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As leishmanioses são um complexo grupo de doenças causadas por protozoários intracelulares 

do gênero Leishmania que infectam macrófagos de uma grande variedade de mamíferos. O 

avanço no controle da doença ainda é limitado, necessitando de maior conhecimento das redes 

de interação para melhorar o desenvolvimento de tecnologias diagnóstica mais confiáveis. 

Nosso grupo vem desenvolvendo estudos de imunogenômica para a busca de novos antígenos 

que sejam mais sensíveis e específicos. O presente estudo propõe identificar e caracterizar 2 

proteínas de L. braziliensis que apresentam similaridade com proteínas presente no banco de 

dados ImmunomeBase, o qual dispõe de proteínas de H. sapiens com função biológica 

associada a processos de defesa do hospedeiro previamente caracterizada. Identificamos e 

testamos proteínas e peptídeos presentes nos parasitos, que apresentam similaridade com 

proteínas presente no banco de dados ImmunomeBase, o qual dispõe de proteínas de H. sapiens 

com função biológica associada a processos de defesa do hospedeiro previamente caracterizada. 

Foram selecionados genes que codificam 2 proteínas. Esses alvos foram expressos em um 

sistema heterólogo, utilizando como vetor o plasmídeo pET-TEV e como sistema de expressão 

E. coli, cepa Arctic Express. Após a purificação, as proteínas foram utilizadas como antígenos 

no teste sorológico por ELISA para leishmaniose tegumentar e visceral. No ensaio de ELISA 

utilizando soros de cães e humanos conhecidamente negativos e positivos, os antígenos Li e Lm 

apresentaram sensibilidade de 75% e especificidade de 76% e sensibilidade de 81% e 

especificidade de 87%, para cães e sensibilidade de 68% e especificidade de 53% e 

sensibilidade de 80% e especificidade de 78% para humanos, respectivamente, indicando bons 

resultados para detectar a infecção e diferenciar as espécies. Observamos que o uso de 

abordagens genômicas abrem perspectivas de intervenção e identificação de novos alvos para 

diagnóstico das leishmanioses. 
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