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RESUMO 

 
A Leishmaniose Visceral é uma infecção parasitária endêmica no mundo inteiro, no 

Brasil é provocada pela Leishmania chagasi. É uma importante causa de morbidade e 

mortalidade, apresentando dificuldade de diagnóstico e tratamento. Para um controle mais eficaz, 

tem-se pesquisado antígenos para medidas profiláticas. Estudos prévios identificaram em uma 

biblioteca de cDNA de amastigotas de L. chagasi um clone codificando a proteína, Lc14, com 22 

repetições de 14 aminoácidos (aa). Um homólogo de L. major foi identificado contendo mais de 

100 cópias de 14aa repetitivos e uma região C-terminal similar. Neste trabalho iniciamos a 

caracterização da proteína Lc14, cujo gene foi subclonado e expresso em Escherichia coli. A 

proteína recombinante foi utilizada na produção de anticorpos para análise em Western-blot com 

extratos de parasitas. Em L. chagasi os anticorpos reconheceram múltiplas bandas, algumas 

maiores que 170kDa. Foi observado que L. chagasi e L. major apresentam proteínas semelhantes 

e o número de bandas vai decrescendo de L. chagasi, L. major, L. braziliensis até T. cruzi. Serão 

necessários maiores estudos para esclarecer a razão das múltiplas bandas, a função da proteína e 

a localização intracelular em L. chagasi. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As leishmanioses são infecções parasitárias causadas por protozoários do gênero 

Leishmania (Shaw, 1994) que são transmitidos pela picada de insetos da ordem díptera dos 

gêneros Phlebotomus no Velho Mundo e Lutzomyia no Novo Mundo (Desjeux, 1996). São 

endêmicas de áreas tropicais e subtropicais, atingindo 12 milhões de pessoas por todo mundo. 

Aproximadamente 350 milhões de indivíduos de 88 países moram em regiões onde correm o 

risco de serem infectados (Desjeux, 1996; Herwaldt, 1999; WHOa, 2002).  

As diferentes características clínicas apresentadas pelas leishmanioses dependem das 

espécies dos parasitas e do sistema imune do paciente (Colmenares et al., 2002), podendo então 

ser reunidas em quatro grupos: leishmaniose cutânea (LC), leishmaniose cutânea difusa (LCD), 

leishmaniose mucocutânea (LMC), leishmaniose visceral (LV). As diferentes formas destas 

doenças constituem um grave problema de saúde pública. O aspecto das lesões ulcerosas da 

forma cutânea e as mutilações nas cartilagens e ossos do nariz e do maciço facial causadas pela 

LMC levam os pacientes a um certo grau de segregação social, enquanto que a forma visceral, 

produzida pelos parasitas do complexo “L. donovani” (L. donovani, L. infantum e L. chagasi) é 

acompanhada de elevada mortalidade quando não tratada, sendo capaz de dar origem a surtos 

epidêmicos graves (Rey, 1991; Desjeux, 1996; WHOb, 2002). 

No Brasil, a LV é produzida pela L. chagasi e é considerada uma importante causa de 

morbidade e mortalidade, onde as principais áreas endêmicas estão localizadas no Nordeste 

(FUNASA, 2002). A principal estratégia de controle desta enfermidade consiste no seu 

diagnóstico, tratamento e quando possível eliminação do vetor e de reservatórios (Rey, 1991; 

WHOa, 2002). Porém, tais medidas não têm obtido muito sucesso no combate da LV, como o 

diagnóstico que é prejudicado pela: 1) evolução gradual e imperceptível da doença na maioria 

dos casos; 2) dificuldade de discriminação clínica devido à similaridade a outras doenças; 3) 

técnica invasiva utilizada nos testes parasitológicos; 4) existência no imunodiagnóstico de 

pacientes falsos positivos e negativos; 5) barreiras encontradas no transporte dos kits a campo 

(Adhya et al., 2002; WHOa, 2002). Além disso, os tratamentos são caros, prolongados e utilizam 

drogas altamente tóxicas produtoras de  inúmeros efeitos colaterais (Rey, 1991; WHOa, 2002). 

Na busca de medidas de controle mais eficazes, atualmente um dos grandes desafios é o 

desenvolvimento de uma vacina segura. Para isso, tem sido então, realizados estudos na 

identificação e caracterização de antígenos protéicos que possam levar à indução de uma 

resposta imune protetora ou ainda permitam um diagnóstico rápido e confiável (Grimaldi Jr., 

1995; WHOa, 2002). 
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 Com a finalidade de conhecer novas proteínas antigênicas, este trabalho teve como 

objetivo: caracterizar a proteína Lc14 codificada por um cDNA previamente identificado e 

seqüenciado a partir de uma biblioteca de expressão de amastigotas de L. chagasi, que 

apresentou um alto grau de reatividade quando testado com soros de cães e pacientes com 

leishmaniose visceral. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1. Breve histórico da doença 
 

 Casos de leishmaniose têm sido relatados a milhares de anos. Descrições da forma 

cutânea podem ser encontradas no 1º século d.C. na Ásia Central. Na América, a doença é 

conhecida desde a época pré-colombiana (400 a 900 d.C.), onde encontramos documentadas em 

cerâmicas peruanas e equatorianas da civilização pré-Inca faces humanas com mutilações do 

nariz e dos lábios (Figura I), muito semelhantes às provocadas pela  LMC (Neves, 1997). 

 De acordo com Pratlong et al. (2001), o Sudão é considerado o foco inicial de LV a partir 

do qual a doença se espalhou pelo mundo inteiro. 

 

 

 

 
 

Figura I. Cerâmica da civilização pré-Inca com lesões 
semelhantes às provocadas pela LMC.  
(fonte: http://www.who.int/emc/diseases/leish/index.html 
Brief history of the disease). 
 

2.2  A doença 

 

A leishmaniose visceral também é conhecida como calazar. Este termo, kalazar, foi originado 

do dialeto Hindi e significa doença ou febre negra (Herwaldt, 1999).É primariamente uma 

zoonose que afeta outros animais além do homem, o qual usualmente é hospedeiro acidental. É 

uma doença crônica, sistêmica, caracterizada por febre irregular, perda de peso, esplenomegalia, 

hepatomegalia e/ou linfoadenopatia (Figura II), anemia e quando não tratada apresenta altas 

taxas de mortalidade (FUNASA, 2002; WHOa, 2002). 

 

 
 
 
 
Figura II. Indivíduo com hepatoesplenomegalia causada por 
leishmaniose visceral.  
(fonte: http://who.int/tdr/diseases/leish/default.htm Leishmaniasis 
images from the TDR image library). 
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2.3 Distribuição e epidemiologia 

 

 As leishmanioses afetam populações de quatro continentes, distribuídas em 88 países: 22 

no Novo Mundo e 66 no Velho Mundo (Figura III). Anualmente ocorrem 2 milhões de novos 

casos e uma décima parte da população mundial sofre risco de infecção com Leishmania 

(WHOa, 2002). Inicialmente sua ocorrência era limitada a áreas rurais e a pequenas localidades 

urbanas, mas atualmente, encontra-se em expansão para grandes centros (FUNASA, 2002). O 

aumento da incidência das leishmanioses está relacionado com o desenvolvimento econômico e 

as mudanças comportamentais e ambientais que aumentaram a exposição aos vetores, como: 

desflorestamento, migração de pessoas não imunes para áreas endêmicas e urbanização não 

planejada. A sobreposição atual da LV e AIDS fez emergir uma nova entidade: co-infecção 

HIV/Leishmania, a qual tem como principal população de risco usuários de drogas injetáveis. 

Fatores individuais como má nutrição e imunossupressão também desempenham importantes 

papéis na dispersão da doença (Desjeux, 1996; Desjeux, 2001; WHOb, 2002). 

 Embora a leishmaniose seja altamente endêmica, encontramos também epidemias,como 

por exemplo, o noroeste do Sudão onde mais de 10% da população morreu de LV nos últimos 5 

anos (Roberts et al., 2000). A forma mais grave da leishmaniose, a LV, apresenta uma incidência 

anual de 500 mil indivíduos, e 90% dos casos ocorrem em 5 países: Bangladesh, Índia, Nepal, 

Sudão e Brasil (WHOb, 2002). 

 Nas Américas, a L. chagasi, causadora da leishmaniose visceral americana, é encontrada 

desde os Estados Unidos até o norte da Argentina. Casos humanos ocorrem desde o México até a 

Argentina. No Brasil, é uma doença endêmica com registro de surtos freqüentes. Tem-se 

registrado em média cerca de 1.980 casos por ano, sendo distribuída em 19 estados e sua maior 

incidência encontra-se no nordeste, com 92% do total de casos. As taxas de letalidade, de acordo 

com dados oficiais, chegam a 10% em alguns locais (FUNASA, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III. Distribuição mundial 
das leishmanioses (fonte:
Leishmaniasis: current status of 
vaccine development. Handman E. 
http://cmr.asm.org/cgi/content/f
ull/14/2/229?view=full&pmid=11
292637). 
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2.4. O parasita: Taxonomia, Morfologia e Genoma. 

 

2.4.1. Taxonomia 

 

 Os protozoários do gênero Leishmania fazem parte da ordem Kinetoplastida, da família 

Trypanosomatidae, e apresentam dois subgêneros: Leishmania e Viannia (Rey, 1991). A 

primeira observação destes parasitas foi feita por Cunningham, em 1885, em casos de LV na 

Índia. Posteriormente, o agente etiológico foi descrito em 1903, quase simultaneamente por 

William Leishman e Charles Donovan. Em seguida, vários pesquisadores passaram a encontrar e 

descrever o parasita até que, no mesmo ano Ross criou o gênero Leishmania (Neves, 1997). A 

taxonomia dos parasitas deste gênero é um processo dinâmico e com muitas controvérsias, e por 

estes motivos diversos caracteres têm sido usados para identificá-los e classificá-los, como: 

morfologia, padrões de desenvolvimento no inseto vetor e no hospedeiro mamífero, marcadores 

moleculares, caracterização enzimática, detecção de proteínas, lipídeos e outras moléculas 

(Shaw, 1994). 

 Mais de 20 espécies de Leishmania infectam o homem (WHOa, 2002; Shaw, 1994). 

Dentre estas, três apresentam acentuado tropismo pelo sistema fagocítico mononuclear (SFM) do 

baço, fígado, medula óssea e tecidos linfóides (Rey, 1991), produzindo a LV. De acordo com 

suas principais características, estas espécies foram agrupadas formando o complexo “L. (L.) 

donovani”: L. (L.) donovani, L. (L.) infantum e L. (L.) chagasi. (Shaw, 1994). Está última espécie 

é responsável pela LV no Brasil (FUNASA, 2002). 

 

2.4.2. Morfologia 

 

Os protozoários responsáveis pelas leishmanioses são flagelados que possuem uma única 

mitocôndria e o DNA mitocondrial encontra-se condensado próximo ao flagelo formando uma 

estrutura chamada cinetoplasto. Eles apresentam alternância de formas celulares em seus ciclos 

biológicos (Figura IV), caracterizados por: 

 a) forma amastigota – esféricos com 2-5µm de diâmetro, não apresentam flagelo livre e 

são parasitas intracelulares obrigatórios do SFM em vertebrados (Neves, 1997); 

 b) forma promastigota – alongados com 14-20µm de comprimento, parasita extracelular 

com flagelo no pólo anterior da célula proporcionando intenso movimento. Desenvolve-se no 

tubo digestivo dos vetores invertebrados e em meios de culturas artificiais (Rey, 1991). 
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Figura IV. Esquemas e fotos de Leishmania donovani: A – amastigota, intracelular, em 
esfregaço de biópsia de baço, corado com Giemsa. B - promastigota cultivado em meio de 
cultura e corado com Giemsa. 1- Cinetoplasto e 2- Núcleo. 
(fonte: http://who.int/tdr/diseases/leish/default.htm Leishmaniasis images from the TDR image 
library) 
 

2.4.3. Genoma 

 

Os parasitas do gênero Leishmania apresentam peculiaridades quanto a sua estruturação 

genômica e mecanismos de regulação de expressão gênica. Os organismos deste gênero parecem 

ser diplóides e funcionalmente assexuais, embora as questões de ploidia, e sexo sejam motivos 

para muitas especulações (Stiles et al., 1999). Estes protozoários apresentam uma plasticidade 

genômica, a qual é manifestada pela variabilidade cromossomal em número e tamanho. O seu 

genoma nuclear haplóide é relativamente pequeno com uma média de 35 Mb organizada em 

cerca de 36 cromossomos, que não se condensam em nenhuma fase do ciclo celular. A 

visualização de cromossomos tornou-se possível então, com a técnica de eletroforese em gel de 

campo pulsado (PFGE), permitindo a análise de polimorfismo cariotípico em diferentes espécies 

e cepas (Wincker et al., 1996; Stiles et al., 1999). 

B 

1 

2 

1 

2 

A 

B 
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Estudos indicam que 10-20% dos cromossomos de Leishmania apresentam pequenas 

variações de tamanho que ocorrem entre diferentes linhagens e/ou espécies e até mesmo 

cromossomos homólogos de diferentes clones de uma mesma espécie variam. Pesquisas têm 

identificado repetições subteloméricas como a mais provável região polimórfica (Ivens & 

Blackwell, 1999). 

O genoma de Leishmania é rico em GC (~63%), e contém 30% de seqüências repetitivas, 

dos quais aproximadamente metade é composta por repetições teloméricas. E os outros 15% são 

compostos por simples seqüências repetitivas, mini satélites, transposons e famílias de genes 

dispersas e em tandem (Ivens & Blackwell, 1999). 

Os genes de Leishmania são desprovidos de íntrons e estão organizados em unidades 

policistrônicas com um único promotor para múltiplos genes. Estas unidades podem ser 

compostas por cópias do mesmo gene ou de genes diferentes separados por regiões espaçadoras. 

Apesar da falta de íntrons, os genes organizados em policístrons utilizam um mecanismo de 

processamento, no qual por excisão os transcritos são separados e em seguida ocorre a adição na 

extremidade 5’ dos mRNAs de uma seqüência com 39 nucleotídeos denominada “spliced leader” 

– SL, gerando mRNAs maduros monocistrônicos. Embora a transcrição seja regulada por um 

único promotor, os genes pertencentes a uma mesma unidade podem mostrar diferentes padrões 

de expressão, isto porque o controle da expressão gênica opera primariamente em níveis pós-

transcricionais (Vanhame & Pays, 1995; Stiles et al., 1999). 

 

2.5.  Vetor 

 

Os insetos transmissores das leishmanioses são encontrados por todo o mundo nas 

regiões tropical e subtropical (WHOb, 2002). Estes dípteros da família Psychodidae e subfamília 

Phlebotominae apresentam apenas dois gêneros realmente importantes para a epidemiologia da 

doença: Lutzomyia no Novo Mundo, e Phlebotomus no Velho Mundo; no Brasil a principal 

espécie vetora é a L. longipalpis (Rey, 1991). Estes vetores são de tamanho muito pequeno, 2-

3mm de comprimento, cor de palha e são chamados de flebótomo, “sandfly” ou mais 

popularmente conhecidos por “cangalha” ou “mosquito-palha” (FUNASA, 2002; WHOa, 2002). 

 Os flebótomos põem seus ovos no solo e em outros lugares úmidos de florestas, tocas de 

roedores e até em lixo doméstico, ou seja, qualquer lugar com matéria orgânica, calor e umidade 

necessários para o desenvolvimento larval (WHOb, 2002). As larvas transformam-se em pupas e 

insetos adultos ao fim de um mês ou mais (Figura V). Apenas as fêmeas são hematófagas, 

comportamento necessário para o desenvolvimento dos ovos. Os animais silvestres constituem 
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suas fontes normais de alimentação, mas também picam animais domésticos e o homem, 

adquirindo então importância médica (Rey, 1991). 

 

 

 

 
 

 

Figura V. Fases de desenvolvimento da Lutzomyia longipalpis. A – Larva no 4º estádio. B – 
Pupa. C – Fêmea adulta realizando seu repasto sanguíneo em humano. 
(fonte: http://who.int/tdr/diseases/leish/default.htm Leishmaniasis images from the TDR image 
library). 

 

2.6.  Ciclo epidemiológico 

 

O ciclo de vida da Leishmania começa quando um flebótomo fêmea parasitado pica o 

hospedeiro mamífero (Figura VI). As formas promastigotas do parasita entram no animal através 

da probóscide (aparelho bucal) do inseto. Dentro do mamífero, os promastigotas são fagocitados 

pelos macrófagos, onde se transformam em amastigotas e multiplicam-se. Estes protozoários 

aumentam bastante em número até a célula hospedeira estourar. Deste modo, são liberados no 

meio extracelular, infectam outra célula fagocitária e continuam a infecção. Posteriormente, o 

hospedeiro é picado por outro flebótomo que ingere os parasitas durante o repasto sanguíneo. No 

tubo digestivo do inseto os amastigotas ingeridos transformam-se em promastigotas, 

multiplicam-se e são transportados para um novo hospedeiro mamífero, dando reinício ao ciclo 

(Rey, 1991; WHO, 2004). 

Os principais reservatórios utilizados no ciclo de transmissão da leishmaniose doença são 

zoonóticos, como raposas e roedores no ambiente silvestre e cães na área urbana. 

Secundariamente o homem corresponde ao reservatório antroponótico do parasita (FUNASA, 

2002; WHOa, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura VI. Ciclo 
epidemiológico da 
leishmaniose. (Fonte: 
http://who.int/tdr/disea
ses/leish/lifecycle.htm). 
 

C A B 



Albuquerque AL                                                                 2004   Caracterização de um antígeno... 

 16

2.7.  Resposta Imune 

 

A resposta imune do homem à infecção por Leishmania é importante, pois contribui para 

eliminação do parasita e proteção contra uma reinfecção (Wright & El Amin, 1989; Handman, 

2001). Em condições naturais, nem todas as infecções causadas por parasitas do complexo “L. 

donovani” desenvolvem um quadro do tipo visceral, podendo ocorrer uma evolução benigna, 

assintomática e com cura espontânea, resultante da imunidade mediada por células e não da 

imunidade humoral (Rey, 1991; Grimadi Jr., 1995). É sabido que na resposta humoral, os 

anticorpos produzidos não são diretamente relevantes para a imunidade protetora (Modabber, 

1995). 

 Na leishmaniose, a resposta celular poderá levar à resolução da infecção ou à 

susceptibilidade ao parasita. A Leishmania é um parasita intracelular obrigatório das células do 

sistema fagocítico mononuclear (SFM). A reação imune protetora está associada com a ativação 

seletiva e diferenciação de células T “helper” (Th) CD4+, no subconjunto Th1. Este é 

caracterizado pelo seu padrão de secreção de citocinas, como Interferon gama (IFN-γ), 

Interleucina (IL) –2, IL – 12 e linfotoxinas, e ativação das células T CD8+, “Natural Killer” 

(NK) e macrófagos. Já a susceptibilidade à leishmaniose está relacionada com a ativação da 

resposta celular Th2 CD4+, que expressa , IL –4, IL –5, IL –6 e IL –10, entre outras citocinas, e 

indução das células B para produção de anticorpos. Cada subconjunto celular Th pode inibir a 

diferenciação, crescimento e/ou função do outro durante a infecção leishmanial (Locksley et al., 

1991 apud Grimaldi Jr., 1995; Cox, 1997; Colmenares et al., 2002). Experimentos têm 

demonstrado que a resistência adquirida está relacionada com os altos níveis de IFN-γ e baixos 

de IL-4, embora ainda não esteja claro o papel das citocinas IL-12 e IL-15 e das células T CD8+ 

na promoção da proteção (Cox, 1997). Muitos fatores podem afetar preferencialmente um 

determinado grupo celular Th, como a interação com antígenos parasitários. 

Pouco ainda se conhece sobre o sucesso da penetração dos promastigotas na célula 

hospedeira e a sobrevivência do amastigota em um meio potencialmente hostil (Bogdan & 

Röllinghoff, 1998). A Leishmania através de moléculas de superfície evita a fusão dos 

fagossomos (contendo os parasitas) com os lisossomos, e a conseqüente ação degradativa de 

enzimas, estes parasitas adaptam-se ainda a viver em um meio ácido, eles também previnem a 

apoptose do macrófago e inibem a apresentação de antígenos. Além disso, possuem um dos mais 

sofisticados mecanismos desenvolvidos para escapar do sistema complemento (Zambrano-Villa 

et al., 2002). 

Muitas questões ainda precisam ser resolvidas sobre a participação das células Th1/Th2 

nas leishmanioses, contudo estudos para elucidar a resposta imune do hospedeiro e contribuir 
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para o desenvolvimento de uma vacina têm sido muito promissores (Zambrano-Villa et al., 

2002). 

 

2.8. Diagnóstico 

 

Uma das medidas mais importantes no controle das leishmanioses é o diagnóstico, no 

qual inicialmente é realizado o exame clínico. Porém, este é prejudicado no caso da LV pela 

superposição de sintomas com outras doenças, sendo necessário realizar provas laboratoriais 

(FUNASA, 2002; Schallig et al., 2002). 

A identificação do parasita constitui o requisito básico para o diagnóstico da LV. Este 

pode ser visualizado nos exames parasitológicos, a partir da retirada de material da medula 

óssea, linfonodos ou baço. A Leishmania é observada diretamente nos esfregaços das amostras 

ou após o crescimento destas em meios de cultura. Porém, neste método a coleta é invasiva, de 

difícil descentralização para os postos de saúde e de baixa sensibilidade (Rey, 1991; WHOa, 

2002; FUNASA, 2002). Além disso, o isolamento do parasita em meio de cultura é difícil, caro e 

consome bastante tempo (Reed, 1996; Adhya et al., 2002; Schallig et al., 2002). 

Diante da dificuldade de visualização da Leishmania, são utilizados métodos indiretos 

como o diagnóstico sorológico, no qual é observada a presença de anticorpos inespecíficos. Os 

procedimentos mais conhecidos são: 

§ Reação de Fixação do Complemento (RFC) – Utiliza como antígeno um extrato acetônico de 

bacilos da tuberculose, BCG, Mycobacterium butyiricum. Apesar de muito sensível e de ter 

títulos elevados, este método apresenta reação positiva com LC, lepra, tuberculose e 

tripanossomíase (Rey, 1991). 

§ Métodos de ELISA (Ensaio de imunoadsorção enzimático indireto) – Os seus antígenos são 

preparados a partir de lisados do parasita, embora possua alta sensibilidade e seja muito 

difundido, este ensaio requer uma certa infraestrutura, apresenta reações cruzadas com outros 

tripanosomatídeos e não dispõem de antígenos comerciais (Desjeux, 1996; Reed, 1996). 

§ Imunofluorescência Indireta (IFI) – Usa como antígeno promastigotas fixados em lâminas. 

Apresentam títulos altos, mas reagem inespecificamente com outras doenças. Além disso, 

necessita de um microscópio de fluorescência e técnicas de operação e manutenção (Neves, 

1997). 

§ Teste de Aglutinação Direta (DAT) – Como o IFI, este método também utiliza parasitas 

inteiros como fonte de antígeno, e é de fácil leitura visual. A limitação deste teste é relativa 

ao longo tempo de incubação (18h) e ao fato que diluições seriadas do soro ou sangue 
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precisam ser feitas, tornando o procedimento mais trabalhoso (Reed, 1996; Schallig et al., 

2002). 

O ELISA, o IFI e o DAT apresentam problemas pela falta de antígenos padronizados. 

Desta forma, esforços têm sido aplicados para o desenvolvimento de antígenos espécie-específicos 

que possam substituir as preparações de parasitas inteiros ou lisados. Estudos recentes têm 

analisado a utilização de antígenos clonados associados a esses testes, tornando-os mais 

específicos. No DAT, o uso de moléculas liofilizadas também tem melhorado bastante a sua 

adaptação ao trabalho em campo. Um problema geral dos testes sorológicos é a existência de falsos 

positivos em casos de cura, devido à persistência de anticorpos circulantes, ou falsos negativos em 

pacientes imunodeprimidos pela falta de anticorpos (Schallig & Oskam, 2002; Adhya et al., 2002). 

Com o objetivo de suprir algumas desvantagens das técnicas sorológicas, tem sido estudada a 

aplicação da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), que é um método com alta sensibilidade e 

especificidade, capaz de detectar pequenas quantidades de DNA dos parasitas em material de 

biópsia ou sangue periférico. Porém, esta técnica enfrenta alguns problemas para sua 

implementação no diagnóstico de rotina e na substituição dos exames tradicionais, pois o seu custo 

é alto e existe a necessidade de equipamentos e mão-de-obra qualificada (Adhya et al., 2002; 

Schallig & Oskam, 2002; Ikonomopoulos et al., 2003). 

 

2.9. Tratamento 

 

Uma vez detectada, a LV deve ser tratada imediatamente, pois é freqüentemente fatal aos 

pacientes que não realizam este procedimento (Herwaldt, 1999; WHOa, 2002). As drogas de 

primeira escolha são baseadas em antimoniais (Antimoniato N-metil-glucamina). Embora estes 

medicamentos tenham uma eficácia alta, suas desvantagens incluem principalmente: 

administração parenteral, terapia de longa duração (quatro semanas) e diversos efeitos colaterais 

(fadiga, dores de cabeça, insuficiência renal, palpitações, etc.) (Herwaldt, 1999; FUNASA, 

2002). Além disso, o uso destas drogas está tornando-se limitado pelo aparecimento da 

resistência (Schallig & Oskan, 2002). Neste caso existe uma segunda opção, a Anfotericina B e a 

Pentamidina, que como os medicamentos de primeira linha também são de uso endovenoso e de 

alto custo, porém são ainda mais tóxicos (Desjeux, 1996; Herwaldt, 1999; WHOa, 2002). Devido 

a estes problemas, estudos têm sido realizados para a descoberta e desenvolvimento de drogas 

menos tóxicas. Diversos medicamentos estão em fase de testes, dentre eles, a Miltefosine, que 

inicialmente era usada contra o câncer, mas posteriormente foi descoberto o seu potencial contra 

a LV. Esta droga tem o importante atrativo de ser ministrada via oral. Atualmente os seus 



Albuquerque AL                                                                 2004   Caracterização de um antígeno... 

 19

experimentos estão na fase IV, última etapa de estudo, onde o tratamento é aplicado a uma 

grande amostra populacional (Herwaldt, 1999; WHOc, 2002). 

 

2.10. Vacinas 

 

 A leishmaniose é uma das principais doenças parasitárias combatidas pela Organização 

Mundial de Saúde, porém as medidas de controle têm apresentado um sucesso limitado. Uma 

solução para este problema é o desenvolvimento de uma vacina contra a doença (Grimaldi Jr., 

1995). Diversas estratégias têm sido desenvolvidas com grandes avanços nas tentativas desta 

produção, onde são avaliadas as moléculas antigênicas, as vias de inoculação e o grau e a 

duração da proteção (Grimaldi Jr., 1995; Cox, 1997). As vacinas desenvolvidas contra 

leishmaniose podem ser divididas em: 1) Primeira geração, composta por parasitas mortos com 

ou sem adjuvantes, considerado método empírico; 2) Segunda geração são as vacinas construídas 

usando medidas mais racionais subdivididas em (A) vacinas vivas, (B) subunidades definidas e 

(C) frações purificadas (Modabber, 1995; Engers et al, 1996). 

 Por muitas décadas, Leishmania morta tem sido comumente usada em diagnóstico no 

teste de Montenegro. Uma mistura de 4 ou 5 parasitas foi utilizada como vacina nos estudos de 

Mayrink e colaboradores em 1979, embora tenham observado apenas 50% de sucesso nesta 

vacinação. Estes experimentos estimularam novas pesquisas no uso de parasitas mortos como 

vacinas candidatas, culminando com a produção comercial da LEISHVACIN (BIOBRAS, S/A) 

no Brasil usando uma única cepa de L. amazonensis, produto o qual ainda está em fase de 

avaliação (Engers et al., 1996). 

 Na segunda geração, as vacinas vivas são desenvolvidas pela produção de Leishmania 

mutante, da qual foram removidos os genes de virulência, mas que mantêm sua capacidade 

imunogênica. Alternativamente, estudos foram realizados com bactérias e vírus recombinantes 

que expressam proteínas leishmaniais, como a gp63 (uma glicoproteína de 63 kDa) entre outras, 

com as quais imunizações em camundongos e primatas vêm sendo testadas. Muitas moléculas 

antigênicas também têm mostrado induzir a proteção em animais experimentais, dentre as mais 

estudadas estão a gp63 e a LACK (ou homólogo de Leishmania dos receptores para a Quinase C 

Ativada), que têm provado ser potentes imunógenos protetores (Modabber, 1995; Engers et al., 

1996). O potencial protetor de frações protéicas de Leishmania tem sido analisado, como por 

exemplo, frações de L. donovani, isoladas por Jaffe e colaboradores que demonstraram ação 

profilática contra leishmaniose cutânea e visceral (Rachamim & Jaffe, 1993 apud Modabber, 

1995). Uma outra fração purificada de L. braziliensis foi utilizada em ensaios de imunoterapia 

em pacientes do Estado de Pernambuco com leishmaniose cutânea. Os resultados indicaram a 
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capacidade da fração em estimular o sistema imune o suficiente para promover a cura das lesões 

com predominância de células T CD8+ nas lesões ativas (Monjour et al., 1994). 

 Nos últimos anos esforços têm sido aplicados no desenvolvimento de vacinas que 

produzam longa imunidade contra todos os tipos de leishmaniose humana, dando-se ênfase a 

definição de antígenos leishmaniais que induzam uma resposta celular apropriada em humanos 

(Grimaldi Jr., 1995). 

 

2.11. Moléculas antigênicas 

 

Muitos peptídeos de protozoários parasitas contêm domínios de aminoácidos repetitivos, 

os quais freqüentemente não estão presentes na maioria dos homólogos eucariotos e isto provoca 

altos níveis de resposta humoral (Stiles et al., 1999). Em Leishmania motivos repetitivos são 

comuns em moléculas expostas na superfície de membranas, proteínas motoras citoplasmáticas e 

proteínas secretadas. Independente da sua função, a resposta do hospedeiro a esses elementos 

repetitivos pode servir como base para diagnóstico sorológico ou molecular (Vanhame & Pays, 

1995; Stiles et al., 1999). Diversos grupos de pesquisa têm analisado o potencial de proteínas 

leishmaniais de estimular a resposta imune do hospedeiro, e seus respectivos genes têm sido 

clonados e caracterizados. Nesses estudos são realizados rastreamentos de bibliotecas de 

expressão com soros de animais e pacientes infectados, a partir dos quais têm sido identificadas 

várias proteínas antigênicas novas (Requena et al., 2000). 

Dentre as moléculas antigênicas mais estudadas estão as proteínas de superfície, como a 

glicoproteína de 63kDa gp63, com atividade metaloprotease (Schneider et al., 1992). É a 

proteína de membrana mais abundante em diferentes espécies de Leishmania, com cerca de 

500.000 cópias por célula, representando aproximadamente 1% do total de proteínas celulares. 

Esta molécula é estruturalmente e funcionalmente conservada em todas as espécies de 

Leishmania, sugerindo que possua uma função biológica necessária a sobrevivência do parasita 

(Etges et al., 1986; Wright & El Amin, 1989). Embora esteja presente principalmente no estágio 

promastigota também é expressa em amastigotas (Morales et al., 1997). A gp63 está envolvida 

na ligação ao macrófago, sobrevivência intracelular do parasita e na proteção dos promastigotas 

contra a lise por componentes do sistema complemento (Bogdan & Röllinghoff, 1998; 

Zambrano-Villa, et al., 2002). Esta proteína é uma candidata promissora a vacina e tem sido 

bastante estudada e empregada com freqüência em diversos sistemas de imunização. 

Outra proteína abundante presente na superfície de promastigotas é a glicoproteína de 

46kDa, a gp46 de função desconhecida. Esta proteína está presente em todas as espécies de 

Leishmania, exceto os membros do complexo L. Viannia braziliensis. Investigações sobre esta 
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família gênica identificaram múltiplas cópias não idênticas da gp46 organizadas em clusters. 

Outros estudos demonstraram a presença de produtos gênicos similares, mas distintos em 

promastigotas e amastigotas de algumas espécies (Beetham et al., 1997; Handman, 2001). A 

presença deste antígeno na maioria das espécies de Leishmania tornou-o atrativo para uma 

vacina. A viabilidade deste antígeno tem sido avaliada em imunizações de camundongos, onde 

foi observado que sistemas utilizando a gp46 com a conformação nativa derivadas de leveduras 

(Pichia pastoris) forneceram boa proteção (Handman, 2001). Uma outra construção deste 

antígeno recombinante em vírus (Vaccinia) está sendo testada também em primatas (McMahon-

Pratt et al., 1993; WHO, 1997). 

O glicolipídeo LPG (lipofosfoglicano) é considerado a maior molécula de superfície em 

Leishmania. Cada célula possui mais do que 106 cópias da molécula, correspondendo a pelo 

menos 25% da superfície total. Este glicoconjugado está presente tanto em promastigota quanto 

em amastigotas. A sua estrutura molecular consiste de 3 porções, das quais uma delas é 

constituída de unidades repetitivas de dissacarídeos fosforilados. Esta porção varia entre as 

espécies de Leishmania e as divergências apresentadas distinguem antigenicamente as diferentes 

espécies deste parasita (Wright & El Amin, 1989; Chang & Chaudhuri, 1990) Estudos sugerem 

que o LPG desempenha um papel importante na interação e sobrevivência dentro do macrófago 

(Beverly & Turco, 1998; Zambrano-Villa, et al., 2002). O LPG com adjuvantes apropriados ou 

em combinação com a gp63 tem mostrado proteger camundongos contra LC (Chang & 

Chaudhuri, 1990). 

A proteína LACK é um antígeno leishmanial que tem substancial homologia com 

Receptores intracelulares para Quinase C Ativada (RACK). Esta molécula é expressa tanto em 

promastigota quanto em amastigota. Apesar de sua função não estar totalmente clara, tem sido 

sugerido que a LACK possui um epitopo considerado imunogênico. Esta proteína tem mostrado 

proteção em camundongos contra infecção, particularmente quando administrada utilizando IL-

12 como adjuvante (Engers et al., 1996; Requena et al., 2000). Os mecanismos de resposta 

celular contra esta proteína ainda precisam ser melhores estudados antes de sua aplicação como 

vacina em humanos (Handman, 2001). 

Um outro grupo de antígenos muito estudado são as proteínas de choque térmico ou 

HSPs, uma família de proteínas conservadas constitutivas e induzíveis em condições de estresse 

ou aumento súbito de temperatura. Elas funcionam como chaperones moleculares em procariotos 

e eucariotos, mas também fazem parte dos fatores de virulência de bactérias. Algumas destas 

proteínas também foram identificadas como potentes imunógenos em infecções importantes 

causadas por parasitas, tais como Trypanosoma, Plasmodium, Schistosoma e Leishmania 

(Kantengwa et al., 1995; Requena et al., 2000). Diversas HSPs têm sido identificadas por 
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produzir resposta humoral e celular altamente específica contra Leishmania. Dentre as mais 

estudadas estão a HSP70, HSP83/90 e a HSP60, com respectivamente 70, 83/90 e 60 kDa. A 

HSP70 é encontrada em todos os tipos de células procariotas e eucariotas e é considerada a 

proteína mais conservada em todos organismos. Devido a isso, as respostas celular e humoral são 

altamente específicas contra proteínas de Leishmania. Os membros da família HSP83/90 

também têm sido descritos como antígenos imunodominantes em infecções por  L. donovani, L. 

braziliensis e L. infantum. Estudos realizados com soros de pacientes infectados com LC 

mostram que estes reagiram fortemente com uma HSP60 recombinante de L. major. O mesmo 

soro não reagiu contra HSP60 de humanos, demonstrando mais uma vez a especifidade das HSPs 

de Leishmanias (Requena et al., 2000). 

As kinesinas também são antígenos leishmaniais que estão sendo melhor estudados. Elas 

pertencem a uma superfamília de proteínas motoras capazes de gerar força mecânica a partir da 

hidrólise do ATP, podendo mover-se sobre microtúbulos e transportar organelas, complexos 

protéicos, mRNAs e cromossomos durante a mitose e meiose (Sack et al., 1999; Miki et al., 

2001). A maioria das kinesinas é constituída por duas cadeias pesadas e uma cadeia leve, a qual 

possui regiões de domínios repetitivos que variam entre diferentes espécies. A cadeia pesada 

possui 3 domínios: um motor globular amino-terminal (que liga-se à ATP), uma região alfa 

hélice central e uma cauda globular carboxi-terminal. Esta última liga-se as cadeias leves que se 

conectam ao complexo a ser transportado (Kull et al., 1996; Sack et al., 1999). Recentemente um 

gene que codifica uma proteína relacionada a kinesina foi descoberto em L. chagasi, a qual 

contém uma seqüência de 117pb repetitivos codificando resíduos de 39 aminoácidos, chamada 

de K39, e com a região C-terminal conservada em todos os isolados que causam LV. Esta 

proteína é predominantemente expressa em amastigotas e sua seqüência é intimamente 

conservada entre L. chagasi e L. donovani, sendo de grande utilidade para o diagnóstico da LV 

(Burns et al., 1993). Este antígeno tem apresentado boa sensibilidade e especificidade nos vários 

sistemas de diagnóstico testados, e o potencial de outras kinesinas também está sendo avaliado. 

Outras proteínas também têm sido reconhecidas por soros de cães e pacientes com 

leishmaniose, como: as proteínas ribossomais, que estimulam a resposta celular Th1, e as 

histonas, que são proteínas estruturais altamente conservadas entre os eucariotos (Requena et al., 

2000). Como resultado desta extensiva atividade científica, deseja-se melhorar os métodos 

sorológicos de diagnósticos e o entendimento das alterações na resposta imune do hospedeiro 

principalmente para a patogênese e a identificação de antígenos para a profilaxia (Jerônimo et 

al., 1995; Chang & Chaudhuri, 1990; Requena et al., 2000). 
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A Leishmaniose Visceral é uma infecção parasitária endêmica no mundo inteiro, no 

Brasil é provocada pela Leishmania chagasi. É uma importante causa de morbidade e 

mortalidade, apresentando dificuldade de diagnóstico e tratamento. Para um controle mais eficaz, 

tem-se pesquisado antígenos para medidas profiláticas. Estudos prévios identificaram em uma 

biblioteca de cDNA de amastigotas de L. chagasi um clone codificando a proteína, Lc14, com 22 

repetições de 14 aminoácidos (aa). Um homólogo de L. major foi identificado contendo mais de 

100 cópias de 14aa repetitivos e uma região C-terminal similar. Neste trabalho iniciamos a 

caracterização da proteína Lc14, cujo gene foi subclonado e expresso em Escherichia coli. A 

proteína recombinante foi utilizada na produção de anticorpos para análise em Western-blot com 

extratos de parasitas. Em L. chagasi os anticorpos reconheceram múltiplas bandas, algumas 

maiores que 170kDa. Foi observado que L. chagasi e L. major apresentam proteínas semelhantes 

e o número de bandas vai decrescendo de L. chagasi, L. major, L. braziliensis até T. cruzi. Serão 

necessários maiores estudos para esclarecer a razão das múltiplas bandas, a função da proteína e 

a localização intracelular em L. chagasi. 

 

Palavras-chave: leishmaniose visceral – Leishmania chagasi – antígeno 

 

 

As leishmanioses são infecções parasitárias, com um amplo espectro de manifestações 

clínicas, causadas por protozoários do gênero Leishmania (Shaw, 1994; WHOa, 2002), e 

transmitidas através da picada de insetos da ordem díptera dos gêneros Phlebotomus no Velho 

Mundo e Lutzomyia no Novo Mundo (Rey, 1991; Desjeux, 1996). Elas são endêmicas de áreas 

tropicais e subtropicais, atingem 12 milhões de pessoas por todo mundo e aproximadamente 350 
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milhões de indivíduos, em 88 países, moram em regiões onde correm o risco de serem infectados 

(Desjeux, 1996; Herwaldt, 1999; WHOa 2002).  

As diferentes formas de leishmaniose constituem um grave problema de saúde pública. O 

aspecto das lesões ulcerosas da forma cutânea e as mutilações nas cartilagens e ossos do nariz e 

do maciço facial causadas pela leishmaniose mucocutânea levam os pacientes a um certo grau de 

segregação social, enquanto que a forma visceral, produzida pelos parasitas do complexo “L. 

donovani” (L. donovani, L. infantum e L. chagasi), é acompanhada de elevada mortalidade 

quando não tratada, sendo capaz de dar origem a surtos epidêmicos graves (Rey, 1991; Desjeux, 

1996; WHOb 2002). 

No Brasil, a leishmaniose visceral (LV), produzida pela L. chagasi é uma importante 

causa de morbidade e mortalidade, e as principais áreas endêmicas estão localizadas no Nordeste 

(FUNASA, 2002). A principal estratégia de controle desta enfermidade consiste no seu 

diagnóstico, tratamento e quando possível eliminação do vetor e de reservatórios (Rey, 1991; 

WHOa 2002). Porém tais medidas não têm tido muito sucesso no combate da LV, pois o 

diagnóstico além de apresentar dificuldades na discriminação clínica e no método invasivo 

utilizado nos testes parasitológicos, encontra ainda problemas no imunodiagnóstico devido a 

existência de pacientes falso positivos e negativos (Reed, 1996; Adhya et al. 2002; Schallig & 

Oskam, 2002; WHOa 2002). Além disso, os tratamentos disponíveis são onerosos, prolongados e 

utilizam drogas altamente tóxicas produzindo vários efeitos colaterais (Rey, 1991; Herwaldt, 

1999; FUNASA, 2002; WHOa 2002). Na busca de medidas de controle mais eficazes, 

atualmente um dos grandes desafios é o desenvolvimento de uma vacina segura. Para isso tem 

então sido realizados estudos na identificação e caracterização de antígenos protéicos que 

possam levar à indução de uma resposta imune protetora ou ainda permitam um diagnóstico 

rápido e confiável (Chang &Chaudhuri, 1990; Grimaldi Jr., 1995; Jerônimo et al. 1995; Requena 

et al. 2000; WHOa, 2002). 

 Baseado na necessidade de conhecer novas proteínas antigênicas, este trabalho teve como 

objetivo: caracterizar um antígeno com motivos repetitivos codificado pelo cDNA denominado 

LC14. Este clone foi identificado em estudos preliminares realizados pela equipe do Laboratório 

de Imunologia Celular e Molecular do Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz - CPqGM, por meio 

de um immunoscreening com soros de cães e pacientes com LV em uma biblioteca de expressão 

de amastigotas de L. chagasi. Posteriormente, este cDNA foi seqüenciado e caracterizado no 

Laboratório de Microbiologia do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães - CPqAM, onde foi 

identificado um polipeptídio com uma região composta por 22 repetições em tandem de 14 aa. 

Nos estudos de alinhamento de seqüências em bancos de dados genômicos foram encontrados 

dois homólogos, um de L. major com 125 repetições de 14 aa e um em Trypanosoma cruzi com 



Albuquerque AL                                                                 2004   Caracterização de um antígeno... 

 31

69 repetições de 14aa (Bedor, 2003). Estes homólogos até o momento apresentam função 

desconhecida, sendo então necessários maiores estudos para conhecer o papel que estas proteínas 

desempenham na relação parasita-hospedeiro. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O cDNA – O clone LC14 foi gentilmente cedido pela equipe do Laboratório de Imunologia 

Celular e Molecular do CPqGM. Este cDNA apresenta sua extremidade 5’ incompleta, possui 

2250 nucleotídeos (nt) e codifica para uma proteína de 541 aminoácidos (aa), que apresenta a 

região amino-terminal composta por 22 repetições de 14aa e a carboxi-terminal não repetitiva 

com 230aa. 

Análise computacional – A busca por sequências homólogas foi realizada utilizando-se a 

ferramenta de alinhamento “BLAST” (Basic Local Alignment Search Tool), disponível nos 

bancos de dados consultados, NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) e Gene Data Bank do Sanger 

Center (http://www.genedb.org). Neste último estão depositadas as sequências do genoma de L. 

major, quase totalmente concluído. Através do programa DNAStar (versão 3.85) foi identificada 

a ORF (seqüência de leitura aberta, do inglês “Open Reading Frames”) do cDNA LC14 e os sítios 

de restrição deste clone, a partir do qual foi possível também a construção de mapas físicos. 

Subclonagem e obtenção de DNA plasmidial em larga escala - O fagemídeo pBK-CMV 

(Stratagene) contendo o cDNA LC14 foi digerido utilizando dois sistemas diferentes. Em uma 

digestão, foram usadas as endonucleases Sac I e Kpn I e na outra reação, as enzimas Eco RI e 

Hind III. Os fragmentos liberados foram visualizados em gel de agarose 1,5%, corado com 

brometo de etídio e a partir do qual, foram excisados, eletroeluídos e purificados. Após 

purificação, foram inseridos nos vetores de expressão pRSETA e pRSETC (INVITROGENTM), 

respectivamente, que apresentam diferentes quadros de leitura e codificam uma cauda de 

polihistidina amino-terminal para purificação em resina de níquel. Os fragmentos do cDNA 

foram ligados a esses plasmídeos em fase com as seqüências de leituras abertas codificantes das 

proteínas, a reação foi catalisada pela T4 DNA ligase (Biolabs). Posteriormente, bactérias 

Escherichia coli DH5α competentes foram transformadas com os vetores de expressão clonados. 

Em seguida as colônias selecionadas foram crescidas em meio de cultura LB líquido com 

ampicilina a 37ºC, e a partir destas culturas foi realizada a extração de DNA plasmidial. Esta e as 

demais técnicas descritas anteriormente foram executadas de acordo com Sambrook et al. 

(1989). 
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Transcrição “in vitro” - Os plasmídeos pRSETA-LC14NR e pRSETC-LC14R foram linearizados 

com as enzimas de restrição Eco RI e Hind III, respectivamente a 37ºC. Aproximadamente 3 µg 

de cada DNA linearizado foi transcrito in vitro com 2 µl de T7 RNA polimerase 5 U/µL 

(Amersham Biosciences) e 0,5 µl de cada rNTP (UTP, ATP, GTP e CTP) na concentração de 

100 mM, 5 µl de tampão de transcrição (Tris-HCl 400 mM / MgCl2 150 mM), 0,25 µl de DTT 

1M e H2O para volume final de 50 µl. Depois de 1h adiciona-se mais 0,5 µl de T7 RNA 

polimerase por 30min. Ao término da incubação adicionou-se ao sistema 50 µL de tampão TE 

10X (Tris 10 mM, EDTA 10 mM). Após a transcrição, os RNAs foram quantificados em gel de 

agarose 1% corado com brometo de etídio.  

Tradução “in vitro” - As traduções in vitro foram realizadas em lisado de reticulócito de coelho 

(RRL) disponível comercialmente (Promega). Os mRNAs sintéticos foram adicionados em 

quantidades iguais de 0,5 µl (padronizados a partir da reação de transcrição e quantificação em 

gel de agarose) na tradução com 3,5 µl de lisado de reticulócito de coelho suplementado com 

Creatina Fosfato, aminoácidos e 0,2 µl de metionina marcada com 35S (10µl Ci/µl). O produto 

das traduções foi analisado em gel de SDS-PAGE 15%, seco e exposto ao filme β-Max 

(Amersham Biosciences). 

Obtenção da proteína recombinante - As bactérias Escherichia coli BLR competentes 

transformadas com os plasmídeos, foram induzidas em larga escala com IPTG a 0,1 mM. A 

proteína recombinante foi então purificada por cromatografia de afinidade em resina Ni-NTA 

agarose como descrito pelo fabricante (QIAGEN), separada em gel SDS-PAGE 10%, corada 

com Comassie-Blue 250 de acordo com Laemmli (1970), excisada do gel e posteriormente 

ressuspendida em PBS (Tampão Salina Fosfato). 

Imunização de coelhos e obtenção de anticorpos policlonais específicos - Aproximadamente 

100-150 µg da proteína LC 14NR foram inoculadas via subcutânea na região escapular e pélvica 

bilateralmente em coelho da raça Nova Zelândia associada ao adjuvante completo de Freund 

(Gibco BRL/Life Technologies) e, posteriormente, em mais três inoculações da proteína com 

adjuvante incompleto de Freund, todas com intervalos aproximados de 15 dias. Após este 

período foi coletado por punção cardíaca cerca de 50 ml de sangue, que foi então centrifugado e 

o soro obtido alíquotado e armazenado a –80ºC. 

Cultivo dos parasitas - Foram utilizados promastigotas de L. chagasi, L. major e L. braziliensis, 

e epimastigotas de T. cruzi. Das três cepas de L. chagasi utilizadas, duas são recém isoladas da 

região nordeste do Brasil, uma cedida por Geraldo Gileno (CPqGM) e a outra por Edileusa Brito 

(CPqAM). Os extratos de amastigota de L. braziliensis utilizados foram gentilmente cedidos por 

Márcia Teixeira (CPqGM-FIOCRUZ). O tripanosomatídeos foram crescidos a 26oC em meio 
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LIT (Liver Infusion Triptose) suplementado com 10% de soro fetal bovino e antibióticos (1% 

ampicilina/streptomicina - Sigma). Para a produção de extratos totais de parasitas, as culturas na 

fase exponencial de crescimento foram contadas em câmara de Newbauer e submetidas a duas 

lavagens com PBS pH 7,4 e posteriormente ressuspendidas em tampão de proteína Laemmli 2X 

(L2X) para análise em Western-blot. 

Western Blots – Os extratos de L. chagasi, L. major, L. braziliensis e T. cruzi e as proteínas 

recombinantes foram separados em gel SDS-PAGE 7,5 %, e transferidos para membranas de 

nitrocelulose (Hybond C - Amersham Pharmacia Biotech) em sistema semi-seco. As membranas 

foram bloqueadas por 1 h com TBS (solução Salina Tamponada com Tris) acrescido de 5 % de 

leite em pó desnatado e Tween 20 a 0,05 %. Após esta etapa, foram incubadas 1 h com o anti-

soro contra a proteína recombinante (soro anti-LC 14NR) diluído 1:200 em TBS / leite desnatado 

1% / Tween 20 a 0,05 %. As membranas foram lavadas com TBS 1X e posteriormente incubadas 

por 1 h à temperatura ambiente com um segundo anticorpo anti-IgG de coelho conjugado à 

peroxidase (Jackson Immunoresearch laboratories INC) diluído 1:3000 em TBS/ leite desnatado 

1% / Tween 20 a 0,05%. Após nova lavagem com TBS 1X, foi feita a revelação por 

quimioluminescência (ECL), utilizando-se uma solução 1,2mM Luminol, 0,4mM Iodofenol (em 

DMSO) e H2O2 a 0,03%. Após incubação por 1 minuto nesta solução, a membrana foi exposta 

ao filme de autoradiografia. 

 

 

RESULTADOS  

 

Em estudos prévios, o cDNA LC14 foi identificado em uma biblioteca de expressão de 

amastigotas de L. chagasi quando testado com soros de cães e humanos com calazar. 

Posteriormente este clone foi seqüenciado e caracterizado, obtendo-se um fragmento com 

extremidade 5’ incompleta e 2250nt que codificam para uma proteína com 22 repetições de 14 aa 

na região N-terminal e 230 aa não repetitivos na C-terminal. Nesses estudos também foram 

identificados dois homólogos de alta massa molecular com motivos repetitivos, um em L. major 

e outro em T. cruzi (Bedor, 2003). 

Neste trabalho, iniciamos a caracterização deste antígeno com motivos repetitivos. Para 

isso foi realizada a subclonagem do LC14 (Figura 1), onde ele foi retirado do vetor pBK-CMV 

utilizando dois sistemas diferentes. Desta forma, a proteína foi dividida em duas partes para 

facilitar a sua expressão. Em uma digestão, as enzimas Eco RI e Hind III deram origem a um 

fragmento que codifica a maior parte da porção repetitiva (R) da proteína, LC14R, com cerca de 

1300 pares de bases (pb) e sua proteína com peso molecular estimado de 43kDa. Na outra 
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reação, com as endonucleases Sac I e Kpn I, foi gerada uma seqüência codificante 

principalmente da região não-repetitiva (NR), LC14NR, de aproximadamente 1500 pb, com uma 

proteína com cerca de 30kDa (Figura 2). Os fragmentos LC14NR e LC14R, foram inseridos nos 

vetores, pRSETA e pRSETC, respectivamente, gerando os plasmídeos recombinantes pRSETA-

LC14NR e pRSETC-LC14R. 

As proteínas recombinantes Lc14NR (~30kDa) e Lc14R (~43kDa) foram produzidas in 

vitro e no sistema procarioto E. coli BLR induzido com IPTG. Elas apresentaram migração com 

massas moleculares diferentes do predita de acordo com o número de aminoácidos nos dois 

sistemas de expressão utilizados. Tanto traduzida in vitro quanto expressa em E. coli, as 

proteínas Lc14NR e Lc14R comportaram-se com massas moleculares de ~43kDa e ~80kDa, 

respectivamente (Figura 3 e 4). 

Inicialmente, apenas a proteína Lc14NR foi inoculada em coelhos para produção de 

anticorpos, devido a esta ter sido expressa em maior quantidade por E. coli. Como o anticorpo 

produzido reconheceu as duas proteínas recombinantes, verificou-se que não havia a necessidade 

de sacrificar outro animal para produzir um segundo soro. 

Nos Western-blots (figura 5) para análise da expressão da proteína em tripanosomatídeos, 

foram utilizados géis SDS-PAGE de baixa concentração 7,5% para facilitar a transferência das 

proteínas para a membrana de nitrocelulose, pois de acordo com as informações obtidas sobre os 

homólogos encontrados, tratam-se de proteínas de alto peso molecular e, portanto com maiores 

dificuldades na migração e transferência. Apesar disso foram visualizadas proteínas de alto peso 

molecular, presas na extremidade superior do gel. Nestes ensaios foi observado um padrão 

reprodutível com inúmeras bandas. A reprodutibilidade esteve presente nos extratos de parasitas 

de cultivos de datas diferentes, mas um padrão diverso de proteínas foi encontrado quando foram 

utilizadas cepas distintas de L. chagasi. Um maior número de bandas foi observado em L. 

chagasi, seguido em ordem decrescente por L. major, L. braziliensis e por último T. cruzi. 

Com o genoma L. major quase totalmente concluído, foi realizada uma nova análise de 

homologia de seqüências no Genedb. Desta vez foram identificadas duas ORFs completas com 

status de genes órfãos, localizadas juntas no mesmo cromossomo e com altos pesos moleculares. 

O gene de maior identidade (83%), corresponde a ORF anteriormente identificada, possue mais 

de 3.000aa e cerca de 357 kDa, e o segundo com 62% de homologia apresenta, 880 aa e 

aproximadamente 90kDa. 
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DISCUSSÃO  

 

Com o progresso dos vários projetos genomas, uma nova era tem surgido, a pós-

genômica, na qual estudos de genômica funcional vêm se destacando, como por exemplo, a 

análise da expressão gênica e caracterização de proteínas. Neste sentido, esforços têm sido 

aplicados para caracterizar proteínas antigênicas espécie-específicas de Leishmania que venham 

suprir o grande déficit de informações sobre antígenos úteis para testes diagnóstico, e que sejam 

importantes alvos terapêuticos ou ainda que possam ser utilizados em vacinas (Schallig & 

Oskam, 2002) 

Diversos grupos de pesquisa têm analisado o potencial de proteínas leishmaniais para 

estimular a resposta imune do hospedeiro e seus respectivos genes têm sido clonados e 

caracterizados. Nesses estudos são realizados rastreamentos de bibliotecas de expressão com 

soros de animais e pacientes infectados, os quais proporcionam a identificação de várias 

proteínas antigênicas novas (Requena et al. 2000). 

Muitas proteínas de protozoários parasitas contêm domínios de aminoácidos repetitivos, 

os quais freqüentemente não estão presentes na maioria dos homólogos eucariotos, provocando 

altos níveis de resposta humoral (Stiles et al. 1999). Em Leishmania, motivos repetitivos são 

comuns em moléculas expostas na superfície de membranas, proteínas motoras citoplasmáticas e 

proteínas secretadas. Independente da sua função, a resposta do hospedeiro a esses elementos 

repetitivos pode servir como base para diagnóstico sorológico ou molecular (Vanhame & Pays, 

1995; Stiles et al. 1999). 

Recentemente foi descoberto em L. chagasi um gene que codifica uma proteína 

relacionada a kinesina de 230kDa, ela contém repetições de 39 aminoácidos, sendo chamada de 

k39 e possui uma região C-terminal conservada em todos os isolados que causam LV. Esta 

proteína é predominantemente expressa em amastigotas, e sua seqüência está intimamente 

conservada entre L. chagasi e L. donovani, sendo de grande utilidade para o diagnóstico da LV 

(Burns et al., 1993). Este antígeno tem sido amplamente testado em substituição as preparações 

de parasita convencionais, e demonstrando bastante sensibilidade e especificidade (Kumar et al. 

2001; Schallig et al. 2002). 

Outros dois antígenos hidrofílicos relacionados, K9 e K26, foram clonados e 

caracterizados em L. chagasi. Estas duas proteínas possuem ORFs completas, têm uma massa 

molecular predita de 9 e 26kDa e foram detectadas em uma biblioteca genômica com sondas de 

um gene que codifica uma proteína de superfície hidrofílica de L. major. Anticorpos em soro de 

pacientes com LV foram detectados contra estes antígenos. Uma significante diferença entre 
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eles, é a presença de 11 cópias de 14 aa repetidos na ORF de K26. Estas proteínas, K9 e K26, 

apresentam ainda uma migração aberrante no SDS-PAGE, ~20kDa e ~40kDa, respectivamente e 

isto pode ser atribuído a altas carga e natureza ácida (Bhatia et al., 1999). Este comportamento 

migratório também foi observado com as proteínas recombinantes, Lc14NR (~30KDa) e Lc14R 

(~43KDa), que mostraram tamanhos diferentes do predito de acordo com o número de 

amonoácidos, 43kDa e 80kDa, respectivamente. 

Os homólogos ao antígeno LC14 (541aa), encontrados em L. major (3.000 e 880 aa), e 

em T. cruzi,(966aa) apresentam altos pesos moleculares e também possuem repetições de 14aa. 

Como o cDNA LC14 apresenta sua ORF incompleta devido a atividade interrrompida da 

transcriptase reversa ou degradação parcial do mRNA, esta proteína apresenta um número bem 

maior de repetições. E isto pode ser observado nos Western-blots onde encontramos bandas bem 

maiores que 170 kDa.  

A visualização de uma grande quantidade de bandas, nos Western-blots pode estar 

associada à degradação das proteínas, embora o mesmo padrão de uma cepa repita-se em 

diversos experimentos e com extratos provenientes de diferentes cultivos de parasita. A maior 

degradação encontrada nas cepas recém isoladas de pacientes com calazar, pode estar 

relacionada a uma presença maior de proteases nas linhagens infectivas. Pois os genes para estas 

enzimas podem ser perdidos nas sucessivas gerações destes parasitas em meios de cultura. 

O número de bandas observado nos extratos de parasitas parece estar relacionado com a 

distância filogenética destes organismos, e vai decrescendo na seguinte ordem: L. chagasi, L. 

major, L. braziliensis e por último T. cruzi. 

Especula-se que possa haver um número maior de proteínas homólogas e que estas 

variem interespecificamente a quantidade de repetições, conseqüentemente com pesos 

moleculares diferentes, ou também que as proteínas apresentem sítios mais propensos à 

degradação, provocando quase sempre produtos de degradação similares, refletindo em padrões 

reprodutíveis. 

Devido à dificuldade de conseguir amastigotas de L. chagasi, foram utilizadas apenas os 

extratos disponíveis de amastigotas e promastigotas de L. braziliensis, os quais apresentaram o 

mesmo padrão de expressão. De acordo com Hoft et al. (1989) peptídios repetitivos 

aparentemente não são estágio-específicos. 

Até o momento nenhum dos homólogos apresentam função conhecida. E muitas dúvidas 

precisam ser ainda esclarecidas na caracterização inicial deste antígeno, como a razão das 

múltiplas bandas, a função da proteína e a sua localização intracelular em L. chagasi. 
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Figura 1. Esquema de subclonagem do gene LC14. 1. O pBK- CMV LC14 e o pRSETC 

foram digeridos com Eco RI e Hind III. O fragmento do gene liberado foi ligado ao 

pRSETC. 2. Foi realizada também a digestão do pBK- CMV LC14 e o pRSETA com Sac I e 

Kpn I. A seqüência obtida do cDNA foi ligada ao pRSETA. 

1 

2 

+ 
pBK- CMV LC14 

Eco RI 

Hind III 

 

Eco RI 

Hind III 

pRSETC 

 

pRSETC LC14R 

= 
LC14R 

pBK- CMV LC14 

Sac I 
Kpn I 

pRSETA LC14NR 

+ 
pRSETA 

Sac I 
Kpn I 

= 
LC14NR 



Albuquerque AL                                                                 2004   Caracterização de um antígeno... 

 41

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Esquema do pBK-CMV-LC14 construído a partir da ferramenta MapDraw do 

programa DNAStar. A seta larga contínua representa a ORF do cDNA, já as pequenas 

indicam a região repetitiva do clone. As setas finas apontam os sítios de restrição utilizados 

na subclonagem, podendo ser visualizado também os tamanhos dos fragmentos gerados. 
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Figura 3. Transcrição e Tradução in vitro. A. Os plasmídeos foram linearizados, transcritos e 

visualizados em gel de agarose 1% corados com brometo de etídio – B. Autoradiografia das 

proteínas recombinantes marcadas com 35S, mostrando o produto da tradução “in vitro”. A 

esquerda encontra-se assinalado o marcador de peso molecular LMW. 
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Figura 4. Proteínas recombinantes em SDS-PAGE. Os polipeptídeos com cauda de histina 

foram produzidos em E. coli (BLR) com IPTG a 0,1 mM e purificados por cromatografia de 

afinidade com a resina Ni-NTA agarose. Paralelamente às amostras foi migrado o marcador 

de peso molecular LMW. A. Visualização das proteínas em SDS-PAGE 10% após 

purificação. B. Quantificação da proteína Lc14NR em SDS-PAGE 15%. Diluições seriadas 

do polipeptídeo purificado foram comparadas com a proteína BSA (Albumina Sérica Bovina).

A B 



Albuquerque AL                                                                 2004   Caracterização de um antígeno... 

 44

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Figura 5. Western-blot – Proteínas separadas em SDS-PAGE 7,5%, transferidas para 

membranas de nitrocelulose, identificadas com soro de coelho anti-Lc14NR e reveladas por ECL 

(quimioluminescência) em filme de autoradiografia. Foram utilizadas as proteínas recombinantes 

Lc14NR e Lc14R, e extratos totais de parasitas com 106 células. A. Membrana incubada com 

anti-Lc14NR 1:2.000. As setas indicam proteínas de alto peso molecular. Foram utilizados dois 

marcadores de peso molecular, a esquerda o LMW e a direita o HMW. B. Foi utilizado soro anti-

LC14NR 1:1.000, neste figura pode ser observada a diferença entre as cepas antiga e recém 

isolada, a seta indicada a amostra apresentando maior degradação do que a anterior. Neste gel foi 

utilizado apenas o marcador HMW. 
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ABSTRACT 

 

Visceral Leishmaniasis (VL) is an endemic parasitic infection widespread in the world that in 

Brazil it is caused by Leishmania chagasi. It is an important cause of morbidity and mortality, in 

part because of significant difficulties in its diagnosis and treatment. Control of VL therefore 

requires research aiming the characterization of antigens which can be used for both the 

diagnosis and as component of vaccines against this disease. In earlier work we identified by 

immunoscreening  of a L. chagasi amastigote cDNA library several clones coding for proteins 

containing long stretches of tandem repeats. One of these proteins, named LC 14, codes for 22 

copies of a 14 amino-acids (aas) repeat. A homologue from L. major has also been identified 

containing over 100 copies of the 14 aas repeat plus a very similar C-terminus. Here we start the 

functional characterization of this protein in L. chagasi by subcloning its cDNA and expression 

in Escherichia coli. The recombinant protein was used for production of specific rabbit 

polyclonal antiserum. Western-blotting of total L. chagasi extract with the specific antibody 

produced multiple bands, several of which with molecular weights higher than 170kDa. A 

different profile is observed in L. major extract, with a reduced number of bands, although 

several bands with high molecular weights can also be observed. In both L. braziliensis and 

Trypanosoma cruzi the recognition by the antibody is impaired, and in the latter only a minor 

band is detected, indicating that these antigens are not very conserved within the order 

Kinetoplastida and even within the Leishmania genus. Further work will be required to 

understand the reason for the multiple protein bands recognized by the antibody as well as the 

protein’s function and intracellular localization in L. chagasi. 

 


