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A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença

infecciosa considerada emergente e negligenciada, afetando

milhares de pessoas no mundo (BRASIL, 2012). No Brasil é

considerada a segunda doença de maior prevalência

(TIUMANN et al., 2011). Perfis e níveis de imunoglobulinas

específicas para Leishmania têm sido detectados em todas

as manifestações clínicas de LTA (Oliveira et AL., 2013). A

citometria de fluxo é uma tecnologia que vem sendo estudada

para ser implementada ao diagnóstico, onde apresenta

vantagens em relação à outros imunosensaios (SOUSA et al.,

2013). Simultaneamente, estudos têm avaliado a diminuição

dos níveis de anticorpos em pacientes de LTA após

tratamento quimioterápico (PEREIRA et AL., 2012). Esse fato

possibilitou o uso da citometria de fluxo para além de

diagnosticar, estabelecer um critério de cura (Oliveira et AL.,

2013). O atual projeto tem como objetivo avaliar, através de

citometria de fluxo, a participação da resposta imune humoral

no desenvolvimento de lesões cutâneas e na resposta ao

tratamento em indivíduos portadores de LTA.

METODOLOGIA

FLUOROCROMO

1 – Obtenção do soro e  formas promastigostas de L. (V.) braziliensis

Cepa de 

referência: 

MHOM/BR/75/M

2903 

2 – Citometria de Fluxo

PARASITOS

AT

5 meses PT

ANTI - IgG

1 – Aplicabilidade da Imunoglobulina G

2 – Avaliação dos Pacientes 5 meses Após o Tratamento

Não houve diferença significativa em relação aos títulos

AT e PT. Por conseguinte, com os resultados obtidos, pode-

se sugerir que a IgG é aplicável ao diagnóstico da LTA, uma

vez que o teste se mostrou positivo para pacientes com a

forma ativa da doença, contribuindo para uma técnica mais

específica. Para obter uma diferença significativa entre os

títulos AT e PT e determinar um critério de cura laboratorial, é

necessário um intervalo de tempo maior para o tratamento,

permanecendo como perspectiva continuar realizando o

acompanhamento dos pacientes avaliando a redução dos

seus títulos de anticorpos.


