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RESUMO 
 
 

FERREIRA, L. R. Reatividade de “tripanosomatídeos inferiores”: B. culicis, C. deanei, C. 
fasciculata, C. luciliae, H. samuelpessoai, L. seymouri, P. serpens e W. inconstans com 
anticorpos de hospedeiros humanos e cães infectados com T. cruzi e Leishmania sp. 2010. 83 
f. Dissertação (Mestrado em Parasitologia) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

Os “tripanosomatídeos inferiores”, que infectam plantas e insetos, apresentam propriedades 
bioquímicas e moleculares similares a Leishmania sp e Trypanosoma cruzi. Similaridades 
antigênicas entre estes parasitas são conhecidas à muito tempo, mas somente alguns 
poucos estudos comparativos sobre a imunorreatividade humoral cruzada foram descritos. 
No presente trabalho nós analisamos a imunorreatividade cruzada de extratos antigênicos 
totais de oito “tripanosomatídeos inferiores” por ELISA, com soros de humanos e cães 
infectados com T. cruzi e Leishmania sp. Segundo as positividades e dados de reatividade 
média para ELISA os “tripanosomatídeos inferiores” foram divididos em dois grupos. ELISA-
G1 compreendeu 4 parasitas para os quais se obtiveram 100% de positividade e elevadas 
médias de absorbância, similar aos dados obtidos para L. chagasi para hospedeiros humanos 
e cães. Nos casos humanos, soros de pacientes chagásicos crônicos apresentaram 100% de 
positividade somente para o ELISA com T. cruzi, sem diferenças entre os “tripanosomatídeos 
inferiores”. Por outro lado amostras de doenças não relacionadas apresentaram baixa 
reatividade cruzada com os “tripanosomatídeos inferiores”. Apesar da sua posição 
taxonômica em várias sessões e sua antiga divergência estes resultados mostraram 
semelhança antigênica entre os “tripanosomatídeos inferiores” e os patogênicos, e podem 
ser uma fonte alternativa de antígenos para a detecção de anticorpos principalmente em 
casos de leishmaniose visceral. 

 

Palavras-chave: Imunorreatividade cruzada. “Tripanosomatídeos inferiores”. Leishmania sp. 
Trypanosoma cruzi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

ABSTRACT 

 

FERREIRA, L. R. Reactivity of “lower trypanosomatids”: B. culicis, C. deanei, C. fasciculata, C. 
luciliae, H. samuelpessoai, L. seymouri, P. serpens and W. inconstans  with anti-Leishmania 
sp. and anti-T. cruzi antibodies from human and canine hosts. 2010. 83 p. Master thesis 
(Parasitology) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2010. 

 

"Lower trypanosomatids", that infect plant and insect, present biochemical and molecular 
similarities to  Leishmania sp and Trypanosoma cruzi. Antigenic similarities between those 
parasites are known for a long time, but only few comparative investigations about immune 
humoral cross-reaction were described. In the current work we analyze the cross-
immunoreactivity of crude extract from eight “lower trypanosomatids” by ELISA, with 
human and dog host samples infected with T. cruzi and Leishmania sp. ELISA positivity  and 
data of mean title of human or dog visceral leishmaniasis cases, the “lower 
trypanosomatids” were divided in two groups. ELISA-G1 comprised by 4 parasites resulted in 
100% positivity and high mean of absorbance, similar data to those obtained with L. chagasi, 
with human or dog hosts. In human cases, Chagas disease chronic cases showed 100% 
positive only with ELISA performed with T. cruzi, with no differences among “lower 
trypanosomatids”. Otherwise samples with other non correlated disease presented low 
cross-reaction with “lower trypanososmatids”.  In spite of, their taxonomic position in 
various sections and their old divergence these results showed a strong antigenic similarity 
between pathogenic and “lower trypanosomatids”, and could be an alternative source of 
antigen for the detection of antibodies against host mainly with visceral leishmaniasis cases.  

 

Keywords: Cross-reactivity. “Lower-trypanosomatids”. Leishmania sp. Trypanosoma cruzi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 Os tripanosomatídeos 

 

A família Trypanosomatidae é composta por protozoários flagelados de ampla 

distribuição na natureza que podem ser encontrados parasitando cada principal grupo de 

eucariotos (MCGHEE e COSGROVE 1980; VICKERMAN, 1994). Esses protozoários estão 

divididos em nove diferentes gêneros, além de três taxa com posição incerta, os gêneros 

Wallaceina, Angomonas e Strigomonas.  

Os monoxenos são parasitas de insetos e compreendem os gêneros Blastocrithidia, 

Crithidia, Herpetomonas, Leptomonas, e Rhyncoidomonas, os heteroxenos são parasitas de 

insetos e vertebrados (Endotrypanum, Leishmania, e Trypanosoma) ou de insetos e plantas 

(Phytomonas sp.) (DOLLET, 1984; MCGHEE e COSGROVE, 1980). 

A morfologia dos membros da família Trypanosomatidae é relativamente 

heterogênea, apresentando formas que variam de ovais a piriformes com dimensão entre 4 a 

130 µm de extensão (MCGHEE e COSGROVE, 1980). Todavia compartilham características 

celulares como trans-splicing, edição de RNA mitocondrial, organização peculiar do DNA 

nuclear, e DNA mitocondrial com mini e maxicírculos, formando o cinetoplasto, estrutura 

contígua a mitocôndria, característica da família que pode conter aproximadamente 5% do 

DNA do parasito (MCGHEE e COSGROVE, 1980; SANTOS et al., 2006). Muitos 

tripanossomatídeos são parasitas digenéticos que apresentam em seu ciclo de vida, 

dependendo do hospedeiro que habitam (inseto ou vertebrado), formas evolutivas distintas, 

tal como ocorre com as espécies de importância médica, Trypanosoma cruzi, T. brucei e 

Leishmania sp, Outros como os do gênero Phytomonas causam patologia em vegetais de 

interesse econômico e são transmitidos a seus hospedeiros por insetos hemípteros fitófagos 

(BREGANÓ et al., 2003; CAMARGO, 1999).  

Gêneros de tripanosomatídeos de insetos e plantas são informalmente reconhecidos 

como “tripanosomatídeos inferiores” (SANTOS et al., 2006) essa classificação considerando 

previamente características morfológicas e de ciclo de vida, atualmente esta sendo revista 

em função dos avanços na sistemática molecular (SANTOS et al., 2006). Esses protozoários 



dispõem de ampla distribuição geográfica e são de certa forma “promíscuos”, já que, 

apresentam baixa especificidade à seus hospedeiros invertebrados (PODLIPAEV, 2000), 

ocasionando dificuldades quanto à identificação morfológica (CATARINO et al., 2001; 

WALLACE, 1966; PODLIPAEV, 2000; PODLIPAEV et al., 2001). Embora classicamente não 

patogênicos ao homem, os “tripanosomatídeos inferiores” tem atraído o interesse como 

potenciais modelos para o estudo de vários mecanismos biológicos dos Trypanosomatidae. É 

consensual no meio científico a importância da realização de estudos com 

“tripanosomatídeos inferiores”, pois esses organismos podem contribuir sobremaneira para 

um maior conhecimento de modelos de nutrição, bioquímica, quimioterapia e biologia 

molecular dos tripanosomatídeos de interesse médico. Essa possibilidade é reforçada pela 

demonstração de que diferentes espécies não patogênicas  ao homem, compartilham 

moléculas homólogas a fatores de virulência encontrados em tripanosomatídeos 

classicamente patogênicos (D’ÁVILA-LEVY et al., 2003; INVERSO et al., 1993; SANTOS et al., 

2006). Além disso, são facilmente cultiváveis em condições axênicas, a baixo custo (SANTOS 

et al., 2006).  

 

1.2 Moléculas de superfície de tripanosomatídeos 

 

A similaridade molecular entre flagelados de plantas e insetos com os 

tripanosomatídeos de mamíferos e causadores de importantes patologias humanas tem 

despertado interesse de pesquisadores ao longo dos anos (MCGHEE e COSGROVE, 1980; 

PODLIPAEV, 2000; VICKERMAN, 1994; WALLACE, 1966). Nesse sentido estudos pioneiros que 

tiveram inicio na década de sessenta mostraram, por exemplo, a capacidade de 

tripanosomatídeos de insetos infectarem células de mamíferos (MCGHEE e COSGROVE, 1980; 

WALLACE, 1966). Um pouco mais tarde outro estudo mostrou que a glândula odorífera de 

marsupiais Didelfídeos (gambá), suporta o crescimento desses tripanosomatídeos por no 

mínimo seis meses (JANSEN et al., 1988). Alternativamente foi demonstrado que Crithidia 

deanei e Herpetomonas roitmani são capazes de “in vitro” infectar e sobreviver em 

fibroblastos de pele de camundongo (SANTOS et al., 2004). Não surpreendentemente há 

ainda descrições de infecção em humanos imunossuprimidos, com quadros clínicos 



associados, mimetizando condição de leishmaniose cutânea (BOISSEAU-GARSAUD et al., 

2000) e visceral (JIMÉNEZ et al., 1996; PACHECO et al., 1998). 

Um dos aspectos que podem refletir essa capacidade de infecção e adaptação desses 

tripanosomatídeos está sem dúvida no repertório molecular que os mesmos apresentam. 

Alguns estudos têm demonstrado que os “tripanosomatídeos inferiores” compartilham 

porção significativa de seu maquinário celular com espécies classicamente patogênicas 

(BREGANÓ et al., 2003; LOPES et al., 1981; SANTOS et al., 2006; SOUZA et al., 1974; 1980).  O 

compartilhamento dessas moléculas provavelmente tem suas bases em pressões seletivas 

para manutenção de um repertório molecular que favoreça a sobrevivência quando 

parasitando o hospedeiro inseto, evento comum entre tripanosomatídeos monoxenos e os 

gêneros de interesse médico (FERGUSON, 1997; MCGEE e COSGROVE, 1980).  

Os principais componentes da arquitetura de membrana desses protozoários são 

moléculas ancoradas via glicosilfosfatidilinositol (GPI) (FERGUSON, 1997). 

Três classes principais de moléculas correspondem a componentes quantitativamente 

predominantes como elementos constituintes da arquitetura de membrana dos 

tripanosomatideos, são eles: os glicosilinositolfosfolipídeos (GIPLS), as próprias ancoras de 

GPIs (FERGUSON, 1997) e glicoproteínas proteolíticas (SANTOS et al., 2006). As glicoproteínas 

proteolíticas (proteases) apresentam-se bem caracterizadas como moléculas da superfície da 

membrana dos tripanosomatídeos patogênicos, principalmente a metaloprotease GP63 em 

Leishmania e cisteino-proteinase (cruzipaina) em T. cruzi. As proteases são moléculas que 

apresentam relevante papel na relação parasita hospedeiro sendo implicadas em diversas 

funções como virulência, patogênese, replicação, nutrição, evasão imune entre outras 

(NORTH, 1982; CHAUDHURI e CHANG, 1988; MEDINA-ACOSTA et al., 1989;  HEY et al. 1994, 

MCGWIRE et al., 2003). Recentemente vários estudos com proteases tem demonstrado seu 

potencial como alvo para agentes quimioterápicos (CHENIK et al., 2006) ou na elaboração de 

vacinas (BEVERLEY et al., 2005; CHENIK et al., 2006).  Grande variedade de proteases 

homólogas principalmente a GP63 de leishmania foram encontradas amplamente 

distribuídas nos “tripanosomatídeos inferiores” (NORTH, 1982; MCKERROW et al., 1993; 

BRANQUINHA, 1996; SANTOS et al., 2005). Em 1992, um trabalho pioneiro realizado por 

Etges mostrou em parasitas dos gêneros Crithidia e Herpetomonas a presença de 



metaloproteases de superfície com propriedades bioquímicas similares a GP63. Desde então 

especula-se que essa protease poderia estar envolvida na interação parasito-hospedeiro 

inseto (ETGES, 1992; SANTOS et al., 2002). Trabalhos recentes têm mostrado, por exemplo, 

que Herpetomonas samuelpessoai é capaz de liberar para o meio extracelular 

metaloprotease de superfície com 63 kDa (SANTOS et al., 2002). Essas metaloproteases se 

assemelham muito bioquimicamente à GP63 devido a caracteristiscas comuns como 

localização na superfície celular, ancoragem via GPI e sensibilidade a inibidores de 

metaloproteases como a 1,10-phenanthroline (SCHNEIDER e GLASER, 1993). Da mesma 

forma foram caracterizadas metaloproteases extracelulares bioquimicamente homólogas a 

GP63 com migração eletroforética entre 50 e 100 kDa em vários tripanosomatídeos 

inferiores como  Phytomonas serpens (VERMELHO et al., 2003), Crithidia guilhermei (D’AVILA-

LEVY et al., 2001), Crithidia fasciculata (BRANQUINHA et al., 1996), Crithidia oncopelti 

(D’AVILA-LEVY et al., 2001), Crithidia lucilae (BRANQUINHA et al., 1996), Blastocrithidia culicis  

(D’AVILA-LEVY et al.,  2005) entre outros. Características comuns dessas proteases incluem 

um domínio catalítico zinco dependente, múltiplas posições para glicosilação, e ancoragem à 

membrana via GPI. 

Outras moléculas, conforme já citado, importantes nesse contexto são os GPIs, uma 

família de glicolipídeos amplamente distribuída na natureza e implicados em importantes 

funções biológicas. Os GPIs ocorrem de maneira mais abundante nos protozoários parasitas 

atuando na integração de glicoproteínas, glicolipídeos e fosfossacarídeos à membrana celular 

(TURCO et al., 2001). Essas moléculas foram pouco estudadas nos tripanosomatídeos 

inferiores, porém estão bem caracterizados em tripanosomatídeos causadores de patologias 

em mamíferos (TURCO et al., 2001). Nesses parasitos apresentam-se estruturalmente com 3 

tipos distintos, tipo 1, 2 e hibrido  estando envolvidas em vários processos celulares como, 

sinalização de membrana, tráfego intracelular (FERGUSON , 1999) e também na interação 

parasita- hospedeiro conforme demonstrado em T. cruzi, pela  indução de resposta 

inflamatória (ALMEIDA e GAZZINELI, 2001), ativação policlonal de linfócitos B  e apoptose de 

macrófagos “in vitro” (PREVIATO et al., 2004). 

Os GPIs também podem ser encontrados em protozoários parasitas formando 

glicolipídeos de superfície não ligados a proteínas como os Glicosilinositolfosfolípides (GIPLS), 

lipofosfoglicana (LPG) principalmente no gênero Leishmania (FERGUSON, 1997) e 



lipopeptidofosfoglicana (LPPG) em T. cruzi. (PREVIATO et al., 2004; DE LEDERKREMER et al., 

1991). Os GIPLS são a principal família de moléculas de glicolipídeos não ligados a proteínas e 

polissacarídeos sintetizados por Leishmania sp e T. cruzi (TURCO et al., 2001; FERGUSON, 

1997). Nas espécies de Leishmania são expressos abundantemente formando uma densa 

camada sobre a superfície das amastigotas e promastigotas, fato que também ocorre nos 

tripomastigotas e epimastigotas de T. cruzi (FERGUSON, 1999). 

Outras moléculas de natureza sacarídica ligadas a GPI podem ser comuns aos 

tripanosomatídeos, a exemplo de resíduos glicosídicos de galactofuranose (Galf), 

reconhecido por soros de pacientes infectados com T. cruzi e descrito em glicolipídeos de 

Leishmania major e em Crithidia (MENDELZON e PARODI, 1985; DE LEDERKREMER e COLLI, 

1995). 

O papel desempenhado por diferentes glicolipídeos na interação parasita- hospedeiro 

não é muito conhecido, porém o uso de receptor de manose para ligação da Leishmania ao 

macrófago, por exemplo, sugere que GILPs ricos em manose possam ter papel importante na 

invasão celular (SACKS e KAMHAWI, 2001). De fato, enzimas envolvidas na biosíntese de 

GILPs são essenciais para a virulência do parasita, enfatizando a importância dos glicolipídeos 

na viabilidade dos mesmos (TURCO et al., 2001). Os GIPLS estão também presentes em 

outras espécies de tripanosomatídeos como Crithidia fasciculata, Herpetomonas 

samuelpessoai, Leptomonas samueli e Endotrypanum com estrutura semelhante aos de 

Leishmania e T. cruzi (TURCO et al., 2001). A estrutura comum aos GIPLS corresponde a um 

motivo estrutural definido como Man alpha 1-4GlcN alpha 1-6-myo-inositol-1-HPO4-lipidio 

(FERGUSON, 1997). Todavia também são encontradas diferentes moléculas de lipídeos 

compondo a estrutura dos GILPs de diferentes tripanosomatídeos. Foi demonstrado que 

espécies como T. cruzi, L. samueli, C. lucilae, H. samuel pessoai  e  E. schaudinii sintetizam 

fosofoesfingolipídeos, enquanto L. aldleri, L. tarentolae e P. serpens sintetizam 

glicerofosfolípideos (ROUTIER  et al., 1995).  Esses achados sugerem que estruturas 

específicas sobre a superfície celular podem estar envolvidas na interação hospedeira 

parasita específica. Entretanto tais diferenças na estrutura podem não ser funcionalmente 

significativas e apenas refletir uma expansão do sistema enzimático para a síntese tanto de 

Ceramida PI quanto Glicerolipídeo PI (ROUTIER  et al., 1995).  



Em relação especificamente a Leishmania, a LPG, moléculas da família dos GIPLs, e 

das mais abundantes da superfície celular, apresenta-se ancorada por GPI do tipo 2 e ligada a 

um longo domínio repetitivo de polissacarídeos  os quais  possuem modificações espécies 

específicas de cadeia lateral (TURCO e DESCOTEAUX, 1992). Essas estruturas não possuem 

análogos em eucariotos superiores e podem representar uma vantagem evolucionária de 

adaptação ao modo de vida do parasita (FERGUSON, 1999). As diferenças espécies 

específicas na estrutura da LPG parecem desempenhar um papel importante em definir a 

espécie de vetor utilizada pelo parasita (PIMENTA et al., 1994). A LPG tem sido implicada em 

inúmeras funções nos hospedeiros vertebrados, como por exemplo, alguns experimentos “in 

vitro" tem demonstrado potencial proteção de promastigotas contra lise mediada por 

complemento e função de receptor mediando a endocitose por macrófagos. Além disso, 

dentro do macrófago atua inibindo o “burst” oxidativo e a fusão endosoma-fagosoma.  

Desta forma foi relacionada como um fator de virulência principalmente na interação 

com o hospedeiro vetor, já que, experimentos em animais experimentais ainda são 

conflitantes a esse respeito (TURCO et al., 2001). Embora ainda pouco estudado, alguns 

trabalhos tem demosntrado que Tripanosomatideos inferiores como C. fasciculata, L. samueli 

e Endotrypanum schaudinni apresentam genes homólogos a LPG1 de Leishmania (ZHANG et 

al., 2004) 

 

1.3 Imunorreatividade cruzada entre tripanosomatídeos 

 

O compartilhamento de determinantes antigênicos entre tripanosomatídeos é um 

fenômeno conhecido e descrito desde a década de 60. Trabalho pioneiro de Camargo em 

1969 mostrou a presença de imunorreatividade cruzada entre T. cruzi e Leishmania. 

Especificamente a imunorreatividade cruzada entre os tripanosomatídeos de interesse 

médico é de fato bem demonstrada na literatura, atestada por diferentes metodologias de 

imunodiagnóstico (CAMARGO et al., 1969; MALCHIODI et al., 1994; VEXENAT et al, 1996; 

SILVEIRA et al., 2001; MARCIPAR et al., 2005) . Principalmente a utilização de antígenos 

totais, obtidos a partir de extratos de formas de cultivo desses parasitos frequentemente 

carece de especificidade quando utilizados na discriminação sorológica entre os mesmos, 



fato que ilustra a extensão do compartilhamento de antígenos entre esses importantes 

patógenos. Nessa linha diferentes autores descreveram como foco a caracterização parcial 

por Western blotting dos antígenos compartilhados entre esses organismos, demonstrando a 

ampla variedade de antígenos, de diferentes pesos moleculares, comuns a Leishmania e T. 

cruzi. (MALCHIODI, 1994; ROMERO et al., 2005). 

 Outros estudos realizados na década de 70 mostraram por Imunofluorescência 

Indireta (IFI) reatividade cruzada entre parasitos do gênero Crithidia e soros de pacientes 

com leishmaniose visceral. Devido a facilidades de obtenção e cultivo das Crithidias os 

autores sugeriram a possibilidade da sua utilização como antígeno no diagnóstico sorológico 

da leishmaniose visceral, apesar da necessidade de maiores estudos (HEDGE et al., 1978). 

Um ano depois baseado no trabalho de Hedge et al. (1978), foi mostrado também por IFI  a 

presença de elevados títulos de anticorpos no soro de quatro pacientes com leishmaniose 

visceral, reativos para Crithidia (LOPEZ-BREA, 1979). Alguns trabalhos também demonstram a 

existência de antígenos comuns entre tripanosomatídeos inferiores e o T. cruzi. Por exemplo, 

a imunização de camundongos com formas de cultivo de “tripanosomatídeos inferiores” 

induziu proteção parcial contra infecção experimental por Trypanosoma cruzi (SOUZA e 

ROITMAN, 1971; SOUZA et al., 1974). Da mesma forma, soro de camundongo imunizado com 

tripanosomatídeos de insetos reage cruzadamente com extrato antigênico total de T. cruzi, 

identificado por imunodifusão (SOUZA et al., 1974). Nesta mesma época também foi 

verificado que soros de pacientes com doença de Chagas aglutinavam formas de cultivo de 

Crithidia oncopelti assim como com formas epimastigotas de T. cruzi. Uma pré-absorção 

desses soros com C. oncopelti removia parcialmente a capacidade de aglutinação (VATTUONE 

et al., 1971). Todavia a primeira tentativa de utilizar “tripanosomatídeos inferiores” no 

diagnóstico sorológico da doença de Chagas foi descrita por Lopes et al. (1981) que avaliou 

por IFI, aglutinação direta e fixação de complemento a imunoreatividade cruzada entre 

antígenos de diversas espécies  dos gêneros Crithidia, Herpetomonas e Leptomonas com soro 

de pacientes chagásicos. Pesquisa mais recente demonstrou, por ensaios de sorologia 

convencional, reatividade não espécie-específica de soros de pacientes chagásicos com 

antígenos de Phytomonas serpens (BREGANÓ et al., 2003). Por outro lado soros hiperimunes 

de camundongos e coelhos imunizados com P. serpens reagiram intensamente com P. 

serpens e T. cruzi.  Os camundongos imunizados apresentaram significante redução da 



parasitemia e mortalidade quando desafiados com T. cruzi e comparados a animais controles 

não imunizados (BREGANÓ et al., 2003).   

Ampla homologia antigênica entre os diferentes grupos de tripanosomatídeos não é 

surpreendente dado que na literatura encontram-se relatos de reatividade cruzada entre 

representantes das duas linhagens divergentes dos tripanosomatídeos, os Stercoraria e os 

Salivaria (DESQUESNES et al., 2007; MONZON e COLMAN, 1988). 

 Os dados relacionados nessa introdução tem aberto a possibilidade da utilização de 

antígenos heterólogos provenientes desses tripanosomatídeos para o diagnóstico sorológica 

das espécies patogênicas (BREGANÓ et al., 2003; DESQUESNES et al., 2007; LOPES, 1981; 

MONTEÓN et al., 1997; MARTINKOVIC e MARINKULIC, 2006). De fato esses dados sugerem 

fortemente a existência de moléculas comuns entre os tripanosomatídeos não patogênicos e 

os de interesse médico. Fica claro a existência de uma relação direta dessas moléculas e a 

imunorreatividade cruzada encontrada entre esses tripanosomatídeos. Poucos trabalhos 

têm avaliado de forma crítica essa relação. O estudo desta imunorreatividade pode permitir 

a caracterização de epitopos comum entre os tripanosomatideos aqui considerados. É fato 

que o estudo dos tripanosomatídeos inferiores tem contribuído muito para melhor 

compreensão dos processos biológicos das suas contrapartes patogênicas. Além disso, a 

facilidade de cultivo dos mesmos com pouca exigência técnica e baixo custo tem estimulado 

seu estudo, e os tem estabelecido como organismos modelo (SANTOS et al., 2006). 

 Baseados nos poucos trabalhos anteriormente publicados na literatura relacionada e 

propondo uma análise crítica da reatividade de diferentes tripanosomatídeos, o objetivo 

geral de nosso estudo é avaliar comparativamente a reatividade de extratos antigênicos dos 

tripanosomatídeos monoxenos de insetos: Crithidia fasciculata, Crithidia luciliae, Crithidia 

deanei, Leptomonas seymouri, Blastocrithidia culicis, Wallaceina inconstans e  a espécie 

heteroxena Phytomonas serpens com anticorpos anti-Leishmanias e anti-T. cruzi, presentes 

em soros de pacientes e cães infectados com estes protozoários, além de soros de indivíduos 

com  doenças não relacionadas utilizando as reações de ELISA. 

 

 



8 CONCLUSÕES PARCIAIS 

 

1- Hospedeiros com leishmaniose visceral, humanos ou caninos, foram os únicos capazes de 

dividir os 8 “tripasnosomatídeos inferiores” em dois grupos (G1 e G2) dos quais as maiores 

reatividades foram obtidas com a C. fasciculata, C. luciliae, H. samuelpessoai e L. seymouri , 

com médias de reatividade similares àquela apresentada pelo antígeno homólogo a L. 

chagasi. 

 

2- Os oito “tripanosomatideos inferiores” apresentaram reatividades similares e menores do 

que aquela apresentada pelo antígeno T. cruzi na análise de hospedeiros infectados com o T. 

cruzi. 

 

3- Os oito “tripanosomatídeos inferiores” apresentaram dados de reatividade semelhantes 

às apresentadas pelo L. chagasi e T. cruzi na análise de hospedeiros (humanos ou cães) com 

diferentes doenças infecciosas e auto-imunes.  
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