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RESUMO

Gottardi M. Imunodiagnóstico da infecção por Strongyloides stercoralis em
pacientes candidatos a transplante. [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo; 2014.
A estrongiloidíase é uma infecção intestinal causada pelo nematódeo Strongyloides
stercoralis. A maioria dos casos evolui para um quadro crônico benigno; entretanto
pode haver hiperinfecção e disseminação, sobretudo em pacientes
imunodeprimidos. Os métodos parasitológicos convencionais apresentam baixa
sensibilidade e, com isso, os testes sorológicos podem representar uma boa
alternativa para o diagnóstico dessa helmintíase. O presente trabalho tem como
objetivo avaliar as técnicas de RIFI, ELISA e WB para o diagnóstico da
estrongiloidíase em pacientes candidatos a transplante. Para validação dos testes,
foram utilizadas amostras de soros de pacientes imunocompetentes (positivos para
S. stercoralis, positivos para outras parasitoses e negativos). Foram utilizadas
amostras de fezes e soros de pacientes candidatos a transplante, a saber: 50 para
transplante renal; 50 para transplante de fígado; 50 para transplante de medula
óssea. As amostras fecais de todos os pacientes foram analisadas pelas técnicas
de sedimentação espontânea, Rugai, e cultura em placa de ágar. Para a execução
das técnicas sorológicas foram utilizadas como fonte de antígeno larvas filarioides
de S. venezuelensis. Para a RIFI, os soros foram diluídos a 1:40 em tampão PBSTM e o conjugado anti-IgG humano marcado com fluoresceína diluído 1:500 em
PBS acrescido de 4% de azul de Evans, sendo realizada a leitura em microscópio
de imunofluorescência, utilizando as objetivas de 20X e 40X. Para a técnica ELISA
foram utilizadas placas poliestireno sensibilizadas com 10µg de antígeno (frações
solúveis salina e alcalina), soro dos indivíduos diluídos a 1:200 em PBS 0,05%
Tween 3% de leite (PBS-TM) e conjugado (anti-IgG humana peroxidase) em PBSTM. As amostras foram consideradas positivas quando o índice ELISA foi maior
que 1. Para a técnica de WB, os soros foram diluídos 1:100 em Tris-HCl 5% de leite
(TM) e o conjugado (anti IgG-humana peroxidase) em PBS-TM. Dos 150 pacientes
candidatos a transplante analisados, 9,3% (n=14) foram positivos pelas técnicas
parasitológicas, sendo que a cultura em placa de ágar detectou 6,6% (n=10). Na
RIFI a soropositividade para detecção da infecção por S. stercoralis foi de 16,6%
(n=25), sendo, 22% transplante renal, 18% hepático e 10% medula óssea. Pela
técnica ELISA a soropositividade foi de 11,3% (n=17), sendo 14% nos pacientes
candidatos a transplante renal, 14% hepático e 3% medula óssea, utilizando o
antígeno alcalino, e 24,6% (n=37), sendo 18% nos pacientes candidatos a
transplante renal, 50% hepático e 6% medula óssea, utilizando o antígeno salino.
Pela técnica WB a soropositividade foi de 20,6% (n=31), sendo 18% nos pacientes
candidatos a transplante renal, 32% hepático e 12% medula óssea, utilizando o
antígeno alcalino, e 18,6% (n=28) sendo 10% nos pacientes candidatos a
transplante renal, 14% hepático e 32% medula óssea, utilizando o antígeno salino.
A utilização de técnicas imunodiagnósticas pode ser indicada na triagem de
pacientes em fila de transplante, devendo-se levar em conta as limitações de
reações sorológicas em pacientes imunodeprimidos.

Descritores: Estrongiloidíase; Strongyloides stercoralis; imunodiagnóstico;
candidatos a transplante; Técnica indireta de fluorescência para anticorpo; Ensaio
de imunoadsorção enzimática; Western blotting.

ABSTRACT
Gottardi M. Immunodiagnosis of Strongyloides stercoralis infection in patients
eligible for transplantation. [Dissertation]. São Paulo: Faculty of Medicine, University
of São Paulo; 2014.
Strongyloidiasis is an intestinal infection caused by the nematode Strongyloides
stercoralis. Most cases progress to a benign chronic condition; however
hyperinfection and dissemination may occur, especially in immunocompromised
patients. Conventional parasitological methods have low sensitivity and, thus,
serological tests may be a good alternative for the diagnosis of this helminthiasis.
The aim of this study was to evaluate RIFI, ELISA and WB techniques for the
diagnosis of strongyloidiasis in patients candidates for transplants. In order to
validate the tests samples of sera from immunocompetent patients (positive for S.
stercoralis, positive for other parasitosis, and negatives) were used. Feces and sera
samples of patients candidates for transplants were used as follows: 50 for renal
transplant, 50 for liver transplant, 50 for bone marrow transplant. Fecal samples of
all patients were analyzed by spontaneous sedimentation, Rugai and Agar plate
culture techniques. Filarioid larvae of S. venezuelensis were used as source of
antigen for serological tests. For RIFI, sera were diluted 1:40 in PBS-TM buffer and
human anti-IgG conjugate labeled with fluorescein was diluted 1:500 in PBS with
4% Blue Evans, reading being performed in immunofluorescence microscope using
20X and 40X objectives. For ELISA technique polystyrene plates sensitized with
10µg of antigen (saline and alkaline soluble fractions), individual sera diluted at
1:200 in PBS 0.05% Tween 3% of milk (PBS-TM) and conjugate (human anti-IgG
peroxidase) in PBS-TM were used. Samples were considered positive when ELISA
index was higher than 1. For WB technique, sera were diluted in Tris-HCl 5% of milk
(TM) and conjugate (human anti-IgG peroxidase) in PBS-TM. From 150 patients
candidates for transplants analyzed 9.3% (n=14) were positive by parasitological
techniques, agar plate culture detected 6.6% (n=10). In RIFI seropositivity for S.
stercoralis infection detection was 16.6% (n=25) being 22% renal transplant, 18%
hepatic and 10% for bone marrow. By ELISA technique seropositivity was 11.3%
(n=17), being 14% in patients candidates for renal transplant, 14% hepatic and 3%
bone marrow, using alkaline antigen and 24.6% (n=37), being 18% in patients
candidates for renal transplant, 50% hepatic and 6% bone marrow, using saline
antigen. By WB technique seropositivity was 20.6% (n=31), being 18% in patients
candidates for renal transplant, 32% hepatic and 12% bone marrow, using alkaline
antigen, and 18.6% (n=28) being 10% in patients candidates for renal transplant,
14% hepatic and 32% bone marrow, using saline antigen. Application of
immunodiagnostic techniques could be indicated in screening of patients in
transplant waiting list, however limitations of serological reactions in
immunodepressed patients should be considered.
Descriptors: Strongiloidiasis; Strongyloides stercoralis; immunodiagnosis;
transplant candidates; Indirect fluorescent antibody tecnique; Enzyme Linked
Immunosorbent Assay; Western blotting.
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1 INTRODUÇÃO
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A estrongiloidíase é uma infecção parasitária causada pelo nematódeo
Strongyloides stercoralis. Este parasito intestinal possui distribuição mundial, sendo
particularmente prevalente em regiões tropicais e subtropicais. De acordo com a
Organização Mundial de Saúde (OMS, 2014), estima-se que entre 30 e 100 milhões
de pessoas encontram-se infectadas no mundo (Genta; Lillibridge, 1989; Siddiqui;
Berk, 2001; Requena-Méndez et al., 2013). Embora as informações sobre
prevalência dessa helmintíase sejam fragmentadas, no Brasil há elevada
endemicidade, havendo variação regional (Naves; Costa-Cruz, 2013).
Parasitos do gênero Strongyloides possuem a particularidade de realizar
duplo ciclo evolutivo. As fêmeas partenogenéticas são as únicas que parasitam o
intestino delgado do hospedeiro. A infecção deste ocorre através da penetração
ativa de larvas filarioides infectantes na pele ou mucosa, ganhando a circulação
sanguínea e sistema cardiopulmonar onde sofrerão mudas e se direcionarão para
o intestino delgado (Grove, 1996; Sudré et al., 2006).
Na

estrongiloidíase,

alguns

hospedeiros

desenvolvem

infecção

asssintomática e crônica, enquanto outros podem apresentar sintomas leves; há
ainda, casos mais graves como a hiperinfecção e a doença disseminada. A
multiplicidade de apresentações clínicas está relacionada à imunidade do
hospedeiro. Assim, destacam-se como risco para desenvolver formas graves dessa
parasitose o etilismo, o diabetes mellitus com cetoacidose, a infecção por HTLV, os
transplantes de orgãos e a terapia com corticosteroides (Grove, 1996; Fardet et al.,
2007).
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O

diagnóstico

definitivo

da

estrongiloidíase

baseia-se

no

exame

parasitológico de fezes, o qual possui baixa sensibilidade, uma vez que a liberação
de larvas nas fezes é intermitente, sendo necessárias, segundo alguns autores,
sete amostras para aumentar a sensibilidade (Uparanukraw et al., 1999).
As técnicas imunológicas vêm sendo desenvolvidas para melhorar a
sensibilidade e especificidade dos métodos de diagnósticos desta helmintíase
(Grove, 1996; Olsen et al., 2009). O diagnóstico sorológico, por meio da detecção
de anticorpos contra antígenos larvários, parece promissor, embora não seja
utilizado rotineiramente devido à dificuldade na obtenção de antígenos (Gryschek;
Siciliano, 2005). Por isso tem-se empregado em laboratórios de pesquisa os
antígenos heterólogos, provenientes de larvas de outras espécies de Strongyloides,
sobretudo S. venezuelensis (Sato et al., 1995; Costa-Cruz et al., 2003; Machado et
al., 2003; Silva et al., 2003; Rodrigues et al., 2004).
Os pacientes imunocomprometidos, em especial, os candidatos a
transplantes, constituem um grupo especialmente preocupante, devido à
possibilidade de desenvolverem a síndrome de hiperinfecção e doença
disseminada (Chokkalingam Mani et al., 2013). Dessa forma, o diagnóstico e o
tratamento da estrongiloidíase antes da terapia imunossupressora constituem
importantes fatores para diminuir a probabilidade de progressão da doença para
quadros graves e frequentemente fatais (Robxy et al., 2009).
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2 JUSTIFICATIVA

5

A estrongiloidíase constitui um importante problema de saúde pública em
muitas partes do mundo, sobretudo no contexto das imunodepressões, seja
ocasionada por doenças autoimunes, neoplásicas ou infecciosas, seja pelo uso
terapêutico de imunossupressores e, principalmente, de corticosteroides. A
estrongiloidíase disseminada é uma condição que possui critérios diagnósticos
pouco específicos e tratamentos com eficácia limitada, o que contribui para sua
elevada mortalidade. Os principais desafios relacionados à estrongiloidíase
disseminada atualmente, são aumentar a suspeição clínica, melhorar o
desempenho de testes diagnósticos e administrar tratamentos mais eficazes.
A dificuldade de obtenção de amostras fecais tem sido um problema para
diagnóstico parasitológico em função da quantidade insuficiente e da preservação
da amostra para análise, o que pode comprometer os resultados.
Além dos problemas expostos acima, a demora na obtenção de resultados
consistentes nos métodos parasitológicos, da possibilidade de pacientes
provenientes de áreas endêmicas que serão submetidos a transplantes estarem
infectados com S. stercoralis, e da real possibilidade de hiperinfecção e
disseminação no pós-transplante, são extremamente oportunas a rapidez e
precisão no diagnóstico desta helmintíase, para que o tratamento efetivo seja
realizado precocemente.
A atenção no diagnóstico da estrongiloidíase em pacientes candidatos a
transplantes é primordial. Diante disso, o presente estudo propõe a aplicação de
métodos sorológicos para o diagnóstico da estrongiloidíase nesses pacientes.
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3 OBJETIVOS
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3.1 Objetivo Geral



Realizar o imunodiagnóstico da estrongiloidíase utilizando antígenos
heterólogos, em pacientes candidatos a transplante.

3.2 Objetivos Específicos



Buscar o diagnóstico parasitológico de estrongiloidíase, utilizando as
técnicas de sedimentação espontânea, de Rugai e cultura em placa
de ágar, em amostras fecais de pacientes candidatos a transplante.



Aplicar a reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI), utilizando
antígenos de larvas filarioide de S. venezuelensis para o diagnóstico
imunológico

da

estrongiloidíase

em

pacientes

candidatos

a

transplante.



Aplicar a técnica imunoenzimática (ELISA) utilizando antígenos de
larvas filarioide de S. venezuelensis para o diagnóstico imunológico
da estrongiloidíase em pacientes candidatos a transplante.



Aplicar a técnica de Western-Blotting (WB) utilizando antígenos de
larvas filarioide de S. venezuelensis para o diagnóstico imunológico
da estrongiloidíase em pacientes candidatos a transplante.
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4 REVISÃO DA LITERATURA
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4.1 Aspectos históricos e taxonômicos
A primeira referência a S. stercoralis ocorreu em 1876, ocasião em que foi
denominado Anguillula stercoralis por Bavay, ao analisar amostras de fezes
diarreicas de soldados franceses em serviço no Vietnã (“diarreia da Conchinchina”)
(Grove, 1996). Possuindo um ciclo evolutivo e morfologia complexa, o helminto
recebeu diversas denominações até que, em 1902, Stiles e Hassal sugeriram a de
S. stercoralis. No Brasil, o parasito foi identificado por Ribeiro da Luz em 1880 e
referido por Moraes em 1948, como agente etiológico da estrongiloidíase. Essa
helmintíase constitui um importante problema médico e social no Brasil pela sua
possibilidade de evolução para formas graves (Paula; Costa-Cruz, 2011).
Após a análise do genoma mitocondrial de parasitos, puderam ser
reconhecidas características filogenéticas que viabilizam estudos evolutivos. Com
a reconstrução taxonômica, a espécie S. stercoralis, foi incluída no domínio
Eukariota, reino Metazoa, filo Nematoda, classe Cromadorea, ordem Rhabditida,
família Strongyloididae e gênero Strongyloides (NCBI, 2014).
Até hoje, 52 espécies foram descritas, sendo que somente duas são
infectantes para humanos: S. stercoralis, com distribuição cosmopolita e S.
fuelleborni, que parasita preferencialmente macacos, com a maioria dos casos de
infecção humana sendo relatados em regiões da África central e Ásia (Grove,
1996).
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4.2 Epidemiologia
A prevalência mundial da estrongiloidíase pode ser dividida em três
categorias: esporádica (<1%), endêmica (1-5%) e hiperendêmica (> 5%) (Pires;
Dreyer, 1993). As áreas hiperendêmicas estão situadas especialmente em países
em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, na América Latina e África Subsaariana
(Siddiqui; Berk, 2001). Há ainda, áreas endêmicas no sudeste dos Estados Unidos,
Porto Rico e América Central. Nas áreas rurais do sudeste dos Estados Unidos,
especialmente na região dos Apalaches, estudos apontam para uma prevalência
entre 2,5% a 4% (Concha et al., 2005; Neumann et al., 2012).
Na América Latina e África a prevalência dessa helmintíase pode chegar a
50% (Genta; Lillibridge, 1989; Neumann et al., 2012). No Brasil, a estrongiloidíase
é considerada uma doença negligenciada pelas autoridades de saúde pública,
apesar do seu caráter endêmico e de, em algumas situações, resultar em formas
graves (Paula; Costa-Cruz, 2011).
Segundo Paula e Costa-Cruz (2011), a média de ocorrência de S. stercoralis
no Brasil entre 1990 a 2009 é de 5,5%, com a seguinte distribuição regional: norte
5,3%, nordeste 7,9%, centro-oeste 6,6%, sudoeste 3,9% e sul 4,0%. Diversos
estudos apontam que a ocorrência de S. stercoralis, baseada em técnicas de
diagnóstico parasitológico, variou de 0,3% a 13% em crianças (Castro et al., 2004;
Monteiro et al., 2009; Silva et al., 2009), 2,0 a 6,0% em adultos (Macedo; Rey, 1996;
Santos et al., 1998; Nunes et al., 2006; Machado et al., 2007; Machado et al.,
2008a).
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Diversos trabalhos envolvendo indivíduos imunocomprometidos vêm sendo
realizados, estimando a ocorrência de S. stercoralis por técnicas parasitológicas
(Paula; Costa-Cruz, 2011). Em etilistas variou de 2,7% a 33,3% (Oliveira et al.,
2002; Zago-Gomes et al., 2002); 8,3% a 23% em indivíduos com neoplasias
hematológicas (Graeff-Teixeira et al., 1997; Schaffel et al., 2001); 5,5% a 24,2% em
infecção por HIV (Feitosa et al., 2001; Blatt; Cantos, 2003; Silva et al. 2005) e 2,5%
a 30,1% em pacientes com AIDS (Dias et al., 1992; Costa-Cruz et al., 1996;
Cimerman et al., 1999; Bachur et al., 2008). A ocorrência da estrongiloidíase em
pacientes com HTLV-1 observada por Chieffi et al., (2000) foi de 12,1%, sendo que
Mendonça et al., (2006) relataram a ocorrência de 3,8% em diabéticos. Um estudo
realizado em quatro centros de transplantes em diferentes áreas geográficas do
Brasil avaliou a frequência das infecções oportunistas endêmicas em pacientes
transplantados de fígado e rim, sendo referida positividade de 2,4% para S.
stercoralis (Batista et al., 2011).

4.3 Aspectos biológicos
S. stercoralis é um nematódeo que apresenta diversas formas evolutivas:
ovo, fêmea partenogenética, larvas rabditoides, larvas filarioides, e macho e fêmea
de vida livre (Liu; Weller, 1993; Grove, 1996).
Os ovos têm formato elíptico, de parede fina e transparente, e são muito
parecidos aos de ancilostomídeos. Medem em torno de 0,05 mm de comprimento
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por 0,03 mm de largura em fêmeas partenogenéticas, e 0,07 mm de comprimento
e 0,04 mm de largura em fêmeas de vida livre (Liu; Weller, 1993; Grove, 1996).
A fêmea partenogenética possui um corpo cilíndrico com aspecto filiforme
longo, extremidade anterior arredondada e posterior afilada. Mede de 1,7 a 2,5 mm
de comprimento por 0,03 a 0,04 mm de largura tendo revestimento formado por
uma cutícula fina e transparente por toda a extensão do corpo. O aparelho digestivo
é composto por boca trilabial, esôfago filariforme e longo, e intestino simples,
terminando em ânus. O aparelho genital é constituído por vulva ventral, útero
anfidelfo, ovários e ovidutos. É raramente encontrada em exames de fezes, ficando
alojada na mucosa do intestino delgado, sobretudo no duodeno e porção inicial do
jejuno (Liu; Weller, 1993; Grove, 1996).
As larvas rabditoides recebem esse nome devido ao formato de seu esôfago
em bulbo. Estas medem 0,2 a 0,3 mm de comprimento por 0,015 mm de largura.
Apresentam cutícula fina e hialina, vestíbulo bucal curto e primórdio genital nítido,
o que as diferencia das larvas rabditoides de ancilostomídeos nas quais o vestíbulo
bucal é longo e há somente vestígios de primórdio genital. As larvas rabditoides
(L1) sofrem ecdise, originando as larvas rabditoides (L2), e logo após larvas
filarioides (L3) (Liu; Weller, 1993; Grove, 1996).
As larvas filarioides são alongadas e finas, medindo 0,35 a 0,50mm de
comprimento por 0,01 a 0,03 mm de largura. Apresentam vestíbulo bucal curto e
intestino terminado em ânus. A porção anterior é ligeiramente afilada e a porção
posterior é finalizada em duas pontas (entalhada), o que as difere das larvas
filarioides de ancilostomídeos nas quais a porção posterior é pontiaguda. Esta é a
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forma infectante do parasito, que ao penetrar na pele do hospedeiro, dá início à
infecção (Liu; Weller, 1993; Grove, 1996).
O macho de vida livre possui aspecto fusiforme, com extremidade anterior
arredondada. Mede 0,7 mm de comprimento por 0,04 mm de largura. O aparelho
digestivo dispõe de boca trilabiada, esôfago tipo rabditoide, intestino terminando
em cloaca. O aparelho genital contém testículos, vesícula seminal, canal deferente
e canal ejaculador, que se abre na cloaca. Apresentam dois pequenos espículos
que auxiliam na cópula (Liu; Weller, 1993; Grove, 1996).
A fêmea de vida livre possui aspecto fusiforme com extremidade anterior
arredondada e posterior afilada. Estima-se que possua de 0,8 a 1,2 mm de
comprimento por 0,05 a 0,07 mm de largura. A cutícula é fina e transparente, com
finas estriações. Apresenta aparelho digestivo simples com boca trilabiada, esôfago
possui uma dilatação bulbar, o intestino simples e retilíneo, terminando em ânus. O
aparelho genital é constituído por útero anfidelfo, ovários, ovidutos e a vulva com
receptáculo seminal (Liu; Weller, 1993; Grove, 1996).

4.4 Ciclo biológico
S. stercoralis tem a peculiaridade de realizar duplo ciclo evolutivo: o direto,
partenogenético, e o indireto, sexuado ou de vida livre, ambos monoxênicos
(Grove, 1996).
Após a eclosão dos ovos, as larvas rabditoides são eliminadas nas fezes e
em condições adequadas de temperatura e umidade sofrem mudas originando as
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larvas filarioides (ciclo direto). Podem, ainda, podem dar origem a machos e fêmeas
de vida livre que, após a reprodução sexuada originam larvas rabditoides. Estas
por sua vez sofrem mudas transformando-se em larvas filarioides (ciclo indireto).
Após penetrarem pela pele ou mucosas de um hospedeiro suscetível, as larvas
atingem os pulmões por via sanguínea, e são carreadas até a traqueia. São então
deglutidas atingindo o tubo digestivo. No duodeno, após a maturação, as larvas
transformam-se em fêmeas adultas, partenogenéticas, que se alojam na mucosa
intestinal e liberam ovos embrionados. Esses eclodem dando origem as larvas
rabditoides, que atingem a luz intestinal sendo eliminadas com as fezes (Grove,
1996; Costa-Cruz, 2005).
O ciclo biológico de S. stercoralis tem a particularidade de larvas rabditoides
poderem sofrer mudas ainda na luz intestinal. As larvas filarioides assim originadas
podem penetrar através da mucosa intestinal (autoinfecção interna) ou da pele da
região perineal (autoinfecção externa). Esse processo faz com que a infecção tenha
duração indefinida mesmo sem novas exposições a formas infectantes do parasito
no ambiente (Liu; Weller, 1993; Grove, 1996) (Figura 1).
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Figura 1 - Ciclo biológico de Strongyloides stercoralis (Adaptado de CDC, 2014.
www.dpd.cdc.gov). (1) Larvas rabditoides eliminadas pelas fezes; (2) Desenvolvimento de adultos
de vida livre; (3) Ovos são produzidos por fêmeas de vida livre; (4) Desenvolvimento de larva
rabditoide a partir de ovos embrionados; (5) Transformação da larva rabditoide em filarioide; (6)
Penetração da filarioide na pele; (7) Larva filarioide é carreada pelo sistema circulatório e pulmões,
ocorre a migração da larva para a faringe, as larvas deglutidas chegam ao intestino transformandoas em fêmeas partenogenéticas; (8) Fêmeas adultas no intestino; (9) Os ovos são depositados na
luz intestinal e as larvas migram para luz intestinal.
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4.5 Imunologia
Os helmintos são patógenos multicelulares e o sistema imune do hospedeiro
humano desenvolveu um conjunto de mecanismos efetores especializados,
centrados na resposta do tipo Th2, com o objetivo de controlar a infecção (Taylor
et al., 2012).
Neste tipo de resposta, ocorre a produção das interleucinas IL-3, IL-4, IL-5,
IL-6, IL-9, IL-10 e IL-13, resultando em resposta humoral mediada por IgE e
resposta celular mediada por eosinófilos, mastócitos e neutrófilos, ao lado da ação
das células caliciformes, produtoras de muco. Na resposta imune às helmintíases
foram identificados como os principais componentes da regulação do sistema
imune, além da resposta Th2, células T reguladoras, células B reguladoras e
macrófagos (Taylor et al., 2012; Girgis et al., 2013) (Figura 2).
A resposta imune inata é caracterizada pelo recrutamento de neutrófilos,
macrófagos e eosinófilos. Estudos em camundongos indicam que durante a
primeira infecção por S. stercoralis, os neutrófilos e eosinófilos são atraídos pelos
componentes da membrana do parasito, combatendo a larva por intermédio de
proteínas específicas (Bonne-Année et al., 2011; O’Connell et al., 2011).
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Figura 2 - Dois cenários são considerados: no trato gastrointestinal, estão envolvidas
imunidade inata e adaptativa. Os mecanismos efetores inatos incluem células globosas, as quais
aumentam a produção de muco, alteram o tipo de muco e liberam a proteína efetora molécula-β
resistina-símile (RELM-α); mastócitos e, alternativamente, macrófagos ativados, estimulados por
citocinas da resposta Th2 e nuócitos (célula inata linfoide). Em diversos tecidos, larvas de helmintos
que penetram pela pele podem ser interceptadas por eosinófilos dependentes de IL-5. Em órgãos
internos, múltiplas populações de granulócitos e macrófagos são estimuladas por quimiocinas,
citocinas e anticorpos para agredir o helminto via ação de mediadores pré –formados e metabólitos
reativos (adaptado de Taylor et al., 2012).

Na infecção por S. stercoralis, dois mecanismos Th2 dependentes têm sido
propostos para destruir as larvas filarioides: degranulação dos mastócitos e morte
do parasito por ação direta de eosinófilos. Os mastócitos são ativados pela IL-4 e
sua degranulação depende da presença de anticorpos IgE contra antígenos do
parasito (Marcos et al., 2011).
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Os helmintos não podem ser ingeridos por fagócitos em função do seu
tamanho (Iriemenam et al., 2010). No entanto, a expulsão do parasito pode ser
obtida pelo aumento da permeabilidade do epitélio intestinal, ocasionado pela
liberação de histamina após o contato com o antígeno (Marcos et al., 2011).
A capacidade do hospedeiro em expelir nematódeos intestinais está ligada
à sua capacidade de induzir a resposta Th2 contra o parasito. Moléculas
inflamatórias inespecíficas secretadas por macrófragos, TNFα e IL-1, contribuem
para a proliferação de células caliciformes promovendo o aumento na secreção de
muco, que reveste os parasitos, levando a sua expulsão (Maruyama et al., 2000).
Se o parasito vence a primeira linha do epitélio, os Toll-like Receptors (TLRs) que
fazem parte da resposta imune inata e adaptativa, reconhecem o mesmo via
Pathogen - Associated Molecular Patterns (PAMPs), estimulando a produção de
citocinas inflamatórias e moléculas co-estimulatórias pelas células dendríticas e
macrófagos (Negrão-Corrêa, 2001).
Os eosinófilos são componentes importantes no sistema imune, sobretudo
no combate das infecções helmínticas. A IL-5 é uma citocina essencial para
ativação, diferenciação e proliferação de eosinófilos (Iriemenam et al., 2010;
Marcos et al., 2011). Na infecção por S. stercoralis a eosinofilia pode ser mais
frequente se comparada a outras infecções parasitárias intestinais crônicas, pelo
fato das fêmeas partenogenéticas estarem na submucosa do intestino e não na luz
intestinal, fazendo com que a resposta inflamatória seja maior (Requena-Méndez
et

al.,

2013).

Essa

resposta,

ocasionada

pela

presença

das

fêmeas

partenogenéticas e larvas na mucosa intestinal, é desencadeada por antígenos do
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parasito que compõem imunocomplexos (Rodrigues et al., 2001; Machado et al.,
2005). A presença de eosinofilia no sangue periférico é considerada um indicador
para a necessidade da pesquisa de estrongiloidíase crônica, particularmente em
indivíduos assintomáticos (Requena-Mendez et al., 2013).
A expansão e ativação de eosinófilos para destruir o parasito dependem da
IL-5; quando a ação de IL-5 é suprimida, ocorre diminuição significante da resposta
Th2. Isto pode ser observado em pacientes com carcinomas metastáticos,
síndrome nefrótica, glomerulonefrite crônica, subnutrição, etilismo crônico, diabetes
mellitus, transplante renal, infecção por HIV e HTLV-1 (Costa-Cruz, 2005).
A maioria dos indivíduos com estrongiloidíase possuem anticorpos das
classes IgG, IgA, IgM e IgE específicos, sendo o anticorpo IgG o mais
frequentemente detectado, permanecendo por longo tempo mesmo após a cura da
infecção (Liu; Weller,1993; Concha et al., 2005; Marcos et. al., 2011).
Nas infecções crônicas, a resposta imune humoral tem um papel importante.
A IgA está relacionada com a eliminação das larvas, a IgE regula a autoinfecção e
a IgG4 pode bloquear as respostas mediadas por IgE (Marcos et al., 2011). Sabese que as imunoglobulinas séricas IgG2 e IgG4 específicas são mais elevadas em
pacientes imunocompetentes do que imunocomprometidos. Em pacientes
imunocompetentes com estrongiloidíase os níveis de IgE são elevados indicando
proteção. No entanto, na doença disseminada e nos casos de imunosupressão, os
níveis de IgE total e específica podem estar dentro da normalidade, indicando um
mau prognóstico (Costa-Cruz, 2005; Marcos et al., 2011).
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4.6 Aspectos clínicos
Na

maioria

das

vezes,

a

estrongiloidíase

é

assintomática

ou

oligoassintomática. No entanto, em indivíduos imunocomprometidos, naqueles que
fazem uso de corticoesteroides, ou portadores de alterações anatômicas ou
funcionais no tubo digestivo, pode assumir extrema gravidade levando a um quadro
de hiperinfecção e/ou doença disseminada. Nestes indivíduos o processo de
autoinfecção pode ser acelerado resultando em cargas parasitárias muito elevadas
(hiperinfecção) (Liu; Weller, 1993; Grove, 1996; Concha et al., 2005; Leyva et al.,
2011).
Sabe-se que os corticosteroides exercem um efeito estimulatório direto
sobre as larvas, acelerando as mudas e favorecendo a auto-infecção (Grove, 1996;
Hernadez - Chavarría, 2000). Acredita-se que os corticoesteroides e alguns dos
seus metabólitos atuem como mensageiros bioquímicos semelhantes aos
produzidos pela fêmea parasita estimulando a postura dos ovos, a muda de larvas
rabditoides em filarioides, aumentando a parasitemia e o risco de desenvolver a
hiperinfecção e/ou a estrongiloidíase disseminada (Del Cárpio et al, 1995; Keiser;
Nutman, 2004; De Bona; Basso, 2008).
Na forma disseminada da doença as larvas completam o ciclo, mas além do
intestino e pulmões, são encontradas em sítios não usuais, como estômago,
esôfago, linfonodos mesentéricos, pele, vesícula biliar, fígado, diafragma,
pâncreas, coração, musculatura esquelética, ovários, rins, encéfalo e espaços
meníngeos (Gryschek; Siciliano, 2005).
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A patologia e a sintomatologia da estrongiloidíase não estão somente
associadas à carga parasitária, mas também à função imunológica. Na forma
aguda da infecção, podem ocorrer algumas manifestações clínicas decorrentes da
penetração larvária, como lesões papulares pruriginosas e urticária inespecífica no
local da invasão. Com a passagem das larvas pelos pulmões, algumas
manifestações como tosse seca e dispneia podem ser observadas, decorrentes da
pneumonite eosinofílica (síndrome de Loeffler). Manifestações gastrointestinais
incluindo dor abdominal, diarreia, náuseas e vômitos podem ocorrer de forma
intermitente (Liu; Weller, 1993; Grove, 1996; Fardet et al., 2007; Luna et al., 2007).
Na forma crônica da infecção os pacientes podem permanecer parasitados
por longos períodos de tempo. A carga parasitária mantém-se em níveis baixos,
podendo ocorrer manifestações como dor abdominal, principalmente epigástrica,
náuseas, vômitos e diarreia (Gryschek; Siciliano, 2005).

4.7 Diagnóstico
Nas formas crônicas da estrongiloidíase, o indivíduo pode apresentar
eosinofilia no sangue periférico que, em geral, é discreta ou moderada. Já em
indivíduos hiperinfectados, geralmente não há eosinofilia, provavelmente em
decorrência da imunossupressão (Gryschek; Siciliano, 2005).
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4.7.1 Parasitológico
O diagnóstico definitivo da estrongiloidíase é realizado através do encontro
de larvas, principalmente nas fezes. Os métodos parasitológicos têm baixa
sensibilidade, uma vez que a liberação de larvas nas fezes é pequena e irregular
na maioria dos casos (Uparanukraw et al., 1999; Costa-Cruz et al., 2003). Dentre
as técnicas parasitológicas indicadas para a pesquisa de larvas estão as de
Baermann-Moraes e de Rugai, baseadas no hidro e termotropismo larvário. Porém,
são necessárias pelo menos sete amostras de fezes colhidas em dias alternados
para aumentar a sensibilidade para 100% (Uparanukraw et al., 1999; Hirata et al.,
2007).
A cultura em placa de ágar (Koga et al., 1990), apresenta maior sensibilidade
dentre os métodos parasitológicos, mas exige um tempo de 48 a 72 horas, maior
do que em outras técnicas parasitológicas como Rugai e sedimentação
espontânea, para obtenção dos resultados (Kobayashi et al., 1995, 1996; Hirata et
al., 2007; Paula et al., 2013).
As técnicas de enriquecimento como as de cultura em papel-filtro em tubo
de ensaio e cultura de larvas em carvão também apresentam maior sensibilidade,
quando comparadas com as técnicas de termohidrotropismo, pois possibilitam a
muda larvária e com isso, a melhor visualização e identificação das formas
evolutivas, mesmo que presentes em pequenas quantidades no material fecal (Liu;
Weller, 1993; De Carli, 2007).
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4.7.2 Sorológico
Os testes sorológicos apresentam alta sensibilidade nos casos de formas
assintomáticas e no esclarecimento do diagnóstico clínico, no monitoramento de
pacientes submetidos a tratamento anti-helmíntico e em inquéritos epidemiológicos
(Costa-Cruz et al., 1997; Machado et al., 2001, 2003; Silva et al., 2003). Em geral,
os testes sorológicos são de fácil execução e a obtenção de amostras de sangue é
mais simples que a obtenção de amostras de fezes para o diagnóstico
parasitológico (Van Doorn et al., 2007).
As técnicas sorológicas possuem algumas limitações, tais como a obtenção
de quantidades de antígeno de S. stercoralis suficientes para o fracionamento e
análise, e o fenômeno de “reação cruzada”, principalmente com outros
nematódeos, dada a grande complexidade antigênica que esse helminto possui
(Conway et al., 1994; Costa-Cruz et al., 2003; Rodrigues et al., 2007).
Pesquisas apontam a utilização de antígenos heterólogos, provenientes de
espécies de roedores, S. ratti e S. venezuelensis, pois são de fácil obtenção,
constituem uma fonte segura de antígenos e não representam risco para seus
manipuladores, além de, principalmente, apresentarem uma alta correlação de
resultados com S. stercoralis. Segundo Costa-Cruz et al., (1997), as sensibilidades
dos antígenos de S. stercoralis e S. ratti foram de 94,4% e 92,5%, respectivamente,
enquanto que as especificidades foram de 94,2% e 97,1% no teste de
imunofluorescência indireta (Rossi et al., 1993; Costa-Cruz et al., 1997; Machado
et al., 2001).
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A RIFI utiliza diferentes preparações antigênicas tais como suspensão ou
corte de larvas para detecção de diferentes classes de imunoglobulinas (Costa-cruz
et al., 1997; Machado et al., 2001). Alguns trabalhos apontam que a sensibilidade
da RIFI varia de 87 a 99%, enquanto que a especificidade é de 71 a 97% (CostaCruz et al., 1997; Koosha et al., 2004; Boscolo et al., 2007).
A sensibilidade do teste ELISA é elevada, variando de 84 a 100%, utilizando
antígenos homólogos (Rossi et al., 1993; Ravi et al., 2002; Koosha et al., 2004;
Krolewiecki et al., 2010) e heterólogos (Machado et al., 2003; Silva et al., 2003;
Machado et al., 2008a; Gonçalves et al., 2012). Já a especificidade do teste varia
entre 92 a 100%, utilizando antígenos homólogos (Ravi et al., 2002; Krolewiecki et
al., 2010; Inês et al., 2013) e heterólogos (Machado et al., 2003; Machado et al.,
2008a; Gonçalves et al., 2012).
A identificação e caracterização de antígenos de S. stercoralis são
extremamente importantes para o desenvolvimento de testes imunológicos. A
técnica de WB tem sido aplicada no imunodiagnóstico da estrongiloidíase, com alta
especificidade e sensibilidade no reconhecimento de frações proteicas específicas
por anticorpos presentes no soro de pacientes com estrongiloidíase (Conway et al.,
1994; Silva et al., 2003). Segundo Uparanukraw et al., (1999), as frações proteicas
reconhecidas pelos anticorpos possuem massas moleculares de 28, 31, 41 e 205
kDa. Diversos autores, realizando experimentos semelhantes, obtiveram uma
variação nas massas moleculares das proteínas reconhecidas por anticorpos de
pacientes com estrongiloidíase (Sato et al., 1990; Conway et al., 1993; Conway et
al., 1994; Atkins et al., 1999, Silva et al., 2003).
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Os testes sorológicos possuem a desvantagem da não distinção entre
infecções recente e pregressa, mas têm sido úteis na avaliação da eficácia do
tratamento. Gonzaga et al., (2011), mencionaram a utilização do teste de avidez de
anticorpos IgG para diferenciação entre infecções recentes e pregressas por S.
stercoralis. Estudos realizados por Lindo et al., (1996), revelaram que existe um
pequeno, mas consistente declínio na resposta de IgG a S. stercoralis após
tratamento de sucesso e que os indivíduos permanecem soropositivos por um
período longo de tempo, pelo menos 18 meses em alguns casos.

4.7.3 Métodos moleculares
Técnicas moleculares vêm sendo obtidas para melhorar o diagnóstico da
estrongiloidíase (Verweij et al., 2009; Kramme et al., 2010; Repetto et al., 2013),
porém ainda não aplicáveis na rotina laboratorial.
A detecção de DNA do parasito em amostras fecais através da amplificação
por reação de cadeia em polimerase em tempo real (qPCR) utilizando primers
específicos para porções do DNA ribossomal, mostrou-se um método diagnóstico
sensível e específico para o diagnóstico da infecção por S. stercoralis. Paula et al.,
(2013), demonstraram maior sensibilidade da reação de PCR em relação aos
métodos parasitológicos para a detecção da infecção. Por outro lado, Sitta et al.,
(2014), evidenciaram que a PCR convencional pode ser utilizada em conjunto com
os métodos parasitológicos para inquéritos epidemiológicos da estrongiloidíase.
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4.8 A estrongiloidíase e transplantes de órgãos
As doenças infecciosas constituem risco considerável para os pacientes que
receberam transplante de órgãos sólidos e, dentre essas, as causadas por
patógenos endêmicos merecem especial atenção (Batista et al., 2011). Essas
infecções podem resultar de uma infecção adquirida através do órgão
transplantado, após o transplante ou pela reativação de infecção latente (Kotton;
Lattes, 2009).
A frequência de infecções parasitárias em pacientes transplantados é pouco
conhecida, sendo estimada em 5% dos pacientes transplantados. Esse percentual
certamente é subestimado, devido à pouca suspeita clínica e à ocorrência de casos
que não são relatados na literatura especializada (Barsoum, 2004).
A preocupação com associação de transplantes e estrongiloidíase tem sido
mencionada em países desenvolvidos, principalmente pelo fato de que muitos
receptores e doadores de orgãos serem provenientes da América Latina, onde a
endemicidade da infecção por S. stercoralis é importante (Marcos et al., 2011).
Casos de hiperinfecção por S. stercoralis têm sido observados após
transplantes de órgãos sólidos, sobretudo após transplante renal (Devault et al.,
1990; Palau; Pankey, 1997; Said et al., 2007; Valar et al., 2007). Alguns casos
também foram descritos após transplante de fígado (Vilela et al., 2009) e de
coração

(Schaeffer

et

al.,

2004;

Masry;

O’Donnell,

2005).

Também foram relatados casos de estrongiloidíase disseminada após transplantes
de medula óssea (Orlent et al., 2003; Barsoum, 2004; Dulley et al., 2009).
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No Brasil, um estudo retrospectivo (2001 a 2006) utilizando 1.754
prontuários médicos, em quatro centros de transplante hepático e renal, foram
encontrados 21 casos de enteroparasitoses associadas a diarreia, sendo que 2,4%
(2 casos) foram positivos para S. stercoralis (Batista et al., 2011).
No início do processo de hiperinfecção em transplantados de órgãos sólidos
podem ser observados alguns sintomas gastrointestinais, como pirexia, dor
gastrointestinal e diarreia com sangue. A migração larvária acentuada pode ser
manifestada por pneumonite com infiltrados bilaterais. Pode haver eosinofilia,
embora esse achado não seja observado em pacientes sob corticoterapia. A
maioria dos casos de estrongiloidíase ocorre nos primeiros seis meses após o
transplante (Franco-Paredes et al., 2010; Coster, 2013).
Embora a maioria dos casos seja resultado de uma infecção latente no
receptor, existem alguns relatos de casos de estrongiloidíase nos quais a infecção
parasitária foi veiculada pelo orgão transplantado (Hoy et al., 1981; Ben-Youssef et
al., 2005; Patel et al., 2008). Segundo Wirk e Wingard, (2009), dentre a população
de pós-transplantados, os pacientes que receberam transplante de medula tiveram
maior risco de hiperinfecção fatal por S. stercoralis. Em recente estudo de
soroepidemiologia para S. stercoralis em pacientes latino americanos candidatos a
transplantes, foi encontrada uma positividade de 6% (Fitzpatrick et al., 2010).
Dessa forma, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado com antihelmínticos podem reduzir a morbidade e mortalidade da estrongiloidíase (Issa et
al., 2011). Assim, a viabilização de um teste específico e sensível para aplicação
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em doadores e receptores de órgãos procedentes de regiões endêmicas, pode
evitar infeções graves por S. stercoralis (CDC, 2014).
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5 MÉTODOS
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5.1 Aspectos Éticos
5.1.1 Experimentação animal

Os projetos experimentais de pesquisa cumprem as Leis (6.638/79 e
9605/98), o Decreto 24.645/34, os princípios éticos na Experimentação Animal
(COBEA), os Princípios para Pesquisa envolvendo animais e outras instruções que
regulamentam pesquisas com animais. Os trabalhos foram iniciados após
aprovação do projeto de pesquisa número CEP-IMT 002/10, pelo Comitê de Ética
em Pesquisa Animais do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, da
Universidade de São Paulo (IMTSP-USP), São Paulo, Brasil.

5.1.2 Pesquisa com seres humanos

De acordo com as normas que regem as pesquisas que envolvam seres
humanos, foi elaborado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice
I). O presente projeto de pesquisa foi submetido à Comissão de Ética e Pesquisa
do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo e, posteriormente, ao Comitê de Ética em
Pesquisa do Hospital das Clínicas (CAPPesq) da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo, tendo sido aprovado com o número 0123/10 (Apêndice
II).
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5.2 População de estudo
5.2.1 Pacientes para validação dos testes

A validação das técnicas sorológicas ELISA e WB utilizadas neste estudo foi
objeto de estudo anterior realizado em nosso laboratório (LIM-06 “Imunopatologia
da esquistossomose e outras parasitoses”, do Hospital das Clínicas da FMUSP)
(Corral, 2014). Noventa e duas amostras de sangue e de fezes de pacientes
ambulatoriais, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo (HCFMUSP), de ambos os sexos, com idade entre 10 e 60 anos,
foram divididas em três grupos baseando-se nos resultados de exames
parasitológicos de fezes, conforme especificado adiante:
i-) Grupo positivo: 20 pacientes com diagnóstico parasitológico positivo para
S. stercoralis;
ii-) Grupo negativo: 40 pacientes com diagnóstico parasitológico negativo;
iii-) Grupo com outras parasitoses: 32 pacientes com diagnóstico
parasitológico

para

outras

parasitoses

intestinais

monoinfectados

(

ancilostomídeos (n=4); Ascaris lumbricoides (n=2); Blastocystis spp (n=3);
Enterobius vermicularis (n=1); Endolimax nana (n=3); Giardia intestinalis (n=3) ;
Hymenolepis nana (n=1); Schistosoma mansoni (n=9)) ou polinfectados
(ancilostomídeos, H. nana (n=1); S. mansoni, A. lumbricoides, Entamoeba coli,
Blastocystis spp, E. nana; G. intestinalis, Endolimax nana (n=1); A. lumbricoides,
Blastocystis spp (n=1); Endolimax nana, S. mansoni, Blastocystis spp (n=1);
ancilostomídeos, E. coli, Entamoeba dispar/histolytica (n=1)).
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Inicialmente, uma investigação parasitológica foi conduzida pela Seção de
Parasitologia da Divisão de Laboratório Central do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo por técnicas empregadas na
rotina nas amostras de fezes dos pacientes. Posteriormente, caso o resultado do
diagnóstico parasitológico do paciente fosse positivo, o paciente era convocado,
sendo solicitada, após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido, uma amostra de sangue e uma de fezes, antes do tratamento. As
amostras de sangue foram centrifugadas a 3000 rpm por cinco minutos para a
separação do soro que foi estocado a -20ºC até o momento do uso. As amostras
de fezes obtidas foram processadas pelos métodos parasitológicos, de
sedimentação espontânea (Lutz, 1919), Rugai (1954) de cultura em placa de ágar
(Koga et al., 1991), para a confirmação do diagnóstico parasitológico.

5.2.2 Pacientes candidatos a transplante
Para avaliar a aplicabilidade das técnicas sorológicas em comparação com
os métodos parasitológicos tradicionais, foram utilizadas uma amostra de soro e
uma de fezes frescas de 150 pacientes candidatos a transplante, a saber: 50 para
transplante renal; 50 para transplante de fígado; 50 para transplante de medula
óssea, atendidos nos ambulatórios dos respectivos Serviços de Transplante do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo,
após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os termos de
anuência para a realização do estudo, emitidos pelas respectivas chefias dos
grupos de transplante estão apresentados nos apêndices III, IV e V. Os pacientes
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foram orientados a manter a amostra de fezes recém colhida em temperatura
ambiente até a entrega do material no laboratório. Foram pesquisados dados
sociodemográficos e clínicos da população de candidatos a transplantes.
As amostras de sangue foram centrifugadas a 3000 rpm por cinco minutos
para separação do soro que foi estocado a -20ºC até o momento do uso. As
amostras de fezes obtidas foram processadas pelos métodos de sedimentação
espontânea, de Rugai e de cultura em placa de ágar, para o diagnóstico
parasitológico.

5.3 Métodos Parasitológicos
5.3.1 Sedimentação Espontânea (Lutz, 1919)
Cinco gramas de fezes frescas foram colocados em um copo descartável de
250 mL, e foram acrescentadas 50 a 60 mL com água corrente. Depois de
misturadas, as fezes foram colocadas em um cálice de sedimentação e filtradas
através de um filtro descartável. O cálice foi deixado em repouso por duas horas.
Logo após, o sedimento foi colhido com auxílio de uma pipeta Pasteur e colocado
em uma lâmina, corado com solução de Lugol e examinado no microscópio
(Olympus Cx41, Shinjuku, Tóquio, Japão), nos aumentos de 100 e 400X (De Carli,
2007).
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5.3.2 Técnica de Rugai (Rugai et al., 1954)
Em um recipiente contendo material fecal fresco, foi colocado uma gaze
dobrada e um elástico prendendo-a na superfície do pote. Em um cálice de
sedimentação foi colocada água corrente aquecida a 40ºC a 45ºC. O recipiente
com fezes foi transferido para o interior do cálice de sedimentação, de modo que o
líquido entrasse em contato com a gaze. Após 120 minutos, foi colhido o sedimento
com uma pipeta Pasteur. O sedimento foi diluído, corado com Lugol e examinado
ao microscópio (Olympus Cx41, Shinjuku, Tóquio, Japão) com aumento de 100 e
400X (De Carli, 2007).

5.3.3 Cultura em placa de ágar (Arakaki et al., 1990; Koga et al.,
1991)
Foram semeadas aproximadamente dois gramas de fezes frescas em placa
de ágar em uma superfície de aproximadamente um centímetro de diâmetro. As
placas foram lacradas com parafilme e incubadas na temperatura de 28ºC por dois
dias. Após o tempo de incubação, as placas foram lavadas com álcool etílico 70%
e o lavado foi colhido e centrifugado a 3000 rpm durante três minutos. Em seguida,
o sedimento foi corado com solução de Lugol e analisado no microscópio (Olympus
Cx41, Shinjuku, Tóquio, Japão), nos aumentos de 100 e 400X (De Carli, 2007).
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5.4 Preparação dos antígenos de S. venezuelensis
5.4.1 Obtenção das larvas filarioides (L3) de S. venezuelensis
A linhagem de S. venezuelensis foi isolada do roedor silvestre Bolomys
lasiurus (1986). Esta linhagem é mantida em Rattus novergicus “Wistar” (Rodentia,
Muridae), infectados experimentalmente no Laboratório de Parasitologia do
Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), São
Paulo, Brasil e foi gentilmente cedida pela Profª Drª Marlene Tiduko Ueta.
Atualmente o parasito é mantido experimentalmente pela infecção em ratos da
espécie R. novergicus pelo Laboratório de Investigação Médica “Imunopatologia da
Esquistossomose e outras parasitoses”, do Hospital das Clínicas da FMUSP (LIM
06), localizado no Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, Universidade de São
Paulo.
O material fecal fresco obtido de roedores foi colocado em um recipiente de
vidro com carvão animal (na proporção de uma parte de fezes para três partes de
carvão) e misturado com auxílio de um palito de madeira, formando uma textura
uniforme e úmida. O recipiente de vidro foi incubado em estufa a 25ºC–28ºC, por
dois dias. Após este procedimento, as larvas L3 foram recuperadas pela técnica de
Rugai et al., (1954) (De Carli, 2007).

5.4.2 Extrato alcalino
O antígeno foi obtido de acordo com Machado et al., (2003), com algumas
modificações. Aproximadamente 100mg (420.000) de larvas filarioides foram
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ressuspensas em solução alcalina 0,15M NaOH (1,0mL) acrescida de inibidores de
protease (50 L) (Sigma-Aldrisch, St. Louis, MO, USA). A suspensão de larvas foi
homogeinizada por sonicação (cinco ciclos de 20 pulsos), mantida em agitação a
4ºC por uma hora. Posteriormente foi centrifugada a 12.400g por 30 minutos a 4ºC,
para a obtenção da fração antigênica. Após a do extrato antigênico, uma alíquota
foi destinada para dosagem proteica pelo método de Lowry et al., (1951), obtendose 7,2 mg/mL.

5.4.3 Extrato salino
A técnica para obtenção do extrato salino em PBS foi adaptada de Gonzaga
et al., (2011). Aproximadamente 100 mg (420.000) de larvas filarioides foram
ressuspensos em tampão de homogeneização (PBS, Tampão salino fosfato 0,01M
pH 7,2) suplementado com coquetel de inibidores de protease (50µL) (SigmaAldrisch, St. Louis, MO, USA). O extrato salino foi obtido por sonicação e
centrifugação a 12.400g durante 30 minutos a 4ºC. Após a obtenção do extrato
antigênico, uma alíquota foi destinada para dosagem proteica pelo método de
Lowry et al., 1951, obtendo-se 1,3 mg/mL.

5.4.4 Cortes de larvas de S. venezuelensis
Para a realização dos cortes, foram utilizadas larvas filarioides de S.
venezuelensis, que inicialmente foram lavadas por três vezes em Tampão Fosfato
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Salino (PBS), e em seguida embebidas em “Tissue Tek” (Sakura Finetek USA,
Torrance, CA, USA) para o emblocamento e congelamento em nitrogênio líquido.
Após emblocadas, foram cortadas em crio-micrótomo (Microm HM-550-E, Walldorf,
Germany) em cortes de 4 m. As lâminas foram congeladas e mantidas em -20ºC
até o momento do uso.

5.5. Testes Sorológicos
5.5.1 Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI)
Inicialmente foi realizada uma adaptação utilizando soros dos pacientes
(grupos i, ii e iii) para validação dos testes diluídos a 1:20 e 1:40 e conjugado diluído
a 1:400, 1:500, 1:600 e 1:800. Além disso, uma solução de bloqueio (PBS 0,01M,
pH 7,2 acrescido de 5% leite em pó) foi avaliada na diluição do soro e na diluição
do conjugado em duas concentrações de azul de Evans (1% e 4%).
Após os testes iniciais, o seguinte protocolo foi seguido: antes da adição dos
soros nas lâminas, foram colocados PBS acrescido de 5% leite em pó (PBS-M
0,01M, pH 7,2) sobre os cortes. Em seguida foram adicionados os soros padrões
positivo e negativo, e os testes diluídos a 1:40 em tampão PBS-M 0,01M, pH 7,2.
Após incubação por 30 minutos a 37ºC e lavagem em PBS 0,01M, pH 7,2, foi
adicionado o conjugado anti-IgG humano marcado com fluoresceína (SigmaAldrich, St Louis, MO, USA) na diluição de 1:500 em PBS acrescido de 4% de azul
de Evans. Após 30 minutos a 37ºC, foram realizadas três lavagens de cinco minutos
em PBS. Depois de secas em temperatura ambiente as lâminas foram montadas
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com lâminulas e glicerina pH 9,5. Por fim, foi realizada a leitura em microscópio de
imunofluorescência (Carl Zeiss MicroImaging GmbH, Königsallee, Göttingen,
Germany), nos aumentos de 200 e 400X. Foram considerados positivos os soros
que reagiram na diluição 1/40.

5.5.2 Teste Imunoenzimático (ELISA)
Inicialmente foi realizada uma avaliação do teste ELISA utilizando os
extratos salino e alcalino solúveis como antígeno, os soros dos pacientes (grupos
i, ii e iii) para validação dos testes na diluição de 1:100 e 1:200, e o conjugado na
diluição de 1:30000 e 1:60000 em Tampão Fosfato Salino com 0,05% de Tween
20, pH 7,2 (PBS-T) e Tampão Fosfato Salino com 0,05% de Tween 20, pH 7,2 e
com leite desnatado em pó 3% (PBS-TM).
Após a realização dos testes, foi aplicado o seguinte protocolo: as placas de
poliestireno foram sensibilizadas com 10µg de frações antigênicas dos extratos
alcalino e salino em tampão carbonato-bicarbonato 0,06M pH 9,6 durante 18 horas
a 4ºC. Após três lavagens sucessivas de cinco minutos com 300 L de PBS-T.
Foram adicionados os soros padrões negativos e positivos, e testes diluído em
PBS-TM com diluição 1:200. Cada amostra de soro foi colocada em duplicata na
placa. Após 45 minutos a 37ºC, nova lavagem com PBS-T. Em seguida, foi
adicionado o conjugado (anti-IgG humano de cabra marcado com peroxidase –
Sigma - Aldrich, St Louis, MO, USA) diluído 1:30000 em PBS-TM. Após 45 minutos
a 37ºC, as placas foram lavadas sendo então adicionado 50 L de substrato de

39

H2O2, o-fenilenodiamino (OPD) (Sigma-Aldrich, St Louis, MO, USA) em tampão
citrato-fosfato 0,1M pH 4,9-5,2, na ausência da luz e temperatura ambiente por 15
minutos. A reação foi interrompida pela adição de 25L em cada poço de ácido
sulfúrico 2N. Os valores densidade óptica (DO) foram determinados em leitor de
ELISA (Thermo Fischer Scientific, Waltham, MA, USA) a 492 nm.
A média de DO de cada duplicata forneceu resultados da reatividade dos
soros. Cinco amostras de soro de indivíduos saudáveis sem qualquer evidência
clínica e epidemiológica de estrongiloidíase foram utilizadas como controle negativo
da reação. O cut-off foi calculado com a média acrescida de dois desvios padrões
de soros padrões negativos (Bassi et al., 1991). A reatividade dos soros foi
expressa em índice ELISA (IE), valores da DO dividido pelo cut-off. Valores de IE
> 1,0 foram considerados positivos.
Os dados obtidos foram submetidos à análise pela curva ROC, para avaliar
a sensibilidade e especificidade e obtenção do cut-off da reação (Greinerj et al.,
1995).

5.5.3 Western-Blotting (WB)
Para determinar o perfil de bandas proteicas foi realizada a técnica de
eletroforese em gel de poliacrilamida em dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE).
Aproximadamente 20g por cm de gel dos extratos antigênicos alcalino e salino de
larvas filarioides foram submetidos à eletroforese em condições desnaturantes e
não redutoras, segundo Laemmli, (1970).
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O gel de poliacrilamida de 12% foi preparado em suporte vertical para minigel (SCIE-PLAS, LTD, Cambridge, EN). Os extratos foram ressuspendidos em
tampão (Tris-HCl 0,5M, pH 6,8, SDS a 10%, glicerol 20%, DTT 0,1M, Azul de
bromofenol 0,2%), aquecidas a 100ºC em banho-maria por cinco minutos e em
seguida aplicadas no gel. Após a adição do tampão de corrida Tris 0,3% e glicina
1,5% procedeu-se a eletroforese a 100 V e 40 mA por aproximadamente duas
horas. Foi utilizado padrão de massa molecular (10 a 260 kDa - Thermo Fischer
Scientific, Waltham, MA, USA) para determinação das bandas proteicas relativas.
O gel foi corado com Coomassie blue a 0,5% em ácido acético a 1%, e digitalizado
para documentação.
Em seguida, foi realizada a transferência das bandas proteicas para as
membranas de PVDF poro de 20 m (Bio-Rad Laboratories Headquarter, Hercules,
CA, USA) em sistema Mini Trans-blot.

O sistema de eletrotransferência foi

realizado com a utilização de esponja, papéis filtro, gel, membrana, papéis filtro e
esponja, formando um sanduíche, umedecidos em tampão de transferência (Tris
10 mM, Glicina 95 mM, etanol 20%, SDS 10%). A amperagem foi de 200 mA e a
voltagem 50 V por aproximadamente duas horas. As membranas foram cortadas
em tiras de aproximadamente 3 mm e estocadas até o momento do uso.
Para determinar o perfil de bandas proteicas reconhecidas pelos soros
positivos de S. stercoralis foi realizado o WB. Para estabelecer a validação da
reação de WB, foi realizada uma avaliação inicial com os extratos de larvas
filarioides e soros de pacientes (grupos i, ii e iii) em diferentes diluições 1:100 e
1:1000 e o anticorpo secundário anti-IgG humano fração Fc conjugado à
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peroxidase (Sigma-Aldrich, St Louis, MO, USA), diluído 1:500, 1:1000 e 1:2000 em
tampão Tris-HCl Leite 5% (TM).
Após a validação inicial da reação, o seguinte protocolo foi aplicado: as
membranas cortadas foram colocadas em canaletas, o anticorpo primário foi diluído
a 1:100 em tampão de diluição do anticorpo (TM - Tris-HCl 1M pH 7,5 5%, NaCl 5M
2% acrescido de 0,05% de Tween 20 e 5% de leite em pó) por um período de
aproximadamente 18 horas a 4ºC, após bloqueio em tampão Tris-HCl 1M pH 7,5
acrescidos de 3% de Tween 20 e 3% de Leite por 1h a 4ºC. O anticorpo secundário
(anti-IgG humana fração Fc conjugado com peroxidase - Sigma-Aldrisch, St. Louis,
MO, USA) foi diluído 1:1000 no tampão de diluição do anticorpo por 1h30. A
revelação foi realizada com 1 mL em cada canaleta DAB (Sigma-Aldrisch, St. Louis,
MO, USA) na ausência de luz. As massas moleculares expostas foram comparadas
ao padrão de massas molecular utilizado para análise.

5.6 Análise Estatística
A análise dos antígenos nos diferentes grupos foi realizada pelo teste
Kruskal-Wallis utilizando comparações não paramétricas de Dumm (Neter et al.,
1996; Kirkwood; Sterne, 2006).
A determinação dos valores de corte para cada antígeno foi elaborada a
partir da análise da curva receiver operating characteristic (ROC) e medidas de
diagnóstico, p<0,05 (Programa STATA 11.0) (Greinerj et al., 1995).
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Os resultados da reatividade dos soros estão expressos em índice ELISA
(IE) – valores de absorbância dividido pelo cut-off (média acrescida de dois desvios
padrões de soros padrões negativos), sendo consideradas positivas as amostras
com IE>1,0.
Foram considerados indivíduos positivos pela técnica de WB aqueles que
apresentaram no mínimo duas bandas, dentre as frequentes em mais de 50% dos
indivíduos do grupo I.
Para mensurar a eficiência, a concordância das técnicas diagnósticas e a
razão de probabilidade foram calculados, respectivamente, a acurácia diagnóstica
(AC), soma dos pacientes verdadeiros positivos com os verdadeiros negativos
divididos pelo número total de pacientes; o índice Kappa () correlacionando a
acurácia encontrada com a esperada; e o Likelihood ratio (LR), que relaciona a
sensibilidade com a probabilidade de indivíduos sem a doença serem positivos
laboratorialmente (Mineo et al., 2005).

5.7 Normas de Biossegurança
Os procedimento de coleta, manipulação de materiais biológicos e
reagentes, além da utilização de equipamentos, estão em conformidade com as
normas de biossegurança descritas por Mineo et al., (2005).

43

6 RESULTADOS
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6.1 Dados sociodemográficos e clínicos
Os dados sociodemográficos estão apresentados na Tabela 1. Nos
pacientes candidatos a transplante a idade variou de 21 a 74 anos, sendo 60 (40%)
do sexo feminino e 90 (60%) do sexo masculino.

Tabela 1 – Sexo e idade dos pacientes ambulatoriais candidatos a transplantes,
HCFMUSP, 2012.
TR
n = 50

TH
n = 50

TMO
n = 50

Feminino, n (%)
Idade**

19 (38)
53,4 (±14,9) - 61

19 (38)
59 (±13,2) – 62

22 (44)
50,5 (±14,9) – 54,5

Masculino, n (%)

31 (62)

31 (62)

Idade**

54,2 (±11) - 57

56 (±11,2) - 57

28 (56)
45,3 (±15,8) – 48,5

TR – transplante renal; TH – transplante hepático; TMO – transplante de medula-óssea;
** Média (desvio padrão) e mediana em anos.

Com relação às doenças que levaram à indicação de transplante observouse o seguinte:
Dentre os pacientes candidatos a transplante renal, 23 indivíduos
apresentavam nefropatia hipertensiva, cinco apresentavam nefropatia diabética,
sete apresentavam nefropatia hipertensiva e diabética, seis apresentavam
insuficiência renal crônica sem causa definida; outros casos foram encontrados
como nefrite lúpica, litíase renal e nefropatia pós sepse;
Nos

pacientes

candidatos

a

transplante

hepático,

22

indivíduos

apresentavam cirrose por vírus C e/ou B, nove apresentavam cirrose alcoólica, seis
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apresentaram hepatite autoimune, cinco apresentavam esteatose hepática não
alcoólica e três apresentavam cirrose hepática criptogênica; em dois outros casos
cirrose biliar primária e esquistossomose foram as causas de indicação do
transplante.
Dentre os pacientes candidatos a transplante de medula óssea, 14
indivíduos apresentavam mieloma múltiplo, seis apresentavam leucemia mielóide
aguda, seis apresentavam linfoma não Hodgkin, cinco apresentavam doença de
Hodgkin; houve também um caso de anemia aplásica grave e um caso de
mielofibrose. Em 17 pacientes desse grupo, não foi possível obter essa informação.

6.2 Teste diagnóstico não específico
A distribuição dos pacientes dos três grupos com relação ao número de
eosinófilos no sangue periférico é apresentada na Tabela 2. Dos 150 pacientes
candidatos a transplante, apenas 13 (8,6%) apresentavam eosinofilia.

Tabela 2 – Contagem de eosinófilos no sangue periférico nos pacientes candidatos
a transplantes do HCFMUSP, 2012.

TR
n (%)

TH
n (%)

TMO
n (%)

Total

50 a 500 /mm3

48 (32)

43 (28,6)

46 (30,6)

137 (91,3)

> 500 /mm3

2 (1,3)

7 (4,6)

4 (2,6)

13 (8,6)

Valores de Referência

Eosinófilos

TR – transplante renal; TH – transplante hepático; TMO – transplante medula óssea.
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6.3 Diagnóstico parasitológico
Nos pacientes do grupo i (com exame parasitológico positivo para S.
stercoralis), a positividade isolada de cada método foi de 40%, 55% e 95%
utilizando a sedimentação espontânea, Rugai e cultura em placa de ágar,
respectivamente.
Do total de 150 pacientes candidatos a transplante analisados, 9,3% (n=14)
foram positivos para S. stercoralis, sendo que 4% (n=6) pela técnica de
sedimentação espontânea, 3,3% (n=5) pela técnica de Rugai e 6,6% (n=10) pela
cultura em placa de ágar (Tabela 4). Dos pacientes positivos pelos métodos
parasitológicos, nove eram candidatos a transplante renal, três candidatos a
transplante de fígado e dois a transplante de medula óssea. A idade e sexo dos
150 pacientes candidatos a transplante em relação à positividade dos métodos
parasitológicos está apresentada na Tabela 3.

Tabela 3 - Sexo e idade em relação a positividade para S. stercoralis, utilizando
os métodos parasitológicos dos pacientes ambulatoriais candidatos a
transplantes do HCFMUSP, 2012.
Sexo/ Idade

Todos os casos
n = 150

Casos positivos*
n = 14

Feminino, n (%)
Idade**

60 (40)
54,3 (14,4) – 61

3 (21,4)
63,6 (5,8) – 66

Masculino, n (%)
Idade**

90 (60)
51,8 (12,7) - 57

11 (78,6)
48,9 (11,6) - 52

*Casos positivos por S. stercoralis detectados pelos métodos parasitológicos;
**Média (desvio padrão) e mediana em anos.
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Tabela 4 - Detecção de S. stercoralis utilizando os métodos parasitológicos
isolados e combinados nas 150 amostras de fezes de pacientes
candidatos a transplantes do HCFMUSP, 2012.

Grupos

S

R

PA

S+R

S+PA

R+PA

S+R+PA

Total

Transplante
Renal

0

2

5

0

1

1

0

9 (18%)

Transplante
Hepático

2

0

0

0

0

0

1

3 (6%)

Transplante de
Medula-Óssea

0

0

0

0

1

0

1

2 (4%)

Total

2

2

5

0

2

1

2

14

S – sedimentação espontânea; R – método de Rugai; PA – método de cultura em placa de ágar.

6.4 Caracterização dos antígenos
O perfil eletroforético em SDS-PAGE 12% em condições desnaturantes dos
extratos alcalino e salino está demonstrado na Figura 4.
KDa
150
100
75
50
35
25

15
1

2

3

Figura 3 – SDS-PAGE 12% dos extratos antigênicos (alcalino, 2 e salino, 3), obtidos de
larvas filarioides de S. venezuelensis. Padrão de massa molecular (1) de 150–15 kDa (SigmaAldrisch, St. Louis, MO, USA).

48

6.5 Diagnóstico sorológico
6.5.1 Validação das técnicas sorológicas
6.5.1.1 RIFI
Após a validação da RIFI (Tabela 5) utilizando os soros dos indivíduos dos
grupos i, ii e iii, pode-se observar uma distinção no padrão de fluorescência entre
os soros positivos, negativos e com outras parasitoses (Figura 5). A RIFI
demonstrou 95,0% de sensibilidade e 95,8% de especificidade.

A reatividade

cruzada na RIFI ocorreu com os soros dos pacientes do grupo iii com
ancilostomídeos (2/7), S. mansoni (1/10) e A. lumbricoides (1/3).

Tabela 5 – Estimativa da acurácia diagnóstica da RIFI para o imunodiagnóstico da
estrongiloidíase humana.

Grupos
Adaptações
Sem bloqueio +
AE 1%
Sem bloqueio +
AE 1%
Com bloqueio +
AE 1%
Com bloqueio +
AE 4%

i

Título

ii e iii

+

-

+

-

20

19

1

36

36

40

19

1

26

46

40

19

1

14

58

40

19

1

3

69

Sensibilidade
(95% IC)

Especificidade
(95% IC)

95%
(75,1 – 99,8)
95%
(75,1 – 99,8)
95%
(75,1 – 99,8)
95%
(75,1 – 99,8)

50%
(37,8 – 62)
65,2%
(53,1 – 76,1)
80,5%
(69,5 – 88,9)
95,8%
(88,3 – 99,1)

LR

ROC

1,90

0,72

2,74

0,80

4,89

0,88

22,80

0,95

Grupo i (n=20); Grupos ii e iii (n=72); AE - azul de “Evans”, sem bloqueio ou com bloqueio (PBS
0,01M, pH 7,2 com 5% de leite em pó); IC - intervalo de confiança; LR – likelihood ratio; AUC-ROC
– área sob a curva.
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Figura 4 - Cortes de larvas filarioides de S. venezuelensis (4µ), em aumento
de 20X. (A) – Amostras de soro positivo (grupo i, A), soro negativo (grupo ii, B),
soros positivos (grupo iii) para ancilostomídeo (C) e positivo para S. mansoni (D).
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6.5.1.2 ELISA
Os dados foram analisados utilizando a curva ROC, indicando o cut-off, a
sensibilidade (SE), a especificidade (ES), a área sob a curva (AUC) e o likelihood
ratio (LR). De acordo com a análise da curva ROC, os resultados iniciais utilizando
o extrato salino demonstraram sensibilidade de 76,5% a 93,3%, e especificidade
de 40,7% a 88,9% (Tabela 6).

Tabela 6 – Parâmetros de diagnóstico na validação do teste ELISA em diferentes
concentrações do soro dos indivíduos e do conjugado.

Soro

Conjugado

Tampão de
Diluição

Cutoff

80

30000

PBS-T

>2053

80

60000

PBS-T

>2159

100

30000

PBS-T

>1026

200

30000

PBS-T

>1387

100

60000

PBS-T

>601

200

60000

PBS-T*

>568

200

60000

PBS-TM**

>306

200

30000

PBS-TM

>276

Sensibilidade
(95% IC)
81,2
(48,2 - 97,7)
72,7
(39 – 94)
50
(23 – 77)
66,7
(38,4 – 88,2)
85,7
(42,1 – 99,6)
71,4
(29 – 96,3)
76,4
(50,1 – 93,2)
90
(68,3 – 98,8)

Especificidade
(95% IC)
90
(68,3 – 98,8)
95
(75,1 – 100)
66,7
(46 – 83,5)
80,8
(60,6 – 93,4)
46,7
(21,3 – 73,4)
66,6
(38,3 – 88,1)
87,8
(73,8 – 95,9)
88,9
(79,3 – 95,1)

LR

ROC

8,1

0,868

14,5

0,877

1,5

0,641

3,4

0,748

1,6

0,790

2,1

0,804

6,2

0,822

8,1

0,940

*PBS-T – Tampão Fosfato Salino com 0,05% de Tween 20, pH 7,2; **PBS-TM - Tampão Fosfato
Salino com 0,05% de Tween 20, pH 7,2, acrescido de leite desnatado em pó 3%.

A partir dessa avaliação inicial, os soros dos indivíduos dos grupos i, ii e iii
foram diluídos em tampão PBS-TM 1:200 e o anticorpo secundário anti-IgG
humano, foi diluído 1:30000 em PBS-TM. Para a avaliação dos dados gerados pela
curva ROC, foi calculado a acurácia, definida como a soma dos pacientes
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verdadeiros positivos com os verdadeiros negativos divididos pelo número total de
pacientes.
Os soros dos indivíduos foram testados com os extratos alcalino e salino
pelo teste ELISA, como demonstrado na Figura 6. A análise dos dados utilizando a
curva ROC, demonstrou que os extratos antigênicos apresentaram sensibilidade
de 90,0% e especificidade de 94,4% e 88,9% (Figura 7). A sensibilidade, a
especificidade, a acurácia e o índice Kappa dos extratos estão apresentados na
Tabela 7.
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Figura 5 – Detecção de anticorpos IgG anti-Strongyloides em amostras de soro dos
indivíduos com estrongiloidíase (grupo i (●)), negativos (grupo ii (▪)) e com outras parasitoses (grupo
iii (▲)) por ELISA utilizando os extratos alcalino (A) e salino (B) de S. venezuelensis. Pacientes
acima da linha no número 1 apresentam ELISA positivo.
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Extrato Salino

100

100

80

80

cut-off
SE
ES
AUC
LR
p<0,0001

60
40
20

Sensibilidade (%)

Sensibilidade (%)

Extrato Alcalino

> 306
90,0%
94,4%
0,958
8,1

cut-off
SE
ES
AUC
LR
p<0,0001

60
40
20

> 276
90,0%
88,9%
0,941
16,2

0

0
0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

Especificidade (%)

Especificidade (%)

(E)

(D)

Figura 6 - Curva ROC, indicando o cut-off, a sensibilidade (SE), a especificidade (ES), área
sob a curva (AUC) e o (LR) likelihood ratio segundo o programa Graph Pad Prism, versão 5.0 da
técnica ELISA, utilizando os extratos alcalino (D) e salino (E) de S. venezuelensis. A curva ROC foi
calculada a partir de amostras de soro de indivíduos positivos em relação aos indivíduos negativos
e com outras parasitoses.

Tabela 7 - Parâmetros de diagnóstico dos extratos alcalino e salino de larvas
filarioides de S. venezuelensis pelo teste ELISA.
Extratos
Antigênicos

SE (%)

ES (%)

AC (%)



Alcalino

90,0

94,4

93,5

0,815

Salino

90,0

88,9

89,2

0,712

SE – Sensibilidade; ES – Especificidade; AC – Acurácia;  – índice Kappa

6.5.1.3 Western-Blotting
Para estabelecer as condições ideais de reação de WB, foi realizada a
avaliação inicial, utilizando o extrato salino como antígeno, soros nas diluições
1:100 e 1:1000; e o anticorpo, diluído 1:500; 1:1000 e 1:2000 em tampão Tris-HCl
Leite 5% (TM). Na Figura 8 está a avaliação inicial realizada com o soro e o
anticorpo diluídos 1:1000 em tampão TM. Após essa avaliação estabeleceu-se que
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os soros fossem diluídos 1:100 overnight e o anticorpo secundário 1:1000 em
tampão TM. Nas Figuras 9 e 10 estão apresentados WB dos extratos alcalino e
salino de S. venezuelensis.

Figura 7 – Avaliação inicial do WB frente ao extrato salino de S.venezuelensis, utilizando
soros de indivíduos com estrongiloidíase (1 e 2, grupo i), negativo (3, grupo ii); e com ancilostomídeo
(4, grupo iii). Os soros e anticorpo secundário foram diluídos 1:1000. MM – Padrão de massa
molecular de 220–12 kDa (Sigma-Aldrisch, St. Louis, MO, USA).
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Figura 8 – WB frente ao extrato alcalino de S. venezuelensis, utilizando soros de indivíduos
com estrongiloidíase (1 a 4, grupo i); negativos (5 a 8, grupo ii); e com outras parasitoses (11 a 15,
grupo iii). MM – Padrão de massa molecular de 260–10 kDa (Thermo Fischer Scientific, Waltham,
MA, USA).

Figura 9 – WB frente ao extrato salino de S. venezuelensis, utilizando soros de indivíduos
com estrongiloidíase (1 a 4, grupo i); negativos (5 a 8, grupo ii); e com outras parasitoses (11 a 15,
grupo iii). MM – Padrão de massa molecular de 260–10 kDa (Thermo Fischer Scientific, Waltham,
MA, USA).
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Foram consideradas componentes antigênicos imunodominantes aqueles
com frequência maior ou igual a 50% nos pacientes no grupo i (Anexos I e II). Os
soros foram considerados positivos quando apresentaram duas ou mais bandas
imunodominantes.
Após análise chegou-se aos dados de sensibilidade e especificidade da
técnica de WB. Os extratos alcalino e salino apresentaram sensibilidade de 100%
e 90% e especificidade de 84,7% e 93,1%, respectivamente (Tabela 8).
Tabela 8 – Parâmetros de diagnóstico dos extratos alcalino e salino de larvas
filarioides de S. venezuelensis pelo teste WB.
Extratos

SE (%)

ES (%)

AC (%)

LR

Ҡ

Alcalino

100

84,7

88

6,6

0,707

Salino

90

93,1

92,4

13

0,788

SE – Sensibilidade; ES – Especificidade; AC – Acurácia Diagnóstica; LR – Likelihood ratio;
– índice Kappa.

6.5.2 Aplicação das técnicas sorológicas nos pacientes candidatos a
transplante
6.5.2.1 RIFI
Ao aplicar a técnica de RIFI nos pacientes candidatos a transplante, a
positividade S. stercoralis foi de 16,6% (25/150) (Tabela 9). E a distribuição dos
títulos de anticorpos anti-IgG Strongyloides detectado pela RIFI está apresentado
na Tabela 10. O padrão de fluorescência entre os soros positivos e negativos dos
pacientes candidatos a transplantes estão na Figura 11.
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Tabela 9 - Positividade da RIFI para a detecção de S. stercoralis nos pacientes
candidatos a transplante do HCFMUSP, 2012.

RIFI
Pacientes

Total

+
n (%)

n (%)

TR

11 (22)

39 (78)

50 (100)

TH

9 (18)

41 (82)

50 (100)

TMO

5 (10)

45 (40)

50 (100)

Total

25 (16,6)

125 (83,4)

150 (100)

TR – transplante renal; TH – transplante hepático; TMO – transplante de
medula óssea.

Tabela 10 – Distribuição dos títulos de anticorpos anti-IgG Strongyloides detectado
pela RIFI utilizando como antígeno cortes de larvas filarioides de S.
venezuelensis, nos pacientes candidatos a transplantes do HCFMUSP,
2012.

Títulos
>40
>80
>160
>320
>640
>1280
>2520
Total

TR
+
3
2
3
0
2
0
1
11

TH
+
0
3
4
2
0
0
0
9

TMO
+
0
1
2
2
0
0
0
5

Total
3
6
9
4
2
0
1
25

*TR – transplante renal; TH – transplante hepático; TMO – transplante de medula óssea.
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Figura 10 - Cortes de larvas filarioides de S. venezuelensis (4µ), em aumento de 20X. RIFI
em pacientes candidatos a transplantes: soro renal positivo (A) e negativo (B), soro hepático positivo
(C) e negativo (D), soro medula-óssea positivo (E) e negativo (F).

A
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6.5.2.2 ELISA
Ao aplicar a técnica de ELISA nas amostras de soros de pacientes
candidatos a transplante, a positividade no extrato alcalino e salino foi de 11,3% e
24,6%, respectivamente (Tabela 11). Nas Figura 12 e 13 está representado os
soros reagentes e não reagentes para anticorpos IgG anti-Strongyloides em
amostras de pacientes candidatos, baseando-se no índice ELISA.

Tabela 11 - Positividade da técnica de ELISA utilizando extrato alcalino e salino de
larvas de S. venezuelensis para a detecção de S. stercoralis nos
pacientes candidatos a transplante do HCFMUSP, 2012.
ELISA*
Pacientes

Extrato Alcalino

Extrato Salino
n (%)

n (%)

Total

+

-

+

-

TR

7 (14)

43 (86)

9 (18)

41 (82)

50 (100)

TH

7 (14)

43 (86)

25 (50)

25 (50)

50 (100)

TMO

3 (6)

47 (94)

3 (6)

47 (94)

50 (100)

Total

17 (11,3)

133 (88,7)

37 (24,6)

113 (75,3)

150 (100)

TR – transplante renal; TH – transplante hepático; TMO – transplante de medula óssea.
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Figura 11 – Detecção de anticorpos IgG anti-Strongyloides em amostras de pacientes
candidatos a transplante renal (TR (●)), transplante hepático (TH (▪)) e transplante de medula óssea
(TMO (▲)) por ELISA utilizando o extrato alcalino de S. venezuelensis. Pacientes acima da linha no
número 1 apresentam ELISA positivo.
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Figura 12 – Detecção de anticorpos IgG anti-Strongyloides em amostras de pacientes
candidatos a transplante renal (TR (●)), transplante hepático (TH (▪)) e transplante de medula óssea
(TMO (▲)) por ELISA utilizando o extrato salino de S. venezuelensis. Pacientes acima da linha no
número 1 apresentam ELISA positivo.
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6.5.2.3 WB
Ao aplicar a reação de WB nos pacientes candidatos a transplante, foram
considerados positivos os soros que reconheceram duas ou mais bandas
imunodominantes. Dos candidatos a transplantes, 31 (20,6%) e 28 (18,6%) foram
positivos utilizando os extratos alcalino e salino, respectivamente (Tabela 12). A
frequência de reatividade de bancas reconhecidas pelos soros de pacientes
candidatos a transplante está apresentada na Tabela 13.

Tabela 12 – Positividade do WB, utilizando os extratos de S. venezuelensis, nos
pacientes candidatos a transplante do HCFMUSP, 2012.
WB
Grupos

Extrato Alcalino
n (%)

Extrato Salino
n (%)

Total

+

-

+

-

TR

9 (18)

41 (82)

5 (10)

45 (90)

50 (100)

TH

16 (32)

34 (68)

7 (14)

43 (86)

50 (100)

TMO

6 (12)

44 (88)

16 (32)

34 (68)

50 (100)

Total

31 (20,6)

119 (79,3)

28 (18,6)

122 (81,4)

150 (100)

TR – transplante renal; TH – transplante hepático; TMO – transplante
de medula óssea.
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Tabela 13 – Frequência de reatividade de bancas reconhecidas pelos soros de
pacientes candidatos a transplante, utilizando a técnica de WB com
os extratos alcalino e salino de larvas filarioides de S. venezuelensis.

Bandas

Alcalino

Salino

Grupos n (%)

Grupos n (%)

TR
260-210

TH

1 (2)

TMO

TR

TH

4 (8)

2 (4)

1 (2)

250-240

10 (20)

200

1 (2)

190

2 (4)

5 (10)

TMO

1 (2)

175-160

6 (12)

27 (54)

9 (18)

4 (8)

110-140

11 (22)

27 (54)

18 (36)

11 (22)

100-95

10 (20)

1 (2)

8 (16)

75-70

3 (6)

5 (10)

2 (4)

3 (6)

1 (2)

66

2 (4)

3 (6)

5 (10)

1 (2)

1 (2)

60-58

4 (8)

1 (2)

3 (6)

4 (8)

2 (4)

1 (2)

54-49

4 (8)

11 (22)

13 (26)

1 (2)

13 (26)

2 (4)

45

3 (6)

1 (2)

2 (4)

37-40

4 (8)

2 (4)

3 (6)

5 (10)

12 (24)

39-36

14 (28)

15 (30)

10 (20)

4 (8)

33-30

4 (8)

8 (16)

8 (16)

7 (14)

29-27

8 (16)

1 (2)

4 (8)

7 (14)

2 (4)

4 (8)

1 (2)

2 (4)

22-20
15

15 (30)

2 (4)

10-12

3 (6)

6 (12)

14 (28)

2 (4)

5 (10)

5 (10)

1 (2)

4 (8)

1 (2)

10 (20)
2 (4)

TR – transplante renal; TH – transplante hepático; TMO – transplante de medula óssea.

A frequência de bandas imunodominantes reconhecidas pelos soros dos
pacientes estão representadas nas Figuras 14 e 15. Nas Figuras 16 e 17 estão
apresentados WB dos extratos alcalino e salino de S. venezuelensis, nos pacientes
candidatos a transplante.
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Figura 13: Frequência de bandas imunodominantes reconhecidas pelos soros dos
pacientes candidatos a transplante, utilizando o extrato alcalino de S. venezuelensis.
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Figura 14: Frequência de bandas imunodominantes reconhecidas pelos soros dos
pacientes candidatos a transplante, utilizando o extrato salino de S. venezuelensis.
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Figura 15 - WB frente ao extrato alcalino de S. venezuelensis, utilizando soros dos
pacientes candidatos a transplante: renal reagentes (1 e 2) e não reagente (3); hepático reagentes
(4 e 5), e não reagente (6); e medula óssea reagentes (7 e 8) e não reagente (9). MM – Padrão de
massa molecular de 260–10 kDa (Thermo Fischer Scientific, Waltham, MA, USA).
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Figura 16 - WB frente ao extrato salino de S. venezuelensis, utilizando soros dos pacientes
candidatos a transplante: renal reagentes (1 e 2) e não reagente (3); hepático reagentes (4 e 5), e
não reagente (6); e medula óssea (7 e 8) reagentes e não reagente (9). MM – Padrão de massa
molecular de 260–10 kDa (Thermo Fischer Scientific, Waltham, MA, USA).
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6.5.3. Comparação de técnicas
A comparação de técnicas utilizadas para o diagnóstico de S. stercoralis em
pacientes candidatos a transplante está demonstrada nas Tabelas 14 e 15. As
técnicas sorológicas RIFI e ELISA, revelaram 30% de soros reagentes, enquanto
os métodos parasitológicos obtiveram 9,3% de positividade para S. stercoralis.
Cotejando as técnicas sorológicas com as parasitológicas, nota-se que em apenas
quatro pacientes dentre os positivos pelas técnicas sorológicas, foram encontradas
larvas nas fezes.
Tabela 14 - Comparação das técnicas sorológicas RIFI, ELISA e WB para detecção
de S. stercoralis nos pacientes candidatos a transplante do HCFMUSP,
2012.
Métodos

Grupos

RIFI

ELISA

WB

+

+

+

3 (6)

5 (10)

0 (0)

8 (5,3)

+

+

-

0 (0)

1 (2)

1 (2)

2 (1,3)

+

-

+

1 (2)

1 (2)

3 (6)

5 (3,3)

-

+

+

0 (0)

8 (16)

6 (12)

14 (9,3)

+

-

-

3 (6)

3 (6)

1 (2)

7 (4,6)

-

+

-

4 (8)

12 (24)

2 (4)

18 (12)

-

-

+

7 (14)

5 (10)

12 (24)

24 (16)

-

-

-

32 (64)

15 (30)

25 (50)

72 (48)

50 (100)

50 (100)

50 (100)

150 (100)

Total

TH
n (%)

TMO
n (%)

Total

TR
n (%)

No teste ELISA e WB foram considerados os dois extratos
antigênicos; (+) soros reagentes, (-) soros não reagentes, TR –
transplante renal; TH – transplante hepático e TMO – transplante de
medula óssea.

66

Tabela 15 - Comparação dos métodos parasitológicos e sorológicos (RIFI, ELISA
e WB), para o diagnóstico de S. stercoralis nos pacientes candidatos
a transplante do HCFMUSP, 2012.
Métodos

Grupos

Total

P+S+

P-S+

P+S-

P-S-

TR

4

14

5

27

50

TH

1

34

2

13

50

TMO

0

25

2

23

50

Total

5

73

9

63

150

TR – transplante renal; TH – transplante hepático; TMO – transplante de medula óssea; P métodos parasitológicos (sedimentação espontânea, Rugai e cultura em placa de ágar), Smétodos sorológicos (RIFI; ELISA e WB considerando os extratos alcalino e salino).

Nas Tabelas 16, 17 e 18 estão apresentadas as correlações entre os
resultados das técnicas parasitológicas e sorológicas, o índice Kappa e o valor
preditivo positivo e negativo nos pacientes candidatos a transplantes.

Tabela 16 – Correlação entre as técnicas parasitológicas e sorológicas nos
pacientes candidatos a transplante renal, HCFMUSP, 2012.

Técnica
Sorológica
WB Alcalino
Negativo
Positivo
WB Salino
Negativo
Positivo
ELISA Alcalino
Negativo
Positivo
ELISA Salino
Negativo
Positivo
RIFI
Negativo
Positivo
Total

Parasitológico
Negativo Positivo
n
%
n
%

Total
n

%

Kappa
(IC 95%)

VPP
(IC 95%)

VPN
(IC 95%)

35
6

70,0
12,0

6
3

12,0
6,0

41,0
9,0

82,0
18,0

0,187
(-0,134; 0,508)

33,3
(7,5; 70,1)

85,4
(70,8; 94,4)

39
2

78,0
4,0

6
3

12,0
6,0

45
5

90,0
10,0

0,344
(-0,003; 0,691)

60,0
(14,7; 94,7)

86,7
(73,2; 94,9)

37
4

74,0
8,0

6
3

12,0
6,0

43
7

86,0
14,0

0,258
(-0,079; 0,595)

42,9
(9,9; 81,6)

86,0
(72,1; 94,7)

35
6

70,0
12,0

6
3

12,0
6,0

41
9

82,0
18,0

0,187
(-0,134; 0,508)

33,3
(7,5; 70,1)

85,4
(70,8; 94,4)

34
7
41

68,0
14,0
82,0

5
4
9

10,0
8,0
18,0

39
11
50

78,0
22,0
100

0,252
(-0,064; 0,568)

36,4
(10,9; 69,2)

87,2
(72,6; 95,7)

Kappa – índice Kappa; VPP – valor preditivo positivo; VPN – valor preditivo negativo.
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Tabela 17 – Correlação entre as técnicas parasitológicas e sorológicas nos
pacientes candidatos a transplante hepático, HCFMUSP, 2012.
Parasitológico
Negativo Positivo
n
%
n
%

Técnica
Sorológica
WB Alcalino
Negativo
Positivo
WB Salino
Negativo
Positivo
ELISA Alcalino
Negativo
Positivo
ELISA Salino
Negativo
Positivo
RIFI
Negativo
Positivo
Total

Total
n

%

Kappa
(IC 95%)

VPP
(IC 95%)

VPN
(IC 95%)

31
16

62,0
32,0

3
0

6,0
0,0

34
16

68,0
32,0

-0,112
(-0,226; 0,002)

0,0
(0; 20,6)

91,2
(76,3; 98,1)

40
7

80,0
14,0

3
0

6,0
0,0

43
7

86,0
14,0

-0,092
(-0,170; -0,014)

0,0
(0; 41)

93,0
(80,9; 98,5)

40
7

80,0
14,0

3
0

6,0
0,0

43
7

86,0
14,0

-0,092
(-0,170; -0,014)

0,0
(0; 41)

93,0
(80,9; 98,5)

23
24

46,0
48,0

2
1

4,0
2,0

25
25

50,0
50,0

-0,040
(-0,171; 0,091)

4,0
(0,1; 20,4)

92,0
(74; 99)

38
9
47

76,0
18,0
94,0

3
0
3

6,0
0,0
6,0

41
9
50

82,0
18,0
100

-0,099
(-0,187; -0,011)

0,0
(0; 33,6)

92,7
(80,1; 98,5)

Kappa – índice Kappa; VPP – valor preditivo positivo; VPN – valor preditivo negativo.

Tabela 18 – Correlação entre as técnicas parasitológicas e sorológicas nos
pacientes candidatos a transplante de medula-óssea, HCFMUSP,
2012.

Técnica
Sorológica
WB Alcalino
Negativo
Positivo
WB Salino
Negativo
Positivo
ELISA Alcalino
Negativo
Positivo
ELISA Salino
Negativo
Positivo
RIFI
Negativo
Positivo
Total

Parasitológico
Negativo
Positivo
n
%
n
%

Total
n

%

Kappa
(IC 95%)

VPP
(IC 95%)

VPN
(IC 95%)

41
7

82,0
14,0

2
0

4,0
0,0

43
7

86,0
14,0

-0,066
(-0,140; 0,008)

0,0
(0; 41)

95,3
(84,2; 99,4)

33
15

66,0
30,0

2
0

4,0
0,0

35
15

70,0
30,0

-0,076
(-0,174; 0,022)

0,0
(0; 21,8)

94,3
(80,8; 99,3)

45
3

90,0
6,0

2
0

4,0
0,0

47
3

94,0
6,0

-0,050
(-0,097; -0,003)

0,0
(0; 70,8)

95,7
(85,5; 99,5)

40
8

80,0
16,0

2
0

4,0
0,0

42
8

84,0
16,0

-0,068
(-0,146; 0,010)

0,0
(0; 36,9)

95,2
(83,8; 99,4)

42
6
48

84,0
12,0
96,0

2
0
2

4,0
0,0
4,0

44
6
50

88,0
12,0
100

-0,064
(-0,133; 0,005)

0,0
(0; 45,9)

95,5
(84,5; 99,4)

Kappa – índice Kappa; VPP – valor preditivo positivo; VPN – valor preditivo negativo.

68

7 DISCUSSÃO
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Sabe-se que a estrongiloidíase é uma doença parasitária negligenciada,
com prevalência em muitos países. A presença da infecção, ainda que subclínica,
em pacientes imunodeprimidos ou que serão submetidos à imunossupressão,
representa um problema relevante, sobretudo pela possibilidade de hiperinfecção
ou doença disseminada (Marty, 2009; CDC, 2014; Levenhagen; Costa-Cruz, 2014).
O risco dessas complicações em pacientes transplantados é alto, sobretudo se a
detecção e tratamento da infecção por S. stercoralis não forem adequadamente
realizados quando esses pacientes estiverem aguardando o transplante (Marty,
2009).
A eosinofilia no sangue periférico é um marcador comum em infecções
helmínticas, podendo estar presente de forma intermitente em pacientes com
infecção crônica por S. stercoralis. Já em pacientes com hiperinfecção ou doença
disseminada, a contagem dos eosinófilos frequentemente não se altera,
provavelmente em função de processo imunodepressor (Schaeffer et al., 2004;
Roxby et al., 2009; Agrawal et al., 2009). Devido à intermitência desse achado
hematológico, a ausência do mesmo não pode ser considerada fator de exclusão
para estrongiloidíase, mas a sua presença deve indicar a busca insistente do
diagnóstico dessa parasitose. Na presente casuística apenas 13 dentre os 150
pacientes candidatos a transplante apresentaram eosinofilia no sangue periférico,
sendo que o diagnóstico de estrongiloidíase pelas técnicas parasitológicas foi
obtido em apenas dois e a positividade, em pelo menos uma das técnicas
sorológicas, foi observada em apenas oito deles.
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O diagnóstico dessa helmintíase dá-se principalmente pela pesquisa de
larvas nas fezes; no entanto, a sensibilidade dos métodos parasitológicos é baixa,
especialmente nos casos crônicos onde a eliminação de larvas é pequena e
intermitente, podendo resultar em resultados falso-negativos (Dreyer et al., 1996;
Uparanukraw et al., 1999; Zaha et al., 2000). Ainda assim, os métodos
parasitológicos ainda são considerados como padrão ouro no diagnóstico da
estrongiloidíase.
Baseando-se nos resultados das técnicas parasitológicas obtidos nos
pacientes do grupo i, pode-se observar maior sensibilidade da cultura em placa de
ágar (95,0%) em relação aos outros métodos parasitológicos. Esses resultados
melhores que os obtidos por Kobayashi et al., (1996), Uparanukraw et al., (1999) e
similares aos apresentados por Inês et al., (2011).
Do mesmo modo, na detecção da infecção por S. stercoralis em pacientes
candidatos a transplante, pode-se perceber que a cultura em placa de ágar,
isoladamente ou em associação, obteve melhores resultados em relação às
técnicas de Rugai e sedimentação espontânea. Esses resultados estão de acordo
com Repetto et al., (2010), indicando a utilização da cultura em placa de ágar em
associação com outros métodos parasitológicos para pesquisa de S. stercoralis em
pacientes sob risco de infecção, sobretudo em áreas endêmicas. No entanto,
Requena-Méndez et al., (2013), destacaram que a cultura em placa de ágar
apresenta alto custo, consome tempo e apresenta sensibilidade insatisfatória nos
casos crônicos, além da possibilidade de infecção para os manipuladores. Destarte
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essa técnica não é executada pelos laboratórios de rotina em diagnóstico
parasitológico.
Neste estudo, a positividade dos pacientes candidatos a transplantes para
S. stercoralis considerando os métodos parasitológicos foi de 9,3%. Há poucos
relatos na literatura sobre a ocorrência de S. stercoralis em pacientes candidatos a
transplante. Em um trabalho de revisão de prontuários que incluiu 1754 pacientes
candidatos a doadores ou receptores de transplantes de rim e fígado, em quatro
regiões do Brasil, Batista et al., (2013), verificaram 2,4% de ocorrência de S.
stercoralis. Esse estudo não tece nenhum comentário relativo às técnicas
diagnósticas empregadas, bem como número de amostras examinadas. Por outro
lado, diversos relatos sobre a ocorrência deste helminto em diferentes formas de
imunossupressão têm sido encontrados na literatura. Analisando, doenças
hematológicas, Graeff-Teixeira et al., (1997) e Schaffel et al., (2001), obtiveram
8,3% e 4% de positividade, utilizando os métodos parasitológicos de sedimentação
espontânea e Baermann-Moraes. Machado et al., (2008b), em pacientes com
neoplasia gastrointestinal encontraram uma positividade de 9,1% pelo método de
sedimentação espontânea. Zago-Gomes et al., (2002), obtiveram uma frequência
de 25,8% em pacientes etilistas utilizando também a técnica de sedimentação
espontânea; além disso, destacaram a infecção por Strongyloides como sendo a
maior encontrada na população estudada em relação às outras parasitoses. Em
pacientes infectados com HTLV-1, Chieffi et al., (2000), encontraram uma
frequência de 12,1% utilizando três métodos parasitológicos (sedimentação
espontânea, Baermann-Moraes e Harada-Mori).
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Considerando as desvantagens dos métodos parasitológicos, como a
dificuldade de obtenção de amostras de fezes, o tempo adquirido para realização
e a intermitência da eliminação larvária, sobretudo em casos assintomáticos, o
diagnóstico parasitológico da estrongiloidíase pode ser insatisfatório. Assim, as
técnicas imunológicas e moleculares vêm sendo desenvolvidas para o
aprimoramento do diagnóstico dessa infecção (Grove, 1996; Olsen et al., 2009).
Nesse contexto, as técnicas sorológicas, principalmente as imunoenzimáticas, têm
representado uma boa alternativa (Rossi et al., 1993).
A dificuldade no desenvolvimento das técnicas sorológicas para o
imunodiagnóstico da estrongiloidíase está na obtenção de larvas de S. stercoralis,
a qual tem sido superada pela possibilidade de utilização de larvas de outras
espécies de Strongyloides (Grove; Blair, 1981; Costa-Cruz et al., 1997). A utilização
dos antígenos heterólogos como os de S. venezuelensis ou de S. ratti vem sendo
descrita por diversos autores como alternativa para o imunodiagnóstico da
estrongiloidíase humana, uma vez que resultam em valores de sensibilidade e
especificidade comparáveis aos dos antígenos homólogos (Costa-Cruz et al., 2003;
Rodrigues et al., 2007; Van Doorn et al., 2007; Gonçalves et al., 2012). No presente
trabalho, larvas filarioides de S. venezuelensis foram utilizadas como fonte de
antígenos, diante de sua disponibilidade e da ênfase dada atualmente na literatura
com relação à sua utilidade (Machado et al., 2008a; Feliciano et al., 2010;
Gonçalves et al., 2012).
A técnica de RIFI tem sido descrita como um método complementar para o
diagnóstico da estrongiloidíase. Estudos indicam que a RIFI teve maior
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sensibilidade do que os métodos parasitológicos, 98% e 81% respectivamente
(Grove, Blair, 1981; Sato et al., 1991; Boscolo et al., 2007). Num estudo de CostaCruz et al., 1997, utilizando S. ratti como antígeno, a sensibilidade e a
especificidade da RIFI foram de 92,5% e 97,1%, respectivamente. No presente
trabalho a RIFI foi avaliada em pacientes dos grupos i, ii e iii, resultando em 95%
de sensibilidade e 95,8% de especificidade. Machado et al., (2001) e (2008a),
utilizando a RIFI com antígenos de S. venezuelensis para o diagnóstico
imunológico

da

estrongiloidíase

demonstraram

93,3-100%

e

96,6-100%,

sensibilidade e especificidade, respectivamente.
Em relação aos pacientes candidatos a transplante, a positividade pela RIFI
foi de 16,6%. Machado et al., (2008b), analisando amostras de pacientes com
neoplasia gastrointestinal, demonstraram uma positividade de 21,2%.
As diretrizes atuais da Sociedade Americana de Doenças Infecciosas, da
Sociedade Americana de Transplantes, do Centro de Controle e Prevenção de
Doenças e da Sociedade Americana de Transplante de Medula Óssea, têm
recomendado o teste ELISA para triagem de candidatos a transplante provenientes
de áreas endêmicas e ou com sintomas gastrointestinais ou com eosinofilia
presente antes do transplante de órgãos sólidos ou de células-tronco
hematopoiéticas (Roxby et al., 2009; CDC, 2014).
Em relação ao antigeno utilizado nos testes imunoenzimáticos, o extrato
salino tem sido relatado com muita frequência, talvez pelo fato do tampão fosfato
ser muito utilizado em diferentes procedimentos (Conway et al., 1994; Siddiqui et
al., 1997; Costa-Cruz et al., 2003; Van Doorn et al., 2007; Inês et al., 2013). Por
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outro lado, o extrato alcalino também tem sido utilizado como antígeno para o
imunodiagnóstico dessa helmintíase (Machado et al., 2003; Gonçalves et al., 2012).
Neste estudo foram utilizados os tampões salino e alcalino para a obtenção dos
extratos antigênicos.
O teste ELISA é considerado superior aos outros testes sorológicos,
principalmente pela praticidade, segurança e disponibilidade de reagentes (Liu;
Weller, 1993). A sensibilidade do teste pode variar de 85-97%, e a especificidade
pode chegar a 100% (Rossi et al., 1993; Liu; Weller, 1993; Uparanukraw et al.,
1999; Koosha et al., 2004; Machado et al., 2008a; Feliciano et al., 2010). Neste
estudo, a sensibilidade obtida nos pacientes dos grupos i, ii e iii foi de 90,0%, com
os dois extratos antigênicos. A especificidade foi de 94,4% e 88,9%, para os
extratos alcalino e salino, respectivamente (Corral, 2014).
Ao aplicar o teste ELISA nas amostras dos pacientes candidatos a
transplante, obtivemos 29,3% de positividade considerando os dois extratos.
Valores inferiores de positividade utilizando o teste ELISA foram apresentados por
Schaffel et al., (2001) (13%) e por Machado et al., (2008b) (12,1%).
A técnica de WB também tem sido utilizada no imunodiagnóstico da
estrongiloidíase, apresentando altos valores de especificidade e sensibilidade,
utilizando tanto S. stercoralis ou de espécies heterólogas como antigeno (Conway
et al., 1994; Silva et al., 2003). Os valores de sensibilidade e de especificidade
apresentados pelos pacientes dos grupos i, ii e iii foi de 90% e 88,9-94,4%,
considerando os dois extratos antigênicos (Corral, 2014). Valores superiores de
sensibilidade e especificidade foram apresentados por Machado et al., (2008b).
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Considerando o extrato alcalino, resultados semelhantes foram demonstrados por
Feliciano et al., (2010).
Quando da aplicação do WB nos pacientes candidatos a transplante, a
positividade foi de 34%, considerando os dois antígenos. Como na literatura não
tem sido mencionada a aplicação da técnica de WB em amostras de pacientes
imunodeprimidos, o presente trabalho constitui, provavelmente, o primeiro relato da
utilização desta técnica no imunodiagnóstico da estrongiloidíase nesse tipo de
paciente.
A fração de 40-35 kDa foi a mais frequente. Resultados similares,
demonstrando as bandas de 45 kDa e de 35-28 kDa foram relatados por autores
que utilizaram antígeno heterólogo de S. venezuelensis (Machado et al., 2008a;
Gonzaga et al., 2011). As mesmas frações também foram demonstradas por Silva
et al., (2003) utilizando como fonte de antígeno S. ratti. Siddiqui et al., (1997),
utilizando antígeno homólogo identificaram a fração de 41kDa como imunogênica.
Dentre as bandas imunodominantes reconhecidas pelo soro dos pacientes
candidatos a transplante, podemos destacar a fração de 40-37 kDa e 39-36 kDa
nos extratos alcalino e salino, respectivamente.
Considerando duas ou mais técnicas sorológicas para o imunodiagnóstico
da estrongiloidíase, independente do antígeno, 19,3% dos pacientes candidatos a
transplante foram positivos. Machado et al., (2008b), sugeriram a combinação de
técnicas sorológicas para triagem de pacientes imunodeprimidos, com o quê
demonstraram 24,2% de positividade utilizando ELISA e RIFI.
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Neste estudo, verificou-se uma pequena concordância entre os resultados
do diagnóstico parasitológico e sorológico nos três grupos de pacientes candidatos
a transplante, algumas possibilidades podem justificar tais resultados.
Segundo Wirk e Wingard, (2009), as técnicas sorológicas podem resultar em
falso-negativos em pacientes imunocomprometidos, com menor sensibilidade em
pacientes com doença disseminada e/ou hiperinfecção (Buonfrate et al., 2013). Por
outro lado, alguns medicamentos ou condições clínicas dos pacientes podem
comprometer os resultados dos testes imunológicos. Pelo fato de termos utilizado
apenas uma amostra de fezes para análise parasitológica, é possível que os
indivíduos que apresentaram-se positivos em pelo menos uma técnica imunológica
e negativos ao exame parasitológico devessem ser considerados para tratamento
específico.
Em relação aos pacientes candidatos a transplante renal, foi observada
maior concordância entre os resultados dos métodos parasitológicos e sorológicos
para o diagnóstico da estrongiloidíase, porém ainda com baixos valores de índice
Kappa.
Vale a pena ressaltar que o número de pacientes sob uso de
imunossupressores no momento da coleta das amostras foi bastante reduzido nos
três grupos. Por esta razão a influência dessas drogas nos resultados das técnicas
sorológicas deve ter sido desprezível.
As limitações deste estudo tais como a análise de apenas uma amostra
fecal, pode explicar o reduzido número de pacientes com diagnóstico parasitológico
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de estrongiloidíase e ter influído nos baixos índices de concordância entre as
técnicas sorológicas e parasitológicas. Ainda assim podemos dizer que o emprego
de técnicas sorológicas, sobretudo em combinação, revelou um número apreciável
de pacientes que deveriam ser alvo de tratamento específico ou, alternativamente,
a uma investigação parasitológica com o exame de maior número de amostras. As
características da casuística aqui estudada não permitiu identificar uma técnica de
imunodiagnóstico que apresentasse desempenho indiscutivelmente superior às
demais.
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8 CONCLUSÕES
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A cultura em placa de ágar deve fazer parte do painel de técnicas
parasitológicas para diagnóstico de estrongiloidíase em pacientes
candidatos a transplante.



A utilização de técnicas imunodiagnósticas, principalmente em
combinação, pode ser empregada como método de triagem de
pacientes em fila de transplante.
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9 ANEXOS
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Anexo I – Dados de frequência reativa de bandas por extrato alcalino de
larvas filarioides de S. venezuelensis reconhecidas pelos pacientes dos grupos i, ii
e iii.

Banda (KDa)

260 a 220
210
204
202
197
193
191
190
189
176
175 a 160
155
150
145
143
133
130
120
114
109
108
107
103 a 95
94
90 a 85
84
76
75
70
66
65
64
62
61
59
58
56
52
49
44

i
n

%

16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
7
6
0
0
0
0
9
0
4
0
0
0
12
11
0
0
0
0
5
0
0
0
5
0

80,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
90
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
35
30
0,0
0,0
0,0
0,0
45
0,0
20
0,0
0,0
0,0
60
55
0,0
0,0
0,0
0,0
25
0,0
0,0
0,0
25
0,0

Grupos
ii
n
%

n

%

n

%

31
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
0
1
1
0
0
6
1
0
1
2
2
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

3,1
3,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,1
0,0
0,0
3,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,1
0,0
3,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

48
2
1
1
1
1
1
1
1
1
22
1
2
1
1
1
7
6
6
1
1
1
12
2
4
1
1
1
13
11
1
1
1
1
5
1
1
1
5
1

52,5
2,2
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
23,9
1,1
2,2
1,1
1,1
1,1
7,6
6,5
6,5
1,1
1,1
1,1
13
2,2
4,3
1,1
1,1
1,1
14,1
12
1,1
1,1
1,1
1,1
5,4
1,1
1,1
1,1
5,4
1,1

77,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
7,5
2,5
5
0
2,5
2,5
0
0
15
2,5
0
2,5
5
5
0
2,5
2,5
2,5
2,5
0
2,5
2,5
2,5
0
0
2,5
2,5
2,5
0
2,5

Total

iii

P

<0,001
0,601
0,432
0,432
0,432
0,432
0,432
0,432
0,432
0,432
<0,001
0,432
0,184
0,344
0,432
0,432
<0,001
<0,001
0,005
0,432
0,344
0,432
<0,001
0,184
0,002
0,432
0,432
0,432
<0,001
<0,001
0,432
0,432
0,432
0,344
<0,001
0,432
0,432
0,432
<0,001
0,432
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43
39 a 36
34
31
26
23 a 20
17
16
15
14
12

0
20
9
9
4
0
0
8
13
0
4

0,0
100
45
45
20
0,0
0,0
40
65
0,0
20

2
5
0
0
0
1
2
0
0
2
1

5
12,5
0
0
0
2,5
5
0
0
5
2,5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2
25
9
9
4
1
2
8
13
2
5

2,2
27,2
9,8
9,8
4,3
1,1
2,2
8,7
14,1
2,2
5,4

0,184
<0,001
<0,001
<0,001
0,002
0,432
0,184
<0,001
<0,001
0,184
0,009
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Anexo II – Dados de frequência reativa de bandas por extrato alcalino de
larvas filarioides de S. venezuelensis reconhecidas pelos pacientes dos grupos i, ii
e iii.

Banda (KDa)
260 a 240
230
210
190
160 a 150
123
110
100
85
81
71 a 68
65
60 a 58
55 a 53
52 a 51
49
43
42 a 41
40 a 37
35 a 34
31 a 29
25
21 a 22
20 a 19
15
12

i
n
12
6
4
13
7
0
13
5
1
0
8
4
13
5
0
0
0
7
16
5
6
7
10
8
14
9

%
60,0
30,0
20,0
65,0
35,0
0,0
65,0
25,0
5,0
0,0
40,0
20,0
65,0
25,0
0,0
0,0
0,0
35,0
80,0
25,0
30,0
35,0
50,0
40,0
70,0
45,0

Grupos
ii
n
%
11 27,5
0
0,0
0
0,0
0
0,0
14 35,0
2
5,0
2
5,0
0
0,0
0
0,0
3
7,5
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
7 17,5
1
2,5
5 12,5
0
0,0
11 27,5
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
7 17,5
6 15,0
0
0,0

iii
n
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
1
0

%
0,0
0,0
0,0
0,0
31,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31,1
0,0
6,3
0,0
3,1
0,0

Total
n
23
6
4
13
31
2
15
5
1
3
8
4
13
5
7
1
5
7
27
5
7
7
12
15
21
9

%
25,0
6,5
4,3
14,1
33,7
2,2
16,3
5,4
1,1
3,3
8,7
4,3
14,1
5,4
7,6
1,1
5,4
7,6
29,3
5,4
7,6
7,6
13,0
16,3
22,8
9,8

P
<0,001
<0,001
0,002
<0,001
0,936
0,184
<0,001
<0,001
0,213
0,077
<0,001
0,002
<0,001
<0,001
0,002
0,432
0,013
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
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Apêndice I

HOSPITAL DAS CLÍNICAS
DA
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
_____________________________________________________________________________

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL
1.NOME DO PACIENTE: ..................................................................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : .............................................. SEXO: M __ F __
DATA NASCIMENTO: ......../......../......
ENDEREÇO: ............................................................................Nº ................. APTO: ......................
BAIRRO: .......................................................... CIDADE: .................................................................
CEP:............................................... TELEFONE: DDD (............) .....................................................
2.RESPONSÁVEL LEGAL: ...............................................................................................................
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.): .....................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ............................................. SEXO: M __ F__
DATA NASCIMENTO.: ....../......./......
ENDEREÇO: ......................................................................................Nº ..............APTO: ................
BAIRRO: ........................................................................ CIDADE: ..................................................
CEP: .............................................. TELEFONE: DDD (............)......................................................
_____________________________________________________________________________
II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA

1.

TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: “INVESTIGAÇÃO DE TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS

PARA IDENTIFICAÇÃO DA INFECÇÃO POR S. stercoralis EM PACIENTES COM
IMUNODEPRESSÃO”
PESQUISADOR: Dr. Ronaldo César Borges Gryschek
CARGO/FUNÇÃO: INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL nº: 39.680 (CREMESP)
UNIDADE DO HCFMUSP: Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias
2.

AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:
SEM RISCO ( ) RISCO MÍNIMO ( X ) RISCO MÉDIO ( ) RISCO BAIXO ( ) RISCO MAIOR ( )
(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata ou tardia do estudo)

3.

DURAÇÃO DA PESQUISA: 03 (três) anos

III - REGISTRO DAS
REPRESENTANTE LEGAL

EXPLICAÇÕES

DO

PESQUISADOR

AO

PACIENTE

OU

SEU

1.

As informações seguintes estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo que
tem por objetivo inicial conhecer qual ou quais são os melhores métodos de diagnóstico da infecção
por S. stercoralis, sobretudo frente à imunodepressão. O conhecimento das melhores técnicas de
diagnóstico da parasitose tem por objetivo reconhecer as pessoas infectadas, sobretudo os indivíduos
imunodeprimidos em determinada área e tratá-las, antes do evento doença se agravar, com o objetivo
final de eliminar essa doença desse local.

2.

Os trabalhos executados pretendem avaliar os indivíduos com relação à infecção por Strongyloides
stercoralis, através do exame parasitológico, isto é, da busca de larvas do parasito em amostras de
fezes; de métodos de imunodiagnóstico, isto é, a detecção de anticorpos presentes no sangue, que
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são formados contra o parasito e da detecção do DNA, ou seja, material genético do parasito nas
fezes (por meio da reação da polimerase em cadeia (PCR)). Desses procedimentos, as técnicas da
observação das larvas do parasito nas fezes são bem conhecidas, mas não são usadas de forma
rotineira nos laboratórios de análises clínicas. Da mesma forma, a pesquisa de anticorpos contra o
parasito, também são bem conhecidas, porém não são utilizadas em rotina diagnóstica. Já o processo
de identificação do DNA do parasito nas fezes, ainda não é considerado para uso rotineiro, mas já
existem estudos conhecidos que utilizaram esses métodos com sucesso. Os casos onde os exames
comprovarem uma positividade para S. stercoralis serão avaliados e encaminhados para o tratamento
que for mais apropriado ao estado clínico do paciente. Esse projeto constitui um avanço na aplicação
de técnicas de diagnóstico da estrongiloidíase, uma vez que o diagnóstico através de métodos
parasitológico de fezes, não é utilizado na rotina laboratorial, e isso diminui a possibilidade de
diagnóstico e conseqüente tratamento precoce da doença, principalmente em condições de
imunodepressão, além de permitir a adoção de medidas que possam eliminar a transmissão da
parasitose. Deve ficar claro que sua participação é totalmente livre e voluntária e que sua eventual
recusa em participar do estudo não ocasionará nenhum tipo de prejuízo pessoal ao (à) Sr(a) e sua
família.
3.

Sua participação no estudo consiste em:
A.
B.
C.

Fornecer uma amostra de fezes
Fornecer uma amostra de sangue (7 mL), através da punção de uma veia periférica no
antebraço.
Concordar em realizar a sorologia para HTLV-1 e HIV, pois estas condições podem alterar
os resultados dos métodos imunológicos de diagnóstico da infecção por S. stercoralis.

4.

Tais procedimentos não envolvem risco importante à sua saúde. No entanto, a obtenção da amostra
de sangue pode ocasionar desconforto em função da picada para a coleta. Também pode ocorrer
discreto hematoma por extravasamento de sangue sob a pele; caso isto venha a ocorrer, esse
problema desaparece em poucos dias sem nenhum cuidado especial.

5.

O benefício direto para cada participante individualmente ocorrerá no caso de ser detectada a
presença de larvas de S. stercoralis nas fezes ou anticorpos contra o mesmo no sangue. Nesse caso
o participante será tratado com o remédio adequado. Além disso, poderão ser detectadas outras
parasitoses intestinais que também serão tratadas de forma adequada. O maior benefício será, no
entanto, para todos os imunodeprimidos, pois a verificação da melhor forma de diagnosticar os
doentes permitirá o seu tratamento precoce e evitará a possibilidade de agravamento da parasitose.

6.

Para este estudo não há procedimentos alternativos mais vantajosos que os propostos anteriormente.

7.

Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis
pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é o Dr. Ronaldo
Cesar Borges Gryschek que poderá ser encontrado no Laboratório de Esquistossomose do Instituto
de Medicina Tropical de São Paulo, na A. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, nº 500, prédio II, 2º andar,
telefone 11- 3061-8220. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre
em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)- Rua Ovídio Pires de Campos, 255 – 5º andar
– telefone 11 3069-6442, ramais 16, 17, 18 ou 20; FAX 11 3069-6442 ramal 26 – email:
cappesq@hcnet.usp.br

8.

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar do
estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento, se for o caso.

9.

Direito de confidencialidade – as informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros
participantes, não sendo divulgada a identificação de nenhum paciente.

10. Você tem o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais deste estudo, assim que os
pesquisadores tiverem conhecimento desses resultados. Os resultados dos exames serão fornecidos
individualmente aos pacientes durante seu acompanhamento ambulatorial. Se consentido, os dados
dos exames constarão nos prontuários dos pacientes para o acompanhamento da rotina ambulatorial.
11. Despesas e compensações: não há nenhuma espécie de despesa pessoal para o participante em
qualquer fase deste estudo, incluindo exames e remédios que venham a ser indicados no tratamento
de alguma parasitose identificada. Da mesma forma não há compensação financeira relacionada à
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sua participação. Caso surja alguma despesa adicional ela será absorvida pelo orçamento da
pesquisa.
12. Solicitamos também sua autorização para que o material coletado durante o estudo possa,
eventualmente, ser utilizado em estudos futuros relacionados às mesmas questões que estamos
tentando resolver com a presente pesquisa.

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para
mim, descrevendo o estudo “INVESTIGAÇÃO DE TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DA
INFECÇÃO POR S. stercoralis EM PACIENTES COM IMUNODEPRESSÃO”
Eu discuti com o Dr. Ronaldo Cesar Borges Gryschek sobre a minha decisão em participar deste
estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados,
seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou
também claro que a minha participação é isenta de despesas.. Concordo voluntariamente a participar desse
estudo e estou ciente que poderei retirar meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo,
sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido.

Assinatura do paciente / representante legal

São Paulo,

de 2012.

__________________________________________________________

Assinatura de testemunha, para casos de participantes menores de 18 anos, analfabetos, semianalfabetos ou portadores de deficiência auditiva ou visual.

São Paulo,

de 2012.

___________________________________________________________

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste
participante ou representante legal para a participação neste estudo

Dr. Ronaldo César Borges Gryschek
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