
A associação das infecções causadas pelo vírus da

imunodeficiência humana (HIV) e pelo protozoário Leishmania

spp. levam a chamada coinfecção Leishmaniose-HIV/aids. Os

testes disponíveis para diagnóstico são o exame parasitológico,

molecular e sorológico utilizando antígeno bruto ou

recombinante1,2,3. Os antígenos recombinantes foram

desenvolvidos através do rastreamento de bibliotecas de DNA

de L. infantum, destacando os 13 novos polipeptídeos com

potencial para uso no diagnóstico sorológico da LV. Destas,

cinco se destacaram devido às suas performances serem

melhores em soros humanos com LV4 e estão apresentadas no

Quadro 1. O objetivo foi avaliar a capacidade de

reconhecimento sorológico de novos antígenos de Leishmania

infantum em pacientes coinfectados LV/HIV-aids através de

ELISA indireto e Teste de Aglutinação Direta (DAT).

Quadro 1 - Caracterização das Proteínas Recombinantes

Fonte: A Autora.
Legenda- kDa: Peso em kiloDalton. IC 99%: Intervalo de confiança de 99%. Sensi: Sensibilidade. 

INTRODUÇÃO No tocante a rK39, os resultados diferem dos encontrados por Abass e

colaboradores (2016). Vale ressaltar que a sobreposição da LV e do HIV ocorre

em diversas áreas e é preciso estar atento à redução da produção de anticorpos

e, portanto, redução da sensibilidade diagnóstica.

Tabela 1 - Valores de sensibilidade e especificidade dos testes DAT e ELISAS (Lci e K39) 

e respectivos intervalos de confiança (IC99%) para as amostras de coinfecção LV+/HIV+

Tabela 2 - Valores de sensibilidade, especificidade e concordância estimada pelo Índice Kappa dos ELISAS (Lci e rK39), e 

respectivos intervalos de confiança (IC99%) para as amostras de Coinfecção Leishmaniose Visceral/HIV-aids.

Fonte: A Autora.

Legenda- IC99%: Intervalo de confiança de 99%. E: ELISA.
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Proteín
a

Origem kDa Sensi. IC 99%

Lci1
Genes homólogos de inserções da 

HSP70
75 67,4%

49,0-
85,9%

Lci2
Porções inicial e média da 

proteína kinesina
57 97,7%

91,8-
100%

Lci10
Proteína hipotética com múltiplos 
motivos repetitivos de diferentes 

tamanhos
35 41,9%

22,5-
61,2%

Lci12
Proteína hipotética com 30 

motivos repetitivos de 8 
aminoácidos

61 46,5%
26,9-
66,1%

Lci13 Genes homólogos das HSP70mts 35 43,8%
30,8-
55,9%

COM PARASITOLÓGICO SOROLOGIA

SENSIBILIDADE 
(IC99%)

ESPECIFICIDADE 
(IC99%)

SENSIBILIDADE 
(IC99%)

ESPECIFICIDADE 
(IC99%)

DAT 100% (59-100%) 100% (59-100%) 100% (59-100%) 100% (59-100%)

EK39 57% (18 - 90%) 100% (54 - 100%) 45% (30-60%) 100 % (75-100%)

ELci1 86% (42 - 99%) 100% (59 - 100%) -- --

ELci2 28% (4 -70%) 100% (48 - 100%) 6% (1- 17%) 100 % (72-100%)

ELci10 28% (4 -70%) 100% (54 - 100%) -- --

ELci12 100% (59 - 100%) 100% (59 - 100%) 93% (82-98%) 100 % (73-100%)

ELci13 28% (4 -70%) 100% (59 - 100%) -- --

As amostras positivas para LV+/HIV+ foram oriundas de

biorrepositórios. Os genes utilizados disponíveis em

construções plasmidiais foram obtidos em trabalhos prévios de

colaboradores. Os antígenos foram expressos através de

transformação bacteriana em Escherichia coli e purificadas por

cromatografia de afinidade utilizando resina comercial de

níquel. A avaliação dos antígenos foi realizada através dos

testes de Aglutinação Direta (DAT) e do Ensaio

Imunoenzimático (ELISA)

RESULTADOS e DISCUSSÃO
Sete amostras tinham os exames clínico, molecular e

parasitológico positivos para LV, além do teste DAT positivo

(diluição ≥ 1/6.400). Outras 47 amostras possuíam os exames

clínicos, molecular e o DAT positivos. Como controles, foram

utilizadas amostras HIV+ com exame clinico, molecular,

parasitológico e DAT negativos (diluição ≤ 1/3.200) para LV.

Os resultados de sensibilidade e especificidade para ambos os

grupos estão demonstrados na Tabela 1.

Os antígenos que obtiveram os resultados mais satisfatórios

para o diagnóstico da coinfecção LV/HIV-aids com

parasitológico confirmatório foram os polipeptídeos Lci1, K39 e

Lci12 (Figura1A).

Para as amostras LV/HIV-aids selecionados pelo DAT, a Lci12

teve o melhor resultado, seguida pela K39. No entanto,

apresentou considerável reatividade cruzada com o grupo

HIV+, portanto não pode ser considerada uma proteína de

escolha (Figura 1B).

Para coinfecção LV/HIV-aids com parasitológico confirmatório conclui-se que a

Lci1 é a melhor opção para diagnóstico sorológico pelo ELISA, quando

comparada a proteína comercial K39. Quanto as amostras sem parasitológico, o

DAT se torna o teste de escolha para triagem, mesmo com seus elevados custos

de aquisição e tempo de teste.

CONCLUSÃO

Figura 1- Avaliação das proteínas recombinantes Lci1 e K39 através de ensaio de ELISA indireto para as amostras de 

Coinfecção Leishmaniose Visceral/HIV-aids.

Fonte: A Autora.

Legenda- Cada símbolo corresponde à média, em densidade óptica (DO), dos resultados obtidos com triplicatas de cada soro

individual, subtraído o valor do branco. A linha horizontal preta corresponde à média mais três desvios padrões dos resultados obtidos

com os soros do grupo controle negativo
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