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MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de Estudo: O estudo foi realizado no estado de Pernambuco, 

envolvendo casos da região metropolitana de Recife, Zona da Mata, 

Agreste e Sertão, além de casos no estado do Piauí. 

 

Amostra e Critérios de Seleção para o estudo: Amostras de duas 

regiões endêmicas para LV no Brasil (Pernambuco e Piauí)  foram 

utilizados neste estudo: Diagnosticadas por exame direto (Grupo 1, n 

= 51); por um e dois testes sorológicos (Grupo 2, n = 73 e Grupo 3, 

n = 82, respectivamente) e controles saudáveis (Grupo 4, n = 18).  

 

Citometria de fluxo e análise dos dados: A detecção de 

anticorpos para as formas promastigotas fixadas de L. infantum por 

citometria de fluxo foi realizada por um citômetro FACSCalibur 

(Becton, Dickinson, San Jose, CA). A análise estatística foi realizada 

usando o programa GraphPrism 7.0 e  MedCalc Statistical 

A Leishmaniose Visceral (LV) é uma doença grave, causada por 

protozoários do gênero Leishmania que tem como agentes etiológicos 

as espécies Leishmania (L.) infantum chagasi e L.donovani.1 O 

diagnóstico sorológico convencional para LV apresenta limitações, 

uma vez que não permite com precisão a diferenciação entre 

infecções recentes e tardias, não sendo possível avaliar a cura pós-

terapêutica; e também pode apresentar reatividade cruzada com 

outras doenças2. O objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho da 

citometria de fluxo e comparar com outros quatro testes sorológicos 

(DAT, ELISA, IFI e teste rápido rK39) utilizados para o diagnóstico da 

Leishmaniose Visceral. 

INTRODUÇÃO 

Os achados sugerem o potencial da citometria de fluxo como uma 

alternativa segura e menos invasiva ao diagnóstico da LV quando 

comparada à pesquisa direta, permitindo a realização do tratamento 

precoce. As informações desta pesquisa abrem a possibilidade de estudos 

para a compreensão da resposta humoral de pacientes com LV-HIV/AIDS e 

de acompanhamento pós terapêutico. 

CONCLUSÕES 
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AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA IMUNOGLOBULINA G (IgG) ANTI FORMAS PROMASTIGOTAS 

FIXADAS DE LEISHMANIA (LEISHMANIA) INFANTUM CHAGASI DETECTADA POR CITOMETRIA DE 

FLUXO COMO FERRAMENTA DIAGNÓSTICA PARA LEISHMANIOSE VISCERAL 

RESULTADOS 
A curva de titulação do soro na citometria de fluxo indicou a diluição 

1/512 (Fig 2) como a região mais reativa. A análise da curva ROC indicou 

um PPFP de 13,8% como cut off ideal para segregar as amostras 

positivas das negativas. A citometria de fluxo apresentou os melhores 

valores de desempenho para o grupo 1 (Sensibilidade de 96,08% e 

especificidade de 100%) (Fig 3), enquanto que para os grupos 2 e 3 o 

rK39 e o DAT obtiveram resultados superiores. Esses testes 

apresentaram os melhores valores de concordância com citometria de 

fluxo (kappa > 0,6). O teste IFI teve o menor desempenho para todos os 

grupos e os menores valores de concordância com a citometria de fluxo 

(kappa < 0,6).  
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Figura 1. Gráficos representativos da citometria de fluxo utilizados para analisar a reatividade IgG anti 
formas promastigota de L. infantum em amostras de soros humanos. A população de L.infantum foi 
selecionada com base em seus gráficos  de FSC (tamanho) versus SSC (granularidade) (A). A 
intensidade de fluorescência FL1 / FITC relativa foi quantificada na ausência de soros humanos mas na 
presença da IgG anti-humana conjugada com FITC (controlo interno) (B). A reatividade da IgG é 
fornecida em histogramas para cada amostra de soro como PPFP, que representa a freqüência de 
mudança do parasita para uma intensidade de fluorescência mais alta, através do M2. Amostra 
negativa para LV (C) e amostra positiva para LV (D). 
 

Figura 2. Curva de titulação de anticorpos IgG anti formas promastigotas de L.infantum fixadas.   

Figura 3. Reatividade de IgG anti formas promastigotas fixadas de L.infantum para os grupos de indivíduos 
com LV e controles saudáveis.  
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