
 

 

 

DIEGO MOLINA DE OLIVEIRA  

 

 

 

 

 

Padronização de técnicas moleculares para o diagnóstico e epidemiologia de 

Leishmaniose Tegumentar Americana 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Ciências da Saúde da Universidade 
Estadual de Maringá, como requisito parcial para 
obtenção do título de Mestre em Ciências da Saúde.  

Área de concentração: Doenças Infecciosas e 
Parasitárias e Saúde do Homem 

Orientadora: ProfªDrª. Thais Gomes Verzignassi 
Silveira 

 

 

 

 

 

 

Maringá  

2009  



 

 

Padronização de técnicas moleculares para o diagnóstico e epidemiologia de 

Leishmaniose Tegumentar Americana 

 

RESUMO  

As leishmanioses estão amplamente distribuídas em quatro continentes e são consideradas 

endêmicas em 88 países, dos quais 72 são países em desenvolvimento. Estima-se que a 

prevalência mundial da doença em humanos é cerca de 12 milhões de casos, com 400.000 a 

600.000 novos casos por ano das formas viscerais e de 1 a 1,5 milhões das formas cutâneas . 

Até a década de 40 eram consideradas zoonoses de animais silvestres, que acometiam 

ocasionalmente pessoas em contato com florestas. Atualmente esta parasitose vem 

ocorrendo em zonas rurais com elevado grau de antropia, e nas regiões periurbanas. 

A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma moléstia infecciosa crônica, não 

contagiosa, autóctone e endêmica no continente americano, sendo desde o sul dos Estados 

Unidos até o norte da Argentina. É causada por protozoários do gênero Leishmania e 

transmitidas de animais para humanos por várias espécies de dípteros da subfamília 

Phlebotominae, conhecidos genericamente por flebotomíneos.   

No Brasil, no período de 1980 a 2006 foram registrados 634.914 casos de LTA. Destes, 

14.129 foram notificados na Região Sul, dos quais 13.762 (97,4%) ocorreram no estado do 

Paraná. 

Os estudos realizados no norte do Paraná mostram que as espécies Migonemyiamigonei 

(França), Nyssomyiawhitmani (Antunes & Coutinho), Pintomyiapessoai(Coutinho 

&Barretto), Pintomyiafischeri (Pinto) e Nyssomyianeivai(Pinto) estão sempre presentes e 

podem ter relevância na epidemiologia da LTA. 

A reação em cadeia da polimerase (PCR) é uma ferramenta de biologia molecular que tem 

apresentado várias vantagens para o diagnóstico, caracterização clínica e epidemiológica 

das leishmanioses. Logo,quando aplicada apropriadamente, pode ser mais especifica, 

sensível, versátil, e rápida que os métodos convencionais. 

Existe grande variação na sensibilidade do método de PCR, particularmente no que se refere 

ao método de extração de DNA utilizado, a escolha dos oligonucleotídeos iniciadores, as 

amostras clínicas utilizadas bem como do tempo de infecção.   



 

 

 

Para detecção de DNA de Leishmania em flebotomíneos a PCR é uma técnica útil, capaz de 

identificar vetores suspeitos das leishmanioses. Além disso, é mais específica e sensível que 

a dissecação dos flebotomíneos. 

O objetivo deste trabalho foi padronizar técnicas moleculares e comparar a sensibilidade de 

iniciadores para detecção de Leishmania spp. em estudos epidemiológicos e de diagnóstico 

de LTA, em amostras de flebotomíneos, cães e humanos de áreas endêmicas do Paraná.   

Foram realizadas análises da sensibilidade de cinco pares de iniciadores da PCR (MP3H-

MP1L; B1-B2; LU5A-LB3C; LBF1-LBR1; 13A-13B) descritos na literatura com distintos 

limiares de detecção de DNA de Leishmania. Para tanto, foi utilizado como molde de 

amplificação DNA, de formas promastigotas de L. (V.) braziliensis, quantificado e diluído 

serialmente.  

A captura de flebotomíneos foi realizada no Recanto Marista, área endêmica do Município 

de Doutor Camargo, durante os meses de março, abril e julho de 2008, utilizando 

armadilhas luminosas de Falcão.   

A técnica de múltipla-PCR foi padronizada para análise dos 1.428 flebotomíneos coletados 

(1.278 fêmeas e 150 machos), sendo 1.386 (97,1%) da espécie Nyssomyianeivai(Pinto) e 42 

(2,9%) da espécie N. whitmani (Antunes & Coutinho). Para verificar a presença de 

prováveis interferentes no conteúdo digestório dos insetos que poderiam causar inibição da 

Taq DNA polimerase e impedir a detecção de DNA de Leishmania, foi utilizado o par de 

iniciador que amplifica o gene da cacofonia em Lutzomyia como controle interno de 

amplificação.    

Os resultados mostraram sensibilidade analítica variável dos diferentes iniciadores de 

amplificação na PCR convencional; 1fg/ µL de DNA para os iniciadores MP3H e MP1L, 2 

fg/µL para os iniciadores B1 e B2, 128 fg/µL para os iniciadores LU5A e LB3C, 32x10³ 

fg/µL para os iniciadores LBF1 e LBR1 e 256x10³ fg/µL para os iniciadores 13A e 13B.  

Em nosso trabalho, 26 amostras de cães (escarificação, biópsia e sangue) e 47 amostras de 

humanos (escarificação) de região endêmica foram analisadas pela PCR usando distintos 

pares de iniciadores com sensibilidade analítica variável. O par de iniciador MP3H-MP1L 

foi o que obteve melhor desempenho para a detecção de Leishmania (Viannia) em amostras 

biológicas de escarificação e biópsia de lesão de cães e escarificação de lesão de humanos e 

foi significativamente mais eficiente que os métodos convencionais (p=0,015).   



 

 

Os resultados do teste de múltipla-PCR para detecção de Leishmania (Viannia) mostraram 

positividade em 3/130 (2,3%) “pools” de flebotomíneos. A taxa de infecção foi, 

considerando 1 flebotomíneo infectado em cada pool, de 0,23% ou 3/1278 fêmeas 

analisadas. Nenhuma das amostras de DNA de flebotomíneos testadas apresentou 

interferências perceptíveis por inibidores da Taq DNA polimerase.   

Vários estudos de LTA na América Central e do Sul causada por parasitos do complexo L. 

braziliensis têm comparado o diagnóstico por PCR com as técnicas convencionais. Exceto 

para alguns poucos casos, os testes utilizando a técnica de PCR foram significativamente 

mais sensíveis que os métodos parasitológicos de diagnósticos. Comparando PCR aos 

métodos convencionais, em amostras de pacientes com suspeita de LTA, demonstrou 

resultados significativos da eficiência da PCR. Fazendo a mesma comparação em amostras 

de pacientes com diagnóstico clínico e/ou laboratorial de LTA demonstrou detecção 

superior utilizando a técnica molecular.  

A investigação da infecção natural em flebotomíneos no estado do Paraná tem sido pouco 

estudada. O primeiro isolamento e identificação de L. braziliensis em 

flebotomíneosencontrou por meio de dissecação 3 (0,18%) fêmeas de N. whitmani, 

naturalmente infectadas, provenientes do município de Cambira, no norte do Paraná. No 

município de Adrianópolis, no Paraná, Castro et al. (2005) não detectaram infecção por 

Leishmania em 2.559 fêmeas dissecadas, das espécies N. intermedia (2.530), M. migonei 

(11), P. fischeri (15) e N. whitmani (3). Ainda no Paraná, analisou-se 2.487 fêmeas e 2213 

fêmeas, cuja maioria eram N. neivai e também não foi detectado infecção.  

Este estudo mostrou a ampla variação quanto a sensibilidade analítica dos iniciadores, 

enfatizando a importância da padronização da técnica de PCR, da análise da sensibilidadee 

da escolha de bons oligonucleotídeos iniciadores.  Além disso, revelou que a múltipla-PCR 

contendo um controle interno de amplificação é uma ferramenta importante para detecção 

de infecção natural por Leishmania em flebotomíneos e que N. neivai tem um importante 

papel na transmissão de Leishmania (Viannia).  

 


