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RESUMO 

 

 

As leishmanioses são doenças causadas por protozoários flagelados do gênero 
Leishmania, sendo a Leishmaniose Visceral Canina (LVC) considerada uma zoonose 
em crescente expansão no Brasil, representando um grave problema para a saúde 
pública no país. Por isso, o desenvolvimento de testes diagnóstico que sejam 
sensíveis e específicos é fundamental para o controle da doença e a utilização de 
proteínas quiméricas vem demonstrando resultados promissores para o diagnóstico 
da LVC. Neste sentido, o presente trabalho teve como objetivo produzir uma proteína 
quimérica que poderá ser utilizada em kits de diagnóstico de LVC. Para isso, foi 
realizada uma revisão da literatura, selecionando epítopos promissores em produzir 
uma resposta imunológica contra a LVC para compor a proteína quimérica. A 
sequência gênica que codifica a proteína multiepitopo (rMELEISH) foi clonada no vetor 
de expressão pET21a, posteriormente inserida nas células de Escherichia coli BL21 
(λDE3) pLysS e depois expressa com IPTG. Em seguida, realizou-se a purificação por 
cromatografia de afinidade utilizando resina de níquel. Para avaliar a reatividade da 
proteína rMELEISH foi realizado o ensaio Enzyme-Linked Immunosorbent Assay 
(ELISA), utilizando soros de cães positivos (sintomáticos e assintomáticos) e 
negativos para a Leishmaniose Visceral (LV) e também soros de cães contaminados 
com Ehrlichia canis e Babesia canis. O resultado do ELISA demonstrou que a proteína 
quimérica é capaz de discriminar entre amostras de soros de cães positivas e 
negativas, bem como em ser reconhecida por anticorpos presentes no soro de cães 
assintomáticos. Além disso, a proteína não reagiu com os soros de cães 
contaminados com E. canis e B. canis. Por meio dos ensaios de dicroísmo circular foi 
demonstrado que a proteína está sem uma estrutura bioquímica definida, linear, o que 
poderia explicar a uma boa interação antígeno-anticorpo. Paralelamente, avaliou-se 
os parâmetros que influenciam a produção da proteína recombinante em erlenmeyers 
por meio de dois planejamentos fatoriais pelo Projeto Placket-Burman e por um 
planejamento pelo fatorial completo. Foi observado que dentre as cinco variáveis 
analisadas, a temperatura e a densidade celular foram consideradas estatisticamente 
significativa na produção proteica. Após selecionadas as melhores condições de 
cultivo, realizou-se a produção da rMELEISH em biorreator para obtenção de maiores 
quantidades proteica para posterior padronização preliminar dos ensaios de ELISA. 
Os resultados obtidos demonstram que a estratégia de uma proteína quimérica pode 
ser promissora para o diagnóstico da LVC. 
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ABSTRACT 

 

 

Leishmaniasis are a diseases caused by flagellated protozoa of the genus Leishmania, 
and Canine Visceral Leishmaniasis (CVL) is considered a growing zoonosis in Brazil, 
representing a serious problem for public health in the country. Therefore, the 
development of diagnostic tests that are sensitive and specific is fundamental for the 
control of the disease and the use of chimeric proteins has been showing promising 
results for the diagnosis of CVL. In this sense, the present work aimed to produce a 
chimeric protein that could be used in CVL diagnostic kits. For this, a review of the 
literature was performed, selecting promising epitopes to produce an immune 
response against CVL to compose the chimeric protein. The gene sequence encoding 
the multiepitope protein (rMELEISH) was cloned into the pET21a expression vector, 
subsequently inserted into the cells of Escherichia coli BL21 (λDE3) pLysS and then 
expressed with IPTG. Then, purification was performed by affinity chromatography 
using nickel resin. To evaluate the reactivity of the rMELEISH protein, the Enzyme-
Linked Immunosorbent Assay (ELISA) assay was performed using positive 
(symptomatic and asymptomatic) and negative dogs for Visceral Leishmaniasis (VL) 
and also sera from dogs infected with Ehrlichia canis and Babesia canis. The ELISA 
result demonstrated that the chimeric protein is capable of discriminating between 
samples of positive and negative dog sera, as well as being recognized by antibodies 
present in the serum of asymptomatic dogs. In addition, the protein did not react with 
sera from dogs infected with E. canis and B. canis. Through the circular dichroism 
assays it was demonstrated that the protein is without a defined, linear biochemical 
structure, which could explain to a good antigen-antibody interaction. At the same time, 
the parameters influencing the production of the recombinant protein in erlenmeyers 
were assessed by means of two factorial plans by the Placket-Burman Project and by 
a full factorial design. It was observed that among the five analyzed variables, 
temperature and cell density were considered statistically significant in protein 
production. After the best culture conditions were selected, rMELEISH was produced 
in a bioreactor to obtain higher protein amounts for subsequent preliminary 
standardization of the ELISA assays. The results obtained demonstrate that the 
strategy of a chimeric protein may be promising for the diagnosis of CVL. 
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