
1. INTRODUÇÃO 

 
 

As leishmanioses são, na maioria das vezes, zoonoses que clinicamente 

possuem um caráter multifacetado e afetam o homem, várias espécies de animais 

silvestres e domésticos nas mais diversas regiões do globo terrestre. O agente 

etiológico pertence ao gênero Leishmania Ross, 1903 com dois sub-gêneros 

(Leishmania e Viannia) que por sua vez são constituídos por complexos filogenéticos 

(RIOUX et al., 1990, THOMAZ-SOCCOL, 1993, THOMAZ-SOCCOL et al., 1993 a e b). O 

protozoário é digenético, parasita células do sistema fagocítico mononuclear dos 

hospedeiros vertebrados e o intestino do inseto vetor, que são fêmeas hematófagas, 

pertencentes ao gênero Lutzomyia. 

Estes protozoários apresentam características epidemiológicas e clínicas 

diversas, podendo se manifestar por: leishmaniose cutânea, muco-cutânea e visceral 

(DESJEUX, 1998). Na América Latina as formas de Leishmaniose Cutâneas (LC) são 

conhecidas como Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) e são causadas por 

diferentes espécies do parasito. Mais de duas dezenas de espécies foram descritas 

até o presente e 17 delas parasitam o homem, tanto no Novo quanto no Velho 

Mundo.  

No Novo Mundo as principais espécies responsáveis pela LC são: L. (V.) 

braziliensis, L. (V.) peruviana,  L. (V.) panamensis, L. (V.) guyanensis, L. (V.) naiffii, L. 

(V.) lainsoni, L.  (V.) shawi, L. (L.) amazonensis e L. (L.) mexicana. Leishmania (V.) 

braziliensis causa úlceras cutâneas, mas, às vezes, é responsável por formas muco-

cutâneas, denominada espúndia. Leishmania (V.) panamensis produz lesões 

cutâneas únicas ou pouco numerosas, mas também pode se propagar para mucosas; 

L. (V.) guyanensis, causa metástases ao longo dos trajetos linfáticos e é conhecida 

como pian-bois.   Leishmania (L.) mexicana e L. (L.) amazonensis ocasionalmente 

causam lesões cutâneo-difusas (LAINSON e SHAW, 1987). O conhecimento das 

espécies de Leishmania e suas formas clínicas têm sido importantes na decisão do 

tratamento quimioterápico. Pois, metástases causadas por L. (V.) braziliensis não 

podem ser tratadas por pomada tópica, mas, por uma quimioterapia sistêmica. 

Portanto, a identificação das espécies de Leishmania é crucial para escolha do 

tratamento e para conhecimento da epidemiologia (MIMORI et al.,1998, ANDRADE et 

al., 2001).  
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A leishmaniose visceral (LV) causada por Leishmania infantum (sinonímia L. 

chagasi) é uma doença severa, e muitas vezes fatal, comum na região Mediterrânea 

e na América Latina (LACHAUD et al., 2002).  As formas tegumentares (cutânea e 

muco-cutânea) ocorrem desde o sul do México até o Norte da Argentina (WHO, 1990, 

FRANK et al., 2003).  

No Brasil a prevalência da doença tem aumentado em todos os estados 

durante os últimos 20 anos, com uma incidência anual de 20.000 – 25.000 casos 

desde 1987 (ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE LA SALUD, 1994). 

No estado do Paraná a leishmaniose tegumentar incide em diversos 

municípios, e parece estar em franca expansão, pois no início dos anos 90 o número 

de casos notificados não ultrapassava 200 (VERZIGNASSI, 1988, TEODORO et al., 

1988, SILVEIRA et al., 1994, CASTRO, 2001, THOMAZ SOCCOL et al., 2003, CASTRO et 

al., 2001 a e b, 2005). Todavia, de 1993 a 1999, foram registrados 4.873 casos em 276 

municípios, de 399 existentes. Só no ano de 2002 foram assinalados 1.203 novos 

casos (SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DO PARANÁ – SESA, 2002, 

LIMA, 2000, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000). Entretanto, sabe-se que há sub-notificação 

e que a maioria dos laboratórios públicos e privados necessitam de uma 

complementação para a realização dos exames mais indicados para o diagnóstico de 

leishmaniose tegumentar. 

No estado do Paraná, trabalhos têm mostrado que nas regiões Norte e Vale 

do rio Ribeira há um alto polimorfismo genético de cepas de Leishmania (THOMAZ 

SOCCOL et al., 2003, CASTRO, 2001, CASTRO et al., 2005). Por essa razão, estudos de 

variabilidade genética destes protozoários, visando correlacioná-los com a 

variabilidade clínica apresentada pelos pacientes, assim como o isolamento do 

protozoário de reservatórios (animais domésticos ou selvagens) e de vetores são 

importantes para estudar a filogenia do agente etiológico e a epidemiologia molecular. 

Estes estudos permitirão, então, conhecer a biodiversidade dos protozoários e 

correlacioná-los com os hospedeiros e conseqüentemente melhor selecionar 

marcadores moleculares para diagnóstico através de técnicas de PCR. 

Várias técnicas, incluindo anticorpos monoclonais e isoenzimas, têm sido 

utilizadas para identificação de espécies de Leishmania e como ferramentas de 

diagnóstico (BARKER, 1987, GRIMALDI et al., 1987, LE BLANCQ et al., 1987). Porém, 

apresentam alguns inconvenientes como necessidade de grandes quantidades de 



 3 

material, procedimentos trabalhosos e dificuldade na interpretação de dados (MIMORI 

et al., 1998). 

Por outro lado, técnicas clássicas de diagnóstico para leishmanioses 

cutâneas são bastante limitadas. Exames histopatológicos ou in print, embora rápido 

e de baixo custo, apresentam baixa sensibilidade, particularmente em lesões 

crônicas. Técnicas de cultura in vitro, ao mesmo tempo em que são mais sensíveis, 

são susceptíveis a contaminações por microrganismos (ARMIJOS et al.,1990). A 

reação intradérmica de Montenegro tem alta sensibilidade, mas, não pode distinguir 

entre uma infecção atual ou passada. As técnicas de diagnóstico sorológico 

apresentam o inconveniente de possível reação cruzada com outros Kinetoplastidas 

como Trypanosoma cruzi (BADARO et al., 1986). Além disso, possuem baixa 

sensibilidade devido ao baixo título de anticorpos característicos das leishmanioses 

cutâneas (GRIMALDI e TESH, 1993). 

Detecção de Leishmania baseado em métodos que utilizam DNA, tais como a 

PCR e RAPD têm sido implementadas nos últimos anos. Elas usam como alvos 

minicírculos de DNA do cinetoplasto (kDNA) para a amplificação.  A primeira técnica 

vem sendo empregada como diagnóstico (BARKER, 1989, SMYTH et al., 1992, LOPEZ et 

al., 1993, MIMORI et al., 1998, MONROY-OSTRIA et al., 2000, MIMORI et al., 2002 e 

MÜLLER et al., 2003) e a segunda para estudos epidemiológicos (GOMES et al., 1995, 

BAÑULS et al., 1999, ISHIKAWA et al., 2002 e MARTINEZ et al., 2003). A técnica de PCR 

apresenta a característica de um par de iniciadores e o conhecimento prévio da 

seqüência alvo para a síntese in vitro de milhões de cópias de um segmento 

específico de DNA na presença da enzima DNA polimerase. A PCR é especialmente 

adaptada para situações onde poucos organismos são encontrados, e com 

iniciadores adequados pode-se detectar a presença de tão pouco quanto 10 parasitos 

de Leishmania (RODRIGUEZ, et al., 1994, FERREIRA e GRATTAPLAGLIA, 1998). A 

técnica de RAPD é uma técnica que utiliza seqüência arbitrária e único iniciador, com 

a finalidade de amplificar fragmentos de DNA através da PCR (WILLIAMS et al., 1990). 

As informações fornecidas pelos padrões de bandas geradas pelo RAPD são de 

grande utilidade como marcadores moleculares em mapeamento genético, 

identificação individual e de espécies (LIMA et al., 1998). Esses iniciadores são 

capazes de detectar polimorfismos localizados em qualquer região, codificadora ou 

não, se tornado marcadores genéticos bem caracterizados. Eles podem ser úteis para 
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estudar a população de uma determinada espécie de parasito, ou de uma 

determinada localidade (LIMA et al., 1998).  

A biologia molecular vem ajudando no diagnóstico da leishmaniose e tem 

propiciado melhor compreensão na epidemiologia da doença. Pois, graças a estes 

métodos a distribuição geográfica das espécies tem sido melhor conhecida, a 

delimitação dos elos da cadeia epidemiológica têm sido melhor compreendidas ou 

seja, tem sido possível conhecer vetores e reservatórios de cada espécie. Sem 

contar que estas metodologias podem melhor elucidar a genética de populações de 

focos endêmicos e epidêmicos. 

 

Objetivos  

 Geral. otimizar técnicas de Biologia Molecular para o diagnóstico e 

estudos epidemiológicos de Leishmania ssp. no estado do Paraná e casos 

importados. 

 

Específicos: 

1.   Estudar, através da RAPD, a diversidade genética dos isolados de 

Leishmania no estado do Paraná e casos importados. 

2.   Otimizar uma PCR apropriada para o diagnóstico de Leishmania , visando 

obter resultados mais rápidos para reduzir a seqüela nos pacientes e disponibilizar à 

rede pública de saúde um método diagnóstico mais sensível. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
2.1 Agente Etiológico e Ciclo Biológico 
 

Como descrito anteriormente os parasitos do gênero Leishmania são 

agentes de zoonoses que infectam eventualmente a espécie humana nas regiões 

tropicais e subtropicais do Velho e do Novo Mundo (REY, 2001). O ciclo de vida do 

protozoário é digenético (heteroxênico), vivendo alternadamente em hospedeiros 

vertebrados e insetos vetores. Estes últimos são responsáveis pela transmissão dos 

parasitos de um mamífero a outro.  

Nos hospedeiros vertebrados, representados na natureza por mamíferos de 

várias ordens e espécies, as espécies de Leishmania assumem a forma amastigota, 

arredondada ou ovalada e imóvel (2-6µm), que se multiplica por divisão binária 

obrigatoriamente dentro de células do sistema monócitico fagocitário (SFM). À 

medida que as formas amastigotas vão se multiplicando, os macrófagos se rompem 

liberando parasitos que são fagocitados por outros macrófagos (Figura1).  

 

 

 
Figura 1 – Leishmania na forma amastigota dentro do macrófago (células coradas por May 

Grunwald Giemsa) 
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Todas as espécies do gênero Leishmania são transmitidas pela picada de 

fêmeas infectadas de dípteros da sub-família Phlebotominae, pertencentes aos 

gêneros Lutzomyia – no Novo Mundo e Phlebotomus – no Velho Mundo. Nos 

flebotomíneos, os protozoários vivem no meio extracelular, na luz do trato digestivo. 

Ali, as formas amastigotas, ingeridas durante o repasto sangüíneo, se diferenciam 

em formas promastigotas flageladas medindo 20-30 µm (Figura 2), sendo 

posteriormente inoculadas na pele dos vertebrados durante a picada. (GONTIJO e 

CARVALHO, 2003). Detalhes do ciclo constam na Figura 3. Os reservatórios das 

espécies patogênicas ao homem são geralmente animais silvestres. Porém, em 

áreas endêmicas, animais domésticos também podem estar infectados propiciando a 

infecção peri-domiciliar (PEREIRA, 1994).  

                    Figura 2 – Leishmania na forma promastigota. 

 

Figura 3 – Ciclo biológico da Leishmania. Fonte (OMS, 2005) 

(LV – Leishmaniose visceral, LC – Leishmaniose cutânea) 
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2.2 Sistemática 

 

Segundo Leedale e Vickerman, (2000) o gênero Leishmania tem a seguinte 

posição sistemática (The Illustrated Guide to the PROTOZOA – SOCIETY OF 

PROTOZOOLOGISTS, 2000):  

Reino: Protozoa 

Sub-reino: Neozoa 

      Infra-reino: Discicristata 

Filo: Euglenozoa Cavalier - Smith, 1981 

Classe: Euglenoidea Bütschli, 1884 

Ordem: KINETOPLASTEA Honigberg, 1963 

Sub-ordem: TRYPANOSOMATINA Kent, 1880 

Família: TRYPANOSOMATIDAE Doflein, 1901 

Gênero: Leishmania Ross, 1903 emend. Saf´janova, 1982 

      Sub-gênero Leishmania Saf´ janova, 1982 

      Sub-gênero Viannia Lainson & Shaw, 1982 

 

 

2.3 Patologia 

 

As doenças causadas por espécies de Leishmania do subgênero Viannia 

são geralmente mais agressivas e podem ocorrer recidivas após tratamento 

(PASSOS et al., 2000). Inversamente, as úlceras causadas por espécies de 

Leishmania do subgênero Leishmania tendem ser menos severa e são mais 

facilmente curáveis, podendo até curar espontaneamente (WHO, 1990). As espécies 

viscerotrópicas, como L. infantum, migram por todo o sistema retículo endotelial, 

dando surgimento à leishmaniose visceral.  

As espécies dermotrópicas, como L. braziliensis usualmente permanecem 

junto ao local de inoculação havendo um infiltrado na pele, principalmente por 

macrófagos que ficam repletos de amastigotas. Há relativamente poucos linfócitos. 

Com o desenvolvimento das lesões aparecem mais linfócitos e um hematoma 

superficial na pele. Nos meses seguintes, há um aumento gradual no número de 

amastigotas e macrófagos, deixando um infiltrado granulomatoso constituído de 

linfócitos, plasmócitos, células epiteliais e células gigantes multinucleadas.  Depois 
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que estes elementos imunocompetentes aparecem, vê-se que os macrófagos 

deixam de se proliferar e diminui simultaneamente o número de parasitos. A reação 

inflamatória regride. Há uma grande variabilidade na evolução da doença. Por 

exemplo, a epiderme e camadas adjacentes podem sofrer necrose, devido a 

perturbações mecânicas e tróficas devido a hiperplasia histiocitária. O processo 

adota uma forma ulcerosa com bordos salientes.  

Por fim, ou a resposta imune do paciente é capaz de eliminar a infecção e 

ocorre a cura espontânea, ou o sistema imune falha e a forma crônica da doença de 

leishmaniose se desenvolve (HEPBURN, 2000). A evolução pode durar de 3 a 18 

meses.  

As leishmanioses são divididas em três formas clínicas: Leishmaniose 

Cutânea do Novo Mundo, Leishmaniose Cutânea do Velho Mundo e a forma 

Visceral do Velho e Novo Mundo (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Formas clínicas de leishmaniose 

 
 
 
Leishmaniose 

cutânea 

 
Leishmaniose cutânea produz lesões na pele. Primordialmente no rosto, braços e 
pernas. Apesar desta forma ser freqüentemente auto-curativa, pode criar sérias 
incapacitações e cicatrizes permanentes. Após a recuperação por tratamento com 
sucesso, a leishmaniose cutânea induz imunidade à re-infecção às espécies de 
Leishmania que causam a doença. A forma cutânea representa 50 a 75% dos 
casos. 
 

 
 
Leishmaniose 

cutânea 
difusa 

 
A leishmaniose cutânea difusa tem difícil tratamento devido às lesões disseminadas 
que se assemelham à hanseníase e não tem cura espontânea. Esta forma em 
particular está relacionada a um sistema imune defeituoso, e é caracterizada por 
apresentar em alguns casos, recaídas após o tratamento.  
 

 
 

Leishmaniose 
muco-cutânea 

 
A leishmaniose mucocutânea, também conhecida como espúndia na América do 
Sul, causa lesões desfigurantes na face, destrói as membranas mucosas do nariz, 
boca e garganta. A cirurgia reconstrutiva das deformidades é um importante passo 
da terapia. 
 

 
 

Leishmaniose 
visceral 

 
A leishmaniose visceral, também conhecida como calazar, é caracterizada por 
febres irregulares, perda de peso, inchaço do fígado e baço e anemia. O período de 
incubação pode ter meses ou anos, e envolve órgãos internos. Após o tratamento e 
recuperação, o paciente pode desenvolver a forma crônica da leishmaniose 
cutânea, que requer tratamento longo e custoso. 
 

(Leishmaniasis and Leishmania/HIV co-infection – WHO Report on Global Surveillance of Epidemic-prone 
Infectious Diseases) 
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2.4 Diagnóstico 

 

O diagnóstico da leishmaniose abrange aspectos clínicos, epidemiológicos e 

laboratoriais (pesquisa do parasito ou pesquisa de anticorpos). O diagnóstico clínico 

da leishmaniose pode ser feito com base nas características da lesão associadas à 

anamnese, onde os dados epidemiológicos são de grande importância. A 

leishmaniose produz um amplo espectro de lesões, o que torna o diagnóstico clínico 

nem sempre simples ou imediato (GONTIJO e CARVALHO, 2003). Por essa razão, o 

diagnóstico laboratorial é requerido para confirmar a suspeita clínica. As ferramentas 

de diagnóstico usadas para cada forma de leishmaniose (visceral, cutânea ou 

mucocutânea) variam, mas o padrão ouro em cada caso permanece sendo a 

demonstração e isolamento do parasito (SINGH e SIVAKUMAR, 2003). 

Embora avanços tenham sido feitos no diagnóstico da leishmaniose 

tegumentar durante a última década, não há um método único que possa ser 

adotado como padrão ouro para detecção e diagnóstico de infecções por 

Leishmania (ANDRADE et al., 2001). 

As técnicas clássicas de diagnóstico para as leishmanioses cutâneas 

incluem diagnóstico microscópico, a intradermo-reação de Montenegro, métodos 

sorológicos e cultura de parasita (WEIGLE et al., 1987, NAVIN et al., 1990). Todas, 

porém, com importantes limitações. O exame microscópico apresenta baixa 

sensibilidade, particularmente em lesões crônicas. A intradermo-reação de 

Montenegro não distingue entre infecções correntes e passadas (MELO et al., 1977). 

Os métodos sorológicos apresentam limitações como reações cruzadas com outros 

tripanosomatídeos, falta de resposta humoral em indivíduos imunocomprometidos, 

resultados positivos em indivíduos que tiveram contato com o parasito, mas, não 

desenvolveram a doença  e fraca sensibilidade devido ao baixo título de anticorpo. 

Isolamento e cultura de parasito de lesões é obrigatório porque tem boa 

sensibilidade, mas em alguns casos pode selecionar cepas dominantes (de 

crescimento mais rápido) quando o paciente tiver infecções mistas (WEIGLE et al., 

1987, GUEVARA et al., 1989, ALVAR et al., 1989 e PIÑERO et al., 1999). 

Desde 1980 tem havido um aumento acentuado no número de artigos sobre 

aspectos bioquímicos da leishmaniose, e vários métodos para a identificação de 

espédies de Leishmania têm sido propostos. Os mais bem sucedidos são anticorpos 

monoclonais (McMAHON-PRATT et al., 1982) e isoenzimas (RIOUX et al., 1990, 
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THOMAZ-SOCCOL, 1993, THOMAZ-SOCCOL et al., 1993 a e b). Mas estes, e outros 

métodos exigem grande quantidade de parasitos.   

Em contraste, o DNA de um organismo não varia durante o seu ciclo de vida.  

Embora, entre diferentes cepas de Leishmania há considerável evidência de 

variação genotípica ou alterações na seqüência do DNA (ARNOT e BARKER, 1981). 

Análise de zimodemas de kDNA (MOREL e SIMPSON, 1980) e comparações de DNA 

nuclear por digestão com endonuclease têm revelado grandes diferenças entre as 

espécies de Leishmania (BARKER, 1987).  

A necessidade de métodos mais sensíveis tem induzido o desenvolvimento 

de técnicas de diagnóstico baseado no DNA. O cinetoplasto, uma organela singular 

para os kinetoplastida, contêm aproximadamente 10.000 pequenos círculos de 

DNAs, conhecidos como minicírculos de DNA do cinetoplasto (kDNA), os quais têm 

entre 600 e 800 pb em membros do gênero Leishmania. A abundância e outras 

características destas moléculas tem sido alvo para um número de técnicas 

baseadas em PCR (RODRIGUES et al., 2002). Estudos recentes têm demonstrado a 

importância do uso do DNA do cinetoplasto (kDNA) para identificação e classificação 

das espécies de Leishmania (KENNEDY, 1984, DasGUPTA et al., 1991). 

A técnica de RAPD foi desenvolvida pela primeira vez por WILLIAMS et al., 

(1990) e WELSH e McCLELLAND, (1990), e tem sido usada para identificação, 

diferenciação, relacionamento genéticos entre cepas isoladas, epidemiologia 

molecular e evolução genética dos parasitos Leishmania (GUIZANI IKRAM, et al., 

2002, BHATTACHARYA et al., 1993, MARTINEZ et al., 2003, GOMES et al., 1995 e 

BAÑULS et al., 1999).  

A PCR tem provado ser uma técnica altamente sensível e específica e pode 

detectar o DNA ou RNA, do parasito, em poucas semanas, antes mesmo de 

aparecerem alguns sintomas ou sinais clínicos (SINGH e SIVAKUMAR, 2003). 

Diferentes seqüências do DNA no genoma da Leishmania como região ITS, locus 

gp63, seqüências teloméricas, seqüências alvos nos genes do rRNA como 18S 

rRNA e SSU-rRNA (ambas conservadas) e de regiões variáveis nos minicírculos do 

KDNA estão sendo usados por vários pesquisadores (EL TAI et al., 2001). 

A disponibilidade de métodos diagnósticos baseados em DNA tem permitido 

uma maior sensibilidade e rápido diagnóstico, além da identificação da espécie de 

Leishmania. A PCR oferece uma rápida, sensível, e específica alternativa para 

técnicas tradicionais ( FISA et al., 2001). 
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2.5 Epidemiologia 

 

A origem do gênero Leishmania, baseada em hipóteses moleculares, é 

considerada monofilética (THOMAZ-SOCCOL et al., 1993b). O gênero teria cerca de 

120 milhões de anos e seu surgimento teria ocorrido ainda quando os continentes 

eram formados pela Pangea (THOMAZ-SOCCOL, 1993b, MOMEN e CUPOLILLO, 2000). 

O ponto de origem e dispersão das espécies continuam ainda controversos. Várias 

são as hipóteses do local de origem, podendo ser, entre as regiões neotropical, 

paleoártica ou africana (THOMAZ-SOCCOL, 1993, NOYES, 1998, KERR, 2000 e MOMEN 

e CUPOLILLO, 2000).  

As Leishmanioses têm ampla distribuição geográfica, sendo assinaladas em 

todos os continentes, exceto Austrália e Antarctica (BAÑULS et al., 1999). 

Representam um dos maiores problemas de saúde pública, com 400 milhões de 

indivíduos vivendo em áreas de risco. A estimativa anual de incidência mundial é de 

600.000 casos e a prevalência de 12 milhões de indivíduos (DESJEUX, 1992). São 

potencialmente ameaças de vida ou de desfiguração clínica (AZULAY e AZULAY 

JUNIOR, 1995).  

Apesar de em somente 30 países a notificação da doença ser obrigatória, 

ela é endêmica em 88 países, sendo que 90% dos casos de leishmaniose cutânea 

(LC) ocorrem no Irã, Arábia Saudita, Síria, Afeganistão (Velho Mundo), Peru e Brasil 

(América do Sul) (WHO, 1998).  

Nas Américas, a LC se distribui amplamente, desde o Texas até o norte da 

Argentina, não havendo relato de casos apenas no Canadá, Chile e Uruguai (WHO, 

1998, FRANK et al., 2003).  

O padrão de transmissão da leishmaniose no Novo Mundo envolve dois ciclos 

distintos: um silvestre e outro urbano. Originalmente, a leishmaniose era associada 

com áreas florestais (LAINSON, 1983). A transmissão da LC tem agora se adaptado 

para o ambiente peri-doméstico devido ao desflorestamento e urbanização (WALSH et 

al., 1994). A transmissão do ciclo silvestre para o doméstico foi facilitada pela falta de 

uma estratégia específica para o controle da leishmaniose, e a descontinuidade de 

campanhas de intervenção designadas para outras doenças, como por exemplo, a 

malária (HERRER et al., 1980, DAVIES et al., 1994). A transmissão peri-domiciliar ou 

intra-domiciliar de L. braziliensis tem sido demonstrada na Argentina (Lutzomya 

(Nyssomyia) intermedia) (SALOMON et al., 1992), Bolívia (por Lu. (grupo verrucarum) 
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nuneztovari) (Le PONT et al., 1989), Brasil (por Lu. (N.) whitmani ou Lu. (N.) intermedia) 

(RANGEL et al., 1984, De QUIEROZ et al., 1994 e LUZ et al., 2000), Venezuela e Colômbia 

(por espécies de Lu. (grupo verrucarum) Lu. youngi) (ALEXANDER et al., 1995 e 

FELICIANGELI et al., 1994).  

A leishmaniose (em particular a leishmaniose mucosa e a cutânea difusa) 

pode tornar-se em breve um problema sério de saúde pública em áreas urbanas 

sobretudo na forma de infecções oportunistas em pessoas infectadas com o vírus da 

imunodeficiência humana (HIV) (REITHINGER e DAVIES, 1999). De fato, co-infecções 

de HIV/ LC já têm sido descritas no Brasil, Peru e Venezuela (RODRIGUES et al., 1987, 

ECHEVARRIA et al., 1993 e HERNANDEZ et al., 1993).    

Com o aumento no número de viagens internacionais, casos de leishmaniose 

originários de outros países têm sido regularmente diagnosticados em humanos e 

cães em locais onde a doença não é endêmica (MATHIS e DEPLAZES, 1995). 

No Brasil, a doença é documentada em praticamente todos os estados 

(FUNASA, 2005). Estima-se que, entre 1985 e 2003, ocorreram 523.975 casos 

autóctones, em sua maioria nas regiões nordeste e norte do Brasil (BASANO e 

CAMARGO, 2004). Apresenta-se, basicamente, com três perfis: leishmaniose 

tegumentar puramente silvestre; leishmaniose tegumentar silvestre modificada e 

leishmaniose tegumentar peri-urbana (BASANO e CAMARGO, 2004). O perfil de 

transmissão periurbano, está relacionado com a situação econômica precária, a 

migração da população para as periferias das grandes cidades, aliados ao aumento 

da população de roedores, sobretudo de ratos que se concentram nos “depósitos” de 

lixo destas áreas (BASANO e CAMARGO 2004). 

A prevalência da LC no Brasil não apresenta dados fidedignos e 

provavelmente está aquém do real, embora tenham sido feitas várias estimativas, 

destacando-se aquelas realizadas no período de 1980 a 1990, onde se chegou a um 

total de 154.103 casos (WHO, 1990). Outra estimativa, abrangendo os anos de 1985 a 

1999, aponta 388.155 casos autóctones de LTA. Segundo Ministério da Saúde são 

registrados anualmente cerca de 30 mil casos da leishmaniose tegumentar 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE DO BRASIL, 2000). 

São sete os taxa assinalados no Brasil. Na região norte do país as espécies 

registradas atualemente são: Leishmania (L.) amazonensis, Leishmania (L.) infantum, 

Leishmania (V.) guyanensis, Leishmania (V.) shawi, Leishmania (V.) naiffi, 

Leishmania (V.) lainsoni, Leishmania (V.) braziliensis. Na região nordeste apenas 
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Leishmania (L.) amazonensis, Leishmania (L.) infantum e Leishmania (V.) braziliensis 

estão presentes. Na região sudeste a maior freqüência é de Leishmania (V.) 

braziliensis. Todavia, nos anos 90 Leishmania (L.) infantum provocou surtos 

epidêmicos nos estados de Minas Gerias e de São Paulo. Na região sul a espécie 

presente é Leishmania (V.) braziliensis (FUNASA-MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005).  

Na tabela 2 é dado a distribuição geográfica de cada espécie, associando 

com o aspecto clínico. 

 

Tabela 2 – Leishmanioses no Novo Mundo: agentes etiológicos e distribuição 

geográfica (Modificado de MARZOCHI et al., 1999). 

Espécies de Leishmania Lesões causadas no homem Distribuição geográfica 

Sub Gênero Viannia   

L.(V.) braziliensis 
 
L.(V.) peruviana 
 
L.(V.) guyanensis 
 
 
L.(V.) panamensis 
 
 
L.(V.) lainsoni 
 
L.(V.) shawi 
 
 
L.(V.) naiffii 

Cutâneas e mucosas 
 
Predominantemente cutâneas 
 
Predominantemente cutâneas 
 
 
Predominantemente cutâneas 
 
 
Casos raros, com lesões cutâneas 
 
Casos raros, com lesões cutâneas 
 
 
Casos raros, com lesões cutâneas 

América Central e do Sul, até o 
norte da Argentina 
Altos vales andinos e encosta 
ocidental dos Andes 
Países do noroeste e norte da 
América do Sul, até o rio 
Amazonas 
América Central e costa 
pacífica da América do Sul 
 
Norte do Estado do Pará 
 
Região Amazônica 
 
 
Região Amazônica 
 

Sub Gênero Leishmania   
 
L. (L.) mexicana 
  
 
L.(L.) amazonensis 
 
 
L. (L.) venezuelensis 
 
 
 
L. (L.)infantum 
L.(L.)chagasi 

 
Cutâneas e, eventualmente, cutâneo-
difusas 
 
Cutâneas e, eventualmente, cutâneo-
difusas 
 
Cutâneas e, eventualmente, cutâneo-
difusas 
 
 
Lesões viscerais (calazar) 

 
México e América Central 
 
 
América Central e norte, 
nordeste e sul do Brasil 
 
Venezuela 
 
 
Do sul dos EUA ao norte da 
Argentina, com predominância 
no Nordeste Brasileiro. 

 

Quanto aos vetores nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito 

Santo o vetor suspeito é Lutzomyia intermedia (FORATTINI et al., 1976 e RANGEL et al., 

1984), na Bahia, Minas Gerais e no Paraná é Lu. whitimani (RYAN et al., 1990, 
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TEODORO et al., 1993 e LUZ et al., 2000), no Pará, duas espécies do mesmo complexo 

parecem estar envolvidas na transmissão de L.(V.) braziliensis: Psychodopygus 

wellcomei na região da Serra dos Carajás e Ps. complexus no município de 

Paragominas (READY et al., 1984 e SOUZA et al., 1996). 

Os mosquitos vetores têm tamanho reduzido (2 – 3 mm de comprimento) e 

habitam locais úmidos e sombreados, com um alcance de vôo de somente 50m do 

local de seus criadouros. Diferentemente de outros mosquitos, eles voam 

silenciosamente, são mais ativos de manhã e a noite. A abundância desses insetos 

está relacionada com fatores ambientais como a precipitação pluviométrica, e pode 

aumentar quando as temperaturas estão elevadas (GONZALEZ et al.,1999). 

Um estudo sobre a identificação de animais silvestres como reservatórios 

primários de Leishmania (V.) braziliensis na região da Zona da Mata de Pernambuco 

revelou que o roedor silvestre Bolomys lasiurus (rato do mato) é o reservatório 

primário da L.(V.)braziliensis enquanto que o Rattus rattus (rato – preto), sinantrópico 

ou doméstico, é considerado o reservatório secundário na região (BRANDÃO-FILHO, 

2001). Em um estudo realizado por CASTRO (2001) na região Norte do Paraná, o autor 

encontrou roedores do gênero Nectomys infectados por L.(V.)braziliensis. A 

identificação do rato-do-mato e do rato-preto como reservatórios reforça a tese de 

que a LC causada por L.(V.)braziliensis ocorre originalmente na Mata Atlântica. O 

resultado da pesquisa confronta com a corrente que afirma que esta espécie de 

protozoário era autóctone somente na região amazônica e que foi introduzida 

posteriormente em regiões onde predomina a floresta atlântica pelo processo de 

migração interna (BRANDÃO-FILHO et al., 2003). Para entender melhor o papel dos 

reservatórios animais e hospedeiros (vertebrado e invertebrado) no ciclo de 

transmissão é importante associar a variabilidade nas populações do parasito e os 

aspectos ecológicos de tais áreas endêmicas (CUPOLILLO et al., 1998). 

No Estado do Paraná, região sul do Brasil, o número de casos de 

leishmaniose tem sido elevado (VERZIGNASSI, 1988, TEODORO et al., 1988, SILVEIRA 

et al., 1994, THOMAZ-SOCCOL et al., 2003 e CASTRO et al., 2005). A LC está presente 

em áreas geográficas distintas e apresenta comportamento epidemiológico diferente. 

Em uma das áreas, localizada no Vale do Rio Ribeira, a doença é conhecida desde 

o começo do século XX. Na outra, no norte do Paraná, os casos de LC têm sido 

assinalados desde o início de sua colonização que se deu nos anos 40 e 50 do 

século XX (CASTRO et al., 2002 e 2005). No norte e noroeste do Estado, os indivíduos 
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do sexo masculino, na faixa etária de 15 a 49 anos, representam à maioria dos 

casos de leishmaniose tegumentar (SILVEIRA et al., 1996,1999 e CASTRO et al., 2002). 

Já na Região Vale da Ribeira a população mais afetada são crianças de 7 a 15 anos 

e mulheres (CASTRO et al., 2005). 

Na região norte do Estado, a espécie de flebotomíneo prevalente é Lutzomyia 

whitmani e Luz et al., (2000) encontraram este inseto parasitado por L.(V.) braziliensis 

confirmando o seu papel vetorial. A maioria dos isolados de humanos foram 

identificados como  L. (V.) braziliensis (SILVEIRA et al., 1996 e 1999, CASTRO et al., 

2002 e THOMAZ-SOCCOL et al., 2003). Apenas uma amostra foi identificada como L. 

(L.) amazonensis (SILVEIRA et al., 1999). 

 A leishmaniose cutânea, no estado do Paraná, constitui um problema de 

saúde pública como em diversos estados do Brasil (SILVEIRA et al., 1996, TEODORO et 

al., 1988 e VERZIGNASSI, 1988). Esta dermatose passou a ser notificada oficialmente 

no Paraná a partir de 1980, mantendo-se endêmica (SUPERINTENDÊNCIA DE 

CAMPANHAS, SUCAM, 1987). Após a campanha de controle da malária, significativa 

redução do número de casos foi observada até o final dos anos 80 (LUZ et al., 2000). 

Nos anos de 1990 a leishmaniose tegumentar atingiu cifras na ordem de 1.359 casos 

em 1994 (FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 1995).  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

As metodologias no presente estudo foram empregadas em dois grandes 

focos de transmissão da leishmaniose cutânea: norte e noroeste do estado do Paraná 

onde a leishmaniose mostrou-se com picos epidêmicos entre os anos 90 e 2000 e a 

região central do estado onde a LC foi assinalada pela primeira vez em 2000. 

 
 
3.1 Isolados 

 

Pacientes portadores de lesões compatíveis com leishmaniose cutânea 

foram submetidos a biopsias para o isolamento do parasito (Leishmania), eram 

procedentes de duas áreas de transmissão no estado do Paraná. A região I (norte e 

noroeste) corresponde aos municípios de Arapongas, Florestópolis, Grandes Rios, 

Apucarana, Lidianópolis, Rio Bom, Santa Isabel do Ivai, Faxinal e Mariluz. A região II 

(central do estado) onde os primeiros casos foram assinalados em 2000 que 

corresponde a Prudentópolis e Turvo. E um grupo externo ao Paraná. A região III 

corresponde as Minas Gerais, Ceará, São Paulo e Argentina. Na tabela 3 são dados 

o código OMS, localidade, região e hospedeiros dos isolados que foram identificados 

no presente trabalho. 

 

 

3.2 Cultivo 

 

Para isolamento do parasito foram feitas biopsias ou aspirados das bordas 

das lesões cutâneas. O material obtido foi inoculado em meio de cultura (NNN, 

Tobbie e Evans) e repicados a cada sete dias para novos tubos.  

Os isolados foram criopreservados no banco de cepas de Leishmania do 

laboratório de Parasitologia Molecular/UFPR (LPM/UFPR), catalogadas sob a sigla 

CUR (Curitiba) seguida de numeração correspondente a ordem de entrada. 

Fez-se cultura dos isolados em meio RPMI, para a obtenção de biomassa 

para a extração do DNA usado nas etapas de RAPD e PCR.  
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Tabela 3 – Lista de isolados obtidos de humanos e de cães com lesões compatíveis 

para leishmaniose 

Código OMS LOCALIDADE/REGIÃO HOSPEDEIRO 

MHOM/BR/03/CUR 202 ARAPONGAS – Norte HOMEM 

MHOM/BR/03/CUR 206 FLORESTÓPOLIS-Norte HOMEM 

MHOM/BR/03/CUR 207 GRANDE RIOS- Norte HOMEM 

MHOM/BR/03/CUR 208 APUCARANA- Norte HOMEM 

MCAN/BR/03/CUR 210 CURITIBA (BELO HORIZONTE) MG CÃO 

MCAN/BR/03/CUR 211 CURITIBA (BELO HORIZONTE) MG CÃO 

MHOM/BR/03/CUR 214 PRUDENTÓPOLIS- Central HOMEM 

MHOM/BR/03/CUR 215 PRUDENTÓPOLIS- Central HOMEM 

MHOM/BR/03/CUR 218 PRUDENTÓPOLIS- Central HOMEM 

MHOM/BR/03/CUR 219 PRUDENTÓPOLIS- Central HOMEM 

MHOM/BR/03/CUR 224 PRUDENTÓPOLIS- Central HOMEM 

MHOM/BR/03/CUR 225 PRUDENTÓPOLIS- Central HOMEM 

MHOM/BR/03/CUR 226 PRUDENTÓPOLIS- Central HOMEM 

MHOM/BR/03/CUR 227 PRUDENTÓPOLIS- Central HOMEM 

MHOM/BR/03/CUR 228 PRUDENTÓPOLIS- Central HOMEM 

MHOM/BR/03/CUR 229 PRUDENTÓPOLIS- Central HOMEM 

MHOM/BR/03/CUR 231 PRUDENTÓPOLIS- Central HOMEM 

MHOM/BR/03/CUR 232 PRUDENTÓPOLIS- Central HOMEM 

MHOM/BR/03/CUR 233 PRUDENTÓPOLIS- Central HOMEM 

MHOM/BR/03/CUR 234 APUCARANA- Norte HOMEM 

MHOM/BR/03/CUR 235 PRUDENTÓPOLIS- Central HOMEM 

MHOM/BR/03/CUR 236 PRUDENTÓPOLIS- Central HOMEM 

MCAN/BR/03/CUR 237 MARILUZ- Noroeste CÃO 

MCAN/BR/03/CUR 238 MARILUZ- Noroeste CÃO 

MHOM/BR/03/CUR 239 APUCARANA- Norte HOMEM 

MCAN/BR/03/CUR 240 CURITIBA (FORTALEZA- CE) CÃO 

MHOM/BR/03/CUR 241 PARANAPANEMA-SP HOMEM 

MHOM/BR/03/CUR 242 APUCARANA- Norte HOMEM 

MHOM/BR/03/CUR 243 PRUDENTÓPOLIS-Central HOMEM 

MHOM/BR/03/CUR 244 ARAPONGAS- Norte HOMEM 

MHOM/BR/03/CUR 245 LIDIANÓPOLIS- Norte HOMEM 

MHOM/BR/03/CUR 246 RIO BOM- Norte HOMEM 

MHOM/BR/03/CUR 248 PRUDENTÓPOLIS-Central HOMEM 

MHOM/BR/03/CUR 249 PRUDENTÓPOLIS- Central HOMEM 

MHOM/BR/03/CUR 252 PRUDENTÓPOLIS- Central HOMEM 

MHOM/BR/03/CUR 253 PRUDENTÓPOLIS- Central HOMEM 

MHOM/BR/03/CUR 254 TURVO-Central HOMEM 

MHOM/BR/03/CUR 255 PRUDENTÓPOLIS- Central HOMEM 

MHOM/BR/03/CUR 256 PRUDENTÓPOLIS- Central HOMEM 

MHOM/BR/03/CUR 259 PRUDENTÓPOLIS- Central HOMEM 

MHOM/BR/03/CUR 261 SANTA ISABEL IVAÍ- Norte HOMEM 

MHOM/BR/03/CUR 263 FAXINAL-Norte HOMEM 

MHOM/BR/04/CUR 264 PRUDENTÓPOLIS- Central HOMEM 

MCAN/BR/04/CUR 266 PRUDENTÓPOLIS- Central CÃO 

MHOM/BR/04/CUR 267 PRUDENTÓPOLIS- Central HOMEM 

MCAN/BR/04/CUR 268 LONDRINA-Norte (Minas Gerais) CÃO 

MCAN/BR/04/CUR 269 LONDRINA-Norte (Minas Gerais) CÃO 

MHOM/AR/98/CUR 41 ARGENTINA- Ar HOMEM 

MHOM/AR/98/CUR 50 ARGENTINA-Ar HOMEM 
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3.3 Cepas referência 

 

 As cepas referência usadas no presente trabalho seguem as recomendações 

da Organização Mundial da Saúde (WHO, 1990) (Tabela 4). Foram descongeladas, 

repicadas semanalmente e processadas como os isolados para obtenção de 

biomassa para a etapa de extração de DNA para as técnicas de RAPD e PCR.  

 

Tabela 4 – Cepas referência de Leishmania 

 

ESPÉCIES CÓDIGO OMS 

Leishmania (V.) braziliensis MHOM/BR/00/LTB300 

Leishmania (L.) amazonensis MHOM/BR/73/M2269 

Leishmania (L.) infantum MHOM/FR/71/LRM75 

 

 

3.4 Recuperação da Biomassa  

 

A biomassa de parasitos foi obtida a partir do conteúdo da garrafa de 100mL 

de cultivo celular, em meio RPMI, rica em Leishmania, livre de contaminações. 

Passou-se o conteúdo da garrafa para um tubo Falcon de 15 mL e centrifugado 

durante 20 minutos a 10.000g, a 4°C. O sobrenadante foi descartado e o precipitado 

foi lavado duas vezes com solução NaCl2 a 0,3%. Posteriormente, foi transferido o 

precipitado para um tubo de tipo “eppendorf”, previamente pesado, usando pipeta 

Pasteur e centrifugado a 9.000g a 4°C,  por 5 minutos. O sobrenadante foi 

descartado e a biomassa foi pesada e estocada no freezer -20ºC até o momento da 

extração do DNA. 

 

3.5 Extração de DNA genômico 

 

As extrações de DNA de todas as amostras foram feitas de acordo com o 

protocolo segundo BAÑULS (1998), com algumas modificações. 

Num tubo do tipo “eppendorf” de 2,0 mL, que continha a biomassa de 

Leishmania, foram adicionados 400µL de Tampão de Lise (TE), pH = 8, SDS a 1% 

em volume final e 200µg/mL final de Rnase (20mg/mL) que permaneceu incubado 
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em banho-maria durante 2 horas, à 37°C. Em seguida, foi adicionado 200µg/mL de 

Proteinase K (20mg/mL), homogenizado e incubado em banho-maria a 55°C, 

durante 2 horas. Essa fase teve como finalidade lisar as células e eliminar o RNA. 

Logo após, para a desproteinização das células foi feito a extração com Fenol 

Saturado e Clorofórmio. Adicionou-se Fenol Saturado (fase inferior) volume/volume e 

feita a centrifugação à 12.000g por 5 minutos a 20°C. Recuperou-se o sobrenadante 

em outro tubo e fez-se uma segunda extração com Fenol. Após esse procedimento, 

foi adicionado Clorofórmio volume/volume. Novamente as amostras foram 

centrifugadas (12.000g / 5 minutos a 20°C). Recuperou-se a fase superior e fez-se 

uma segunda extração com Clorofórmio. O sobrenadante de cada tubo foi 

transferido para outro tubo e o DNA foi precipitado com Acetado de Sódio a 3M 10% 

em volume final e dois volumes de etanol a 4ºC. Permaneceu a - 20°C overnight. 

Posteriormente, foi feita centrifugação a 12.000g, por 30 minutos a 4°C, o 

sobrenadante foi desprezado e o precipitado lavado duas vezes com 300µL de 

etanol 70º e centrifugadas a 12.000g por 15 minutos a 4°C. O sobrenadante foi 

desprezado. O precipitado foi deixado para secagem por 10 minutos, em estufa a 

37ºC e, após esse tempo, o DNA foi ressuspendido com 100µL de água ultra-pura 

estéril, e permaneceu a temperatura de 4°C overnight. Posteriormente foi mantido a 

-80ºC como solução estoque. 

 

3.6 Quantificação de DNA genômico  

 

As quantificações de DNA tanto das cepas referência bem como dos 

isolados, foram feitas pela medida de absorbância a 260nm em espectrofotômetro 

(Gene Quant®). 

 

3.7 Polimorfismo de DNA amplificado ao acaso (RAPD) 

 

A extração do DNA genômico das cepas de Leishmania foi obtida como 

descrito no item 3.5. As reações de amplificações foram feitas em volumes de 25µL 

contendo 10mM Tris-HCl, pH 8.3, 50mM KCl, 1,5mM MgCl2, 0,2mM de cada dNTP 

(deoxinucleotídeos trifosfatos), 10 pmol iniciador, DNA genômico 10 ng e 2,5 U de 

Taq DNA polimerase (Invitrogen). Os ciclos de amplificação consistem de uma 

desnaturação inicial de 94°C por 5 min, desnaturação de 94°C por 1 min, 
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anelamento de 36°C por 1 min e extensão de 72°C por 2 min, por 45 ciclos. E uma 

extensão final de 72°C por 7 min. O material amplificado foi submetido à eletroforese 

em gel de agarose 1,6% e visualizadas por luz ultra-violeta após coloração com 

Brometo de Etídio (0,5 µg/mL segundo SAMBROOK et al.,1989). 

Os iniciadores utilizados para amplificação ao acaso dos fragmentos de DNA 

estão descritos na Tabela 5.  

 

Tabela 5 – Seqüência dos iniciadores utilizados para amplificação aleatória de DNA  

de Leishmania pela técnica de RAPD 

INICIADORES SEQÜÊNCIA (5´ → 3´)                                     REFERÊNCIA 

Iniciador A2 TGCCGAGCTG BAÑULS et al., 1998 

Iniciador A3 AGTCAGCCAC BAÑULS et al., 1998 

Iniciador A9 GGGTAACGCC BAÑULS et al., 1998 

Iniciador A10 GTGATCGCAG BAÑULS et al., 1998 

 

 

3.8 Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 

 

A avaliação da PCR como método diagnóstico para leishmaniose cutânea foi 

padronizada com promastigotas obtidas de cultura. Na padronização foram 

empregados diferentes iniciadores e diferentes temperaturas de anelamento. A 

amplificação foi realizada em termociclador (PCR Express–Hybaid) com 10 ng de 

DNA num volume final de reação de 25 µL com 20 µL de óleo mineral. Os 

iniciadores utilizados para a amplificação do DNA na técnica de PCR estão descritos 

na Tabela 6. Descrição detalhada dos iniciadores e as condições de amplificação 

estão no item 4.3. Os produtos amplificados foram submetidos à eletroforese (item 

3.9).  
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Tabela 6 – Seqüências dos iniciadores utilizados para amplificação de DNA de 

Leishmania  pela técnica de PCR 

IINICIADORES* SEQÜÊNCIA (5´ → 3´)                                     ESPÉCIE DE 

LEISHMANIA 

REFERÊNCIA 

MP1L 
MP3H 

TACTCCCCGACATGCCTCTG 
GAACGGGGTTTCTGTATGC       

Complexo  
L. brazileinsis 

Lopez et al., 1993 

B1 
B2 

GGGGTTGGTGTAATATAGTGG 
CTAATTGTGCACGGGGAGG          

Complexo  
L. brazileinsis 

De Brujin et al., 1993   

b1 
b2 

GTGGGCGTATCTGCTGATGAC 
CAAAAAGCGAGGGACTGCGGA             

L.(V)braziliensis Mimori et al., 1998 

a1 
a2 

TGCGAGGATAAAGGGAAAGAA 
GTGCCCTGACTTGCATGTCTA             

L.(L)amazonensis Mimori et al., 1998 

RV1 
RV2 

CTTTTCTGGTCCCGCGGGTAGG 
CCACCTGGCCTATTTTACACCA 

L.(L)infantum Lachaud et al., 2002 

* Ver detalhe item 4.3 

 

 

3.9 Eletroforese Horizontal 

 

As amostras amplificadas foram submetidas à eletroforese submarina 

horizontal em gel de agarose 1,6%, em tampão Tris-EDTA-Acetato (TAE) 1X pH 8,0 

(Tris-acetato 0,04M, EDTA 0,001M segundo SAMBROOK et al., 1989).  

Todos os resultados de géis obtidos neste estudo foram corados com 

brometo de etídeo (0,5 µg/mL) visualizados e fotografados por luz ultravioleta. A 

interpretação dos dados foram baseados no tamanho e na presença ou ausência da 

amplificação das bandas de DNA. 

 

 

3.10 Análise de Dados 

 

A taxa de polimorfismo representa a porcentagem de marcadores polimórficos. 

Os marcadores que apresentaram polimorfismo raro não foram levados em 

consideração no presente trabalho. Somente aqueles que apresentaram uma taxa 

de polimorfismo superior a 5% foram considerados polimórficos. 

Índice de diversidade genética 

Trata-se da relação entre o número de genótipos diferentes e o número total de 

genótipos. Ele pode ser calculado por um locus ou um iniciador ou conjunto de loci. 

Distância de Jaccard (JACCARD, 1968). 
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A distância é uma medida que permite apreciar o grau de distância entre dois  

indivíduos. A distância (D) pode ser em relação a semelhança global (S) entre dois 

indivíduos (ou unidades evolutivas) de diferentes maneiras: 

D = 1-S (0<=S<=1) 

D= (1-S)/S (0<=S<=1) 

D= -αln (β – γS) com 0<= β – γS 

A distância de Jaccard está relacionada a similaridade de Jaccard pela relação: 

DJ=1-Sj. No presente trabalho, os caracteres estudados estão presentes em apenas 

dois estados (presença = 1 e ausência = 0). Índice de similaridade de Jaccard não 

considera informativo a dupla ausência de um caracter porque são marcadores 

dominantes.  

 Análise fenética: 

 Os métodos fenéticos se propõem a reconstruir a história evolutiva sob a 

semelhança global entre unidades. Eles se fundamentam na estimativa de uma 

distância entre cada par de unidades.  No presente trabalho foi usado a Distância de 

Jaccard adaptada a análise de dados de RAPD.   

Para a análise numérica das bandas individualizadas por eletroforese e da 

distância genética entre as cepas (distância genética de Nei) utilizou-se o programa  

NTSYSpc versão 2.10 através do agrupamento UPGMA (Unweighted Pair-Group 

Method with arithmetic averages, SNEATH & SOKAL, 1973). O método UPGMA é um 

método aglomerativo de  classificação hierárquica onde as unidades evolutivas, as 

mais similares são agrupadas sucessivamente. A cada etapa do agrupamento a 

distância do conjunto é calculada como média aritmética da distância de cada 

Unidade evolutiva. Este método implica em admitir uma taxa de evolução constante 

em todos os ramos da árvore. O método UPGMA está incluído no NTSYS.   

O dendrograma (ou diagrama ramificado) é um sistema parcialmente ordenado, 

em que os elementos terminais são reunidos entre si em diferentes níveis onde os 

critérios mais comuns de agrupamento são a semelhança e o grau de parentesco 

filogenético.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1 População estudada 

 

No presente trabalho foram analisados 91 casos suspeitos de leishmaniose, 

sendo 81 pacientes humanos procedentes do estado do Paraná, dois provenientes da 

Argentina e oito isolados de cães. Dos 81 pacientes do Paraná portadores de lesões 

cutâneas  ou de mucosas 15 tiveram diagnóstico comprovado para outras patologias 

como sifilis (01), ulcera varicosa (11), ectima bacteriano (02) e Paracoccidioides 

brasiliensis (01).   Do total de 66 pacientes humanos pesquisados, 41 amostras 

(62,12%) foram positivas na pesquisa direta  de amastigotas por esfregaço em lâmina 

corado com MayGrunwald-Giemsa  e 47 (71,21%) foram positivas em cultivo em meio 

Novy McNeal e Nicolle (N.N.N).  Nos oito cães os isolados foram obtidos de lesões 

cutâneas ou de aspirado de gânglio poplíteo.  O total de 52 amostras estudadas (3 

referências, 8 cães e 41 humanos) pela técnica de Biologia Molecular (PCR) resultou 

em 100% de positividade. Esses percentuais são mostrados na Tabela 7 e 

comparados com outros métodos parasitológicos. 

  

 

Tabela 7 – Resultados em porcentagem de três técnicas (pesquisa de amastigota, 

cultivo em meio N.N.N. e Biologia Molecular) para a detecção de Leishmania em 

isolados de cães e humanos. 

 

 CÃES PACIENTES PARANÁ ARGENTINA  

ESFREGAÇO** 100% (8/8) 62,12% (41/66) 100% (2/2) 

CULTIVO*** 100% (8/8) 71,21% (47/66) 100% (2/2) 

PCR  100% (8/8) 100% (38/38) 100% (2/2)* 
* inclui Argentina e estado de São Paulo 

** Coloração MayGrunwald-Giemsa 

*** ver item 3.2 
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4.2 Polimorfismo de DNA Amplificado ao Acaso (RAPD) 

 

Todos os iniciadores amplificaram vários segmentos de DNA genômico das 

cepas de Leishmania spp. em cada amostra. Enquanto alguns destes segmentos 

foram comuns para parasitos de uma mesma espécie, a maioria dos segmentos 

apresentou polimorfismo, ou seja, foram amplificados em uma cepa, mas não em 

outra (Figuras 4a; 4b; 5; 6; 7a e 7b).  

O polimorfismo foi observado para todos iniciadores. Como cada iniciador 

apresenta seqüência de nucleotídeos diferentes o padrão de bandas da amplificação 

do DNA foi diferente em cada condição, revelando polimorfismos em lugares 

diferentes nas amostras (Figuras 4a; 4b; 5; 6; 7a e 7b). E essa diferença de 

nucleotídeos nos iniciadores também pode determinar se um dado segmento de DNA 

será amplificado ou não, como é o caso da cepa CUR 41 que é amplificada pelos 

iniciadores A2, A3 e A9, mas não pelo A10. Todos os iniciadores apresentaram um 

bom padrão de amplificação e uma boa resolução (Figuras 4a; 4b; 5; 6; 7a e 7b). 

Quando se analisa o padrão de bandas da somatória dos quatro iniciadores 

tem-se um total de 76 marcadores. Destes apenas um é monomórfico para os 52 

isolados, quatorze são monomórficos para L. braziliensis e isolados procedentes de 

pacientes humanos e cães do Paraná e quatro são específicos para L. infantum. 

Quando se compara as cepas referências L. amazonensis  e  L. infantum  verifica-se 

que três marcadores são comuns entre elas e outros três são comuns entre as cepas 

referências L. braziliensis e L. amazonensis.  

A análise destes padrões de bandas pela análise fenética permitiu a 

construção de um dendrograma (Figura 8) com dois principais ramos. O primeiro se 

sub-divide em dois outros grupos onde estão incluídas as cepas referências de L. (L.) 

infantum e L. amazonensis. Junto à cepa referência de L. (L.) infantum ficaram 

agrupadas cinco cepas de Leishmania todas isoladas de gânglios de cães sendo que 

um destes animais era procedente do Ceará e quatro outros do estado de Minas 

Gerais. No grupo onde se situa a cepa referência L. (L.) amazonensis estão incluídos 

os isolados CUR41 e CUR50, de pacientes provenientes do Norte da Argentina 

(Figura 8). 

No ramo maior ficou agrupada a cepa referência L. (V.) braziliensis e os  

isolados de pacientes humanos e cães procedentes do estado do Paraná e uma cepa 
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de paciente vindo do estado de São Paulo. Observa-se um grande grau de 

polimorfismos entre elas.  

 

 

 

 

 

                            

 

 

Figura 4a – Perfil dos produtos de amplificação do DNA pela técnica de RAPD dos 

isolados e cepas referências de Leishmania com o iniciador A2. 

Eletroforese em gel de agarose 1,6%. Linha 1 – Marcador Molecular 1Kb ladder 

(Invitrogen); Linha 2 – Cepa referência L. braziliensis;   Linha 3 – CUR 219; Linha 4 – 

CUR 244; Linha 5 – CUR 254; Linha 6 – CUR 208; Linha 7 – CUR 214;   Linha 8 – 

CUR 215; Linha 9 – CUR 218; Linha 10 – CUR 226; Linha 11 – CUR 237; Linha 12 – 

CUR 239;    Linha 13 – CUR 243; Linha 14 – CUR 50; Linha 15 – CUR 41; Linha 16 

– Cepa referência L. amazonensis;  Linha 17 – Cepa referência L. (L.) infantum. 
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Figura 4b – Perfil dos produtos de amplificação do DNA pela técnica de RAPD dos 

isolados e cepas referências de Leishmania com o iniciador A2. 

Eletroforese em gel de agarose 1,6%.  Linha 1 – Marcador Molecular 1Kb ladder 

(Invitrogen); Linha 2 – Cepa referência L. (L.) infantum; Linha 3 – CUR 210; Linha 4 

– CUR 211; Linha 5 – CUR 240; Linha 6 – Cepa referência L. braziliensis; Linha 7 – 

CUR 50; Linha 8 – CUR 41.  
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Figura 5 – Perfil dos produtos de amplificação do DNA pela técnica de RAPD dos 

isolados e cepas referências de Leishmania com o iniciador A3. 

Eletroforese em gel de agarose 1,6%.  Linha 1 – Marcador Molecular 1Kb ladder 

(Invitrogen); Linha 2 – Cepa referência L. braziliensis;   Linha 3 – CUR 218; Linha 4 – 

CUR 219; Linha 5 – CUR 208; Linha 6 – CUR 214; Linha 7 – CUR 215;   Linha 8 – 

CUR 226; Linha 9 – CUR 210; Linha 10 – CUR 240; Linha 11 – CUR 268; Linha 12 – 

CUR 269;    Linha 13 – Cepa referência L. (L.) infantum; Linha 14 – CUR 50; Linha 

15 – CUR 41; Linha 16 – referência L. amazonensis. 
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Figura 6 – Perfil dos produtos de amplificação do DNA pela técnica de RAPD dos 

isolados e cepas referências de Leishmania com o iniciador A9. 

Eletroforese em gel de agarose 1,6%. Linha 1 – Marcador Molecular 1Kb ladder 

(Invitrogen); Linha 2 – Cepa referência L. braziliensis; Linha 3 – CUR 218; Linha 4 – 

CUR 219; Linha 5 – CUR 208; Linha 6 – CUR 214; Linha 7 – CUR 215; Linha 8 – 

CUR 226; Linha 9 – CUR 210; Linha 10 – CUR 240; Linha 11 – CUR 268; Linha 12 – 

CUR 269; Linha 13 – Cepa referência L. (L.) infantum; Linha 14 – CUR 50; Linha 15 

– CUR 41; Linha 16 – Cepa referência L. amazonensis. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  1      2      3    4      5      6       7     8    9      10    11   12   13     14   15   16 
  pb 

   2,000 

   1,000 

  500 

  300 

 12,000 



 29 

 
 

                 

 

 

Figura 7a – Perfil dos produtos de amplificação do DNA pela técnica de RAPD dos 

isolados e cepas referências de Leishmania com o iniciador A10. 

Eletroforese em gel de agarose 1,6%. Linha 1 – Marcador Molecular 1Kb ladder 

(Invitrogen); Linha 2 – Cepa referência L. braziliensis; Linha 3 – CUR 219; Linha 4 – 

CUR 244; Linha 5 – CUR 254; Linha 6 – CUR 208; Linha 7 – CUR 214; Linha 8 – 

CUR 215; Linha 9 – CUR 218; Linha 10 – CUR 226; Linha 11 – CUR 237; Linha 12 – 

CUR 239; Linha 13 – CUR 243; Linha 14 – CUR 50; Linha 15 – CUR 41; Linha 16 – 

Cepa referência L. amazonensis; Linha 17 – Cepa referência L. (L.) infantum.  
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Figura 7b – Perfil dos produtos de amplificação do DNA pela técnica de RAPD dos 

isolados e cepas referências de Leishmania com o iniciador A10. 

Eletroforese em gel de agarose 1,6%. Linha 1 – Marcador Molecular 1Kb ladder 

(Invitrogen); Linha 2 – cepa referência L. braziliensis; Linha 3 – CUR 218; Linha 4 – 

CUR 266; Linha 5 – CUR 267; Linha 6 – CUR 263; Linha 7 – CUR 264; Linha 8 – 

CUR 269; Linha 9 – CUR 210; Linha 10 – CUR 211; Linha 11 – CUR 240; Linha 12 – 

CUR 268; Linha 13 – cepa referência L. (L.) infantum; Linha 14 – CUR 50; Linha 15 

– cepa referência L. amazonensis.   
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Figura 8 – Dendrograma construído para isolados e cepas referências de 

Leishmania gerado pelo programa NTSYS software com agrupamento pelo método 

de UPGMA e coeficiente de distância de Jaccard, usando os dados obtidos pela 

eletroforese de RAPD com quatros iniciadores (A2, A3, A9 e A10). Isolados de 

Leishmania de humanos e cães estão referenciados com o código CUR, seguido do 

número correspondente a ordem de entrada no Laboratório de Parasitologia 

Molecular (LPM) da UFPR. As cepas referência de Leishmania usadas no presente 

trabalho foram: L.(L.)infantum MHOM/FR/71/LRM75; L.(L.)amazonensis 

MHOM/BR/73/M2269 e L.(V.)braziliensis MHOM/BR/00/LTB300. Os valores 

referenciados nos grados são resultados do Boodstrap realizado com 10.000 

repetições.  
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4.3 Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 

 

Neste estudo a reação da polimerase em cadeia foi avaliada como método 

de diagnóstico molecular para Leishmania primeiramente com material de isolado de 

cultura e em segundo lugar com material de biopsia. Cinco pares diferentes de 

iniciadores ou primers foram utilizados para as reações de PCR (ver Tabela 6).  

 

4.3.1- Iniciadores MP1L/MP3H 

 

Para avaliação de diagnóstico de leishmaniose com esses iniciadores, foi 

feito um protocolo adaptado a partir das informações obtidas em LOPES et al., 1993 

(Tabela 8 e Figura 9), resultando em um fragmento do kDNA  com 70 pb que é 

específico para os membros do complexo L. braziliensis. O alto número de cópias 

por célula do minicírculo kDNA  dos parasitos fazem dele um molde útil para PCR 

(BARKER et al., 1986). 

Após a padronização da técnica todos os isolados dos pacientes foram 

submetidos a PCR usando o par de iniciadores MP1L/MP3H. Observou-se que as 

reações amplificaram amostras de L. (L.) infantum resultando o fragmento de 

aproximadamente 70 pb e não sendo capaz de discriminar os complexos de 

Leishmania, esse resultado está de acordo com os de PIÑERO et al., 1999. 

 

Tabela 8 – Condição de reação da PCR usando como iniciadores MP1L e MP3H 
 

CARACTERÍSTICA MP1L/MP3H 

Produto PCR Fragmento do minicírculo kDNA (70pb) 
Reação Mix  

Tampão PCR 10 X 10 mM Tris-HCl (pH 8.3), 50 mM KCl 
dNTP * (mM cada) 0,25 

MgCl2  (mM) 2 
Iniciador (pmol) 50 

Taq polimerase (U) 1 
Ciclos  

Desnaturação inicial 94°C por 2 min 
Desnaturação 94°C por 1 min 
Anelamento 54°C por 1 min 

Extensão 72°C por 1 min 
N° de ciclos 29 

Extensão final 72°C por 10 min 
dNTP* = deoxinucleotídeos trifosfatos 
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Figura 9 – Perfil dos produtos de amplificação do kDNA pela técnica de PCR dos 

isolados e cepas referências de Leishmania com os iniciadores MP1L e MP3H. 

Eletroforese em gel de agarose 1,6%. Linha 1: Marcador Molecular 50 pb DNA 

ladder (Invitrogen); Linha 2:   referência L. amazonensis;  Linha 3:   CUR 50; Linha 4:   

CUR 241; Linha 5:   referência L. (L.) infantum; Linha 6:   CUR 240; Linha 7:  CUR 

210; Linha 8:   CUR 211; Linha 9:   CUR 268; Linha 10:   referência L. braziliensis; 

Linha 11:   CUR 224; Linha 12:   CUR 227; Linha 13:   CUR 228; Linha 14: Controle 

Negativo (sem DNA).   
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4.3.2 - Iniciadores B1/B2 
  

 A PCR para o complexo L. braziliensis foi feita também com os iniciadores 

B1 e B2 (De BRUIJN & BARKER, 1992 e De BRUIJN et al., 1993). Estes iniciadores têm 

uma temperatura de anelamento ideal de 67°C. Depois de 35 ciclos, produzem uma 

banda de amplificação de aproximadamente 750 pb para todas as cepas 

pertencentes ao complexo de L. braziliensis. A condição usada para amplificação 

está na Tabela 9 e o resultado na Figura 10. Os resultados obtidos com esses 

iniciadores tiveram maior especificidade para detectar o complexo L. braziliensis. 

Não houve amplificação de bandas para os complexos L. (L.) infantum e L. 

amazonensis. O produto de 750 pb foi amplificado em todas as amostras. A outra 

banda acima que aparece na reação é uma banda denominada, por De BRUIJN & 

BARKER, (1992) e De BRUIJN et al., (1993), “dose dependente” e que nunca aparece 

sozinha (sem o produto 750bp) e não identifica o grupo. Ela é dependente da 

concentração do DNA na reação e segundo os autores para o não aparecimento 

teria que trabalhar na concentração de 10 picogramas de DNA. Todavia, quando se 

trabalha com biopsias é difícil conhecer a concentração de DNA do parasito.   

  

Tabela 9 – Condição de reação de PCR usando como iniciadores B1 e B2 
 
 

CARACTERÍSTICA B1/B2 

Produto PCR KDNA minicírculo inteiro  (750 pb) 
Reação Mix  

Tampão PCR 10 X 10 mM Tris-HCl (pH 8.3); 50 mM KCl 
dNTP * (mM cada) 0,2 

MgCl2  (mM) 1,5 
Iniciador (pmol) 50 

Taq polimerase (U) 2,5 
Ciclos  

Desnaturação inicial 96°C por 6 min 
Desnaturação 93°C por 30s 
Anelamento 67°C por 1 min 

Extensão 72°C por 1 min 
N° de ciclos 35 

Extensão final 72°C por 10 min 
dNTP* = deoxinucleotídeos trifosfatos 
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Figura 10 – Perfil dos produtos de amplificação do kDNA pela técnica de PCR dos 

isolados e cepas referências de Leishmania com os iniciadores B1 e B2. 

Eletroforese em gel de agarose 1,6%. Linha 1: Marcador Molecular 1Kb ladder 

(Invitrogen); Linha 2:L. (L.) infantum;  Linha 3: CUR 210; Linha 4: L. braziliensis; 

Linha 5: CUR 224;  Linha 6: CUR 227; Linha 7:L. amazonensis  CUR 50  e Linha 8: 

L. amazonensis CUR 41.  

 
 

4.3.3 – Iniciadores b1/b2 
 

Esses iniciadores foram desenhados para ser espécie-específica para L. 

braziliensis quando comparadas às outras quatro espécies que causam a 

leishmaniose cutânea no Novo Mundo: L. (V) panamensis; L. (V) guyanensis; L.(L) 

mexicana e L. (L.) amazonensis. Eles são específicos para as espécies de 

Leishmania. Estes iniciadores espécie-específica foram feitos baseados nas 

seqüências obtidas dos produtos de RAPD segundo MIMORI et al., (1998).  Após a 

padronização da técnica, foram analisadas 52 isolados de Leishmania com os 

iniciadores b1/b2 para análise da técnica como diagnóstico. Dos 52 somente 43 dos 

isolados apresentaram um fragmento de 103 pb o que indica que estes isolados são 

L. (V.) braziliensis. A PCR com estes iniciadores usados para diagnóstico pode ser 

altamente confiável. As condições de reação estão na Tabela 10 e o resultado na 
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Figura 11. Ao contrário do iniciador B1/B2, este apresenta só uma banda de 103 pb 

que caracteriza a espécie, e não duas como o B1/B2 para o complexo L. braziliensis. 

 
 
Tabela 10 – Condição de reação da PCR usando como iniciadores b1 e b2 
 

CARACTERISTICA b1/b2 
Produto PCR (pb) 103 

Reação Mix  
Tampão PCR 10 X 10 mM Tris-HCl (pH 8.3);  

50 mM KCl 
dNTP * (mM cada) 0,2 

MgCl2  (mM) 1,5 
Iniciador (pmol) 50 

Taq polimerase (U) 0,6 
Ciclos  

Desnaturação inicial 95°C por 5 min 
Desnaturação 95°C por 30s 
Anelamento 70°C por 90s 

Extensão 72°C por 90s 
N° de ciclos 35 

Extensão final 72°C por 10 min 
dNTP* = deoxinucleotídeos trifosfatos 
 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

1     2     3     4    5     6     7     8     9    10  11   12   13   14 

 
 
 

Figura 11 – Perfil dos produtos de amplificação do DNA pela técnica de PCR dos 

isolados e cepas referências de Leishmania com os iniciadores b1 e b2. 

Eletroforese em gel de agarose 1,6%. Linha 1: Marcador Molecular 100 pb DNA 

ladder (Invitrogen); Linha 2:  CUR 219; Linha 3:  CUR 224; Linha 4:  CUR 227; Linha 

5:  CUR 228; Linha 6:  CUR 214; Linha 7:  CUR 215; Linha 8:  CUR 235; Linha 9:  

CUR 236; Linha 10:  CUR 233; Linha 11:  CUR 253; Linha 12:  referência L. 

braziliensis; Linha 13:  referência L. (L.) infantum; Linha 14:  referência L. 

amazonensis.  

 
 
4.3.4 – Iniciadores a1/a2 
 

 Na PCR para a identificação de espécie de L. amazonensis foram usados 

os iniciadores a1 e a2 e as condições de amplificação segundo MIMORI et al., (1998) 

com algumas modificações (Tabela 11). Os resultados obtidos mostram que o 

produto amplificado apresentava 62 pb (Figura 12) e verificou-se ausência de 

bandas nas espécies L.(V.) braziliensis e L. (L.) infantum. Por essa razão, a 

utilização desses iniciadores a1/a2 com os b1/b2 e B1/B2 permite um diagnóstico 

direto e rápido para a detecção destas espécies.  
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Tabela 11 – Condição de reação da PCR usando como iniciadores a1 e a2 
 

CARACTERISTICA a1/a2 
Produto PCR (pb) 62 

Reação Mix  
Tampão PCR 10 X 10 mM Tris-HCl (pH 8.3);  

50 mM KCl 
dNTP * (mM cada) 0,2 

MgCl2  (mM) 1,5 
Iniciador (pmol) 50 

Taq polimerase (U) 0,6 
Ciclos  

Desnaturação inicial 95°C por 5 min 
Desnaturação 95°C por 30s 
Anelamento 55°C por 90s 

Extensão 72°C por 90s 
N° de ciclos 35 

Extensão final 72°C por 10 min 
dNTP* = deoxinucleotídeos trifosfatos 
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Figura 12 – Perfil dos produtos de amplificação do DNA pela técnica de PCR dos 

isolados e cepas referências de Leishmania com os iniciadores a1 e a2. 

Eletroforese em gel de agarose 1,6%. Linha 1: Marcador Molecular 1Kb ladder 

(Invitrogen); Linha 2: cepa referência L. amazonensis; Linha 3: CUR 224; Linha 4: 

CUR 50; Linha 5: cepa referência L. braziliensis; Linha 6: cepa referência L. 

amazonensis; Linha 7: cepa referência L. infantum e Linha 8: CUR 41. 
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4.3.5 – Iniciadores RV1/RV2 
 

A PCR para identificar o complexo Leishmania donovani (L. (L.) donovani; 

L.(L.) infantum /L. (L.) chagasi) foi feita usando os iniciadores RV1 e RV2 (LACHAUD 

et al., 2002) que foram desenhados com base no DNA alvo altamente repetitivo do 

minicírculo do kDNA de Leishmania donovani sensu lato. As condições de reação 

estão na tabela 12 e na figura 13. Estes iniciadores produziram amplificação de 

bandas de 145 pb que é o produto desejado para detectar a espécie de L. (L.) 

infantum / L. (L.) chagasi e L.(L.) donovani. 

 

 
Tabela 12 – Condição de reação da PCR usando como iniciadores RV1 e RV2 
 

CARACTERISTICA RV1/RV2 
Produto PCR (pb) 145 

Reação Mix  
Tampão PCR 10 X 10 mM Tris-HCl (pH 8.3); 50 mM KCl 
dNTP * (mM cada) 0,2 

MgCl2  (mM) 3 
Iniciador (pmol) 50 

Taq polimerase (U) 1,5 
Ciclos  

Desnaturação inicial 94°C por 4 min 
Desnaturação 94°C por 30s 
Anelamento 59°C por 30s 

Extensão 72°C por 30s 
N° de ciclos 40 

Extensão final 72°C por 10 min 
dNTP* = deoxinucleotídeos trifosfatos 
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Figura 13 – Perfil dos produtos de amplificação do DNA pela técnica de PCR dos 

isolados e cepas referências de Leishmania com os iniciadores RV1 e RV2. 

Eletroforese em gel de agarose 1,6%. Linha 1: Marcador Molecular 1Kb ladder 

(Invitrogen); Linha 2: Cepa referência L. (L.) infantum; Linha 3:  CUR 210; Linha 4: 

referência L. braziliensis;  Linha 5: CUR 211; Linha 6:  Cur 268. 
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5. DISCUSSÃO 
 

A técnica de PCR-RAPD apresenta alto poder de discriminação para a 

caracterização e detecção de polimorfismo genético de microrganismos. Ela vem 

sendo utilizada como ferramenta para a taxonomia, filogenia e estudos 

epidemiológicos em leishmaniose (GOMES, et al., 1995, BAÑULS, et al., 1999, GUIZANI, 

et al., 2002, ISHIKAWA et al., 2002, MARTINEZ, et al., 2003 e SCHRIEFER, et al., 2004). 

Em adição, as técnicas moleculares como o RAPD, em leishmaniose, traz 

informações sobre a genética das populações e espécies presentes numa 

determinada localidade tanto no homem, como nos reservatórios e vetores o que não 

pode ser verificado nas técnicas clássicas. O esfregaço (in print)  e cultura de 

Leishmania não permitem a diferenciação entre as espécies, pois, elas são 

morfologicamente semelhantes (WHITE et al., 1992 e BELLI et al., 1998). Outra 

vantagem do RAPD é que se em um determinado foco surgir alguma espécie ainda 

não conhecida ela será capaz de detectar, o que não aconteceria com a PCR, pois 

ela depende de conhecimento prévio da seqüência alvo.  

A técnica de RAPD aplicada às cepas isoladas de pacientes humanos e cães 

procedentes do estado do Paraná ou de outros estados (São Paulo, Minas Gerias e 

Fortaleza) ou país (Argentina), durante o presente trabalho, e submetidas à análise 

fenética permitiu distinguir que elas pertencem a dois subgêneros: Viannia e 

Leishmania, correspondendo a mesma subdivisão encontrada para o gênero 

Leishmania corroborando assim com o trabalho realizado por THOMAZ-SOCCOL et al., 

(1993a e b), que utilizaram a técnica de eletroforese de isoenzimas.   

O dendrograma construído pelo UPGMA, a partir dos perfis de bandas do 

RAPD, agrupou os 52 isolados de Leishmania em três grupos principais, com baixo 

nível de similaridade entre eles os quais correspondem aos Complexos L. braziliensis, 

L. amazonensis e L. infantum propostos por THOMAZ-SOCCOL et al., (1993a e b) e 

referendados CUPOLILLO et al., (1994) e BAÑULS et al., (1999).  

No complexo L. infantum as cepas CUR 210, 211, 268 e 269 apresentam 

entre si 80% de similaridade, enquanto que a cepa CUR 240 apresenta 65% de 

similaridade. Interessante observar que as primeiras quatro cepas são procedentes 

de Minas Gerias, enquanto que a última é de Fortaleza. Já a cepa referência, 

procedente da região mediterrânea apresenta apenas 58% de similaridade.  
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Quanto ao Complexo L. amazonensis o agrupamento das três cepas dá-se 

com baixo nível de similaridade (apenas, 30%).  

No Complexo L. braziliensis verifica-se alguns isolados com 100% de 

similaridade. No entanto, é possível observar variabilidade genética intra-específica. 

Isto é tanto na região norte quanto na região central do estado do Paraná, existe 

polimorfismo entre os isolados, pois, quando se analisa os 76 marcadores 

moleculares gerados pelos quatro primers verificou-se que 14 deles foram 

polimórficos. Todavia, entre os grupos formados não foi possível verificar 

agrupamentos por região geográfica ou por hospedeiros. Este resultado está de 

acordo com observações feitas por THOMAZ-SOCCOL et al., (2003) que usaram o 

método de isoenzimas para identificar cepas isoladas no estado do Paraná.  

Em outros trabalhos também foram encontrados um alto grau de polimorfismo 

para o Complexo L. braziliensis (THOMAZ-SOCCOL, et al., 1993 a e b, CUPOLILLO et al., 

1995, BAÑULS et al., 1999, ISHIKAWA et al., 2002, FRANK et al., 2003 e SCHRIEFER et al., 

2004). Essa variabilidade poderia estar associada com a permuta do material genético 

entre espécies de Leishmania, híbridos naturais, (DARCE et al., 1991, BASTIEN et al., 

1992, THOMAZ-SOCCOL, 1993 e BAÑULS et al., 1997), reforçando a idéia de reprodução 

sexual, ou a existência de uma propagação clonal nas populações de Leishmania na 

natureza (TIBAYRENC & AYALA, 2002, BAÑULS et al., 1999). Alguns autores 

consideram que este parasito é um organismo basicamente assexual, por isso 

continuamente sofrem mutações naturais o qual não somente gera novos alelos, mas 

cria novas combinações alélicas dentro da população, gerando um profundo efeito na 

diversidade genética (CIBULSKIS, 1988). Tendo como base esses autores, a questão 

da reprodução sexual ou assexual, ainda não está completamente definida. 

A técnica de PCR tem contribuído para a identificação de espécies do gênero 

Leishmania e diagnóstico de pacientes portadores de leishmaniose cutânea e visceral 

(KENNEDY, 1984, BARKER, 1989, DASGUPTA et al., 1991, VAN EYS et al., 1992, De 

BRUIJN e BARKER, 1992, GUEVARA et al., 1992, AREVALO et al., 1993, ERESH et al., 

1994, MIMORI et al., 1998, PIÑERO et al., 1999 e LACHAUD et al., 2002). A PCR tem se 

mostrado particularmente útil para o diagnóstico da infecção por Leishmania 

pertencente ao subgênero Viannia, pois os números de parasitos nas lesões são 

tipicamente escassos (De BRUIJN et al., 1993, LOPEZ et al., 1993, AVILES et al., 1999 e 

PIRMEZ et al., 1999).  Como o complexo L. braziliensis é responsável por lesões 

cutâneas e que tardiamente podem evoluir para forma muco-cutânea a identificação 
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torna-se necessária para o correto tratamento. Vários protocolos de PCR têm sido 

desenvolvidos para a detecção das espécies de Leishmania causadora da LC em 

humanos usando ou DNA purificado de cultura de parasitos (De BRUIJN et al., 1993) ou 

de espécimes clinicas (biópsia de lesão, de local de cicatriz) (De BRUIJN et al., 1993, 

LOPEZ et al., 1993, RODRIGUEZ et al., 1994 e WEIGLE et al., 2002) ou sangue (ERESH et 

al., 1994 e PIÑERO et al., 1999). 

A PCR tem sido a mais bem sucedida técnica molecular usada para 

diagnóstico permitindo diferenciar as espécies de Leishmania (SINGH e SIVAKUMAR, 

2003). Além do que, seu uso é vantajoso por ser uma técnica mais específica, 

sensível, versátil e rápida do que os métodos convencionais.  

A literatura atual traz inúmeros trabalhos sobre técnicas de PCR e cada 

autor usa diferentes protocolos e sugerem diferentes iniciadores. Com base nestes 

trabalhos, procurou-se, no presente estudo, otimizar  as condições da PCR para a 

detecção das espécies L. braziliensis, L. amazonensis e L. infantum, como técnica 

de diagnóstico e também determinar qual seriam os melhores iniciadores para um 

diagnóstico eficiente. 

O primeiro par de iniciadores testado foi MP1L e MP3H que são primers 

dirigidos para o minicirculo kDNA da Leishmania e são específicos para o Complexo 

Leishmania braziliensis. O cinetoplasto possui mil cópias do minicirculo DNA, 

realçando assim a probabilidade de detecção do parasito (LOPEZ et al., 1993). Após a 

otimização da técnica de PCR foram avaliadas as cepas referência de Leishmania 

(Tabela 4) e os isolados de pacientes e cães (Tabela 3). Observou-se que os 

iniciadores propostos apresentam uma boa especificidade para a detecção de L. 

braziliensis em amostras contendo o parasito. No entanto, o uso deste par de 

iniciadores gerou resultados positivos para cepa referência L. infantum, fato também 

ocorrido no trabalho de PIÑERO et al., (1999). Entretanto, LOPEZ et al., (1993) 

demonstram que os iniciadores não amplificaram amostras referentes a L. infantum, 

L. amazonensis L. tropica, L. major, L. donovani e T. cruzi apenas amplificaram 

isolados pertencentes, ao que os autores denominam de, Complexo L. braziliensis 

(L. braziliensis, L. guyanensis e L. panamensis).  

O par de iniciadores B1/B2 foi descrito como especifico para o Complexo L. 

braziliensis e dentro de uma condição apropriada a reação seria capaz de detectar 

menos do que um fentograma de kDNA, sem a necessidade de hibridação com uma 

sonda de kDNA (De BRUJIN et al., 1993). Essa eficiência se explica pelo fato de que 
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um único parasito contém em torno de 10.000 minicírculos de 700-800 pares de base 

cada (BARKER, 1987) e o limite de detecção do método corresponde a 1 décimo de 

um parasito. No presente trabalho, este par de iniciadores foi testado tanto para as 

cepas referências de L. (V) braziliensis, L. (L) amazonensis e L. (L) infantum quanto 

para os isolados de Leishmania.  Os resultados obtidos ficaram dentro do esperado, 

pois apenas o fragmento de DNA das cepas referentes a L. (V) braziliensis foram 

amplificadas. O produto de PCR observado na eletroforese foi de aproximadamente 

750 pb e segundo De BRUJIN et al., (1993) este produto é diagnóstico para o complexo 

L. braziliensis. Os produtos maiores (bandas com alto peso molecular) são “dose-

dependente” e nunca ocorrem sem a presença do produto de 750 pb, que é 

diagnóstico (De BRUJIN e BARKER, 1992). O par de iniciadores B1/B2 mostrou-se,  

portanto, altamente específico.  

Após a padronização da técnica, a comparação das cepas referências de 

Leishmania, o par de iniciadores foi empregado para material de biópsias e aqueles 

obtidos em cultura de pacientes humanos e de cães. Com este par foi possível 

amplificar 52 isolados. O par de iniciadores B1/B2 tem sido testado com material 

direto de biópsia de pacientes com leishmaniose da América do Sul, potenciais 

reservatórios (animais silvestres) e vetores. Os testes indicam que estes iniciadores 

são adequados para diagnóstico de leishmaniose e potencialmente útil em avaliação 

epidemiológica (De BRUJIN e BARKER, 1992). 

Eventualmente, num mesmo foco de transmissão, podem circular 

simpatricamente duas ou mais espécies de Leishmania. Assim, para distinguir L. 

braziliensis de L. amazonensis, que são as espécies mais prevalentes e com maior 

distribuição geográfica no Brasil, na técnica de PCR, foram usados os iniciadores 

espécie/específicos sendo que b1/b2 foi usado para L. braziliensis e a1/a2 para L. 

amazonensis.  Da mesma forma, apesar do estado do Paraná não ter leishmaniose 

visceral autóctone, cães podem se infectar em outros focos de transmissão e virem 

para regiões indenes. Portanto, é necessário dispor de metodologias diagnósticas 

precisas para o agente etiológico, por se tratar de uma outra espécie. Desta forma 

buscou-se no presente estudo padronizar a PCR para diagnóstico da LV 

(Leishmaniose Visceral) em cães e que posteriormente poderá ser usada em 

humanos se aparecerem casos importados. Partiu-se do trabalho realizado por 

LACHAUD et al., (2002) que comparam seis pares de primers para detecção de L. 

infantum em sangue periférico de cães. Os autores supra citados sugerem como 
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melhor resultado os conjuntos de iniciadores K13A/K13B e RV1/RV2 do minicirculo 

do kDNA que detectaram a L.V. canina em 100% das amostras. Na presente 

pesquisa, utilizou-se apenas os iniciadores RV1 e RV2, que apresentaram um 

produto de amplificação de 145 pb que é diagnóstico para cães portadores de 

parasito e com sintomatologia.   

Dos cinco diferentes pares de iniciadores avaliados neste trabalho, dois 

permitem diferenciar os membros do Complexo L. braziliensis e três permitem 

identificar as espécies de Leishmania (L. braziliensis; L. amazonensis e L. infantum). 

Todos apresentaram bons resultados, mas, com relação aos iniciadores para 

identificar os complexos de L. braziliensis o par B1 e B2 obteve melhor resolução do 

que os iniciadores MP1L e MP3H.  

Tanto os iniciadores b1/b2, a1/a2 como o RV1/RV2 foram capazes de 

distinguir as espécies de Leishmania. Então, isso sugere que a utilização dos 

iniciadores para determinar o complexo junto com os iniciadores para identificar as 

espécies permite um rápido e confiável diagnóstico para diferenciar estas espécies 

de Leishmania que causam a maior incidência da leishmaniose cutânea no Novo 

Mundo.   Seria fundamental padronizar uma PCR multiplex em que numa única 

reação fosse possível fazer o diagnóstico da leishmaniose e identificar a espécie em 

causa. 

Quanto à sensibilidade da técnica MEDEIROS et al., (2002), usando 

iniciadores 13A e 13B, obtiveram 81,5% de positividade quando comparada à 

presença de Leishmania em histopatologia. Usando iniciadores MP1L e MP3H, 

LOPEZ et al. (1993), obtiveram 87,6% de positividade por PCR. De BRUJIN et al., 

(1993), usando iniciadores B1 e B2 para o complexo de L. braziliensis, obtiveram 

84,6% de sensibilidade para PCR comparada ao exame direto, cultura e inoculação 

em hamsters. RODRIGUEZ et al., (1994), usando iniciadores 13A e 13B, obtiveram 

97.0% de positividade por PCR, e BELLI et al. (1998), usando iniciadores B1 e B2 e 

MP1L e MP3H, obtiveram 100% de sensibilidade e 100% de especificidade por PCR 

comparado a exame direto de fragmentos de lesões. No presente trabalho a 

positividade foi de 100%.  

Os resultados obtidos neste trabalho, pela técnica de PCR, demonstraram 

que é uma ferramenta aplicável ao diagnóstico para pacientes com lesões cutâneas, 

muco-cutâneas, difusa e visceral em áreas endêmicas de leishmaniose no Brasil. A 
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rapidez de sua execução e sua alta sensibilidade  permitirá diminuir o tempo de 

diagnóstico e de ter um tratamento mais específico.  

A técnica de RAPD, por sua vez, mostrou-se promissora, capaz de fornecer 

informações importantes sobre leishmanioses para propósitos epidemiológicos. Pois 

ela foi capaz de colocar em evidência, pela primeira vez, o agente etiológico da 

leishmaniose cutânea na região central do estado do Paraná e sua variabilidade 

genética. Quando comparada a variabilidade genética intra-específica do agente 

daquela região com o das demais regiões do estado foi possível demonstrar que se 

trata do mesmo agente. Isto poderia significar uma migração de prováveis 

reservatórios com instalação de novos focos.  
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6. CONCLUSÕES 

 

1. A técnica de RAPD detectou polimorfismo genético intra-específico para as 

espécies de Leishmania estudadas; 

2. Com a técnica de RAPD foi possível demonstrar que apenas L.(V.) 

braziliensis é autóctone no estado do Paraná; 

3. Esta é a primeira vez que o agente etiológico da leishmaniose cutânea, recém 

detectada na região central do estado, foi identificado; 

4. Técnicas moleculares são fundamentais para diagnosticar casos importados 

de leishmaniose causados por outras espécies como L. amazonensis e L. 

infantum causadores da LCD e LV. Esta identificação permite tomar medidas 

preventivas para evitar a instalação de novos agentes em regiões indenes;  

5. O dendrograma construído com o perfil eletroforético dos produtos obtidos 

com o RAPD, agrupou os isolados de Leishmania em três grupos distintos: 

L.(V.) braziliensis, L.(L.) amazonensis e L.(L.) infantum; 

6. A PCR otimizada para este trabalho é um método auxiliar de diagnóstico 

aplicável a pacientes portadores de lesões cutânea e visceral; 

7. Com esta PCR otimizada neste estudo, pode-se fazer uma PCR direto de 

biópsia, sem precisar de cultura, resultando numa maior rapidez de 

diagnóstico; 

8. Os métodos moleculares de diagnóstico mostraram-se ágeis, sensíveis e 

pouco invasivos podendo ser empregados no diagnóstico da LC e LV; 

9. Em estudos posteriores, poderá se fazer uma reação PCR multiplex com 

esses iniciadores de PCR utilizados neste trabalho, para detectar 

simultaneamente o complexo e espécie de Leishmania com uma maior 

rapidez e especificidade; e também com o RAPD-PCR pode-se saber que 

espécies de Leishmania estão na região e desenhar iniciadores específicos 

para elas.  
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PROTOCOLO PARA EXTRAÇÃO DE DNA 

1. Obter biomassa através de centrifugação de meio de cultivo. 

2. Para uma massa de 50 a 100 mg de células, adicionar 400 µL de tampão 

de lise TE (Tris HCL pH 8, 10 mM e EDTA 1 mM), e SDS a 1% do 

volume final. 

3. Incubar 2h a 37°C na presença de 200µg/mL de RNAse. 

4. Adicionar proteinase K (solução 20 mg/mL) para obter concentração final 

de 200 µg/mL e incubar de 2h a 1 noite a 55 °C.  

5. Adicionar solução de fenol saturado (fase inferior) Volume/Volume. 

6. Centrifugar 5 minutos, a 12.000 g à 20°C. 

7. Recuperar a fase superior e repetir extração fenólica (5 a 7). 

8. Adicionar ½ volume de fenol saturado e ½ volume de clorofórmio. 

9. Centrifugar 5 minutos, a 12.000 g à 20°C. 

10.  Recuperar a fase aquosa superior. 

11.  Adicionar solução de clorofórmio Volume/Volume. 

12.  Centrifugar 5 min., a 12.000 g à 20°C. 

13.  Recuperar a fase superior e repetir a extração com clorofórmio. 

14.  Avaliar o volume no tubo (eppendorf). Se for inferior a 700 µL, utilizar 2 

Volumes de etanol, se superior, 1 Volume de isopropanol. 

15.  Adicionar acetato de sódio 3M 10% do volume final, e os volumes 

correspondentes de etanol ou isopropanol. 

16.  Manter a -20°C por um período de 4h a uma noite, ou 1 hora a -80°C 

(somente se com etanol). 

17.  Centrifugar 30 minutos à 12.000 g à 4°C, retirar o sobrenadante. 

18.  Lavar duas vezes o pellet com etanol 70%, usando 300 µL, 

centrifugando a 10.000 g por 15 minutos à 4°C, descartando a fase 

líquida. 

19.  Secar o tubo com o pellet em estufa a 37°C por 10 minutos, e 

ressuspender em água ultra-pura. 
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SOLUÇÕES NECESSÁRIAS PARA TÉCNICA DE EXTRAÇÃO, RAPD/PCR E 

ELETROFORESE 

 

Desoxinucleosídeos trifosfatos (dNTPs) - Cada um dos nucleotídeos vem em 

uma concentração de 100 mM. Para isso, partes iguais foram misturadas, após 

diluição individual de 1:5, de modo a se obter uma concentração final de 5 mM de 

cada dNTP. A solução foi mantida a -20°C. 

 

Enzima Taq polimerase  - Taq DNA polimerase Invitrogen 5U/µL. 

 

Fenol - Foi dissolvido, em banho-maria a 60°C, 200 mL de fenol cristalizado, ao 

qual adicionou-se 1 volume de tampão Tris-HCl 0,2 M pH 8,0. Agitou-se por 30 

minutos para equlibrar o pH, retirou-se a fase aquosa e repetiu-se o procedimento. 

Quando o pH chegou a 8,0 adicionou-se 1 volume de tampão Tris-HCl 0,2 M pH8,0 e 

estocou-se em frasco âmbar a 4°C. Todo o procedimento foi realizado em capela, 

evitando contato e aspiração com o produto tóxico. A solução foi preparada apenas 

alguns dias antes da utilização. 

 

Iniciadores (“Primers”) - Os primers da Invitrogen foram diluídos à uma 

concentração final de 100 µM em água ultra pura, usando o peso molecular do 

“primer” individual dado pelo fornecedor. Os primers foram mantidos diluídos a -

20°C. 

 

Marcador de peso molecular para eletroforese - 1 kb plus DNA ladder, 100 pb e 

50 pb (Invitrogen). 

 

Magnésio - O magnésio é um co-fator da Taq polimerase. Foi utilizado o cloreto 

de magnésio (MgCl2) da marca Invitrogen, em uma concentração de 50 mM.  

 

* SDS 10% (p/v) - SDS 20 g; água destilada 200 mL. A solução foi autoclavada 

e mantida a 4°C. 

 

* Solução de brometo de etídio, segundo Sambrook et al. (1989) 
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Brometo de etídio 100 mg; água destilada 10 mL. A solução foi agitada por 

várias horas e posteriormente estocada a 4°C. No momento do uso, 5 µL desta 

solução foram adicionados a 100 mL de TAE 1X. 

 

Solução – tampão Tris-EDTA-Acetato (TAE) 1X, pH 8 

Tris-acetato 0,04M 

EDTA 0,001M 

 

Tampão da amostra (10X) para marcação de corrida eletroforética - Tampão 

“Blue Juice” da Gibco, mantido à temperatura ambiente conforme instruções. 

Composição: 65% (P/V) sacarose, 10mM Tris-HCl ph 7,5, 10mM EDTA e 0,3% (P/V) 

Bromofenol Blue. 

 

Tampão de amplificação 10X - Tampão de PCR 10X Invitrogen, sem magnésio, 

mantido a -20°C. 

 

Tampão TE - Tris-HCl 10 mM ph 8,0; EDTA 1 mM pH 8,0. 

 

Preparação do gel de agarose a 1,6 % 

1. Adicionar 100 ml de  TBE ou TAE a 1,6g de DNA Typing Grade Agarose.  

2. Misturar e aquecer no forno de micro-ondas por tempo de 1 ‘a 1 ‘ e 30 “. 

3. Misturar, agitando levemente o frasco, e verificar se não há fragmentos 

íntegros de agarose. 

4. Colocar a agarose fundida num cilindro graduado de 100 ml e complete o 

volume com água (alguma água terá evaporado) 

5. Colocar a agarose na bandeja de eletroforese previamente vedada e com o 

pente que formará os pocinhos onde serão colocadas as amostras de DNA. 

7 . Deixar esfriar. 

8. Preparar 1 L de  TAE  para cobrir o gel de agarose na cuba de eletroforese. 
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Preparo da amostra de DNA: 

1. Separar o volume da amostra de DNA a ser colocado no gel de eletroforese 

(de acordo com a quantificação feita previamente) 

2. Acrescentar água (ultra-pura/auto-clavada) até o volume final desejado  

3. Acrescentar o “loading buffer” concentrado 10 vezes, de modo a diluí-lo para 

concentração de trabalho (2 ul). 

“Loading Buffer”: 
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Diagnóstico molecular da Leishmania spp., pela técnica de PCR, no Estado do 

Paraná e casos importados 

 

Molecular diagnosis of Leishmania spp. by PCR technique in Parana State and imported cases.        

 

Elisângela de Fátima Arruda PereiraI; Vanete Thomaz-SoccolI; Edilene Alcântara de 

CastroI 

ILaboratório de Parasitologia Molecular do Departamento de Patologia Básica 

do Setor de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Paraná. 

 

RESUMO 

Avaliou-se o desempenho da PCR enquanto técnica de diagnóstico de Leishmania 

spp no Estado do Paraná. Foram usados cinco diferentes iniciadores descritos na 

literatura para o diagnóstico de Leishmania. Dois destes, MP1L/MP3H e B1/B2 eram 

para o Complexo Leishmania braziliensis e amplificaram 70 pb e 750 pb 

respectivamente, que identificam o Complexo. Os iniciadores b1/b2 e a1/a2 são para 

espécie, o primeiro detecta L. (V.) braziliensis e o segundo L. (L.) amazonensis e 

apresentaram um perfil de 103 pb e 62 pb, produtos diagnósticos para estas 

espécies, respectivamente. Os iniciadores RV1 e RV2 produziram bandas de 145 

pb, que identifica a espécie Leishmania infantum em cães. Portanto, a utilização de 

iniciadores para determinar o Complexo e de iniciadores para identificar a espécie 

permitirá um rápido e confiável diagnóstico para diferenciar as espécies de 

Leishmania. Assim será possível obter resultados mais rápidos para reduzir a 

seqüela nos pacientes.  
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Palavras-chaves: Leishmania, Diagnóstico, PCR e Paraná. 

 

ABSTRACT  

The performance of PCR technique was tested for Leishmania spp diagnosis. Five 

different primers already described in literature were used. Two of them MP1L/MP3H 

and B1/B2 were utilized for Leishmania braziliensis Complex and it has amplified a 

product of 70 pb and 750 pb respectively. The primers b1/b2 and a1/a2 are specifics 

to identify species. The first one is to detect L. (V.) braziliensis and the second one to 

identify  L. (L.) amazonensis showing an amplification profile of 103 bp and 62 bp 

respectively, both are products of diagnostic for species. Primers RV1 and RV2 

produced fragments of 145 bp which identify Leishmania infantum in dogs. Therefore, 

the combination of primers used to determine the complex with those primers to 

identify species will allow a rapid and reliable diagnostic for differentiation of 

Leishmania species. Thus, rapid results will be possible to reduce marks in the 

patients.  

 

Key-words: Leishmania, Diagnosis, PCR and Paraná. 

 

INTRODUÇÃO 

As leishmanioses são zoonoses que clinicamente possuem um caráter multifacetado 

e afetam o homem e várias espécies de animais silvestres e domésticos nas mais 

diversas regiões do globo terrestre. O agente etiológico pertence ao gênero 

Leishmania Ross24 com dois sub-gêneros (Leishmania e Viannia) que por sua vez 

são constituídos por complexos filogenéticos22 29 30. O protozoário é digenético, 

parasita células do sistema fagocítico mononuclear dos hospedeiros vertebrados e o 
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intestino do inseto vetor, que são fêmeas hematófagas, pertencentes ao gênero 

Lutzomyia. 

Na América Latina, as formas de Leishmaniose Cutâneas (LC) são conhecidas como 

Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) e são causadas por diferentes espécies 

do parasito10. No Novo Mundo as principais espécies responsáveis pela LC são: L. 

(V.) braziliensis, L. (V.) peruviana,  L. (V.) panamensis, L. (V.) guyanensis, L. (V.) 

naiffii, L. (V.) lainsoni, L.  (V.) shawi, L. (L.) amazonensis e L. (L.) mexicana. A 

leishmaniose visceral (LV) causada por Leishmania infantum (sinonímia L. chagasi) 

é uma doença severa, e muitas vezes fatal, comum na região mediterrânea e na 

América Latina15.  As formas tegumentares (cutânea e muco-cutânea) ocorrem 

desde o sul do México até o Norte da Argentina33 11.  

O conhecimento das espécies de Leishmania e suas formas clínicas têm sido 

importantes na decisão do tratamento quimioterápico. Pois, metástases causadas 

por L. (V.) braziliensis não podem ser tratadas por pomada tópica, mas, por uma 

quimioterapia sistêmica. Portanto, a identificação das espécies de Leishmania é 

crucial para escolha do tratamento e para conhecimento da epidemiologia18.   

No Brasil a prevalência da doença tem aumentado em todos os estados durante os 

últimos 20 anos, com uma incidência anual de 20.000 – 25.000 casos desde 198720.  

No estado do Paraná a leishmaniose tegumentar incide em diversos municípios, e 

parece estar em franca expansão, pois, no início dos anos 90 o número de casos 

notificados não ultrapassava 20032 28 26 31 5 6 7. Todavia, de 1993 a 1999, foram 

registrados 4.873 casos em 276 municípios, de 399 existentes. Só no ano de 2002 

foram assinalados 1.203 novos casos25 19.  

Os métodos clássicos de diagnóstico, incluindo eletroforese de isoenzimas, 

anticorpos monoclonais e cariótipos moleculares, são limitados na identificação 
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desse agente por apresentarem alguns inconvenientes como, necessidade de 

grandes quantidades de promastigotas, procedimentos trabalhosos e dificuldade na 

interpretação de dados3 12.  

A técnica de Biologia Molecular como a PCR (Reação em Cadeia da Polimerase), 

surge como nova alternativa para o diagnóstico molecular por ser rápida, precisa e 

por apresentar grande sensibilidade e especificidade. A PCR seria importante para 

um tratamento eficaz, visando devolver rapidamente a salubridade da população.  

A PCR é especialmente adaptada para situações onde poucos organismos são 

encontrados, e com iniciadores adequados pode-se detectar a presença de tão 

pouco quanto 10 parasitos de Leishmania 23.  

O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho da PCR enquanto técnica de 

diagnóstico de Leishmania spp no estado do Paraná.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Isolados de Leishmania ssp - 

Foram utilizadas 3 cepas referência de Leishmania da Organização Mundial da 

Saúde (OMS): Leishmania (V.) braziliensis MHOM/BR/00/LTB300, Leishmania (L.) 

amazonensis MHOM/BR/73/M2269 e Leishmania (L.) infantum (sinonímia L.. 

chagasi) MHOM/FR/71/LRM75, e 41 cepas isoladas de humanos ( 38 do Paraná, 1 

de São Paulo e 2 da Argentina) e 8 isolados de cães ( 4 de Minas Gerais, 1 do 

Ceará e 3 do Paraná).  

Pacientes portadores de lesões compatíveis com leishmaniose cutânea foram 

submetidos a biopsias para o isolamento do parasito (Leishmania). Após isolamento 

do parasito em meio de cultivo RPMI estas cepas foram cultivadas de maneira a 

obter biomassa para extração de DNA e para a identificação por PCR. 
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Recuperação da Biomassa  

 

A biomassa de parasitos foi obtida a partir do conteúdo da garrafa de 100mL de 

cultivo celular, em meio RPMI, rica em Leishmania, livre de contaminações. Passou-

se o conteúdo da garrafa para um tubo Falcon de 15 mL e centrifugado durante 20 

minutos a 10.000g, a 4°C. O sobrenadante foi descartado e o precipitado foi lavado 

duas vezes com solução NaCl2 a 0,3%. Posteriormente, foi transferido o precipitado 

para um tubo de tipo “eppendorf”, previamente pesado, usando pipeta Pasteur e 

centrifugado a 9.000g a 4°C,  por 5 minutos. O sobrenadante foi descartado e a 

biomassa foi pesada e estocada no freezer -20ºC até o momento da extração do 

DNA. 

 

Extração e quantificação do DNA genômico – As extrações de DNA de todas as 

amostras foram feitas de acordo com o protocolo segundo Bañuls2, e a concentração 

de DNA nas amostras foi determinada pela medida de absorção a 260nm em 

espectrofotômetro (Gene Quant). 

 

Iniciadores – Os iniciadores MP1L (5’TACTCCCCGACATGCCTCTG3’) / MP3H 

(5’GAACGGGGTTTCTGTATGC3’) e B1(5’GGGGTTGGTGTAATATAGTGG3’) / 

B2(5’CTAATTGTGCACGGGGAGG3’) foram dirigidos para amplificarem seqüências 

conservadas encontradas no minicírculo do DNA do cinetoplasto (kDNA) de 

Leishmania, exclusivos para o Complexo Leishmania braziliensis. Os iniciadores 
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b1(5’GTGGGCGTATCTGCTGATGAC3’) / b2(5’CAAAAAGCGAG-GGACTGCGGA3’) 

e a1(5’TGCGAGGATAAAGGGAAAGAA3’) / a2(5’GTGCCC-

TGACTTGCATGTCTA3’) são espécie-específica sendo que o primeiro detecta L. 

(V.) braziliensis e o segundo L. (L.) amazonensis e RV1  (5’CTTTTCTGGTCC-

CGCGGGTAGG3’) / RV2 (5’CCACCTGGCCTATTTTACACCA3’), foram desenhados 

com base no DNA alvo altamente repetitivo do minicirculo kDNA de Leishmania 

donovani sensu lato. O tamanho do produto de PCR estimado de cada iniciador é 

respectivamente 70pb, 750pb, 103pb, 62pb e 145pb. 

 

Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 

 

A avaliação da PCR como método diagnóstico para leishmaniose cutânea foi 

padronizada com promastigotas obtidas de cultura. Na padronização foram 

empregados diferentes iniciadores e diferentes temperaturas de anelamento. A 

amplificação foi realizada em termociclador (PCR Express–Hybaid) com 10 ng de 

DNA num volume final de reação de 25 µL com 20 µL de óleo mineral.  

 

Reação em cadeia da Polimerase – para a amplificação do DNA do complexo L. 

braziliensis  foram usados os iniciadores MP1L / MP3H16 e B1/B28 9. E no caso da 

amplificação do DNA da espécie-específica de L. braziliensis, L. amazonensis e L. 

infantum foram usados os iniciadores b1/b2, a1/a218 e RV1/RV215 respectivamente. 

As condições de reação dos diferentes iniciadores foram: MP1L/MP3H - Para um 

volume total de 25µL, contendo Tampão PCR 10X (10 mM Tris-HCl (pH 8.3), 50 mM 

de cloreto de potássio (KCl) (Invitrogen), 2,0 mM MgCl2 (Invitrogen), 1,0 U/µL de Taq 

DNA polimerase (Invitrogen), 0,25 mM de cada deoxinucleotídeos trifosfatos 
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(dNTPs) (Pharmacia), 50 pmol de cada iniciador. As condições de termociclagem 

foram as seguintes: desnaturação inicial 2 minutos a 94°C, desnaturação 1 minuto a 

94°C, anelamento 1 minuto a 54°C, extensão 1 minuto a 72°C, por 29 ciclos e uma 

extensão final 10 minutos a 72°C.  B1/B2 - Para um volume total de 25µL, contendo 

Tampão PCR 10X (10 mM Tris-HCl (pH 8.3), 50 mM de cloreto de potássio (KCl) 

(Invitrogen), 1,5 mM MgCl2 (Invitrogen), 2,5 U/µL de Taq DNA polimerase 

(Invitrogen), 0,2 mM de cada deoxinucleotídeos trifosfatos (dNTPs) (Pharmacia), 50 

pmol de cada iniciador. As condições de termociclagem foram as seguintes: 

desnaturação inicial 6 minutos a 96°C, desnaturação 30 segundos a 93°C, 

anelamento 1 minuto a 67°C, extensão 1 minuto a 72°C, por 35 ciclos e uma 

extensão final 10 minutos a 72°C. RV1/RV2 - Para um volume total de 25µL, 

contendo Tampão PCR 10X (10 mM Tris-HCl (pH 8.3), 50 mM de cloreto de potássio 

(KCl) (Invitrogen), 3,0 mM MgCl2 (Invitrogen), 1,5 U/µL de Taq DNA polimerase 

(Invitrogen), 0,2 mM de cada deoxinucleotídeos trifosfatos (dNTPs) (Pharmacia), 50 

pmol de cada iniciador. As condições de termociclagem foram as seguintes 

previamente descrita por Lachaud et al15 : desnaturação inicial 4 minutos a 94°C, 

desnaturação 30 segundos a 94°C, anelamento 30 segundos a 59°C, extensão 30 

segundos a 72°C, por 40 ciclos e uma extensão final 10 minutos a 72°C. b1/b2 e 

a1/a2 - Para um volume total de 25µL, contendo Tampão PCR 10X (10 mM Tris-HCl 

(pH 8.3), 50 mM de cloreto de potássio (KCl) (Invitrogen), 1,5 mM MgCl2 (Invitrogen), 

0,6 U/µL de Taq DNA polimerase (Invitrogen), 0,2 mM de cada deoxinucleotídeos 

trifosfatos (dNTPs) (Pharmacia), 50 pmol de cada iniciador.  

Para b1/b2 as condições de termociclagem foram as seguintes: desnaturação inicial 

5 minutos a 95°C, desnaturação 30 segundos a 95°C, anelamento 90 segundos a 
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70°C, extensão 90 segundos a 72°C, por 35 ciclos e uma extensão final 10 minutos 

a 72°C e para a1/a2 as condições de termociclagem foram as seguintes: 

desnaturação inicial 5 minutos a 95°C, desnaturação 30 segundos a 95°C, 

anelamento 90 segundos a 55°C, extensão 90 segundos a 72°C, por 35 ciclos e uma 

extensão final 10 minutos a 72°C. 

As condições descritas anteriormente foram utilizadas também nos DNAs das Cepas 

referência de Leishmania. 

Os produtos dos PCRs foram analizados em gel de agarose 1,6% em Tris-EDTA-

Acetato (TAE) pH 8,0, corado com brometo de etídio (5µg/µL), analisado sob luz UV 

e fotografado em câmara digital. 

 

RESULTADOS 

População estudada 

No presente trabalho foram analisados 91 casos suspeitos de leishmaniose, sendo 81 

pacientes humanos procedentes do estado do Paraná, dois provenientes da 

Argentina e oito isolados de cães. Dos 81 pacientes do Paraná portadores de lesões 

cutâneas ou de mucosas 15 tiveram diagnóstico comprovado para outras patologias 

como sifilis (01), ulcera varicosa (11), ectima bacteriano (02) e Paracoccidioides 

brasiliensis (01).   Do total de 66 pacientes humanos pesquisados, 41 amostras 

(62,12%) foram positivas na pesquisa direta de amastigotas por esfregaço em lâmina 

corado com MayGrunwald-Giemsa  e 47 (71,21%) foram positivas em cultivo em meio 

Novy McNeal e Nicolle (N.N.N).  Nos oito cães os isolados foram obtidos de lesões 

cutâneas ou de aspirado de gânglio poplíteo.  O total de 52 amostras estudadas (3 

referências, 8 cães e 41 humanos) pela técnica de Biologia Molecular (PCR) resultou 
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em 100% de positividade. Esses percentuais são mostrados na Tabela 1 e 

comparados com outros métodos parasitológicos. 

 

 

 

 

Tabela 1 – Resultados em porcentagem de três técnicas (pesquisa de amastigota, 

cultivo em meio N.N.N. e Biologia Molecular) para a detecção de Leishmania em 

isolados de cães e humanos. 

 

 CÃES PACIENTES PARANÁ ARGENTINA  

ESFREGAÇO** 100% (8/8) 62,12% (41/66) 100% (2/2) 

CULTIVO 100% (8/8) 71,21% (47/66) 100% (2/2) 

PCR  100% (8/8) 100% (38/38) 100% (2/2)* 
* inclui Argentina e estado de São Paulo 
** Coloração MayGrunwald-Giemsa 
 

Neste estudo a reação em cadeia da polimerase (PCR) foi avaliada como método de 

diagnóstico molecular para Leishmania primeiramente com material isolado de 

cultura e depois com material de biopsia. Foram utilizados cinco pares diferentes de 

iniciadores ou primers para as reações de PCR.  

O diagnóstico PCR foi feito em 49 pacientes (41 humanos e 8 cães) e com as 3 

cepas referência da OMS totalizando 52 cepas estudadas. Em todas as amostras 

utilizou-se os iniciadores específicos para os complexos de L. braziliensis 

(MP1L/MP3H e B1/B2). Os produtos de amplificação obtidos foram 70pb e 750pb, 

respectivamente (Figuras 1 e 2). Todas as amostras positivas por PCR para os 

complexos de Leishmania braziliensis também foram analisadas com os iniciadores 

espécie-específicas para L. braziliensis, L. amazonensis e L. infantum. Das 49 
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cepas, 42 apresentaram um fragmento de DNA de 103pb específico para a espécie 

de L. brazilienis (Figura 3) e 2 apresentaram fragmentos de 62pb específico para 

espécie L. amazonensis (Figura 4) e 5 apresentaram um fragmento de DNA de 

145pb específico para L. infantum (Figura 5). 

Os iniciadores MP1L/MP3H amplificaram amostras de L. infantum. Em Piñero et al21, 

usando estes mesmos pares de iniciadores também amplificaram L. infantum. 
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Figura 1 – Perfil dos produtos de amplificação do kDNA pela técnica de PCR dos isolados e 
cepas referências de Leishmania com os iniciadores MP1L e MP3H. Eletroforese em gel de 
agarose 1,6%. Linha 1: Marcador Molecular 50 pb DNA ladder (Invitrogen); Linha 2:   
referência L. amazonensis;  Linha 3:   CUR 50; Linha 4:   CUR 241; Linha 5:   referência L. 
infantum; Linha 6: CUR 240; Linha 7:  CUR 210; Linha 8:   CUR 211; Linha 9:   CUR 268; 
Linha 10:   referência L. braziliensis; Linha 11:   CUR 224; Linha 12:   CUR 227; Linha 13:   
CUR 228; Linha 14: Controle Negativo (sem DNA).   
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Figura 2 – Perfil dos produtos de amplificação do kDNA pela técnica de PCR dos isolados e 
cepas referências de Leishmania com os iniciadores B1 e B2. Eletroforese em gel de agarose 
1,6%. Linha 1: Marcador Molecular 1Kb ladder (Invitrogen); Linha 2:L. infantum;  Linha 3: 
CUR 210; Linha 4: L. braziliensis; Linha 5: CUR 224;  Linha 6: CUR 227; Linha 7:L. 
amazonensis  CUR 50  e Linha 8: L. amazonensis CUR 41.  
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Figura 3 – Perfil dos produtos de amplificação do DNA pela técnica de PCR dos isolados e 
cepas referências de Leishmania com os iniciadores b1 e b2. Eletroforese em gel de agarose 
1,6%. Linha 1: Marcador Molecular 100 pb DNA ladder (Invitrogen); Linha 2:  CUR 219; Linha 
3:  CUR 224; Linha 4:  CUR 227; Linha 5:  CUR 228; Linha 6:  CUR 214; Linha 7:  CUR 215; 
Linha 8:  CUR 235; Linha 9:  CUR 236; Linha 10:  CUR 233; Linha 11:  CUR 253; Linha 12:  
referência L. braziliensis; Linha 13:  referência L. infantum; Linha 14:  referência L. 
amazonensis.  
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Figura 4 – Perfil dos produtos de amplificação do DNA pela técnica de PCR dos isolados e 
cepas referências de Leishmania com os iniciadores a1 e a2. Eletroforese em gel de agarose 
1,6%. Linha 1: Marcador Molecular 1Kb ladder (Invitrogen); Linha 2: cepa referência L. 
amazonensis; Linha 3: CUR 224; Linha 4: CUR 50; Linha 5: cepa referência L. braziliensis; 
Linha 6: cepa referência L. amazonensis; Linha 7: cepa referência L. infantum e Linha 8: CUR 
41. 
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Figura 5 – Perfil dos produtos de amplificação do DNA pela técnica de PCR dos isolados e 
cepas referências de Leishmania com os iniciadores RV1 e RV2. Eletroforese em gel de 
agarose 1,6%. Linha 1: Marcador Molecular 1Kb ladder (Invitrogen); Linha 2: Cepa referência 
L. infantum; Linha 3:  CUR 210; Linha 4: referência L. braziliensis;  Linha 5: CUR 211; Linha 
6:  Cur 268. 
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DISCUSSÃO 

Este estudo revelou que L. (V.) braziliensis foi o agente etiológico da leishmaniose 

cutânea no Estado do Paraná em amostras de humanos analisadas pela técnica de 

PCR. Esta é a primeira vez que o agente etiológico da leishmaniose cutânea, recém 

detectada na região central do estado, foi identificado.  

Os resultados apresentados aqui demonstraram que a positividade em porcentagem 

da técnica de PCR em relação aos métodos convencionais foi de 100%.  Medeiros et 

al17, usando iniciadores 13A e 13B, obtiveram 81,5% de positividade quando 

comparada à presença de Leishmania em histopatologia. De Brujin et al9, usando 

iniciadores B1 e B2 para o Complexo de L. braziliensis, obtiveram 84,6% de 

sensibilidade para PCR comparada ao exame direto, cultura e inoculação em 

hamsters e Belli et al4, usando iniciadores B1 e B2 e MP1L e MP3H, obtiveram 100% 

de sensibilidade e 100% de especificidade por PCR comparado a exame direto de 

fragmentos de lesões. 

Do total de 52 das amostras analisadas com PCR 43 foram positivas para o complexo 

L. braziliensis com os iniciadores B1/B2 e MP1L/MP3H. 

Eventualmente, num mesmo foco de transmissão, podem circular simpatricamente 

duas ou mais espécies de Leishmania. Assim, para distinguir L. braziliensis de L. 

amazonensis, que são as espécies mais prevalentes e com maior distribuição 

geográfica no Brasil, na técnica de PCR, foram usados os iniciadores 

espécie/específicos sendo que b1/b2 foi usado para L. braziliensis e a1/a2 para L. 

amazonensis.  Da mesma forma, apesar do estado do Paraná não ter leishmaniose 

visceral autóctone, cães podem se infectar em outros focos de transmissão e virem 

para regiões indenes. Portanto, é necessário dispor de metodologias diagnósticas 

precisas para o agente etiológico, por se tratar de uma outra espécie. Desta forma 
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buscou-se no presente estudo padronizar a PCR para diagnóstico da LV 

(Leishmaniose Visceral) em cães e que posteriormente poderá ser usada em 

humanos se aparecerem casos importados. Partiu-se do trabalho realizado por 

Lachaud et al15 que comparam seis pares de primers para detecção de L. infantum 

em sangue periférico de cães. Os autores supra citados sugerem como melhor 

resultado os conjuntos de iniciadores K13A/K13B e RV1/RV2 do minicírculo do 

kDNA que detectaram a L.V. canina em 100% das amostras. Na presente pesquisa, 

utilizou-se apenas os iniciadores RV1 e RV2, que apresentaram um produto de 

amplificação de 145 pb que é diagnóstico para cães portadores de parasito e com 

sintomatologia.   

A técnica de PCR tem contribuído para a identificação de espécies do gênero 

Leishmania e diagnóstico de pacientes portadores de leishmaniose cutânea e 

visceral14 8 13 18 15. A PCR tem se mostrado particularmente útil para o diagnóstico da 

infecção por Leishmania pertencente ao subgênero Viannia, pois os números de 

parasitos nas lesões são tipicamente escassos9 1. 

A PCR tem sido a mais bem sucedida técnica molecular usada para diagnóstico 

permitindo diferenciar as espécies de Leishmania27. Além do que, seu uso é 

vantajoso por ser uma técnica mais específica, sensível, versátil e rápida do que os 

métodos convencionais.  

A literatura atual traz inúmeros trabalhos sobre técnicas de PCR e cada autor usa 

diferentes protocolos e sugerem diferentes iniciadores. Com base nestes trabalhos, 

procurou-se, no presente estudo, otimizar as condições da PCR para a detecção das 

espécies L. braziliensis, L. amazonensis e L. infantum, como técnica de diagnóstico. 

Os resultados obtidos neste trabalho, demonstraram que a técnica de PCR é uma 

ferramenta aplicável ao diagnóstico para pacientes com lesões cutâneas, muco-
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cutâneas, difusa e visceral em áreas endêmicas de leishmaniose no Brasil. A rapidez 

de sua execução e sua alta sensibilidade permitirá diminuir o tempo de diagnóstico e 

fazer um tratamento mais específico. As técnicas moleculares são fundamentais 

para diagnosticar casos importados de leishmaniose causados por outras espécies 

como L. amazonensis e L. infantum causadores da LCD (Leishmaniose Cutânea 

Difusa) e LV. Esta identificação permite tomar medidas preventivas para evitar a 

instalação de novos agentes em regiões indenes. Com a PCR avaliada neste 

estudo, pode-se fazer a PCR direto de biópsia, sem precisar de cultura. Os métodos 

moleculares de diagnóstico mostraram-se ágeis, sensíveis e pouco invasivo 

podendo ser empregados no diagnóstico da LC e LV. Em estudos posteriores, 

poder-se-á fazer uma reação PCR multiplex com os iniciadores de PCR utilizados 

neste trabalho, para detectar simultaneamente o complexo e espécie de Leishmania 

com uma maior rapidez e especificidade. 
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