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Diagnóstico laboratorial da leishmaniose tegumentar americana: padronização 

de enzimaimunoensaio com antígenos de membrana de Leishmania (Viannia) 

braziliensis e avaliação do valor de referência para a intradermorreção de 

Montenegro 

RESUMO 

A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma enfermidade infecciosa, não contagiosa, 

que acomete pele e mucosas. No Brasil, é causada pelas espécies pertencentes ao subgênero 

Leishmania e Viannia, sendo encontrada atualmente em todos os Estados brasileiros, 

sobdiferentes perfis epidemiológicos. No estado do Paraná, é endêmica nas regiões norte e 

noroeste, com incidência de 6,5 casos/100 mil habitantes, atingindo 276 dos 399 municípios 

do estado. Ensaios imunoenzimáticos (EIA) têm sido estudados como um possível teste a ser 

adotado como padrão para o diagnóstico da doença, por sua maior sensibilidade e rapidez. A 

intradermorreação de Montenegro é um dos testes diagnósticos utilizados, o qual se baseia na 

hipersensibilidade tardia do indivíduo. No entanto, seu valor de referência não tem 

sidoestudado para comprovar sua real aplicabilidade quanto à sensibilidade e especificidade. 

Oobjetivo desse trabalho foi: 1) avaliar a reatividade de proteínas de membranas de 

Leishmania (Viannia) braziliensis, como antígenos para o diagnóstico da leishmaniose 

tegumentaramericana pela técnica de EIA. 2) avaliar o valor de referência atualmente adotado 

para oteste de Intradermorreação de Montenegro (IDRM), utilizando como base de dados, os 

resultados laboratoriais de pacientes atendidos no Laboratório de Leishmanioses do 

Laboratório de Ensino e Pesquisa em Análises Clínicas (LEPAC/UEM). Formas 

promastigotas de L.(V). braziliensis foram cultivadas em meio 199 suplementado com soro  

bovino fetal, glutamina e urina feminina humana até a fase exponencial de crescimento. 

Foram centrifugadas, contadas e armazenadas até uso a -18°C, com inibidores de protease. As 

alíquotas de parasitos foram ressuspendidas em Tris-HCl e agitadas em vórtex 6 ciclos com 

intervalo de 10 min. de uma para outra, em banho de gelo. O material lisado foi centrifugado, 

sobrenadante foi desprezado e o sedimento ressuspendido em Tris-HCl. Em banho de gelo, foi 

agitado em vórtex 3 períodos de 1 min., e depois 3 ciclos em sonicador 20KHz, 1 min, 

centrifugado a 4ºC e o sobrenadante, após dosagem de proteínas em Quanti-It Protein Assay 

kit, foi aliquotado e estocado a -30oC até uso. Após a eletroforese em gel de poliacrilamida 

(SDS-PAGE), as proteínas de peso molecular aparente de 48-56 kDa e 36 kDa foram eluídas 

do gel, e testadas em EIA com soros de pacientes com LTA (pesquisa direta positiva), soros 



de indivíduos normais, soros de pacientes com toxoplasmose em fase aguda e em fase 

crônica, soros de pacientes com paracoccidioidomicose, soros de pacientes com sífilis, soros 

de doentes de Chagas e soros de pacientes suspeitos de LTA. Para a análise do valor de 

referência da IDRM, os pacientes atendidos no LEPAC/UEM, no período de abril de 1986 a 

dezembro de 2011, foram divididos em grupos verdadeiros positivos (VP) e verdadeiros 

negativos (VN). Esses resultados foram analisados no programa Statistica e Prisma, por 

meiodo cálculo da curva ROC. Os resultados mostraram que a preparação antigênica 

conseguiu distinguir pacientes com LTA dos indivíduos sadios e portadores de outras doenças 

(p<0,0001), apresentando sensibilidade de 93,3% e especificidade de 96,4%. Nossos 

resultados apresentaram boa sensibilidade e especificidade dos antígenos isolados por 

SDSPAGE e testados por ensaios imunoenzimáticos. No estudo dos valores de referência da 

IDRM, os 3770 pacientes atendidos pelo LEPAC/UEM, no período de 1986 a 2011, foram 

agrupados em verdadeiros positivos (1157) e verdadeiros negativos (673). Com isso, a curva 

ROC desenhada apresentou valores de sensibilidade (88%) e especificidade (95%) para o 

valor de 5mm (atualmente adotado); e para o valor de 6mm, sensibilidade (90%) e 

especificidade (92%). Esses dados apontam para a possibilidade de uso de ambos os valores 

para o diagnóstico da LTA pela IDRM, ou ainda, a utilização de um deles também não estaria 

incorreto, uma vez que ambos possuem bons índices. Os resultados apresentados apontam 

para a possibilidade de adoção do EIA como diagnóstico preconizado para a LTA, bem 

como,em inquéritos soroepidemiológicos e acompanhamento do paciente, para auxiliar na 

demonstração de cura definitiva da doença. 
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Laboratorial diagnosis of American cutaneous leishmaniasis: standardization of 

enzyme-linked immunosorbent assay with Leishmania (Viannia) braziliensis 

membrane antigens and evaluation of Montenegro’ skin test reference value 

ABSTRACT 

American cutaneous leishmaniasis (ACL) is an infectious disease, not contagious, affecting 

skin and mucous membranes. In Brazil, it is caused by species of the subgenus Viannia and 

Leishmania and is currently found in all Brazilian states under different epidemiological 

profiles. In the state of Parana, is endemic in the north and northwest, with incidence of 6.5  

cases per 100 thousand inhabitants, reaching 276 of the 399 municipalities in the state. 

Immunoassays (ELISA) have been studied as a possible test to be adopted as the standard for 

the diagnosis of the disease because of its greater sensitivity and speed. The Montenegro skin 

test is a diagnostic test used, which is based on the delayed hypersensitivity of the individual. 

However, its reference value has not been studied to verify its real applicability in terms of 

sensitivity and specificity. The aim of this study was to: 1) evaluate the reactivity of 

Leishmania (Viannia) braziliensis membrane proteins as antigen for the diagnosis of 

cutaneous leishmaniasis by ELISA. 2) evaluate the reference value currently adopted for the 

test of Montenegro test (MST), using as a database, the laboratory results of patients treated at 

the Leishmaniasis Laboratory of the Laboratório de Ensino e Pesquisa em Análises Clínicas 

(LEPAC/UEM). Promastigotes of L. (V). braziliensis were grown in medium 199 

supplemented with fetal bovine serum, glutamine and human female urine until the 

exponential growth phase. Then, they were centrifuged, counted and stored until use at -18°C 

with protease inhibitors. Aliquots of parasites were resuspended in Tris-HCl and vortexed, 6 

cycles, with intervals of 10 min. The lysate was centrifuged, the supernatant discarded and the 

pellet resuspended in Tris-HCl in an ice bath, stirred by vortexing 3 times for 1 min sonicated, 

3 cycles, 20KHz, 1 min, centrifuged at 4°C and the supernatant after determination of protein 

in Quanti-It Protein Assay kit (Invitrogen - Eugene, Oregon, USA) was aliquoted and stored 

at -30°C until use. After SDS-PAGE, the proteins of apparent molecular weight of 48-56 kDa 

and 36 kDa were eluted from the gel, and tested in ELISA using sera from patients with ACL 

(positive direct search), normal individuals, patients with acute and chronic toxoplasmosis, 

paracoccidioidomycosis patients, patients with syphilis, and patients with Chagas’ disease and 

patients suspected of ACL. For the analysis of the reference value of the MST, patients treated 

at LEPAC/UEM in the period from April 1986 to December 2011 were divided into true 



positive (TP) and true negative (TN) groups. These results were analyzed with the Statistica 

and Prizma softwares, by calculating the ROC curve. The results showed that the antigen 

preparation was able to distinguish patients with ACL from healthy subjects and patients with 

other diseases (p<0.0001), with sensitivity of 93.3% and specificity 96.4%. Our results 

showed good sensitivity and specificity of the antigens isolated by Western blotting and tested 

by enzymeimmunoassays. In the study of reference values for the MST, the 3770 patients 

enrolled in the LEPAC/UEM in the period 1986 to 2011, were grouped into true positives 

(1157) and true negatives (673). Thus, the ROC curve showed sensitivity values (88%.) and 

specificity (95%) to the value of 5mm (now adopted) and the value of 6 mm, sensitivity 

(90%) and specificity (92%). These data demonstrate the possibility of using the two 

reference values for the diagnosis of ACL by MST or, to use one of them would not be too 

inaccurate, since both have good rates. Regarding the method ELISA, the results suggest the 

possibility of adoption of this diagnostic method recommending it for ACL seroepidemiologic 

surveys and monitoring of the patient, to assist in showing permanent cure of the disease. 

Keywords: American cutaneous leishmaniasis. Western blotting. ELISA. Montenegro skin 

test. 


