Leishmania major foram fracionados e semi-

purificados em sistemas de gel filtração e essas frações foram usadas em estudo da 

proliferação linfocítica e sua influência nas respostas TH1 e TH2. A quantificação de 

carboidratos foi realizada em nossos experimentos e o método utilizado foi fundamentado 

na oxidação de açúcares através do método de Schiff usando como referência, o trabalho 

que padronizou esta técnica para uso em microplacas (Kilcoyne et al., 2011), a qual 

concluiu que a simplicidade do método combinado com o baixo consumo de amostra, é 

perfeitamente aplicável a quantificação e triagem para amostras de carboidratos. 

A quantificação de carboidratos por nós realizada usou cada fração obtida no 

processo de isolamento de moléculas e foi capaz de detectar concentrações máximas de 

~1 mg/ml, que variou de acordo com a fração coletada. A quantificação de carboidratos 

foi também usada em outro estudo sobre isolamento de antígenos contendo carboidratos 

de Leishmania braziliensis para uso em diagnóstico, a qual foi capaz de detectar 

concentrações 24.3 mg% de açúcares totais (Silveira, Kemmelmeir, 1995). A diferença 

entre os resultados pode ser atribuída a quantidade de massa ou parasitas utilizados como 

matriz para dosagem, no trabalho citado como exemplo, cerca de 56g de massa de 

parasitos foram usados, enquanto nossa referência inicial se baseou em concentração 

proteica (~2 mg/ml).  

A cromatografia de exclusão molecular do extrato total de promastigotas de L. 

(L.) infantum chagasi possibilitou a identificação de perfis de proteínas e carboidratos 

antigênicos. O isolamento das frações possibilitou avaliar a antigenicidade específica de 

proteínas e carboidratos, através da detecção de anticorpos IgG anti-leishmania em 

amostra de soro de coelho imunizado, em que os resultados evidenciaram a eficiência do 

isolamento das frações em cromatografia, através da especificidade de captura obtida, 

demonstrada pela biotinilação específica dos perfis de antígenos testados, assim como 

realizado por de Souza e colaborados (2012) que utilizou o ELISA para avaliar antígenos 

recombinantes purificados em sistema cromatográfico na pesquisa de anticorpos IgG anti-

leishmania em amostras de cães. A marcação de moléculas biológicas com biotina é 
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amplamente utilizada e permite a identificação das mesmas através de conjugações 

específicas, sua afinidade pela avidina permite sua aplicação em sistemas diagnósticos de 

alta resolução através da amplificação de sinal fornecida pelo complexo biotina-avidina.  

Menores sinais observados para amostras de carboidratos biotinilados nos testes 

de detecção e antigenicidade foram associados a composição estrutural dessas moléculas, 

o que limita a quantidade de moléculas de biotina conjugadas a moléculas de carboidrato, 

outro fator importante e influenciador de resultados de detecção de biotinilação é a 

capacidade de ligação deste tipo de biomolécula ao suporte sólido por nós utilizado. 

Para excluir a possibilidade de contaminação entre as frações de proteínas e 

carboidratos, foi realizado um experimento utilizando a fração composta por carboidratos 

biotinilada especificamente para moléculas proteicas, e isso confirmou a antigenicidade 

específica atribuída a fração composta por carboidratos. Neste experimento os resultados 

mostram que a escolha de uma diluição adequada de trabalho elimina moléculas proteicas 

interferentes nesta fração, conferindo desta maneira maior especificidade ao antígeno 

testado.  

Limitações relacionadas a ligação de moléculas de carboidratos a placas de 

poliestireno não permitiram uma avaliação inicial adequada da detecção dessas moléculas 

após biotinilação (dados não mostrados). Entretanto, moléculas de carboidratos foram 

conjugadas a moléculas de BSA e a formação deste complexo nos permitiu uma melhor 

avaliação relacionada a sua identificação e posterior aplicação em testes para a avaliação 

de antigenicidade. A conjugação de frações de carboidratos a proteínas, é realizada 

através de processos de oxidação, que formam grupos aldeídos que se ligam a aminas 

livres presentes em moléculas proteicas. O processo de oxidação antecedeu o método de 

conjugação realizado em nossos experimentos e originou uma glicoproteína composta por 

carboidrato e BSA, caracterizada por eletroforese. O perfil eletroforético da glicoproteína 

carboidrato-BSA evidenciou bandas proteicas entre ~50 e ~75 kDa, resultado que 

corresponde ao peso molecular de ~66 kDa da albumina, vale ressaltar que o processo de 

conjugação com outras moléculas altera o peso molecular da albumina, o que confirma a 

conjugação e foi demonstrado também em trabalho de conjugação entre BSA e moléculas 

de dextran, que utilizou a coloração específica com o método de Schiff (Xie et al., 2015). 

Esses dados corroboram com nossos resultados, em que além do exposto através do perfil 

eletroforético a coloração específica utilizada demonstrou a presença de carboidratos 
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conjugados a moléculas de BSA. Os carboidratos conjugados a BSA detectaram altas 

concentrações de anticorpos IgG anti-leishmania em ELISA, método também utilizado 

em estudo que testou várias concentrações de carboidratos antigênicos na detecção de 

anticorpos específicos (Xie et al., 2015), esses dados corroboram com nossos resultados. 

A reatividade entre carboidratos conjugados a BSA e anticorpos IgG anti-leishmania foi 

constatada e confirma que o processo de oxidação não interfere na manutenção da 

atividade biológica dessas moléculas, assim como demonstrado por Nakane e Kawaoi 

(1974) em estudo que avaliou a atividade específica de peroxidase conjugada a anticorpos 

IgG após oxidação com metaperiodato de sódio. 

 Após a confirmação de isolamento de proteínas e carboidratos do extrato total de 

promastigotas de L. (L.) infantum chagasi, a antigenicidade destas frações foi avaliada na 

detecção de anticorpos IgG anti-leishmania em amostras de soro de hamster com infecção 

experimental. Os resultados indicam diferença de reatividade entre os antígenos testados, 

também comparamos a reatividade entre antígeno proteico e carboidrato entre os grupos 

com diferentes períodos de infecção e esta comparação evidenciou reatividade específica 

entre as amostras. A reatividade especifica de anticorpos IgG anti-leishmania a proteínas 

e carboidratos antigênicos mostra-se como uma característica individual e podem estar 

associados a fatores como o estágio evolutivo da doença e a carga parasitária, entre outras 

características. Essas informações mostram-se concordantes com as relatadas em estudo 

que mostrou que a presença de perfis de anticorpos específicos estão relacionadas a 

mudanças associadas aos diferentes estágios de progressão da LV, o que  pode ocorrer 

devido a uma maior expressão de proteínas específicas em indivíduos sintomáticos, 

assintomáticos e curados, em que o diagnóstico deve ser analisado em um contexto que 

leve em consideração a possibilidade da necessidade do emprego de antígenos específicos 

(Coelho et al., 2012).  

A reatividade especifica de anticorpos IgG na LV está amplamente descrita na 

literatura e abrange a utilização de extrato antigênico total, antígenos específicos e 

recombinantes em diversas metodologias diagnósticas. A utilização de extrato antigênico 

total obtido de culturas de promastigotas é empregada em diferentes técnicas sorológicas 

para a detecção de anticorpos específicos anti-leishmania e apresenta como principal 

vantagem sua fácil manutenção e ótimo rendimento (Cândido et al., 2008). A utilização 

de extrato antigênico parcial em sua forma bruta, em geral não é utilizada devido à 

complexidade na obtenção de quantidades significativas de frações específicas, optando-
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se desta forma por técnicas de expressão de proteínas através de recombinação. Todos 

estes testes dependem do repertório de resposta imune do hospedeiro e sempre 

apresentam um pequeno número de falso negativos dependentes deste fato. A utilização 

do extrato antigênico total de promastigotas de L. (L.) infantum chagasi em nossos 

experimentos mostrou eficiência em testes de detecção e seleção de anticorpos IgG anti-

leishmania, por fornecer maior número de epítopos para a reação e diminuindo a 

possibilidade de falso negativos. Esses testes fornecem somente um panorama geral dos 

processos de reatividade e especificidade entre antígenos e anticorpos durante a LV, já 

que a confirmação laboratorial da doença somente ocorre quando testes parasitológicos 

demonstram a presença de amastigotas em amostras de aspirados de órgãos como o baço, 

fígado, linfonodo e medula óssea. Entretanto, estes testes conferem risco a pacientes, já 

que podem ocasionar hemorragias devido a quadros de plaquetopenia desencadeados pela 

doença. A ocorrência de hemorragia desencadeada por punção em aspirados de baço em 

pacientes suspeitos para LV, foi descrita em um paciente submetido ao procedimento, o 

qual foi tratado com transfusão sanguínea (Thakur, 1997).  

O estudo da antigenicidade de carboidratos e sua utilização em métodos 

diagnósticos na LV é pouco explorado, em geral a referência a carboidratos está em 

estudos para o desenvolvimento de vacinas e estudos relacionados a composição 

estrutural de moléculas presentes em amastigotas e promastigotas e seu impacto na 

resposta imune do hospedeiro (Osanya et al., 2011). A resposta imune mediada por 

carboidratos está descrita em trabalho que avaliou seu potencial ativador no processo de 

apresentação de antígenos, em que os resultados indicam que essas moléculas foram 

capazes de induzir processos de proliferação celular in vitro (Roychoudhury et al., 2015). 

Em nossos experimentos foi possível o isolamento e identificação de carboidratos 

antigênicos presentes em promastigotas de L. (L.) infantum chagasi, o que se mostra 

importante para o estudo do papel dessas moléculas diante a interação antígeno-anticorpo 

e no processo de formação de imunocomplexos circulantes. Essas informações 

influenciam diretamente no conceito de interpretação de resultados sorológicos usados 

para o diagnóstico da LV.  

A presença de anticorpos IgG anti-leishmania em amostras de soro de hamster 

experimentalmente infectados com L. (L.) infantum chagasi foi demonstrada utilizando 

frações antigênicas isoladas compostas por proteínas e carboidratos do extrato total de 

promastigotas. Os resultados mostraram eficiência na detecção de anticorpos IgG 
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específicos por ambas as frações, apresentando altas absorbâncias detectadas para a 

maioria das amostras no ELISA. A comparação dos resultados obtidos para as frações de 

proteínas e carboidratos antigênicos mostrou diferença de reatividade entre as amostras, 

indicando um perfil específico de anticorpos IgG, como uma característica notável. A 

utilização de antígenos proteicos é amplamente explorada e relatada em estudos 

relacionados ao diagnóstico laboratorial da LV, entretanto estudos relacionados ao uso de 

carboidratos antigênicos e seu emprego em testes diagnósticos é escasso.     

A detecção de anticorpos anti-carboidratos em teste imunoenzimático foi 

realizada em estudo que avaliou níveis de anticorpos IgG α-Galactosyl (anti-α-Gal) como 

possível marcador para a LV, em que utilizaram amostras humanas provenientes de 

diversas áreas endêmicas para leishmaniose cutânea na Arábia Saudita, entretanto 

diferente dos experimentos por nós realizados para este estudo não foram utilizados 

carboidratos antigênicos de Leishmania spp. e sim um antígeno equivalente a um 

composto carboidrato presente em glicoconjugados desse parasito, com resultados 

promissores (Al-Salem et al., 2014). A presença natural de anticorpos anti-Gal está 

relatada em humanos e primatas e corresponde a ~1% das imunoglobulinas totais, como 

são reativos a carboidratos, estudos vem sendo realizados a fim de elucidar seu papel 

como um possível marcador ou ainda sua contribuição em fenômenos patológicos, como 

por exemplo em reações alérgicas, doenças autoimunes, doenças causadas por 

protozoários, entre outros (Galili, 2013). A reatividade específica de anticorpos IgG anti-

leishmania a carboidratos antigênicos de L. (L.) infantum chagasi encontrada em nossos 

experimentos não exclui a presença de anticorpos IgG anti-Gal, principalmente quando 

considerando que epítopos antigênicos compostos por carboidratos já foram descritos em 

moléculas de GILP e LPG em Leishmania spp. (Avila et al., 1989), entretanto o exposto 

não foi objeto do nosso estudo.    

Outra abordagem para a utilização de carboidratos antigênicos em diagnóstico foi 

realizada também para o diagnóstico da leishmaniose cutânea usando como método 

diagnóstico a reação de contraimunoeletroforese, porém os resultados apresentaram 

baixos índices de sensibilidade e a análise permitiu aos autores sugerirem a utilização 

desse tipo de antígeno em técnicas com maior sensibilidade como melhor opção para 

estudos posteriores (Silveira, Kemmelmeier, 1995). A presença de carboidratos 

antigênicos na LV foi relatada em estudo anterior, que assim como o nosso realizou a 

caracterização de carboidratos usando experimentos de oxidação e biotinilação 
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específica, os resultados de captura desses antígenos em amostras de urina de pacientes 

doentes mostram que o mesmo é altamente específico para o diagnóstico da doença 

(Sarkari et al., 2002). 

 Considerando as características específicas de reatividade aos antígenos testados, 

foi realizado um teste de avidez específico para proteínas e carboidratos antigênicos, o 

qual mostrou a presença de anticorpos de alta avidez para os dois perfis de antígenos em 

todos os períodos durante a infecção experimental em hamster, o que confirma a idéia de 

que durante a LV experimental em hamster não ocorre maturação de avidez para 

anticorpos IgG específicos. Assim como na determinação de avidez com o extrato 

antigênico total, perfis de alta avidez de anticorpos IgG anti-leishmania foram 

encontrados para frações de proteínas e carboidratos. A diferença de avidez detectada 

para amostras testadas para proteínas e carboidratos antigênicos, confirma os resultados 

relatados e discutidos anteriormente. Esse perfil de alta avidez de anticorpos IgG 

encontrado em nossos resultados, pode estar associado a vias alternativas de ativação de 

resposta, porém estudos nesta área precisam ser realizados. Perfis de alta avidez para 

anticorpos IgG em geral são relatados em períodos tardios em uma infecção, contudo 

modelos de estudo da resposta imune humoral de pacientes expostos a uma determinada 

doença ou vacinados, podem apresentar anticorpos de alta avidez em um período 

relativamente curto quando exposto novamente ao agente patológico. Essa característica 

foi demonstrada em estudo que avaliou a avidez de anticorpos IgG em indivíduos de 

diferentes faixas etárias vacinados contra cólera, em que a presença de anticorpos de alta 

avidez foi confirmada de forma especifica a antígenos LPS e CTB aos 21 dias após 

vacinação, característica essa associada a resposta de células B e T de memória dos 

hospedeiros (Alam et al., 2013). Assim como realizado em nossos experimentos a avidez 

de anticorpos IgG anti-carboidratos foi demonstrada em estudo que avaliou a atividade 

bactericida a Salmonella em amostras de soro de pacientes africanos com HIV, para o 

proposto os autores utilizaram como antígeno moléculas de LPS de S. Typhimurium, em 

que os resultados mostraram um predomínio de anticorpos IgG de alta avidez, porém a 

maturação dos mesmos não foi determinada (Goh et al., 2016).  

Em nosso trabalho a presença de imunocomplexos circulantes foi avaliada a fim 

de verificar a especificidade à antígenos de carboidratos através da determinação de 

incremento de IgG anti-leishmania em ELISA dissociativo. A presença de 

imunocomplexos circulantes na LV está relatada em trabalho anterior, o qual padronizou 
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um teste para determinação de imunocomplexos circulantes através de incremento de IgG 

em amostras de soro de hamsteres experimentalmente infectados (de Carvalho et al., 

2013). Essa abordagem forneceu um panorama geral da presença de imunocomplexos 

circulantes, já que foi utilizado o extrato antigênico total de promastigotas de L. (L.) 

infantum chagasi. A compreensão de fatores determinantes a formação de 

imunocomplexos circulantes são de extrema importância para entendimento da rede 

complexa que envolve a patogenia da doença e contribui principalmente para o 

aprimoramento de testes diagnóstico usados para a LV. A determinação de incremento de 

IgG anti-leishmania em amostras de hamsteres experimentalmente infectados usando a 

fração de carboidratos antigênicos isolados do extrato antigênico total mostrou a presença 

de imunocomplexos circulantes em todos os períodos de infecção, com maior 

predominância aos 90 dias. Nossos resultados foram concordantes com estudo 

anteriormente realizado, no qual a presença de imunocomplexos circulantes compostos 

por glicoconjugados foi também demonstrada, caracterizando esses elementos através da 

precipitação em amostras de soro e demonstração de moléculas através de processo 

oxidativo e coloração específica para carboidratos em sistema de eletroforese (Datta et 

al., 2015). A presença de imunocomplexos circulantes em amostras de soro, juntamente 

com a caracterização molecular dos antígenos envolvidos em sua formação e a 

determinação do perfil de avidez de anticorpos IgG anti-leishmania, mostram-se como 

ferramentas para o aprimoramento de técnicas de diagnóstico sorológico, um método em 

geral menos invasivo que o diagnóstico parasitológico.  

Altas concentrações de anticorpos IgG foram detectadas em nossos experimentos, 

tanto na infecção experimental em hamster, como na infecção natural em cães. Essa 

condição apresentou influência sobre resultados de testes sorológicos convencionais e 

especificidades relacionadas a maturação de avidez. Esses resultados ilustram a 

dificuldade relacionada a compreensão do verdadeiro do papel de anticorpos durante a 

LV, em que as altas concentrações de IgG encontradas não apresentam efetividade no 

controle da doença. Como especulação, muito pouco foi feito sobre uma eventual 

participação facilitadora dos anticorpos anti-leishmania na sua evolução para doença 

plenamente manifesta, mas pouco se tem estudado sobre se facilitam a evolução para 

doença. Devido ao exposto, é lógico imaginar que não há importância nestes altos títulos 

de anticorpos, que eles são passivos num processo imune, mas a possibilidade de sua 

participação na patogênese foi muito pouco explorada, principalmente em relação aos 
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anticorpos específicos para carboidratos. Por sua dificuldade de detecção específica, 

estamos com um vazio de pesquisa na área que implica na necessidade destes estudos, os 

quais contribuem diretamente para a compreensão de processos que permitam esclarecer 

a participação dos anticorpos anti-carboidratos de leishmania na patogênese da doença. 

Esta condição, afirma a necessidade de estudos relacionados ao desenvolvimento de 

métodos diagnósticos para carboidratos de Leishmania spp., para a detecção de anticorpos 

e antígenos específicos.   

Nossos resultados mostraram que o método de dissociação ácida e detecção direta 

em ELISA foi capaz de identificar uma fração significativa de amostras com a presença 

de imunocomplexos circulantes específicos, embasando assim os resultados obtidos para 

os testes de captura de antígeno circulante. Interessante notar que a positividade dos testes 

para imunocomplexos circulantes específicos à carboidratos antigênicos, antígenos 

circulantes e o aumento significativo na detecção de anticorpos IgG, ocorreu com maior 

intensidade aos 30 e 90 dias da infecção experimental, sugerindo que os períodos 

referidos compreendem importantes processos envolvidos na resposta imune humoral da 

LV experimental, como a fase aguda e crônica da doença.  

Devido a este cenário complexo que envolve processos de maturação de 

anticorpos IgG, especificidade antigênica e consequentemente reatividade específica, 

acreditamos que a presença de imunocomplexos circulantes durante a LV está relacionada 

a combinação de fatores que envolvem a interação patógeno-hospedeiro e características 

individuais, incluindo fatores de suscetibilidade. A detecção de imunocomplexos 

circulantes agrega valor à sorologia da LV e contribui para o diagnóstico laboratorial da 

doença, causando grande impacto em casos específicos, no qual a sorologia é negativa na 

presença de sintomas e epidemiologia. Os resultados aqui expostos, são informações 

essenciais para a compreensão da presença e formação de imunocomplexos circulantes e 

seu impacto em testes diagnósticos convencionais, abrindo caminhos para estudos 

diversos que compreendem principalmente novas abordagens diagnósticas, indicando que 

é necessária uma abordagem ampla que envolve os vários aspectos da patogenia da 

doença, os quais mostram-se como desafios a serem compridos e que com certeza 

exercerão um enorme impacto no diagnóstico laboratorial e sorológico da LV. 
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7 CONCLUSÕES 

 

7.1 Gerais 

 

✓ A detecção de antígenos circulantes em amostras com leishmaniose visceral em 

testes sorológicos é diretamente influenciada pelas altas concentrações de 

anticorpos IgG específicos e a formação de imunocomplexos circulantes, em que 

características de especificidade antigênica devem ser consideradas.  

 

7.2 Específicas 

 

✓ A seleção de anticorpos por imunoafinidade, reativos em pH ácido permitiu a 

identificação de anticorpos IgG de alta avidez; 

 

✓ A detecção de antígenos e imunocomplexos circulantes na infecção experimental 

em hamster, mostrou-se positiva para uma pequena fração da população estudada, 

em que a positividade dos testes relaciona-se a características individuais da 

resposta imune humoral estabelecida durante a doença; 

 

✓ Durante a infecção experimental em hamster, há uma prevalência de anticorpos 

IgG de alta avidez, mesmo em períodos iniciais. Assim como para amostras de 

cães com infecção natural;  
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✓ A presença desta “alta” avidez em uma grande parcela das amostras sofreu 

influência da concentração de anticorpos IgG do soro de animais 

experimentalmente e naturalmente infectados, mostrando o aumento da 

reatividade em diluições e variação na determinação de resultados de avidez em 

teste sorológico; 

 

✓ Além de antígenos proteicos existe uma grande proporção de carboidratos 

presentes no extrato total de promastigotas de L. (L.) infantum chagasi que reagem 

com anticorpos IgG específicos e são purificáveis por exclusão molecular; 

 

✓ Estes carboidratos antigênicos podem ser ligados a proteínas carreadoras, 

originando glicoproteínas e aprimorando desta maneira sua aplicação em ELISA; 

 

✓ Altas concentrações de anticorpos IgG anti-carboidratos de promastigotas de L. 

(L.) infantum chagasi foram detectados pelo complexo formado por carboidrato-

BSA; 

 

✓ A avidez de anticorpos IgG anti-carboidratos de promastigotas de L. (L.) infantum 

chagasi é semelhante à obtida em testes utilizando fração antigênica proteica; 

 

✓ Usando técnica dissociativa para o teste ELISA, foi possível demonstrar que 

imunocomplexos circulantes específicos a carboidratos são frequentes na LV 

experimental em hamster. 
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