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Resumo

A escassez de informações dos fatores envolvidos na interação vetor-parasita-

hospedeiro nas áreas endêmicas de leishmanioses na Bahia dificulta substancialmente a 

aplicação de medidas de controle desse agravo. O diagnóstico molecular da infecção natural 

dos vetores das leishmanioses surge como uma alternativa para analisar os flebotomíneos 

provenientes das atividades da Rede Estadual de Vigilância Entomológica da Bahia. 

Para tanto, é de fundamental importância padronizar as condições para a detecção do DNA 

dos flebotomíneos no processo de extração. O presente trabalho objetivou padronizar as 

condições para a extração automatizada do DNA de flebotomíneos no Laboratório Central 

de Saúde Pública da Bahia (LACEN-BA). O material recebido pelo Núcleo de Entomologia 

do LACEN-BA foi triado e 100 exemplares de flebotomíneos machos foram previamente 

acondicionados em álcool a 70%. Os exemplares foram separados em amostras com pools de 

10 flebotomíneos. Cada amostra foi macerada em 80µL de tampão de lise para realização da 

extração automatizada de DNA no EasyMAG®. Foram realizados PCRs com primers capazes 

de detectar genes específicos de flebotomíneos que regulam sua cacofonia. A detecção dos 

produtos da PCR foi feita por meio de eletroforese em gel de agarose (1%), com produto 
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de amplificação dos alvos testados de 220pb. A eletroforese permitiu a observação do DNA 

amplificado de gene cacofonia de flebotomíneos, evidenciando o sucesso da técnica de 

extração automatizada do DNA dos vetores das leishmanioses no LACEN-BA. Este trabalho 

contribuirá nos estudos epidemiológicos futuros acerca da identificação dos parasitas 

envolvidos nos ciclos epidemiológicos das leishmanioses no estado. 

Palavras-chave: Flebotomíneos. Padronização. PCR.

STANDARDIZATION OF THE CONDITIONS FOR THE AUTOMATED EXTRACTION  

OF THE DNA OF PHLEBOTOMINE SANDFLIES AT THE CENTRAL PUBLIC  

HEALTH LABORATORY, IN THE STATE OF BAHIA

Abstract

The lack of information of the factors involved in the interaction vector-parasite-host 

in endemic areas affected by leishmaniasis in the state of Bahia substantially complicates the 

application of control measures regarding that disease. The molecular diagnosis of the natural 

infection of the vectors related to leishmaniasis is an alternative to analyze the phlebotomine 

sandflies derived from the operations carried out at the State Entomological Surveillance Network 

of Bahia. For this purpose, it is extremely important to standardize the conditions for the detection 

of the DNA of phlebotomine sandflies in the extraction process. This study aimed to standardize 

the conditions for the automated extraction of DNA of phlebotomine sandflies at the Central 

Public Health Laboratory of LACEN, in the state of Bahia. The material received by the Entomology 

Center of LACEN-BA was screened and 100 specimens of male phlebotomine sandflies were 

previously placed in alcohol at 70%. The specimens were divided into samples containing pools 

of 10 phlebotomine sandflies. Each sample was macerated in 80 μL of lysis buffer to perform 

the automated extraction of DNA in the easyMAG® software. PCR were conducted on primers 

able to detect specific genes of phlebotomine sandflies with the capacity to regulate their own 

cacophony. The detection of PCR products was done through agarose gel electrophoresis (1%) 

with the amplification product of the tested targets of 220 pb. The electrophoresis permitted the 

observation of the amplified DNA gene for cacophony of phlebotomine sandflies, demonstrating 

the success of the automated DNA extraction technique of the leishmaniasis vectors in LACEN-BA. 

This paper will contribute with future epidemiological studies on the identification of parasites 

involved in the epidemiological cycle of leishmaniasis in the state of Bahia.

Keywords: Sandflies. Standardization. PCR.
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NORMALIZACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA EXTRACCIÓN AUTOMATIZADA DO 

ADN DE FLEBÓTOMO EN LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA DE BAHIA

Resumen

 La falta de información de los factores que intervienen en la interacción 

vector-parásito-host em áreas endémicas de leishmaniasis en Bahia dificulta considerablemente 

la aplicación de estas medidas de control de enfermedades. Diagnóstico molecular de la infección 

natural de los vectores de la leishmaniasis es una alternativa a analizar los flebótomos de las 

actividades de la Red de Vigilancia Entomológica estado de Bahia. Por lo tanto, es de fundamental 

importancia para estandarizar las condiciones para la detección de ADN de flebótomos en el proceso 

de extracción. Este estudio objetivó estandarizar las condiciones para la extracción automatizada de 

ADN de flebótomos en lo Laboratorio Central de Salud Pública de Bahia (LACEN-BA). El material 

recibido por el Grupo de Entomología de LACEN-BA se proyectó y 100 ejemplares de mosquitos 

machos se colocaron previamente en alcohol a 70º. Las muestras se dividieron en grupos de 10 

muestras con flebótomos. Cada muestra se macera en 80 μL de tampón de lisis para la realización 

de la automatizada de extracción de ADN en EasyMAG®. PCR se realizaron con los primers capaces 

de detectar los genes específicos de flebótomos que regulan su cacofonía. La detección de productos 

de PCR se realizó por electroforesis en gel de agarosa (1%) con el flebótomos del objetivo 220 pb. 

Electroforesis permitió la observación de la cacofonía gen de ADN amplificado de flebótomos, 

lo que demuestra el éxito de la técnica de extracción de ADN automatizado de los vectores de la 

leishmaniasis en LACEN-BA. Este trabajo contribuirá a futuros estudios epidemiológicos sobre 

la identificación de parásitos implicados en el ciclo epidemiológico de la leishmaniasis en el estado.

Palabras clave: Flebótomos. Normalización. PCR. 

INTRODUÇÃO

As leishmanioses são doenças com significativa variabilidade clínica e 

epidemiológica, de ampla distribuição geográfica no mundo, envolvendo várias espécies de 

flebotomíneos como vetores, associados a diferentes hospedeiros reservatórios e parasitos do 

gênero Leishmania (Ross, 1903) (Kinetoplastida: Trypanosomatidae).1

A capacidade de um flebotomíneo em atuar como vetor é, primeiramente, 

determinada pela habilidade de sobrevivência, multiplicação e diferenciação do parasito no interior 

do trato digestório do inseto.2 As transformações ecológicas produto da ação antrópica induzem as 

espécies de flebotomíneos envolvidas nos ciclos naturais da Leishmania spp. a se adaptarem a novos 
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ecossistemas, passando, então, a transmitir o parasita para novos hospedeiros, inclusive o próprio 

causador do distúrbio, que passa a ser vítima da ação patogênica desse protozoário.3

A correta identificação das espécies de flebotomíneos vetores que ocorrem 

em uma área endêmica para leishmaniose, bem como suas taxas de infecção natural pelas 

diferentes espécies de Leishmania, auxiliam na compreensão da epidemiologia da doença e, 

por consequência, na adoção de medidas de prevenção.4 Estudos clássicos têm sido conduzidos 

utilizando a dissecção de fêmeas de flebotomíneos com posterior identificação dos parasitos in 

situ como padrão ouro para determinação da infecção natural.5,6 No entanto, essa metodologia 

clássica apresenta limitações para a detecção do parasito no interior dos vetores: 

1. baixa prevalência de infecção por Leishmania spp. encontrada nos vetores 

em áreas endêmicas;7

2. dificuldade e demora no processamento de um grande número de amostras;8 e 

3. baixa especificidade devido a presença de outros tipos de parasitos 

albergados pelas fêmeas de flebotomíneos, como algumas espécies de 

Trypanosoma e Endotrypanum, que passam por estágio de promastigota 

indistinguível de Leishmania spp.9 

Nos últimos vinte anos, a técnica da dissecção vem sendo substituída por 

métodos moleculares, como o uso da reação em cadeia da polimerase (PCR), que consiste na 

amplificação do DNA do parasito presente no inseto vetor. Seu uso tem sido bastante aplicado 

na elucidação do ciclo de transmissão das leishmanioses em várias regiões do país, com a 

descoberta de novas espécies de flebotomíneos com competência vetorial, como Nyssomyia 

neivai (Pinto, 1926), vetor da Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA), em Porto Alegre, 

Rio Grande do Sul;10 e Migonemyia migonei (França, 1920), vetor conhecido da LTA no Brasil, 

transmitindo Leishmaniose Visceral (LV), em Pernambuco.11

A escassez de informações acerca dos fatores envolvidos na interação vetor-

parasita-hospedeiro nas áreas endêmicas de leishmanioses na Bahia dificulta substancialmente a 

aplicação de medidas adequadas de controle desse agravo no estado.3 Diante do conhecimento 

limitado acerca das peculiaridades de muitas áreas suscetíveis à transmissão das leishmanioses 

na Bahia e sua diversidade de flebotomíneos, torna-se necessário a implementação de técnicas 

mais sensíveis para o diagnóstico de infecção natural nos vetores dessas localidades. 

Tendo em vista as dificuldades na detecção dos agentes etiológicos das 

leishmanioses em seus vetores por meio dos métodos usuais no serviço de saúde, o diagnóstico 

molecular pode surgir como uma alternativa para a determinação da infecção natural dos 
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flebotomíneos coletados pelas equipes regionais da Rede Estadual de Vigilância Entomológica 

da Bahia. Para tanto, é de fundamental importância a padronização das condições ideais para a 

detecção do DNA dos vetores e agentes etiológicos das leishmanioses no processo de extração 

do material genômico, etapa considerada inicial para o diagnóstico molecular.

O presente trabalho tem como objetivo padronizar as condições para a extração 

automatizada do material genômico de flebotomíneos e incorporar essa técnica à rotina das 

atividades de biologia molecular para detecção de infecção natural em flebotomíneos, por 

meio do uso da PCR convencional, no Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia Prof. 

Gonçalo Moniz (LACEN-BA).

MATERIAL E MÉTODOS

OBTENÇÃO DAS AMOSTRAS 

Os flebotomíneos foram capturados pelas equipes regionais da Rede Estadual 

de Vigilância Entomológica, lotadas nas Bases Regionais de Saúde da Bahia (BRS/BA), por 

meio de atividade de rotina do Programa de Vigilância Entomológica para o Controle das 

Leishmanioses no estado. As coletas dos flebotomíneos seguem a metodologia proposta 

pelo Ministério da Saúde,12 normalmente sob a forma de Inquérito Entomológico, utilizando 

armadilhas luminosas Center Disease Control (CDC). 

Os flebotomíneos coletados foram encaminhados para o Núcleo de Entomologia do 

LACEN-BA, onde 100 exemplares do sexo masculino foram previamente separados e acondicionados 

em álcool a 70%, para a extração de DNA no Laboratório de Biologia Molecular do LACEN-BA. 

EXTRAÇÃO DE MATERIAL GENÔMICO

Para a extração do material genômico de flebotomíneos, foi utilizado o 

protocolo baseado na aplicação de sílica acoplado a partículas magnéticas que se ligam 

ao DNA.13 Os exemplares foram separados em amostras individualizadas com pools de 10 

flebotomíneos. Foram utilizados pistilos esterilizados e individualizados e, em seguida, cada 

amostra foi macerada em 30 μL de tampão de lise (120 g de GuSCN, em 100 mL de Tris-HCl 

0,1 M, pH 6,4 e 22 mL de EDTA 0,2 M ajustada com NaOH, pH 8,0 e 2,6 g de Triton X-100). 

Em seguida, completou-se com o tampão de lise o volume de cada amostra para 80 μL. 

As amostras foram incubadas a 56ºC em banho seco por 90 minutos. 

Após a centrifugação por 10 mininutos a 4ºC e 15.000 rpm, foram retirados 

50 μL do sobrenadante de cada amostra. Utilizou-se o protocolo Specific B para a realização 
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da extração automatizada no aparelho NucliSENS® EasyMAG® (bioMerieux), seguindo as 

instruções do fabricante, com volume final de eluição de 50 μL. O produto de extração foi 

acondicionado em ambiente refrigerado (-20ºC) até a realização da PCR. 

AMPLIFICAÇÃO DO PRODUTO DE EXTRAÇÃO

Para a validação da técnica de extração do material genômico total que 

confirmasse a presença de DNA de flebotomíneos, foi utilizado um par de iniciadores 

específicos da região IV6S para a amplificação de gene constitutivo (cacofonia) de 

flebotomíneos neotropicais: primer foward Llcac 5′-GTGGCCGAACATAATGTTAG-3′ e primer 

reverse Llcac 5′-CCACGAACAAGTTCAACATC-3′.14 

Sob condições padronizadas, a amplificação foi realizada em um volume final 

de 50 μL, contendo 5 μL do produto de extração de cada amostra, 45 μL de PCR SuperMix 

(Invitrogen®) e 1 μL (10 uM) de cada primer. Adicionalmente, foram incluídos para os 

controles negativos, como referência de contaminação da reação, água ultrapura para biologia 

molecular e DNA extraído de culturas puras de Leishmania. 

A amplificação foi realizada usando termociclador Biocycler Biossystens®, como 

segue: um ciclo de desnaturação inicial a 94°C por 5 min; 35 ciclos de desnaturação (94°C 

por 30s), anelamento (60°C por 30s) e extensão (72°C por 30s); um ciclo de extensão final a 

72°C por 5 min; e manutenção a 4°C.

AVALIAÇÃO DO PRODUTO DE AMPLIFICAÇÃO

Os produtos da reação foram separados por eletroforese em gel de agarose a 

1%, corado com SYBR® Safe DNA (Invitrogen®), em tampão de TBE. A eletroforese foi 

realizada a 70 volts por 80 minutos, equivalendo a 4,6 V/cm. Após corrida eletroforética, 

as bandas foram visualizadas junto a um marcador de peso molecular DNA ladder 100 pb 

(Invitrogen®) e registradas em Fotodocumentador L-Pix (Loccus®). O produto de amplificação 

do gene de cacofonia de flebotomíneos apresenta 220 pb.14

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A eletroforese em gel de agarose (1%) permitiu a observação do material 

genético amplificado durante PCR de gene constitutivo (cacofonia) de dípteros vetores das 

leishmanioses (220 pb), o que evidencia o sucesso da técnica de extração automatizada do 

DNA de flebotomíneos no Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia Prof. Gonçalo 

Moniz (LACEN-BA) (Figura 1).
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Muitos protocolos de extração do DNA de flebotomíneos envolvem passagens 

em fenol/clorofórmio/álcool isoamílico.4 Um problema dessa técnica envolve a presença 

de inibidores da reação de PCR nos tecidos dos insetos, especialmente os ingurgitados.15 

Independentemente da presença desses inibidores, a perda de DNA durante as lavagens com 

fenol/clorofórmio/álcool isoamílico é indiscutível, e a mínima quantidade de DNA perdida 

durante o processo de extração pode gerar resultados falsos negativos.8 Nesse contexto, o 

processo de extração automatizada de ácidos nucleicos totais pode representar um método 

alternativo a esse, comumente utilizado.

As técnicas de otimização da extração do material genômico para a utilização na 

PCR têm permitido a investigação de diferentes amostras biológicas, mesmo quando o DNA 

está presente em pequenas quantidades.16 As principais vantagens dos métodos moleculares 

são a sensibilidade e especificidade, independentemente do número, estágio e localização de 

Leishmania spp. no vetor, sendo capazes de detectar a presença de um único parasita no tubo 

digestivo de flebotomíneos.17

Sabe-se que as reações de amplificação do DNA dependem, especialmente, 

da seleção apropriada dos iniciadores em estudos de incriminação do vetor, no entanto, 

o método de armazenamento das amostras e o processo de extração são dois aspectos 

importantes que contribuem para o êxito da PCR.18 

Apesar da notória evolução da tecnologia da PCR para o diagnóstico de doenças 

parasitárias, as técnicas de otimização da extração de material genômico permanecem 

negligenciadas ao longo dos últimos anos.19 Assim, o processo de acondicionamento dos 

Figura 1 – Gel de agarose (1%) para detecção de material genômico de pools de 
flebotomíneos, amplificado durante PCR de gene constitutivo (cacofonia) destes 
dípteros no Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (LACEN-BA), 2015

PM = DNA ladder (100pb); F7 a F16 = Amostras com pools de 10 flebotomíneos; Leish = DNA extraído de culturas puras 
de Leishmania; H2O = água ultrapura para biologia molecular. 
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flebotomíneos para o diagnóstico de infecção natural por Leishmania spp. constitui importante 

passo prévio a ser sugerido aos entomologistas, de modo a tornar essa ferramenta mais 

sensível e específica. 

A facilidade de transporte das amostras com preservação adequada de seu 

material genético de um local menos apropriado para outro melhor equipado, mantendo 

sua integridade por longos períodos, é um dos itens importantes a ser considerado. Devem 

ser avaliadas a temperatura de transporte e as condições de armazenamento, considerando 

que certas substâncias utilizadas para a conservação do material genético não mantém a 

integridade da amostra por muito tempo.8 

Tem-se mencionado o armazenamento dos insetos secos à 4ºC, bem como em 

isopropanol,8 porém, diante do baixo custo, facilidade de aquisição e manuseio de amostras 

em condições de campo, o uso de etanol (70%) a temperatura ambiente, na conservação de 

amostras de flebotomíneos coletados para o diagnóstico de infecção natural, tem apresentado 

resultados satisfatórios nas reações de PCR.18

A presença dos componentes químicos dos tecidos do inseto, além de outros 

microrganismos que possam estar parasitando o animal, são fatores que podem interferir na 

sensibilidade da reação de PCR. Existem evidências que diferenças na eficiência dos métodos 

de extração influenciam significativamente a sensibilidade do ensaio molecular.20 No entanto, 

já é citada a pureza apresentada pelo produto da extração automatizada de ácidos nucléicos 

totais no EasyMAG®, para uma diversidade de amostras biológicas, com concentrações de 

contaminantes residuais insuficientes para induzir a inibição completa de amplificação do 

material genômico.19

Apesar das relações de pureza e os perfis no espectro de absorção serem 

importantes instrumentos de avaliação do DNA extraído, o melhor indicador de qualidade do 

produto de extração é a funcionalidade da aplicação de interesse desse material, nesse caso 

a reação de PCR. Em vistas desse fato, já é recomendado o emprego de gene constitutivo de 

flebotomíneo no ensaio da PCR, a fim de controlar a qualidade do DNA extraído e verificar a 

presença de inibidores nas amostras a serem analisadas.17

Padronizando as condições para a obtenção do material genômico de 

flebotomíneos para a análise de infecção natural, mostrou-se que a extração poderia 

funcionar com sucesso, utilizando flebotomíneos inteiros, já que os lotes com apenas 

o conteúdo intestinal do inseto apresentaram baixa sensibilidade na técnica de 

amplificação, com bandas inespecíficas, fato que pode estar relacionado à fragmentação 

do DNA isolado para a PCR.8 Entretanto, a metodologia molecular aplicada a insetos 



Revista Baiana
de Saúde Pública

v.39, Suppl.1, p.125-135 

jul./set. 2015 133

individuais não se torna prática quando existe uma grande quantidade de exemplares a 

ser analisados, recorrente nas investigações epidemiológicas, o que gerou a necessidade 

de se utilizar pools ou grupos de flebotomíneos, tendo como resultado suas taxas 

estimadas de infecção.17,20

O pré-tratamento com Proteinase K não é necessário para uma variedade 

de amostras biológicas a serem encaminhadas para extração de DNA no EasyMAG®, 

apresentando, inclusive, sensibilidade para a detecção de agentes patogênicos inferior àquelas 

amostras que passaram apenas por tratamento prévio com ruptura mecânica em tampão 

de lise.21 Isso pode estar relacionado à inibição da propriedade de digestão da Proteinase 

K por parte do Tiocianato de Guanidina (GuSCN), um poderoso agente de dissociação e 

desnaturação presente no tampão de lise utilizado no EasyMAG®.13

O sistema NucliSENS EasyMAG® permite a extração de DNA, mesmo em 

amostras com baixa densidade de células, devido a sua elevada capacidade de recuperação 

dos ácidos nucléicos totais.19 Deve-se utilizar um pequeno volume de eluição para o produto 

de extração, buscando aumentar a probabilidade de detecção de material genômico de 

agentes patogênicos, considerando que a presença de RNA nas amostras pode afetar o 

rendimento da extração de DNA.13

Como os protocolos de operação do EasyMAG® foram, inicialmente, 

estabelecidos para o diagnóstico molecular de doenças virais, a padronização do processo 

de extração deve ser otimizada para o diagnóstico molecular de doenças parasitárias, 

buscando adaptações à técnica, com base nas características das amostras biológicas a 

serem utilizadas.19

CONCLUSÃO

O produto de extração automatizada do DNA de flebotomíneos acondicionados 

em etanol (70%), amplificado durante a PCR de gene constitutivo (cacofonia) dos dípteros 

vetores das leishmanioses (220 pb), visualizado em gel de agarose (1%), evidencia o sucesso 

da técnica de extração automatizada do DNA de flebotomíneos no Laboratório Central de 

Saúde Pública da Bahia Prof. Gonçalo Moniz. Este trabalho contribui de forma substancial 

para estudos epidemiológicos futuros acerca da infecção natural por Leishmania spp. em 

flebotomíneos coletados pelas equipes regionais da Rede Estadual de Vigilância Entomológica 

da Bahia, possibilitando a identificação específica dos parasitas envolvidos nos ciclos 

epidemiológicos das leishmanioses no estado. 
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