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Resumo 

RESUMO 

o complexo teníase-cisticercose humana representa importante 

problema sócio-econômico e de Saúde Pública em países em 

desenvolvimento, incluindo nosso país. A forma mais grave da doença decorre 

da localização de cisticercos no Sistema Nervoso Central, a neurocisticercose. 

Devido à dificuldade de obtenção de parasitas a partir de suínos 

naturalmente infectados estudamos como fonte alternativa, preparações 

antigênicas de cisticercos de Taenia crassiceps (antígeno heterólogo), para 

pesquisa de anticorpos anti-cisticercos em líquido cefalorraquiano (LCR) de 

pacientes com neurocisticercose. 

Foram estudados os extratos antigênicos de líquido vesicular de 

cisticercos de Taenía crassíceps (LV-Tcra) e as frações purificadas por 

Concanavalina A (ConA-Tcra) obtida por coluna de afinidade com lectina e 

glicoprotéico fracionado (GP-Tcra) obtida a partir do antígeno LV-Tcra em 

eletroforese preparativa. 

Os antígenos LV-Tcra, ConA-Tcra e GP-Tcra para a detecção de 

anticorpos IgG anti-T. solium, foram ensaiados por ELISA em amostras de LCR 

e por imunoblot em amostras de LCR e soro. Foi utilizado também, kit comercial 

ELISA com antígeno de T. solium. 

A sensibilidade e a especificidade obtidas para os antígenos LV-Tcra, 

ConA-Tcra e GP-Tcra no teste ELISA foram de 100%, com boa 

reprodutibilidade. 

Os peptídeos em ordem de freqüência de reatividade para o antígeno 

LV-Tcra foram: 14-11 kD (100%), 62kD (100%), 68kD (100%), 91 kD (76%), 

25kD (70%), 46KD (64%), 18kD (58%), 43kD (23%), 9-8kD (17%), 56kD (11 %) 

e 32kD (11%). Para o antígeno ConA-Tcra foram identificados os peptídeos, 

por ordem de freqüência, 14kD (100%), 28kD (66%), 18kD (55%), 46kD 

(44%), 43kD (22%), 94kD (22%), 103kD (22%). Para o antígeno GP-Tcra, 

foram identificados somente os peptídeos de 14 - 18kD, Amostras de LCR de 

pacientes com esquistossomose não apresentaram reatividade com os 
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extratos antigênicos e uma amostra de LCR de paciente com neurossífilis, 

apresentou forte reabvidade eom os peptídeos de baixo peso moleeular 

~2QkD, para os três antígenos, inclusive no teste ELISA comercia! com 

antígeno de T. solium. 

Os resultados confirmam que os antígenos de T. crassíceps são 

importantes fontes alternativas de extratos antigênieos. As frações 

glicoprotéicas mostraram-se eficientes na detecção de anticorpos anti-T. solium 

em amostras de LCR e soro de pacientes com neurocisticercose. 
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SUMMARY 

The use of antigenic preparation of Taenia crassiceps cysticercus 

detect antibodies in neurocysticercosis (Taenia solium) 

The human taeniasis-cysticercosis complex represents an important 

socioeconomic and Public Health problem in developing countries, including 

Brazil. The most severe form of the disease is due to the localization of 

cysticerci in the Central Nervous System, i.e. neurocysticercosis. 

Due to the difficulty in obtaining parasites from naturally infected swine, 

we studied an alternative source consisting of Taenia crassiceps cysticerci 

(heterologous antigen) for the search of anti-cysticercus antibodies in 

cerebrospinal fluid (CSF) from patients with neurocysticercosis. 

We studied the antigenic extracts of vesicular fluid of Taenia crassiceps 

cysticerci (VF-Tcra) and the purified fractions Concanavalin A (ConA-Tcra) 

obtained from an affinity column with lectin and fractionated glycoprotein (GP

Tcra) obtained from the VF-Tcra antigen by preparative electrophoresis. 

The VF-Tcra, ConA-Tcra and GP-Tcra antigens for the detection of IgG 

antibodies were assayed by ELISA in CSF samples and by immunoblot in CSF 

and serum sam pies. A com mercial ELISA kit with T. solium antigen was also 

used. 

The sensitivity and specificity obtained for the VF-Tcra, ConA-Tcra and 

GP-Tcra were 100% in the ELISA test, with good reproducibility. 

The peptides in order of frequency of reactivity with the VF-Tcra antigen 

were: 14-11 kD (100%), 62kD (100%), 68kD (100%),91 kD (76%), 25kD (70%), 

46KD (64%), 18kD (58%), 43kD (23%), 9-8kD (17%), 56kD (11 %), and 32kD 

(11 %). The following peptides, in order of frequency were identified for the 

ConA-Tcra antigen: 14kD (100%), 28kD (66%), 18kD (55%), 46kD (44%), 

43kD (22%), 94kD (22%), and 1 03kD (22%). Only peptides of 14-18 kD were 

identified for the GP-Tcra antigen. CSF samples from patients with 

schistosom iasis did not show reactivity with the antigenic extracts and a CSF 
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sample from a patient with neurasyphilis presented strong reactivity with low 

molecular weight (s20kD) peptides for the three antigens also in the 

commercial ELISA with the T. solium antigen. 

The results confirm that T. crassiceps antigens are important alternative 

sources of antigenic extracts. The glycoprotein fractions proved to be efficient in 

detecting anti-T. solium antibodies in CSF and serum samples traIO patients with 

neuracysticercosis. 



ABREVIAÇÕES 

CN: controle negativo 

CanA-Tera: antígeno Concanavalina A de Taenía crassíceps 

CP: controle positivo 

GP-Tera: antígeno glicoprotéico de Taenía crassíceps 

LCR: líquido cefalorraquiano 

LV-Tera: antígeno líquido vesicular de Taenia crassiceps 

NC: neurocisticercose 

PBS: solução salina tamponada com fosfatos 

PM: peso molecular 

RMN: ressonância magnética nuclear 

Abreviações 

SDS-PAGE: eletroforese em gel de poliacrilamida com dodecil-sulfato de 

sódio 

SNC: Sistema Nervoso Central 

T. crassiceps: Taenia crassiceps 

T.ovis: Taenía ovís 

T. saginata: Taenia sagínata 

T. solium: Taenia soJium 

Te: tomografia axial computadorizada 
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INTRODUÇÃO 

HISTÓRICO 

A cisticercose, também, denominada ladraria (galicismo, derivado do 

francês-Iadrerie) , é doença conhecida desde a mais a1ta antigüidade. 

Aristófanes já ~na!ava que cozinheiros examinavam a Hngua dos leitões a 

fim de verificar se debaixo delas não existiam "pedras". Desde então, a 

doença foi reconhecida nos animais (tanto no gado bovino como no porcino) 

e no homem. Nos meados do sécu10 XV1 (em 1558), Rum1er descreveu a 

existência de cisticercos no cérebro de um paciente que sofrera, em vida, de 

epilepsia (PESSÔA, 1988). 

NIETO, 1982, apresenta algumas notas históricas enfatizando a 

importância da cisticercose humana e animal. Aristóteles (384 - 322 aC) 

teria sido autor da primeira descrição da cisticercose suina e ParanoJi 

descreveria o primeiro caso de neurocisticercose (NC) humana. O nome 

Cysticercus foi dado por Linnaeus (1756) e Rudolphi (1809), pela afinidade 

do parasita por tecido conjuntivo, acrescentou a palavra cellulosae. Em 

1758, Unnaeus, denomina o verme aduJto como T.aeni.a so/i.um e um sécuJo 

depois, Kückenmeister,1855 e Leuckart, 1856, teriam demonstrado o ciclo 

biológico do parasita, por meio de experimentos em humanos e suínos. 

A cisticercose é causada pela forma larvária da Taenia solium, 

Cysticercus ce//u/osae, instalada em tecidos e órgãos de suinos (hospedeiro 
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intermediário) e acidentalmente de humanos. O homem é o único hospedeiro 

definitivo da T. solium, sendo o responsável pela manutenção desta zoonose e 

podendo infectar-se acidentalmente ao ingerir carne suína crua ou mal cozida 

contendo cisticercos viáveis (teníase), ou ainda, pela ingestão de ovos em 

água e alimentos contaminados (cisticercose), por maus hábitos de higiene ou 

em conseqüência de movimentos antiperistálticos ou vômito, quando portador 

do verme adulto (VAZ & LIVRAMENTO, 1996). 

BIOLOGIA 

O parasita pertence ao filo Platelminthes (verme chato), classe 

Cestoidea (hermafrodita, desprovido de tubo digestivo, corpo achatado 

dorsoventralmente em forma de fita composta de segmentos gerados a partir 

do escólex), ordem Ciclophy/lidea (único hospedeiro intermediário e oncosfera 

protegida por embrióforo não ciliado), família Taeniidae (escólex, útero em 

forma de tubo longitudinal mediano com ramificações laterais e poros genitais 

alternos), gênero Taenia (estróbilo constituído por grande número de proglotes 

e forma larvária com um escólex e vesícula caudal contendo líquido), espécie 

solium (rostro armado com dupla coroa de 24 a 32 acúleos) (apud VAZ, 1996). 

CICLO EVOLUTIVO DO PARASITA 

O parasita vive no intestino delgado humano e produz grande número 

de ovos que são armazenados nos úteros. Os ovos alcançam as fezes e o 

meio exterior quando os proglotes gravídicos se desprendem do estróbilo. 

Os proglotes podem ser eliminados intactos ou após liberarem os ovos que 

se dispersam no bolo fecal. Quando o hospedeiro intermediário apropriado, 

como o suíno na T. solium, ingere os ovos, as larvas (cisticercos) se 

desenvolvem nos tecidos. Após ingestão de carne suína com larvas viáveis, 

o cisticerco se desenvolve até verme adulto no intestino delgado do homem, 
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o hospedeiro definitivo (usualmente apenas um parasita em cada infecção) 

(HENRY, 1995). 

Na fase adulta o verme mede em média de 2 a 3 metros, podendo 

alcançar 9 metros. É constituído de um escólex pequeno, 1 mm de diâmetro, 

ligeiramente quadrangular e globoso, com quatro ventosas salientes, que 

auxiliam na fixação à mucosa intestinal. O rostro é pouco desenvolvido e 

armado com duas séries de acúleos. Em seguida, um colo curto e mais 

delgado e o estróbilo com 800 a 900 proglotes. As proglotes mais jovens, 

próximas ao colo sâo mais largas e as maduras, há um metro do escólex, 

são mais compridas. Nos anéis grávidos, o útero estará repleto de ovos, 30 

a 50 mil, apenas parte deles madura. Desde a ingestão da forma larvária até 

a postura de ovos decorre um período de 2 a 3 meses. A longevidade 

estimada do verme adulto é de duas décadas (apud VAZ, 1996). 

A fase embrionária é determinante na dinâmica da transmissão. Os 

ovos têm a forma subesférica, 30 - 40J.l de diâmetro, cor acinzentada, 

contendo em seu interior uma massa granulosa com três pares de acúleos, o 

embrião hexacanto ou oncosfera. Os ovos apresentam elevada resistência 

às condições ambientais (apud HENRY, 1995). A casca é espessa e 

estriada radialmente. A parede espessa de natureza quitinosa-cálcarea do 

ovo é parcialmente digerida pelo suco gástrico e no intestino delgado é 

liberado o embrião hexacanto que, ganhando a corrente circulatória por meio 

de seus acúleos, pode alcançar todos os tecidos e órgãos, onde se 

desenvolverá em cerca de três meses até a forma larvária (V AZ & 

LIVRAMENTO, 1996; apud VAZ, 1996). 

A fase larvária da T. sofium, Cysticercus ceflulosae, consiste de uma 

vesícula semi-transparente, contendo líquido e o escólex, formando um 

canal espiralado e uma cabeça ou rostro com quatro ventosas rodeando 

uma coroa dupla com 24 - 32 acúleos. A membrana da vesícula é a 

estrutura que interage diretamente com o hospedeiro e protege o escólex 

que evagina por ação de sucos biliares e pH neutro. Consiste de três 

camadas: tegumento, subtegumento e parênquima composto de um sistema 

complexo de canalículos em contato com o líquido vesicular que contém 
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sais, proteínas e glicose. A espessura da membrana de 70 a 100/1 e as, 

microvilosidades que aumentam cerca de 136 vezes a área total são 

importantes para funções da larva relacionadas ao meio ambiente, 

alimentação, excreção e evasão do sistema imunológico do hospedeiro 

(VAZ, 1996). 

Na dinâmica da transmissão da cisticercose animai e humana a1guns 

fatores estão envolvidos: fatoresextrinsecos (umidade, temperatura 

ambiente, agentes dispersos dos ovos), fatores sócio - econômicos (práticas 

de criação de suínos, comportamento alimentar, legislação, fiscalização e 

educação sanitária) e fatores intrínsecos (potencia1 biótico do parasita e 

~munidade naturaJ .eadquirida dos hospedeiros) (VAZ, 1.996). 

PATOGENIA 

As localizações mais freqüentes dos cisticercos no ser humano são 

músculos estriados, sistema ocular e sistema nervoso centra1 (SNC) , sendo 

.aforma nervosa, .neurocisticercose .(.NC), considerada .a .demaior 

importância clínica, com graves sintomas como epilepsia, quadros psíquicos 

e demenciais e aumento de pressão intracraniana, este último responsável 

pela elevada 1etalidade (MACHADO et a1., '1"988) . 

.De .modo .geraJ, ·os .parasitas .permanecem .por meses ·e .até ·anos.sem 

determinar processos importantes de lesão tecidual e nesse período potrQl 

se conhece sobre os antígenos excretados e secretados pelo cisticerco. 

'Quando da morte e degeneração 'do parasita, observa-se intensificação da 

resposta .imune .e .da .inflamação ·com .conseqüente .agressão teciduaJ, .que 

pode passar como branda até seqüelas irreversíveis ou morte (VAZ & 

LIVRAMENTO, 1996). 

A reação inflamatória desenvolve-se em voltado crsto, caracterizada 

.pela .presença-de . linfócitos , -pJasmócitos.e .eosinÓfiJos;e .é .responsável .por 

eventual destruição do parasita dentro de um nódulo calcificado. No entanto, 

o rigor da resposta inflamatória é muito variável conforme a fase evoll.Jtiva 

dos -cistfcercos . (SPINA..;FRANÇA,· 1969; 'DEl-BRUTO 'et ·al.,· 1988). -Na fase 
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inflamatória, são encontrados anticorpos em elevados níveis no líquido 

cefalorraquiano (LeR), correspondendo a marcadores de diagnóstico 

diferencial na vigência de sintomas neurológicos (VAZ. & LIVRAMENTO, 

1996). 

EPIDEMIOLOGIA 

Estima-se que cerca de 50 milhões de pessoas no mundo são 

portadoras de cisticercose, e cerca de 50 mil morrem todos os anos (CANTÚ 

& BARINAGARREMENTERIA, 1996). A cisticercose é considerada 

endêmica em regiões carentes como México, América Latina, Ásia, África, 

China e Indonésia. Na Europa, foi praticamente erradicada através da 

aplicação de leis sanitárias, educação sanitária e efetiva inspeção em 

matadouros. Ao c-Ontrário, no México e em outros países em 

desenvolvimento, persistem condições favoráveis para a manutenção do 

ciclo biológico: mais de 40% dos suínos consumidos no México são de 

origem de áreas onde o saneamento é precário e com inspeção inadequada 

de carnes para consumo humano (McMANUS, 1990; BRUCK et aI., 1991; 

VALDEZ et aI., 1994; WHITE, 1996). A cisticercose representa importante 

problema de Saúde Pública pela elevada incidência, devido à gravidade dos 

quadros clínicos e pela precariedade de recursos terapêuticos específicos 

(VAZ et aI. , 1990). É considerada um problema também nos Estados Unidos 

devido à imigração de indivíduos de origem de áreas endêmicas (GRISOLlA 

& WIEDERHOLT, 1982; SOUSA et aI., 1998; TOLEDO et aI., 1999). Supõe

se que no Brasil a alta taxa de infecção ocorra por práticas inadequadas de 

suinocultura predominantemente em áreas rurais (VIANNA et aI., 1986). 

Não há disponibilidade de dados sobre a situação real do complexo 

teníase-cisticercose em nosso país, mas pode-se inferir que deve ser 

endêmica em regiões carentes e de controle sanitário inexistente ou 

precário. As correntes migratórias, a longa evolução da infecção humana e a 

transmissão por ovos de T. solium indicam que casos de cisticercose 

possam ser encontrados, também, nos grandes centros urbanos e entre 
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grupos de boas condições sócio-econômicas (MACHADO et aI., 1988). 

No Brasil, a maioria dos estudos da cisticercose humana restringem-

se em centros especializados, sendo relatada particularmente nos estados 

de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A incidência de cisticercose 

tem sido considerada baixa no nordeste brasileiro, porém este fato se deve 

certamente à falta de diagnóstico da cisticercose (T AKA YANAGUI & 

JARDIM, 1983; MACHADO, 1987; SPINA-FRANÇA et aI., 1993; 

ALBUQUERQUE & GALHARDO, 1995). Os estados da Bahia, Maranhão, 

Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte são consideradas áreas 

com casos ocasionais de cisticercose (AGAPEJEV, 1996). Com a utilização 

de exames de imagem, o diagnóstico da cisticercose também vem sendo 

relatado nos estados do Paraná, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina (LIVRAMENTO comunicação pessoal). 

A partir de estudo soroepidemiológico realizado em Brasíiia, foi 

encontrada a freqüência de anticorpos anti-cisticercos em 5,2% de 1.122 

indivíduos estudados (VIANNA et aI., 1986). 

No Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo, no período de 7 anos (1979 a 1985), foram diagnosticados 

260 casos de cisticercose, correspondendo a 0,2% do total de pacientes 

atendidos no período (MACHADO et aI., 1988). 

A escassa divulgação dos dados obtidos no Serviço de Inspeção 

Federal e nos Laboratórios de Saúde Pública também contribuem para a 

ausência de um programa de controle dessa zoonose. Com o estudo 

realizado no Instituto Adolfo Lutz de São Paulo, de 1960 a 1989, avaliando

se portanto 30 anos, DIAS et aI., 1991, encontraram 0,5% de freqüência de 

presença de ovos de Taenia sp em amostras de fezes. Foi possível 

identificar a espécie em algumas amostras, 12,22% para r. solium e 87,80% 

para T. saginafa. 

VAZ. et aI., 1990, estudaram a freqüência de anticorpos anti-r. solium 

em 1.264 amostras de soro de indivíduos de cinco municípios do estado de 

São Paulo, observando a freqüência de positividade de 2,30%, 0,82%, e 

5,00% respectivamente para soros de 821 adultos e 243 crianças da 
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população geral e 200 pacientes adultos internados em hospital psiquiátrico. 

Em revisão de 34 casos de NC em crianças (15 meses a 13 anos), os 

exames de imagem mostraram-se mais efetivos na detecção dos cistos 

(positividade em 33 dos 34 pacientes), confirmados também pelos exames 

laboratoriais de fixação de complemento ou imunofluorescência, com 

positividade de 77% (20/26 pacientes) em LCR e 78% (18/32 pacientes) em 

amostras de soro (BRUCKet aI., 1991). 

BONAMETTI et aI., 1992, realizaram análise de 50 pacientes com 

epilepsia em três Serviços de Neurologia do Município de Londrina, Paraná 

e os resultados mostraram 34,0% de positividade em LCR e 20,0% em soro. 

LONARDON I et a!., 1996, realizaram inquérito sorológico em cinco 

municípios da região Norte do Estado do Paraná, mostrando que em 2.180 

indivíduos, 69 (3,2%) apresentaram títulos significativos de anticorpos anti

Cysticercus cellulosae. 

A letalidade da forma neurológica ainda é elevada, cerca de 20%, e 

acredita-se que o número de casos assintomáticos, não submetidos a 

critérios diagnósticos específicos, também seja elevado (VAZ et aI., 1990; 

SOUSA et aI., 1998). 

PROFILAXIA 

A Organização Mundial da Saúde recomenda as seguintes medidas 

para início de um programa de controle da teníase-cisticercose: a detecção e 

o tratamento de todos os casos de teníase e a melhoria das condições 

sanitárias, inclusive de educação; e para a prevenção de novos casos, o 

tratamento adequado de água e rações para animais, aliado a medidas de 

inspeção de alimentos de origem animal para consumo humano (MAHAJAN, 

1982; DIAS et aI. , 1991). Considerando que as principais medidas de 

controle do complexo teníase-cisticercose são o diagnóstico e tratamento do 

portador do verme adulto, fiscalização das criações de suínos e condições 

sanitárias que impeçam a contaminação fecal da água e alimentos pode-se 

afirmar que a cisticercose é antes de tudo um problema sanitário 
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perfeitamente evitável (VAZ., 1996). 

ASPECTOS CLíNICOS 

A NC ora se apresenta como afecção aguda grave 

(meningoencefalite, edema cerebral, bloqueio ventricular, amolecimento 

isquêmico por endarterite), ora como subaguda ou crônica (especialmente 

as formas convulsivas puras). Em muitos casos não ocorre a reação 

inflamatória em volta do cisticerco evidenciando a imuno-tolerância 

desenvolvida pelo hospedeiro (CANELAS, 1962). As manifestações clínicas 

causadas pela T. solium dependem não somente da localização, mas 

também do número de parasitos e de seu estágio de desenvolvimento e de 

características individuais do paciente (NEVES, 1987). 

Os modelos fisiopatogênicos de infecção do SNC são: sistêmicos com 

comprometimento da barreira hemato-encefálica, modelo local no qual a 

defesa depende apenas de recursos imunológicos do SNC e o modelo 

intermediário (misto). A NC é o melhor exemplo do modelo local com surtos 

de agudização ocorrendo quando da morte e degeneração do parasita, com 

liberação maciça de antígenos, quadro clínico meningítico e exacerbação da 

resposta imune detectada no LCR (SPINA-FRANÇA et aI., 1993). 

SOTELO et aI., 1985, classificaram a cisticercose de acordo com a 

fase do parasita em forma ativa e inativa. Na forma inativa podem 

predominar as imagens de cistos calcificados. Na forma ativa observa-se, 

nos exames de imagem, reação inflamatória em torno do cisticerco 

(FLlSSER et aI., 1988). 

A partir da análise de exame de imagem realizada por tomografia 

computadorizada (Te) de pacientes tratados com praziquantel, procurando

se estabelecer correlação entre as imagens observadas na TC e a evolução 

biológica dos cisticercos, foi proposta uma nova classificação: tipo I que não 

apresenta alterações no exame de imagem, tipo 11 em que ocorre a presença 

de cistos íntegros; tipo 111 em que há ocorrência de cistos em fase de 

degeneração e resposta inflamatória; tipo IV em que são encontrados cistos 
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calcificados e tipo V, chamado de misto, em que são encontrados cistos em 

diferentes estágios de evolução (MACHADO et aI., 1990). 

TRATAMENTO 

É especialmente para evitar a agressão ao SNC que se justificam 

tentativas de terapêutica dirigidas diretamente ao parasita na cisticercose, 

além da finalidade de desencadear o menor número possível de episódios 

de reação inflamatória, na medida em que ocorre morte e degeneração de 

todos os parasitas (SPINA-FRANÇA & NÓBREGA, 1981). 

No final da década de 1970, foi introduzido o praziquantel no 

tratamento medicamentoso da NC, o qual tem-se mostrado satisfatório em 

certas formas da doença (LIVRAMENTO, 1987). A utilização do 

praziquantel, medicamento capaz de interferir nas condições biológicas do 

parasita, pode provocar o aparecimento do fenômeno de exacerbação da 

síndrome do LCR na NC, assim como o rompimento das vesículas do 

cisticerco durante intervenções neurocirúrgicas, resultando em aparecimento 

de pleocitose e eosinofilorraqia. O uso concomitante de corticóides, diminui 

este tipo de crise (SPINA-FRANÇA e REZENDE, 1982; MACHADO, 1987; 

COOK, 1988; ROLFS et aI., 1995). 

O albendazol, outra droga parasiticida, apresenta vantagens 

econômicas no tratamento (MACHADO, 1988). TAKAYANAGHI & JARDIM, 

·1992, em estudo comparativo utilizando os dois fármacos, demonstraram 

ligeira vantagem da utilização do albendazol em relação ao praziquantel na 

redução total de cistos identificados pela tomografia computadorizada (88% 

vs.50%). 

Dependendo da localização e do número dos cisticercos presentes no 

homem o tratamento cirúrgico pode ser recomendável. Entretanto, é um 

procedimento de risco, devendo a análise de benefícios ser clinicamente 

estabelecida (NEVES, 1987). 
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DIAGNÓSTICO 

o diagnóstico da NC é difícil devido aos sintomas polimórficos, 

semelhantes a outras afecções do SNC, principalmente nas fases áe 

reagudização do processo imune-inflamatório. O diagnóstico da NC é 

baseado em critérios clínicos e laboratoriais, além de diagnóstico 

radiológico. 

Exames Radiológicos 

A tomografia axial computadorizada (TC) e a ressonância magnética 

nuclear (RMN) são métoáos eficientes para visualização e iocalização dos 

cisticercos em todas as fases da doença, bem como da resposta 

inflamatória que os circunda, mas são técnicas muito caras e inacessíveis 

para a maior parte da população atingida (DIAZ et aI., 1992). 

Por meio áe TC e RMN é possível avaliar a morfologia do cisticerco, 

atividade e a natureza da resposta inflamatória. Os exames de 

neuroimagem permitem seguir o curso natural da doença, além das 

modificações clínicas ou tratamentos cirúrgicos (OVERBOSCH, 1992; 

LIVRAMENTO et aI., 1993; GARCIA et aI., 1994). 

Exame Anatomopatológico 

Os nódulos subcutâneos, eventualmente encontrados nos pacientes, 

permitem que se proceáa facilmente a biópsia e exame h istopatológico. A 

confirmação de cisticercose subcutânea pode ser elemento importante no 

esclarecimento de quadros neurológicos (REY, 1991). 

Na análise de 64.911 protocolos de exames anátomo-patológicos em 

Brasília, o diagnóstico da cisticercose foi observado em 30 (0,05%) casos, 

sendo que em 27 (90,0%) destes os cistos estavam nos tecidos músculo

cutâneo-mucoso, 1 (3,3%) no gânglio e 2 (6,7%) no Sistema Nervoso 

Central (VIANNA et aI., 1991). 
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Em alguns casos, o diagnóstico é feito somente durante cirurgia ou 

necrópsia (SPINA-FRANÇA, 1962; MONTENEGRO et aI. , 1994). 

Aplicação da Biologia Molecular 

Técnicas de biologia molecular podem ser utilizadas para se verificar 

a reatividade cruzada que existe entre as Taenias. A obtenção de proteínas 

recombinantes podem auxiliar e servir de fonte alternativa de antígenos com 

utilização em diagnóstico. 

Alguns autores estudaram o potencial uso de proteínas recombinates, 

em vacinação. JOHNSON et aI., 1989 com a extração de mRNA da T. ovis 

em experimentos preliminares, demonstraram maior reatividade dos 

antígenos de massa molecular encontrados entre 47-52kD. Os genes 

extraídos desta região foram utilizados para triagem da biblioteca genômica. 

As proteínas de fusão (GST -45S e GST-45W) foram ensaiadas para verificar 

a indução de imunidade em ovelhas, gerando imunidade parcial contra a 

infecção por T. ovis, descrevendo-se pela primeira vez a identificação de um 

antígeno recombinante para cisticercos. 

FISHER et aI., ·1994, obtiveram o cONA de T. crassiceps, expresso 

em lambda gt 11, em que os primeiros clones foram submetidos à triagem 

com soro de coelho anti-T. solium e anti-T. saginata. Verificaram que 22 

clones expressaram a proteína de fusão j3-galactose (com peso molecular de 

aproximadamente 118-; 32kD), e foram reagentes para anticorpos da classe 

IgG. Dos 22 clones, 15 foram subclonados em plasmídeos pGEX-2T 

(modificado) e pT7T3a. 19 e a seqüência de cDNA pôde ser determinada em 

4 e 5 clones, respectivamente. 

Em veterinária, a cisticercose bovina causada pela T. saginaéa 

também apresenta-se como grande problema. Com a obtenção de cDNA de 

T. crassiceps, foi possível o diagnóstico da cisticercose, no qual com a 

clonagem e expressão da sequência homóloga de cDNA da T. crassiceps

obteve-se o antígeno TcA2:-MBP, uma proteína recombinante de 10kD que 

foi ensaiado em ELISA, e reagiu com soro de gado infectado 
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experimentalmente com T. saginata, mostrando a possibilidade de uso de 

antígenos recombinantes no diagnóstico da cisticercose bovina (ZARLENGA 

at aL, 1994). 

CHAPMAN et aI., 1995, utilizaram sondas específicas, que auxiliaram 

na diferenciação de ovos de T. solium e T. saginata pela amplificação de 

DNA de ovos ou proglotes encontrados em amostras de fezes. 

TOLEDO et aI., 1999, descreveram a obtenção de um antígeno 

recombinante de cisticercos de T. crassiceps denominado KETc7, que 

apresentou um grande potencial em vacinação experimental de 

camundongos Balb/c infectados experimentalmente. Este peptídeo sintético 

parece ser um forte candidato a ser utilizado em vacinação para a 

cisticercose suína, mas ainda precisa ser avaliado. 

CHUNG et aI., 1999, clonaram um antígeno de 10kD de T. solium que 

foi utiiizado no diagnóstico da NC. Este antígeno mostrou 73% de homologia 

com o antígeno de 10kD de T. crassiceps . .A. proteína recombinante mostrou 

sensibilidade de 97% e especificidade de 98% em imunoblot na análise de 

219 amostras de soro de pacientes com NC. 

Métodos Imunológicos de Diagnóstico 

Os métodos imunológicos de diagnóstico da NC têm sido amplamente 

aplicados, já que, em função da localização do parasita, há restrições para o 

diagnóstico direto (VAZ & LIVRAMENTO, 1996). 

Pesquisa de Antígenos 

A pesquisa de antígenos ampliaria as perspectivas de diagnóstico da 

NC, com aumento de sua sensibilidade, uma vez que os antígenos, 

principalmente de excreção e secreção, apareceriam antes da produção de 

anticorpos. Entretanto, as técnicas para detecção de antígenos requerem 

melhor avaliação e ainda não estão disponíveis na rotina laboratorial (VAZ & 

LIVRAMENTO, 1996). 
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A detecção de antígenos na cisticercose humana tem sido descrita 

utilizando técnicas de aglutinação, cromatografia líquida de alta pressão 

(HPLC), e ensaios imunoenzimáticos por imunoblot e ELISA com uso de 

anticorpos monoclonais e policlonais. 

TELLEZ-GIRON et aI., 1987, demonstraram que 59% de 17 amostras 

de LeR de pacientes com NC continham antígenos, detectados pela técnica 

de Dot-ELlSA e 77% por ELISA. Caracterizaram por SDS-PAGE e imunoblot 

o antígeno protéico de massa molecular de 66kD. 

VELASCO-CASTREJÓN et aI., 1989, detectaram antígenos de T. 

solium em 88% de 215 amostras de LCR de pacientes com NC utilizando a 

técnica de aglutinação de partículas de látex adsor.tidas com 

imunoglobulinas anti-líquido vesicular, anti- excreção/secreção e anti-extrato 

total de cisticercos de T. solium. Os autores obtiveram maior positividade 

empregando soro anti-líquido vesicular. 

ESTRADA et aI., 1989, identificaram dois antígenos de peso 

molecular de 190 e 230kD, presentes no LCR de 14 das 18 amostras de 

pacientes com suspeita de NC, correspondentes aos antígenos com mesmo 

peso molecular presentes no líquido vesicular do cisto. 

CHOROMANSKI et aI., 1990, detectaram antígenos larvais em 

amostras de LCR de pacientes com suspeita de NC, utilizando HPLC. As 

amostras de LCR fracionadas revelaram 6 diferentes picos, que foram 

ensaiados por ELISA. Em 44 das 79 amostras de LCR foram identificados 

antígenos de peso molecular de 110kD no pico 2 e em 23 destas 44 

amostras também foram revelados antígenos no pico 1 (> 400kD). 

Na teníase humana, os antígenos de T. solium puderam ser 

identificados em amostras de fezes, que após purificação por HPLC, 

mostraram ser uma proteína de 60kD. Esta proteína foi reativa no imunoblot, 

quando ensaiada com anticorpo policlonal anti-T. solium. A proteína isolada 

pareceu ser o maior componente antigênico encontrado em fezes contendo 

ovos de T. solium. Os autores sugerem a obtenção de antígenos de 

secreção/excreção a partir de cultivo do verme adulto. No entanto, a 

manutenção da T. solium "in vitro" não é exeqüível (MAASS et aI., 1992). 
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A dificuldade de detecção de antígenos larvais em LCR pode estar 

relacionada à baixa concentração dos mesmos, degradação antigênica ou 

liberação de antígenos desconhecidos. 

Em veterinária, técnicas para a detecção de antígenos de 

secreção/excreção também poderá proporcionar uma melhor correlação com 

a presença de parasitas viáveis, já que as técnicas para a detecção de 

anticorpos anti-cisticercos propostas como alternativa à inspeção de carnes 

não distingue a atividade dos cistos (viáveis ou não viáveis) (FLlSSER et aI., 

1989; BRANDT et alo, 1991; DRAELANTS et alo, 1995a; ONYONGO-ABUJE 

eí aI., 1996; FAN et aI., 1997). 

/1. pesquisa de antígeno permanece como área de investigação de 

interesse na NC (VAZ. & LIVRAMENTO, 1996). 

Aplicação de Anticorpos Monoclonais 

Os anticorpos monoclonais podem representar uma importante e 

potente ferramenta no auxílio ao diagnóstico da cisticercose humana e 

animal. 

A obtenção de antígenos purificados utilizando anticorpos 

rnonoclonais conjugados a coluna de afinidade de Sepharose foi proposta 

por NASCIMENTO et aI., 1987. Os autores utilizaram uma proteína de 

escólex de T. solium, obtendo-se ao final três diferentes antígenos que foram 

utilizados em ELISA para a pesquisa de anticorpos anti-T. solium em 

pacientes com NC. 

Para o diagnóstico da cisticercose humana, o anticorpo monoclonal 

anti- T. saginata foi utilizado na detecção de antígenos em LCR de pacientes 

com NC (CORREA et alo, 1989) e em amostras de soro de suínos com 

cisticercose (RODRIGUEZ-del-ROSAL, et aI. , 1989). 

Utilizando-se anticorpos monoclonais, cisticercos de T. saginafa e T. 

solium foram reconhecidos em sua porção carboidrato, presente na 

superfície do parasita. Foram encontradas também glicoproteínas em soro 

de hospedeiros infectados (PARKHOUSE & HARRISON, 1989). 
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HARRISON et alo, 1989, obtiveram um anticorpo monoclonal reativo 

contra um epítopo composto de glicoproteínas encontrado na superfície e 

em secreções de cistos de T saginata. Este anticorpo monoclonal foi 

utilizado em ELISA para detectar antígenos em soro de animais infectados. 

BRANDT et alo, 1992, obtiveram dois clones que apresentaram 

reatividade cruzada na identificação de antígenos circulantes em soros de 

humanos e suínos infectados por T. solium. 

Anticorpos monoclonais também foram avaliados por CHANG-YUAN 

et alo, 1992, na detecção de antígenos circulantes em 116 amostras de LCR 

de pacientes com NC, sendo que em 97 amostras foi possível a detecção 

de antígenos circulantes. Os resultados sugerem que a pesquisa de 

antígenos circulantes utilizando anticorpos monoclonais pOde auxiliar no 

diagnóstico da cisticercose. 

DRAELANTS, et alo, 1995b, utilizando anticorpos monoelonais para T. 

saginata caracterizaram as faixas de peso molecular de >200kO e 40-60kO 

para antígenos de T. saginafa, além da aplicação dos anticorpos 

monoclonais em testes imunohistoquímicos. Pela técnica de Dot-ELlSA com 

anticorpo monoclonal anti-T. saginata, observaram reatividade cruzada em 

soro de suínos infectados com cisticercose, sugerindo a possível utilização 

dos mesmos anticorpos monoelonais para o estudo da eisticereose suína. 

Pesquisa de Anticorpos 

Os métodos imunológicos para detecção de anticorpos anti-T solium 

em LeR desenvolveram-se no início do século, desde reações de 

precipitação, e a reação de fixação de complemento (RFC) padronizada para 

soro de animais por WEINBERG, em 1909 na França. MOSES em 1911, 

utilizando a RFC, demonstrou a presença de anticorpos anti-T solium em 

amostras de LCR, sendo este o primeiro teste a ser utilizado 

sistematicamente no diagnóstico da cistieercose (LIVRAMENTO et a!., 

1993). 

LANGE, 1940, e SPINA-FRANÇA, 1956, já demonstraram a 
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importância da NC em nosso meio e o valor do exame do LCR no 

estabelecimento do diagnóstico e na avaliação da eficácia de medidas 

terapêuticas utilizadas. Desde então, o desenvolvimento de métodos e a 

detecção de outros marcadores têm contribuído para a compreensão de 

vários dos fenômenos imunobiológicos dessa complexa relação parasita

hospedeiro. As técnicas de hemaglutinação indireta, imunofluorescência 

indireta, radioimunoensaio e testes enzimáticos como o ELISA e imunoblot 

são empregadas no diagnóstico. Esses dois últimos ensaios apresentam 

vantagens técnicas quando comparadas as técnicas de radioimunoensaio 

que estão sujeitas aos riscos operacionais (MOHHAMAD ei aI., 1984, BASSI 

et aI., 1991; LIVRAMENTO et aI., 1993; VAZ et aI., 1997). 

Considerando que o diagnóstico clínico da cisticercose sempre é um 

problema devido à variedade e não especificidade dos sintomas 

apresentados pelo paciente, um rápido e simples diagnóstico é necessário, 

para acompanhamento epidemiológico da doença. Por esta razão, os 

testes imunológicos são importantes tanto para o diagnóstico como para 

estudos epidemiológicos, principalmente quando não há disponibilidade de 

exames de imagem (ESPINOZA et aI., 1986; PAMMENTER et ai., 1987; 

KUNZ et aI., 1989). 

De todos os exames disponíveis, o que fornece maior número de 

elementos para o diagnóstico, é o exame de LCR, uma vez que a 

cisticercose determina freqüentemente alterações do LCR, com 

características que sugerem processo inflamatório crônico (REY, 1991). 

Apesar dos testes imunológicos utilizados para o diagnóstico da 

cisticercose terem sido bastante desenvolvidos, ainda apresentam falhas, 

seja pela falta de sensibilidade ou de especificidade, ou de ambas. 

Resultados falso-positivo ou falso-negativo em amostras de soro de 

pacientes infectados por cisticercos, têm sido observados. Muitos motivos 

podem ser atribuídos a estes resultados, como a não resposta do paciente e 

preparações inadequadas de antígeno (NASCIMENTO et aI., ·1987, ITO et 

aI., 1998). 

O custo e o tempo desprendido para a realização dos testes são 
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fatores importantes e determinantes no desenvolvimento dos mesmos. A 

técnica de imunoblot é cara e compiexa, inadequada a grandes rotinas, 

especialmente em países em desenvolvimento em que a cisticercose é 

endêmica (PLANCARTE et aI., 1994). 

Um dos aspectos importantes nesses testes é a escolha do antígeno 

adequado para obtenção de melhor eficiência diagnóstica, já que a utilização 

de preparações antigênicas não purificadas podem apresentar reatividade 

inespecífica ou cruzada, principalmente em amostras de soro de paciente 

com outras parasitoses. 

Diversos autores já descreveram a utiiização de preparações 

antigênicas purificadas ou deslipidadas, sem melhoria do desempenho dos 

testes (ESPINOZA et aI., 1982; MOHAMED et aI., 1984; ESPINOZA et aI., 

1986). Estudos recentes demonstraram a importância da utilização de 

extratos purificados principalmente das frações glicoprotéicas, nos ensaios 

imunológicos para a detecção de anticorpos anti-T. so/ium (GROGL et aI., 

1985; ESPINOZA et aI., 1986; TSANG et aI. 1989; FELDMAN et aI., 1990, 

ITO et aI., 1998, BUENO et aI., 2000). 

Os parasitas possuem abundantes glicoproteínas em sua membrana 

de superfície, encontradas em diferentes estágios de desenvolvimento, 

assim como também no líquido vesicular das larvas. As glicoproteínas são 

fortemente imunogênicas e podem ser utilizadas para o desenvolvimento de 

testes imunoiógicos de diagnóstico. As proteínas de superfície dos parasitas 

parecem estar envolvidas na resistência ou susceptibilidade do ataque do 

hospedeiro ao parasita. Entretanto, pouca informação está disponível a 

respeito da natureza bioquímica e identificação imunológica dessas 

glicoproteínas (LANDA et aI., 1994). 

PARKHOUSE & HARRISON, 1987, analisaram as proteínas 

especificamente associadas à superfície das T. solium, T. saginata e T. 

crassiceps, com o uso das técnicas de marcação direta, por meio de coluna 

de cromatografia de afinidade com lentil-Sepharose 4B e SDS-PAGE. Dois 

tipos de extratos antigênicos foram analisados, adsorvidos e não 

adsorvidos à coluna de lentil. Os resultados demonstraram que a maior 
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parte dos antígenos de superfície eram glicoproteínas. 

TSANG et aI., 1989, caracterizaram um grupo de glicoproteínas de 

T. solium, utilizando a técnica de coluna de afinidade de lentil-Iectina, para 

o diagnóstico da cisticercose humana. Pelo teste de imunoblot, sete 

frações foram mais comumente reconhecidas pelos soros de pacientes 

com cisticercose: as GP50kD, GP42-39kD, GP24kD, GP21 kD, GP18kD, 

GP14kD e GP13kD, em que as GP42kD e GP24kD foram as mais 

freqüentes. Foram obtidas especificidade de 100% e sensibilidade de 98% 

nos testes realizados. 

Utilizando-se glicoproteínas de T. solium em EliSA e imunoblot, 

amostras de saliva e soro de pacientes com NC foram comparadas quanto à 

presença de anticorpos. Nas amostras de saliva, as frações mais 

reconhecidas foram as GP42kD, seguida da GP13kD e GP50kD, enquanto 

que as menos observadas foram as GP18kD e 14kD (FELDMAN et ai., 

1990). 

BAUMEISTER et aI., 1992, realizaram estudo comparativo da fração 

glicolipídica encontrada em T. sOlium, T. saginata e T. crassiceps. Os 

autores observaram padrões diferentes entre as espécies, devido à 

hetorogeneidade dos Iipídeos. Em sorologia, demonstrou-se a mesma 

reatividade com soro normal de camundongo, soro de animais infectados e 

com anticorpo monoespecífico e com anticorpo policlonal contra 

componentes de T. crassiceps (DENNIS & WIEGANDT, 1992). 

Com a proposta de purificação e parcial caracterização estrutural 

destas glícoproteínas na superfície de T. solium, utilizando extrato total 

fracionado com Concanavalina A por cromatografia de afinidade, foram 

obtidas seis frações de pesos moleculares de 180kD, 103kD, 96kD, 68kD, 

55kD e 45kD; e a fração de 55kD foi encontrada na maior parte da superfície 

do cisto, além de corresponder a cadeia pesada da imunoglobulina IgG de 

suínos pelo imunoblot (LANDA et aI., 1994). 

PLANCARTE et aI., -1994, empregando as técnicas de ELISA e Oot

blot demonstraram a reatividade de uma glicoproteína, a GP24 (TSANG et 

aI., 1989) em amostras de LeR e soro no diagnóstico da NC. A GP24 foi 
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obtida a partir da purificação por SDS-PAGE, sendo o eluato utilizado na 

imunização de coelhos e os soros imunes somente reconheceram esta 

fração. A utilização da GP24 em ELISA e Dot-blot foi bem sucedida e pode 

facilitar o diagnóstico da NC. 

RODRIGUEZ-CANUL et aI., 1997, utilizaram glicoproteínas obtidas 

do extrato total de T. solium (TSANG et aI., i 989) em imunoblot para a 

pesquisa de anticorpos no diagnóstico da NC, apresentando 95% de 

sensibilidade. A sensibilidade de cada GP foi para GP50 - 84%, GP42-39 -

91,2%, GP24 - 91,2%, GP21 - 66%, GP18 - 14%, GP14 - 50,8% e GP13-

73,6%. Todas as amostras apresentaram resultado positivo com o antígeno 

g!icoprotéico, inclusive duas amostras que foram negativas quando 

ensaiadas com o antígeno total de T. solium e reconheceram as GP50, 

GP18, GP14 e GP13. 

Com o uso de cromatografia de focalização isoelétrica de cistos de 

T. solium, foram isoladas duas frações F16 e F17, que não apresentaram 

reatividade cruzada com amostras de soro de pacientes com outras 

parasitoses, avaliadas por ELISA. Esses dados sugerem que essas frações 

apresentem maior especificidade para o diagnóstico da cisticercose (KO & 

NG, 1998a/b). 

ITO et aI., 1998, por meio da técnica de focalização isoelétrica, 

obtiveram frações glicoprotéicas mais específicas do que as obtidas por 

purificação em colunas de cromatografia (TSANG et aL, 1989). 

Considerando mais específicas as frações encontradas no pico 19 (pH 9,2) 

e pico 18 (pH 9,4), os autores observaram que as frações obtidas do 

antígeno total ou de líquido vesicular contém pelo menos três grandes 

faixas de peso molecular entre 10 a 26kD, com vantagem de apresentarem 

baixa reatividade cruzada com outros parasitas, especialmente 

Echinococcus spp. A utilização das glicoproteínas também apresentam a 

vantagem de possibilitar a obtenção de componentes específicos. 

Mais recentemente, ITO et aI., 1999, demonstraram a utilização de 

glicoproteínas para o diagnóstico da cisticercose suína. Todas as amostras 

de soro analisadas apresentaram similar padrão de reatividade com as 
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bandas de 10 e 26kD. 

UTILIZAÇÃO DE ANTíGENO HETERÓLOGO 

A dificuldade no estudo de testes imunológicos de aplicação na NC é 

a obtenção de parasitas de suínos naturalmente infectados, dos quais 

obtém-se o antígeno de T. solium, devido à falta de homogeneidade que os 

lotes apresentam e pela menor quantidade deste tipo de antígeno. 

Em 1962, foram obtidos cisticercos de Taenia crassiceps cepa ORF 

(Ontario Research Foundation), cestóideo de raposas. Os cisticercos são 

de fácil manutenção em laboratório, mantidos em peritôneo de 

camundongos (FREEMAN, 1962; DORAIS, 1969). 

A forma larvária caracteriza-se por reprodução assexuada por 

brotamentos a partir da membrana. Devido às suas propriedades biológicas 

é um importante modelo de laboratório pelas possibilidades de efetuar 

estudos sobre a interação hospedeiro-parasita e de preparações 

antigênicas utilizadas no diagnóstico imunológico e como possível 

constituinte de produto vacinal (SIEBERT et aI., 1980; LARRALDE et aI., 

1990; VAZ, 1993; ANDRADE et aI., 1996). 

A análise dos extratos antigênicos de T. crassiceps por SDS-PAGE, 

identificou 19 peptídeos de membrana de peso molecular entre (245 a 

24kD) e em líquido vesicular identificou 26 peptídeos (200 a 22kD), em que 

cerca de 50% das frações eram constituídas de glicopeptídeos (VAZ, 

1993). 

V AZ. et aI., 1997, verificaram a reatividade cruzada entre os 

antígenos de líquido vesicular de T. crassiceps (LV-Tcra) e o extrato de 

cisticercos de T. solium, utilizando amostras de LCR de pacientes 

portadores de NC. Por imunoblot, verificou-se que os peptídeos de 72-

68kD e 95-92kD eram imunodominantes no extrato LV-Tcra. Assim, foram 

padronizados os testes Dot-ELlSA (VAZ. et aI., 1996) e hemaglutinação 

indireta (FERREIRA et aI., 1997), utilizando esse antígeno com resultados 

comparáveis ao uso de antígeno homólogo. A reatividade cruzada 
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observada entre os extratos antigênicos confirmou que os parasitas 

apresentam importantes epítopos, presentes em concentração suficiente 

para serem usados como fonte alternativa de antígenos em testes 

imunológicos para detecção de anticorpos em amostras de LCR na NC. 

O antígeno de cisticercos de T. crassiceps pode também substituir o 

uso do antígeno de T. solium no diagnóstico da cisticercose suína. O 

antígeno heterólogo de T. crassiceps foi utilizado na análise de 628 

amostras de soros de suínos por meio de ELISA; e destas, 195 amostras 

foram ensaiadas no imunoblot. No ELISA foram obtidas sensibilidade de 

76,9% e especificidade de 97%. O imunoblot revelou sensibilidade de 

100% e especificidade 96,7% e para o diagnóstico da cisticercose suína 

foram considerados peptídeos específicos os de peso molecular de 68-

72kD, 36-39kD, 23-25kD, 22kD, 21 kD, 19-20kD, 17-18kD, 15-16kD e 14kD 

(PINTO,1998). 

Recentemente, BUENO et aI. , 2000, demonstraram a especificidade 

dos peptídeos de 131kD, 121kD, 109kD, 74kD e < 62kD (62kD, 55kD, 

47kD, 41kD, 39kD, 35kD, 30kD, 28kD, 25kD, 22kD, 19-13kD, e 12kD), para 

o antígeno LV-Tcra por meio de imunoblot aplicado a amostras de LeR e 

plasma de pacientes com NC. Os autores indicam a importância de 

purificar os peptídeos imunodominantes (19 - 13kD, 109kD, 55kD e 45kD) 

no antígeno LV-Tcra para empregá-los em testes rápidos como o ELISA 

que se mostra de alta inespecificidade frente a soros de outras parasitoses, 

quando se utiliza o antígeno bruto. 

Não há na literatura citações sobre estudos utilizando antígenos 

glicoprotéicos obtidos de T. crassiceps para o diagnóstico da NC. 
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PROPOSiÇÃO 

Considerando a importância de obtenção de antígenos específicos 

para o emprego em testes imunológicos: 

o objetivo deste trabalho foi a obtenção e caracterização das 

frações antigênicas purificaàas de cisticercos de Taenia crassiceps, além 

da analise quanto à eficiência na detecção de anticorpos específicos em 

amostras de líquido cefalorraquiano de pacientes com neurocisticercose. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

1. OBTENÇÃO DE CISTICERCOS de Taenia crassiceps 

Foi estudado o antígeno obtido a partir da forma larvária de T. 

era ssieeps , cepa ORF (FREEMAN, 1962), cedida gentilmente em 1989, 

pelo Prof. Dr. Carlos Larralde do Instituto de Investigaciones Biomédicas da 

Universidad Nacional Autonoma de México. Desde 1990, a cepa vem sendo 

mantida por passagens intraperitoneais, a cada 90 dias, em camundongos 

fêmeas BAlB/c de 8 a 12 semanas de idade. 

Os parasitas foram mantidos por inoculação intraperitoneal de 5 a 10 

vesículas pequenas (sem brotamentos visíveis), em suspensão com volume 

mínimo (cerca de 200JlI) de solução salina tamponada com fosfatos 0,01 M 

pH 7,2 (PBS). A inoculação foi feita com o auxílio de agulhas hipodérmicas 

de calibre 25 x 7 mm. 

Após noventa dias, os animais apresentando aumento de volume 

peritoneal foram sacrificados e retirados os cisticercos, que foram lavados 

exaustivamente com água destilada e após com solução salina, sendo 

desprezados aqueles em fase de degeneração ou calcificação. 
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2. EXTRATOS ANTIGÊNICOS 

2.1. LÍQUIDO VESICULAR DE Taenia crassiceps (LV-Tcra) 

Os cisticercos íntegros foram rompidos com auxílio de bastão de 

vidro e centrifugados a 15.000 x g, durante 10 minutos a 4°C. Foi retirado o 

sobrenadante e estocado, repetindo-se o processo com o sedimento. Os 

sobrenadantes foram reunidos e submetidos ao tratamento por ultra-som 

(Ultrasonic Power Unit - MSE, USA) em 4 ciclos de 30 segundos a 1 mA e 

20kHz, em banho de gelo. A mistura foi centrifugada duas vezes a ·1 0.000 

x 9 durante 30 minutos a 4°C e o último sobrenadante constituiu o extrato 

antigênico LV-Tcra. Ao antígeno obtido foi adicionado inibidor de proteases 

fenil-metil-sulfonil-f1uoreto (PMSF Sigma Chem. Co., USA), na concentração 

final de 4 x 10-1 mM e, então, dividido em alíquotas e conservado a -20°C. 

(VAZ et aI., 1997) 

2.2. ANTíGENO Concanavalina A (ConA-Tcra) 

Os parasitas foram exaustivamente lavados por sedimentação em 

PBS contendo inibidores de proteases PMSF (Sigma Chem. Co., USA) e 

iodoacetamina (Sigma Chem. Co., USA). Os cisticercos foram 

homogeneizados (homogeneizador do tipo Porter PYREX Laboratory 

Glassware, Corning, USA), em banho de gelo, utilizando-se 20ml de PBS. 

O extrato foi submetido a tratamento por ultra-som 20khz e 1 mA, por quatro 

períodos de 60 segundos, em banho de gelo e então centrifugado a 15.000 

x g por 30 minutos. O sobrenadante obtido foi novamente centrifugado e 

foram adicionados inibidores de proteases PMSF e iodoacetamina, na 

concentração de 100/-1g (O,25mM). O extrato total salino foi dividido em 

alíquotas e conservado a -20°C. 

O antígeno total foi passado em coluna de filtração em gel (PO-10 

Sephadex G-25M) e posteriormente purificado por cromatografia de 

afinidade em coluna ConA-Sepharose 4B (Pharmacia Fine Chemicals). O 
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material foi aplicado à coluna, equilibrada com tampão Tris/HCI pH 7,4 (NaCI 

O,5M e Tris O,05M), e eluído com solução aifa-metil-manopiranosídeo O,2M. 

O pico protéico foi detectado por espectrofotometria a 28011m e concentrado 

por ultrafiltração em membrana YM-1 ° (AMICON). 

2.3. ANTíGENO PURIFICADO GLlCOPROTÉICO (GP-Tcra) 

o antígeno LV-Tcra foi concentrado em membrana YM-10 (AMICON) 

e purificado com auxílio de equipamento Prep-Cell modelo 491 (Bio Rad 

Laboratories Inc., Califórnia, EUA), em que na montagem e utilização do 

equipamento, foram seguidas as recomendações do fabricante. 

Foram utilizados 20ml de solução de acrilamida a 12%, colocados 

em volta do cilindro de porcelana até alcançar 7,5cm e coberto com 

butanol e deixado em repouso durante 2 horas a temperatura ambiente. 

Após a polimerização do gel de separação, o butanol foi retirado e o gel foi 

exaustivamente lavado com água destilada, sendo coberto por tampão de 

corrida e deixado durante a noite em temperatura ambiente. O tampão de 

corrida foi retirado e montado o gel de empilhamento a 4% até alcançar 

2,Ocm. Após a polimerização, o extrato antigênico LV-Tcra contendo 

14mg/ml de proteína foi tratado em tampão de amostra 2 vezes 

concentrado '11'1 (1 ml de antígeno + 1 ml de tampão) e foi aquecido durante 

5 minutos a 100°C em banho fervente e aplicado no gel. A corrida 

eletroforética foi feita nas condições de 40-50mA/240 - 300V. Após 3 horas 

de corrida, as frações protéicas foram eluídas (1,Oml) e começaram a ser 

recolhidas em tubo (2,Omlltubo). Após a coleta das frações, foi realizada 

detecção dos picos protéicos em espectrofômetro em comprimento de 

onda 280"m e analisadas as densidades ópticas. As frações foram 

processadas individualmente em SDS-PAGE a 12%, para obtenção 

somente das frações que apresentassem as faixas de peso molecular de 

18 e 14kD. As frações que possuíam estas faixas de peso molecular foram 

reunidas e dialisadas por 48horas em tampão bicarbonato de amônia 

0,01 M e depois mais 24 horas em tampão PBS pH 7,2. O antígeno foi 
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concentrado em polietilenoglicol 8000 (Sigma Chem. Co., USA), obtendo-se 

o extrato antigênico giicoprotéico de T. crassíceps, GP-Tera 

3. CARACTERIZAÇÃO DOS EXTRATOS ANTIGÊNICOS 

Os antígenos LV-Tcra, ConA-Tcra e GP-Tcra foram caracterizados 

quanto à concentração de proteínas, polissacarídeos, composição de 

peptídeos em SDS-PAGE, interação com lectinas e efeito de tratamentos 

de pré-oxidação e enzimáticos. 

3.1. CONCENTRAÇÃO DE PROTEíNAS 

A dosagem protéica do antígeno LV-Tcra foi realizada pelo método 

de LOWRY et aI., -195 -1, utilizando-se albumina bovina fração V (Sigma 

Chem. Com., USA) como padrão. Para os extratos antigênicos ConA-Tcra 

e GP-Tcra realizou-se a dosagem por meio de método comercial MICRO 

SCA PROTEIN ASSAY (Pierce Chem. Com., Rockford, lIIinois, EUA). 

3.2. DOSAGEM DE POLlSSACARíDEOS 

A dosagem de polissacarídeos foi executada pelo método Fenol

Sulfúrico (DUSOIS et aI., 1956), com adaptações. 

A partir de curva padrão de açúcar (D-manose), os antígenos LV

Tcra, ConA-Tcra e GP-Tcra foram ensaiados em paralelo junto com um 

"branco" de reação. A todos os tubos foram acrescidos 1 ml de fenol 80% e 

5ml de ácido sulfúrico. Os tubos foram levemente agitados e colocados em 

banho-maria a 37°C por 30 minutos. O produto da reação (200J!1) foi 

colocado em placa de microtitulação e a intensidade de cor foi medida em 

espectrofotômetro para placas (Diagnostics Pasteur, Strasbourg-Schiltgheim, 

França), em comprimento de onda de 4921lm. 
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3.3. SDS-PAGE 

Os reagentes e soluções utilizadas estão descritos no ANEXO I. 

Os extratos antigênicos foram separados por eletroforese em gel de 

poiiacrilamida, segundo LAEMMLI, 1970. Para a montagem do gei foram 

utilizadas placas de 14,5cm de comprimento x 16,5cm de largura e O,75cm 

de espessura e placas para mini-gel de 9,5cm de comprimento x 10cm de 

largura e 0,3cm de espessura. 

Foi utiiizado gel de separação a 15% ou gei gradiente de 7-20% e 

gel de empilhamento a 5% em sistema descontínuo. 

Os extratos antigênicos LV-Tcra e ConA-Tcra foram aplicados, 

respectivamente, nas concentrações de 12!-lg/mm, 0,7!-lg/mm do pente. O 

antígeno GP-Tcra foi diluído a 1:50 ou a 1:20, conforme lote de antígeno 

utilizado. Os três antígenos foram tratados em tampão de amostra 5 vezes 

concentrado e aquecidos durante 5 minutos em água fervente. Foi utilizado 

padrão de peso molecular de 14,4 a 94kD, diluído em tampão de amostra 5 

vezes concentrado (Pharmacia Biotech, Upsalla, Suécia). 

A corrida eletroforética (BioRad Laboratories Inc., Califórnia, EUA) 

foi realizada com tampão de corrida pH 8,3, iniciada a 60V até a passagem 

da amostra do gel de empilhamento para o gel de separação, quando a 

voltagem foi aumentada e mantida a 150V e para mini-gel, a corrida 

eletroforética foi realizada a 50V para o gel de empilhamento e aumentada 

para 100V no gel de separação, até a chegada do marcador azul de 

bromofenol no final do gel. 

Após o término da corrida eletroforética, foi realizada a coloração do 

gel por dois métodos: Coomassie Blue e prata. 

Para a coloração com Coomassie Blue, o gel foi mantido durante 30 

minutos em solução fixadora a temperatura ambiente e, em seguida, 

colocado em solução corante Coomassie Blue-R250 a 1 % durante 3 a 5 

minutos a 56°C. O gel corado foi tratado depois com solução descorante em 

3 trocas de 10 minutos a 56°C e colocado em seguida em água destilada. 



Material e Métodos 28 

Para a coloração pela prata foi utilizado kit comercial (BioRad 

laboratories Inc., Califórnia, EUA), em que foram seguidas as 

recomendações do fabricante. 

3.3.1. TRANSFERÊNCIA 

Na transferência eletroforética para membrana de nitrocelulose de 

O,2)l (Milipore, USA), utilizou-se papel n01 (Vvhatman, Engiand), em que foi 

feito um sanduíche cem 6 papéis-filtro, a membrana de nitrece!ulose, o ge! e 

mais 6 papéis-filtro, todos previamente embebidos em tampão de 

transferência por 20 minutos. A transferência eletroforética foi realizada 

durante uma hora a temperatura ambiente, com corrente de SOmA e 

voltagem constante de 17V (Bio-Rad Trans 810t SO, Semi-Dry Transfer Cel!, 

Mo - USA). A membrana de nitrocelulose foi corada com Ponceau-S a 0,5% 

(Serva Feinbiochemical, Gmbh e Co. KG, Alemanha) para verificar a 

eficiência do procedimento de transferência e descorada com água 

destilada. Após secagem em estufa a 37°C foi guardada entre papéis de 

filtro a 4°C. 

Foi também realizada a transferência para membrana de 

"poiyvinylidene tluoride" (PVOF) de O,1)l (Milipore, USA), mergulhada 

durante 30 segundos em metanol (Merck, Schuchardt, Munchen, Alemanha) 

e depois em água destilada durante 2 minutos à temperatura ambiente. A 

montagem do sanduíche para a transferência foi realizada como descrita 

anteriormente. A transferência eietroforética foi realizada em cuba 

eletroforética (TE 42 Transphor Unit, Amerchan Pharmacia Biotech, New 

Jersey, USA) durante 16-18 horas a 4°C, com voltagem constante de SOVe 

400mA. Em seguida a membrana foi corada com Ponceau-S a 0,5%, 

descorada com água destilada e armazenada entre papéis de filtro a 4°C. 
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3.4. BLOT LECTINA 

As membranas de PVDF contendo os extratos antigênicos LV-Tcra e 

ConA-T era foram ensaiadas com as ieetinas "C8n8valina ensiformes" 

(CanA) e "Bandeiraea simplicifolia" (8S-1) (Sigma Chem. Co., USA), 

marcadas com peroxidase. A lectina ConA tem afinidade pelos açúcares 

glicose e manose e a BS-I pela galactose. 

Não foi realizado biot leetina para o antígeno GP-Tera. 

Foram cortadas tiras de PVDF de 3mm, tratadas com albumina bovina 

a 4% (BSA fração V, Sigma Chem. Co., USA) em tampão acetado de sódio 

O,1M pH 4,5, pré-oxidada com meta-periodato de sódio a 10mM durante 6 

horas a temperatura ambiente e dialisada em PBS (GLASS eí aL, 1981). 

As !ectinas foram diluídas a 1 :200 em BSA oxidada a 3%. Para a 

reação de competição de especificidade utilizou-se ConA diluída em 

solução de BSA oxidada a 3% com D-giicose a 0,3 M ou D-manose a 0,3 

M. A lectina B8-1 também foi diluída em BSA oxidada a 3% com galactose 

a O,3M. Para a reação de pré- oxidação, a membrana foi pré-tratada com 

ácido periódico a 50mM em tampão acetato de sódio pH 4,5. 

Os blots foram revelados com solução cromógena diaminobenzidina 

(OAB) e peróxido de hidrogênio (H20 Z) (Sigma Chem. Co., USA). 

As membranas foram lavadas em água destilada e secas entre papel 

de filtro e os cálculos de Rf ("relative mobility") e PM foram efetuados 

segundo LAMBIN et aI., 1976. 

3.5. TESTE DE OXIDAÇÃO 

A técnica ELISA foi utilizada para verificar o efeito da pré-oxidação 

sobre os antígeno LV-Tera, ConA-Tera e GP-Tera, segundo WOODARD et 

aI., 1985. 

Placas de 96 cavidades (NUNC) foram sensibilizadas com os 

antígenos LV-Tcra, ConA-Tcra e GP-Tcra, respectivamente, nas 

concentrações de 2f.lg/ml, 0,43f.lg/ml e 20f.lg/ml de proteína em solução 

tampão carbonato-bicarbonato a 0,05 M pH 9,6, mantidas 18 horas a 
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temperatura de 4°C. As cavidades das placas foram bloqueadas por 1 hora 

com BSA a 1% em PBS pH 7,2. Após rápida lavagem com tampão acetato 

de sódio a 50mM pH 4,5, foi adicionada solução de ácido periódico (Sigma 

Chem. Co., USA) variando-se sua concentração de 10mM; 50mM; 200mM, 

1M e 2M em tampão acetato de sódio a 50mM pH 4,5, e as placas foram 

incubadas por 1 hora ao abrigo da luz a temperatura ambiente. Em seguida, 

as placas foram incubadas com boroidreto de sódio a 50mM (Sigma Chem. 

Co., USA), diluído em PBS pH 7,2 durante 30 minutos. 

Para o ELISA foi utilizada uma amostra de soro positivo para NC, 

diluída a '1: 1 00, amostras de LCR positivas para NC diluídas a '1:2 e 

incubadas durante 1 hora a 37°C. Como conjugado foi utilizada 

imunoglobulina de carneiro anti-lgG humana marcada com peroxidase 

(Biolab Oiagnóstica SA, Jacarepaguá, RJ, Brasil), diluída a 1 :4000. A reação 

enzimática foi revelada com adição de solução reveladora (substrato

cromógeno) com H202 (Sigma Chem. Co., USA) e o cromógeno utilizado foi 

o orto-fenileno-diamina (OPD) (Sigma Chem. Co., USA) durante 20 minutos 

ao abrigo da luz, seguida de bloqueio com ácido sulfúrico 4N e a densidade 

óptica (D. O.) foi medida em comprimento de onda de 49211m. 

A porcentagem de oxidação foi calculada com a 0.0. do teste com o 

antígeno pré-tratado dividido pela 0.0. do teste com o antígeno sem 

tratamento, subtraída de 100%, ou seja, a oxidação foi avaliada em relação 

à perda de reatividade do antígeno (antigenicidade), verificando-se assim o 

efeito do tratamento sobre os epítopos antigênicos. 

3.6. TRATAMENTO ENZIMÁTICO 

Os extratos antigênicos LV-Tcra, ConA-Tcra e GP-Tcra foram 

ensaiados em presença das enzimas proteinase K (Gigco BRL) e tripsina 

(Sigma Chem. Co., USA), segundo a técnica descrita por KAUR et aI., 1985, 

com algumas modificações. 

Os antígenos foram tratados com as enzimas proteolíticas proteinase 

K e tripsina, nas concentrações de 50llg/ml e 500llg/ml. No tratamento com 
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proteinase K essa incubação foi realizada em banho-maria a 63°C por 1 

hora. No tratamento com tripsina a incubação roi a 37°C por 1 hora. Em 

seguida, os antígenos tratados foram usados para a sensibilização das 

placas de microtitulação nas concentrações de 2J..Lg/ml, 0,43J..Lg/ml e 20J..Lg/ml 

de proteína para LV-Tcra, ConA-Tcra e GP-Tcra, respectivamente. Para o 

teste, roi utilizada uma amostra de soro positivo para NC, diluído a -1: 1 00 em 

BSA a 1 %, incubado durante 1 hora a 37°C. Como conjugado foi utilizada 

imunoglobulina de carneiro anti-lgG humana marcada com peroxidase 

(Biolab Diagnóstica SA, Jacarepaguá, RJ, Brasil), diluída a 1 :4000. A reação 

enzimática foi revelada com OPD/H202 (Sigma Chem. Co., USA) durante 20 

minutos ao abrigo da luz, seguida de bloqueio com ácido sulfúrico 4N e a O. 

O. foi medida em comprimento de onda de 49211m. 

A porcentagem de digestão enzimática foi calculada pela razão da 

0.0. do teste com antígeno tratado dividido pela 0.0. do teste com antígeno 

sem tratamento, subtraída de 100%. 

4. AMOSTRAS DE LíQUIDO CEFALORRAQUIANO E SORO 

As amostras de LCR e soro obtidas para o presente estudo foram 

conservadas a -20°C até o momento de uso. 

4.1. GRUPO NEUROCISTICERCOSE 

Foram analisadas 29 amostras de LCR de pacientes com diagnóstico 

clínico-laboratorial de NC, provenientes do Laboratório de Líquor do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

Neste estudo também foram utilizadas 57 amostras de LeR 

ciassificadas conforme exame de imagem e aspectos morfológicos de 

acordo com MACHADO et aI., 1990, sendo que 5 (8,7%) pertenciam ao tipo! 

(quando não há alterações no exame de imagem); 7 (12,3%) pacientes 

pertenciam ao tipo 11 (quando aparecem cistos íntegros. sem sinais de 

edema ou processo inflamatório); 12 (2-1,1 %) pertenciam ao tipo 111 (quando 
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são visualizados cistos associados a processo inflamatório elou em 

degeneração; 13 (22,8%) pertenciam ao tipo IV (quando há apenas 

calcificações nodulares); 17 (29,8%) pertenciam a formas mistas (nas formas 

mistas há dois ou mais tipos de imagens); 1 (1,7%) pertencia ao tipo 

ventricular (associado a qualquer dos tipos descritos); de 2 (3,5%) amostras 

não foram obtidos dados de imagem. Estas amostras foram previamente 

ensaiadas com os antígenos salino total de T. solium (ST-Tso) e LV-Tcra. No 

ELISA com o antígeno ST-Tso três das 57 amostras apresentaram resultado 

negativo para NC e com o antígeno LV-Tcra duas destas três amostras 

também foram negativas (BUENO, et aI., 2000). 

Foram analisadas ainda, sete amostras de soro de pacientes com NC. 

4.2. GRUPO CONTROLE 

Foram analisadas 29 amostras de LCR de pacientes com diagnóstico 

clínico-laboratorial negativo para NC, provenientes do Laboratório de Líquor 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo. 

Foram analisadas também 3 amostras de soro de indivíduos 

saudáveis. 

4.3. GRUPO DE OUTRAS PATOLOGIAS 

Sete amostras de LCR de pacientes com esquistossomose e seis 

amostras de LCR de pacientes com neurossífilis. 

Três amostras de soro de pacientes com hidatidose, também foram 

ensaiadas. 
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4.4. LCR CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO PARA 

NEUROCISTICERCOSE 

Em todos os testes realizados foram utilizados como controle "pool" 

de LCR de pacientes com NC ("pool" LCR positivo) e sem NC ("pooi" LeR 

negativo) . 

5. TESTES IMUNOLÓGICOS 

As técnicas de ELISA e imunoblot foram padronizadas por meio de 

titulação em bloco de todos os seus componentes: concentração antigênica, 

tempo de bloqueio, temperatura, diluição de amostras e de conjugado e 

substrato cromogênico. 

5.1. ELISA 

5.1.1. ANTíGENO DE Taenia solium 

Foi utilizado kit comercial, BioELlSA Neurocisti para pesquisa de 

anticorpos anti-T. soiium com antígeno de Taenia solium (Biolab Diagnósiica 

SA, Jacarepaguá, RJ , Brasil), seguindo-se o protocolo recomendado pelo 

fabricante. 

5.1.2. ANTíGENOS DE Taenia crassiceps 

A titulação em bloco dos antígenos, do conjugado e determinação de 

substrato indicou a concentração protéica de antígeno LV-Tcra 2J.lg/ml, 

CenA-Tcra 0,43J.lg/ml e GP-Tcra 20J.lg/ml em tampão carbonato-bicarbonato 

pH 9,6 (Serva Feinbiochemica Gmbh & Co.). 

As placas foram bloqueadas durante 30 minutos em solução 

bloqueadora (leite desnatado Molico, Nestlé, Araçatuba, São Paulo, Brasil) 
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a 5% em PBS pH 7,2 com 0,05% de Tween 20 (Merck, Schuchardt, 

Munchen, Alemanha). 

Como conjugado foi utilizada imunoglobulina de carneiro anti-lgG 

humana marcada com peroxidase (Biolab Diagnóstica SA, Jacarepaguá, RJ, 

Brasil), diluída a 1:10.000 para os antíegenos LV-Tcra e ConA-Tcra. Para o 

ELISA com antígeno GP-Tcra, o conjugado foi diluído a 1 :4000. A reação 

enzimática foi revelada com adição de solução substrato cromógeno 

tetrametilbenzidinalH202 (TMB Roche Diagnostics Gmbh, Alemanha). 

O tempo de bloqueio, incubação de amostra e de conjugado foram 

padronizados para 30 minutos e o substrato foi incubado durante 15 minutos 

ao abrigo da luz. A reação enzimática foi bloqueada com ácido sulfúrico 4N e 

a intensidade de coloração foi quantificada em leitor de placas em 

comprimento de onda 45011m. 

Foram realizadas lavagens das placas entre as etapas de bloqueio, 

incubação de amostra e incubação de conjugado, com solução salina 

contendo 0,05% de Tween 20 (Merck, SChuchardt, Munchen, Alemanha). 

As amostras de LCR foram diluídas a 1:2 em solução diluente (leite 

desnatado Molico, Nestlé, Araçatuba, São Paulo, Brasil) a 1 % em PBS pH 

7,2 com 0,05% de Tween 20 (Merck, Schuchardt, Munchen, A!emanha) e 

ensaiadas em duplicata, utilizando-se diferentes placas. 

Em cada teste foi realizado um "branco" como controle sem amostra, 

mas com conjugado e substrato para verificar a reatividade de fundo que 

não podia exceder de 0,100 de densidade óptica. 

Todas as etapas (exceto as lavagens) foram realizadas a 37°C. 

5.1.3. LIMIAR DE REATIVIDADE (CUT- OFF) 

Para o cálculo de cuf-off de ensaio com antígeno de T. so/ium foram 

seguidas as recomendações do fabricante, em que se utiliza em duplicata o 

controle positivo de limiar, calculando-se a média dos valores de 

absorbância e o valor encontrado corresponde ao cuf-off. Como controle do 

teste foram utilizados os controles negativo e seu valor não deve ser maior 
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do que 0,15 « 0,15) e um controle positivo que não deve ser menor do que 

0,8 (> 0,8). Para determinação da reatividade das amostras ensaiadas, 

divide-se a 0.0. da amostra pela 0 .0. do cut-off e a interpretação dos 

resultados é realizada, considerando-se os índices ~1 ,2 reagente e não 

reagente quando o índice for ~ 0,8 e inconclusiva quando os índices não 

encontrarem-se entre esses valores. 

Para a pesquisa dos anticorpos da classe IgG utilizando-se os 

extratos antigênicos LV-Tcra, ConA-Tcra e GP-Tcra a determinação do cut

off foi realizado a partir de análise dos resultados das amostras do Grupo 

Controle, pela média de D.O. acrescido de três desvios-padrão. Foram 

consideradas positivas as amostras que apresentaram 0.0. igual ou 

superior ao valor de cut-off . 

5.1.4. ENSAIO DE REPRODUTIBILlDADE DOS ANTíGENOS LV-T. 

crassiceps E ConA-T. crassiceps 

Em cada procedimento de ELISA foram utilizados como controle de 

reação do teste, o "pool" de LeR positivo diluído a partir de 1:2 até 1: 128 e 

"pool" de LCR negativo diluído a 1 :2, ambos em solução diluente. Os testes 

foram realizados como descritos no item 5.1.2. Os resultados dos vários 

ensaios com os antígenos LV-Tcra e ConA-Tcra foram analisados para 

verificação de reprodutibilidade. 

5.2. TESTE IMUNOENZIMÁ TICO IMUNOBLOT 

5.2.1. ANTíGENO LV-T. crassiceps 

Após a transferência do antígeno LV-Tcra separado por SDS-PAGE, 

as membranas de nitrocelulose foram cortadas em tiras de 3mm, lavadas em 

solução de lavagem e bloqueados os sítios reativos remanescentes durante 

2 horas em solução bloqueadora (tampão de bloqueio, diluente de amostra e 

conjugado: solução de leite desnatado Molico, Nestlé, Araçatuba, São Paulo, 
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Brasil) a 5% em PBS pH 7,2 com 0,05% de Tween 20, sob agitação 

constante e a temperatura ambiente. 

Para pesquisa de IgG as amostras de LCR foram diluídas a 1: 1 O em 

solução diluente e incubadas durante 18 horas a 4°C, sob constante e leve 

agitação. Como conjugado utilizou-se imunoglobulina de cabra anti-lgG 

humana marcada com biotina e avidina-peroxidase (Cambridge Biotech 

Co., MA, EUA), diluída a 1 :2000 em solução diluente. O tempo de 

incubação para cada uma foi de uma hora, intercalada de 3 etapas de 

lavagens de 10 minutos. A reação foi revelada com solução substrato

cromógeno DAB/H202, sob agitação constante até o aparecimento das 

bandas reativas e, então, bloqueada com água destilada. 

5.2.2. ANTíGENO ConA-T. crassiceps e GP-T. crassiceps 

Membranas de nitrocelulose contendo o antígeno ConA-Tcra 

fracionado por SDS-PAGE foram cortadas em tiras de 3mm e iavadas em 

tampão de lavagem por 3 vezes durante 5 minutos cada e bloqueadas em 

solução diluente durante 30 minutos, sob constante agitação a temperatura 

ambiente. As amostras de LCR foram diluídas a 1:4 em solução diluente e 

incubadas durante uma hora. Como conjugado utilizou-se imunoglobuiina 

de cabra anti-lgG humana (cadeia y específica) marcado com fosfatase 

alcalina (Sigma Chem. Co. , USA), diluída a 1: 1.500 em solução diluente. 

As tiras foram rapidamente lavadas com água destilada e então foi 

adicionado o substrato 5-bromo-4-cloro-3indol fosfato, nitroblue tetrazolium 

(NBT/BCIP) (Sigma Chem. Co., USA), uma pastilha de 226mg diluída em 

10ml de água destilada. O bloqueio da reação enzimática foi realizado com 

água destilada, e as tiras foram lavadas por mais 10 minutos também em 

água destilada. 

As membranas de PVDF contendo o antígeno GP-Tcra separado por 

SDS-PAGE foram cortadas em tiras de 3mm, lavadas em solução de 

lavagem e bloqueados os sítios reativos remanescentes durante 2 horas 

em solução bloqueadora, sob agitação constante e a temperatura 
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ambiente. Foram utilizadas as amostras de soro de pacientes com NC, 

hidatidose e de indivíduos saudáveis diluídas a -I :40, 1 :50, -i :50, 

respectivamente, e amostras de LCR do Grupo NC diluídas a 1:4 em 

solução diluente. As amostras foram incubadas durante 18 horas a 4°C, 

sob constante e leve agitação. Como conjugado foi utilizada imunoglobulina 

de cabra anti-lgG humana marcada com fosfatase alcalina di lu ída a 1: -1500 

e incubada durante 2horas sob constante agitação e a temperatura 

ambiente. As tiras foram lavadas com água destilada e reveladas com o 

substrato NBT/BCPI. 
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RESULTADOS 

1. CARACTERIZAÇÃO DOS EXTRATOS ANTIGÊNICOS 

1.1. CONCENTRAÇÃO DE PROTEíNAS 

A concentração protéica do antígeno LV-Tcra foi de 2,00mg/ml , do 

antígeno ConA-Tcra foi de 0,43mg/ml e do antígeno GP-Tcra foi de 

0,20mg/ml. 

1.2. DOSAGEM DE POLlSSACARíDEOS 

A dosagem de polissacarídeos foi determinada a partir de curva 

padrão obtida por regressão linear. Desta forma, os valores de 0 .0. foram 

correlacionados com a concentração de polissacarídeos. A concentração de 

polissacarídeos do antígeno LV-Tcra foi de 0,61 mg/ml, no antígeno ConA

Tcra de 12,94mg/ml e no antígeno GP-Tcra de 0,41mg/ml. 
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1.3. PADRÃO TOTAL DE PEPTíOEOS POR SDS-PAGE

Na figura 1 são apresentados os resultados de SOS-PAGE 15% dos

extratos antigênicos LV-Tcra, ConA-Tcra e GP-Tcra com coloração pelos

métodos da prata e Coomassie Blue.
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FIGURA 1: Perfil eletroforético em gel de poliacrilamida (SOS-PAGE) 15% dos

extratos antigênicos LV-Tcra, ConA-Tcra e GP-Tcra. A: Tiras 1 e 3 Ag LV-Tcra; 2 e

4 Ag ConA-Tcra, 1 e 2 corado pelo Coomassie Blue R-250 e 3 e 4 corados pela

prata. B: Tiras 1 Ag GP-Tcra corado pela prata e 2 Ag LV-Tcra corado pelo

Coomassie Blue R-250. À esquerda e ao meio padrão de peso molecular (94,67,

43, 30, 20,1 e 14,4kO).
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1.4. BLOT LECTINA

As frações antigênicas LV-Tcra e ConA-Tcra separadas por SDS

PAGE 15% e transferidas eletroforeticamente para membrana de PVDF

foram caracterizadas pelo blot lectina frente as lectinas ConA e 8S-1

marcadas com peroxidase (figura 2).

Por meio de blot lectina no antígeno LV-Tcra foram detectados

peptídeos contendo D-glicose/manose de 85, 67, e muito fracamente o

peptídeo de 12kD (com a lectina ConA) e galactose de 98kD (com a lectina

8S-I).

No antígeno ConA-Tcra foram detectados peptídeos contendo 0

glicose de 31, 24, 14kD e D-manose de 46, 44, 31, 24, 14kD (com a lectina

ConA) e galactose de 98, 94, 85, 67, 31 kD (com a lectina 8S-I).

A prévia oxidação com periodato de sódio das membranas contendo

as frações antigênicas inibiu totalmente a reatividade das lectinas.
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FIGURA 2: 810t lectina dos antígenos ConA-Tcra (tiras 1- 4; 9-11) e LV-Tcra (tiras

5-8; 12-14) ensaiados com as Lectinas marcadas Con A-peroxidase (1-8) e 88-1

peroxidase (9-14). Ensaio pré-oxidação das tiras (4, 8, 11 e 14) e competitivos

com açúcares específicos glicose (2 e 6) e manose (3 e 7) para ConA e galactose

(10 e 13) para 88-1.
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1.5. TESTE DE OXIDAÇÃO 

Pela técnica de ELISA realizou-se teste de pré-oxidação dos 

antígenos LV-Tcra, ConA-Tcra e GP-Tcra com ácido periódico em diferentes 

concentrações. Os resultados demonstraram que a oxidação foi mais 

evidente a partir da concentração de 200mM de ácido periódico nos 

antígenos ConA-Tcra e GP-Tcra comparados ao antígeno LV-Tcra (figura 

3). 

Foram também ensaiadas sete amostras de LCR positivas para NC, 

em presença dos antígenos LV-Tcra e ConA-Tcra pré oxidados com 200mM 

de ácido periódico. A figura 4 mostra esses resultados, sendo observada a 

oxidação que os antígenos sofreram pela ação do ácido periódico, pois 

houve diminuição da reatividade dos antígenos frente as amostras. 

No ANEXO 11, estão apresentados os resultados dos testes de pré

oxidação. 
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Figura 3: Resultados de ELISA em porcentagem de oxidação (redução de 

antigenicidade) dos antígenos líquido vesicular de T. crassiceps, Concanavalina A 

de T. crassiceps e Glicoprotéico de T. crassiceps não tratados (reação controle) e 

após tratamento com ácido periódico em diferentes concentrações de 10mM, 

50mM, 200mM, 1 M e 2M ensaiados com uma amostra de soro positivo para NC. 
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3 4 5 6 7 

Amostras de LCR positivas para neurocisticercose 

.~ ConA-Tcra D~ LV-Tcra 

Figura 4: Resultados de ELISA em porcentagem de oxidação (redução de 

antigenicidade) dos antígenos líquido vesicular de T. crassiceps e Concanavalina 

A de T. crassiceps após tratamento com ácido periódico na concentração de 

200mM para sete amostras de LCR positivas para NC. 

1.6. TRATAMENTO ENZIMÁTICO 

Quando os extratos antigênicos ConA-Tcra, LV-Tcra e GP-Tcra foram 

tratados com diferentes concentrações (50 e 500J.lg/ml) das enzimas 

proteolíticas proteinase K e tripsina observou-se queda na reatividade dos 

três antígenos no ELISA com soro positivo para NC. Na figura 5 estão 

apresentados os resultados do efeito da presença da proteinase K e na 

figura 6 o efeito da tripsina. Verificou-se que os antígenos ConA-Tcra e GP

Tcra foram bem mais sensíveis a ambos os tratamentos enzimáticos do que 

o antígeno LV-Tcra. 

No ANEXO 111, estão apresentados os resultados do ELISA antes do 

tratamento enzimático (reação controle) e após o tratamento enzimático dos 

antígenos LV-Tcra, ConA-Tcra e GP-Tcra em presença das enzimas 

proteinase K e tripsina. 
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Controle 50 ug/ml 500 ug/ml 

Concentração de Proteinase K 

• .A{J LV-Tcra D.A{J Co nA-Tcra E:I,Ag GP-Tcra 

Figura 5: Resultados do ELISA em porcentagem de digestão enzimática (redução 

de antigenicidade) dos antígenos Líquido vesicular de T era ssíeeps , 

Concanavalina A de T erassíeeps e Glicoprotéico de T erassíeeps não tratados 

(reação controle sem enzima) e tratados com a enzima proteolítica proteínase K 

nas concentrações de 50 e 500/J-g/ml ensaiados com uma amostra de soro positivo 

para NC. 
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Figura 6: Resultados do ELISA em porcentagem de digestão enzimática (redução 

de antigenicidade) dos antígenos Líquido vesicular de T erassíeeps, 

Concanavalina A de T erassíeeps e Glicoprotéico de T erassíeeps não tratados 

(reação controle sem enzima) e tratados com a enzima proteolítica tripsina nas 

concentrações de 50 e 500/J-g/ml ensaiados com uma amostra de soro positivo 

para NC. 
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2. TESTES IMUNOLÓGICOS (ELISA E IMUNOBLOT) EMPREGADOS 

PARA PESQUISA DE ANTICORPOS EM lÍQUIDO CEFALORRAQUIANO 

NO DIAGNÓSTICO DA NEUROCISTICERCOSE 

2.1. TESTE IMUNOENZIMÁTICO: ELISA 

2.1.1. ANTíGENO DE Taenía solium 

Vinte e nove amostras do Grupo NC foram ensaiadas para detecção 

de anticorpos anti-T. solium com kit comercial BioElISA Neurocisti . 

Quatro dessas 29 amostras de LCR classificadas como positivas para 

NC apresentaram resultado indeterminado e outras duas apresentaram 

resultado negativo para a pesquisa de anticorpo anti-T. solium e as outras 

23 amostras restantes foram reagentes com o antígeno de T. solium 

(ANEXO IV). 

Para verificar a reatividade cruzada para o antígeno de T. solium, 

também foram ensaiadas as sete amostras de LCR de esquistossomose e 

as seis amostras de LCR de neurossífilis. 

Todas as sete amostras de esquistossomose apresentaram resultado 

negativo e das seis amostras de LCR positivas para neurossífilis uma 

amostra foi reagente, quando ensaiada com o kit BioElISA de T. solium 

(ANEXO VII) . 

2.1.2. ANTíGENOS DE Taenía crassíceps 

o extrato antigênico foi titulado pela técnica de ELISA nas diluições 

de 1:4, 1: 10, 1 :50 e 1: 1 00 com "pool" de LCR positivo para NC a partir de 

1:2 até 1: 128 e "pool" de LCR negativo diluído a 1 :2. Os resultados desta 

titulação encontram-se na figura 7. 
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Figura 7: Resultado de ELISA de titulação do antígeno Glicoprotéico de T.

crassíceps diluído a 1:4, 1:1O, 1:50 e 1:100 com "pool" de LCR positivo para

neurocisticercose diluído a partir de 1:2 até 1:128.

A partir dos resultados de ELISA obtidos das amostras do Grupo

Controle (ANEXO V), foi calculado o cut-off para os antígenos LV-Tcra,

ConA-Tcra e GP-Tcra, em que utilizou-se a média acrescida de 3 desvios

padrão das amostras do Grupo Controle, sendo os cut-off para o antígeno

LV-Tcra =0,23, ConA-Tcra =0,22 e GP-Tcra =0,21.

As 29 amostras do Grupo NC, apresentaram reatividade com o

antígeno ConA-Tcra. Com o antígeno LV-Tcra foram ensaiadas 28 amostras

e todas foram reativas. Com o antígeno GP-Tcra foram ensaiadas apenas

15 amostras, sendo todas reativas. As amostras que apresentaram

resultado negativo (duas) ou indeterminado (quatro) pelo teste BioELlSA

Neurocisti que utiliza antígeno de T. solíum, apresentaram resultado

reagente com os três antígenos de T. crassiceps (ANEXO IV).

Foram calculados a média e o desvio padrão dos resultados de 0.0.

para o grupo de amostras Neurocisticercose para os três antígenos,

obtendo-se para o antígeno LV-Tcra (média 2,01 e desvio padrão 1,38),

ConA-Tcra (média 1,82 e desvio padrão 1,39) e GP-Tcra (média 0,86 e

desvio padrão 0,96).
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A figura 8 mostra os resultados das amostras dos grupos 

Neurocisticercose e Controle ensaiadas em ELISA com os antígenos LV

Tcra, ConA-Tcra e GP-Tcra. Na figura também estão indicados os cut-off 

dos antígenos. 

Entre as outras 57 amostras de LCR do Grupo Neurocisticercose de 

pacientes em diferentes fases evolutivas do parasita, três haviam 

apresentado resultado negativo ensaiadas com o antígeno ST-Tso e duas 

dessas três amostras apresentaram resultados negativo quando ensaiadas 

com LV-Tcra (BUENO et a!., 2000). Os resultados do ensaio ELISA com os 

antígenos ConA-Tcra e GP-Tcra encontram-se no ANEXO VI . 

Quando ensaiadas em ELISA com o antígeno ConA-Tcra, uma das 

três amostras apresentou resultado positivo (amostra 62 Tipo I) e as duas 

outras apresentaram resultado negativo (amostras 51 Tipo 111 e 58 Tipo IV). 

Uma outra amostra apresentou resultado negativo (amostra 9 Tipo 111). 

A média e desvio padrão das 57 amostras ensaiadas com o antígeno 

ConA-Tcra foram calculadas, conforme classificação de estágio de 

desenvolvimento do parasita, sendo: Tipo I (média 1,55 e desvio padrão 

1,25), Tipo 11 (média 1,07 e desvio padrão 0,99), Tipo 111 (média 1,05 e 

desvio padrão 1,28), Tipo IV (média 1,31 e desvio padrão 1,21), Tipo Misto 

(média 1,32 e desvio padrão 0,93), duas amostras sem classificação (média 

2,27 e desvio padrão 1,87). 

A figura 9 representa o resultado do ELISA das 57 amostras do 

Grupo NC, classificadas segundo MACHADO et aI., 1990, ensaiadas com o 

antígeno ConA-Tcra. 

Somente as três amostras que apresentaram resultado negativo com 

o antígeno ConA-Tcra também foram ensaiadas com o antígeno GP-Tcra, e 

apresentaram resultado negativo. 

Os resultados do ELISA com as amostras do Grupo Outras 

Patologias encontram-se no ANEXO VII. 

Quando as sete amostras de esquistossomose foram ensaiadas com 

o kit BioELlSA Neurocisti , nenhuma amostra apresentou reatividade com o 

antígeno de T. so/ium. 
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Estas amostras também foram ensaiadas com os antígenos de T. 

crassiceps. Com os antígenos LV-Tcra e ConA-Tcra, três amostras foram 

reagentes, com resultados de 0.0. para o antígeno LV-Tcra de 0,45; 0,31; 

0,28 (cut-off de 0,23) e para o antígeno ConA-Tcra com resultados de 0 .0. 

de 0,51 ; 0,50; 0,24 (cut-off de 0,22). Duas dessas três amostras de 

esquistossomose também foram ensaiadas com o antígeno GP-Tcra e as 

duas foram reagentes com resultados de 0 .0 . de 0,55 e 0,21 (cut-offO,21) . 

Das seis amostras de neurossífilis, uma foi reagente no teste 

BioELlSA com antígeno de T. so/ium, com índice de 1,7 (cut-off ?1 ,2) . 

Quando as seis amostras foram ensaiadas com os antígenos LV-Tcra 

e ConA-Tcra, duas foram reagentes para o antígeno LV-Tcra com 

resultados de 0.0. de 0,80, 0,35, e com o antígeno ConA-Tcra, três foram 

reagentes, com resultados de 0.0. de 1,56, 0,28, e 0,34. Com o antígeno 

GP-Tcra foram ensaiadas apenas as três amostras de neurossífilis 

reagentes com o antígeno ConA-Tcra e uma amostra teve resultado 

negativo, enquanto que as outras duas foram reagentes com resultados de 

0.0. de 0,53 e 0,27. 

2.1.3. SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE DE ELISA 

o índice de sensibilidade foi calculado com os resultados do ELISA 

das amostras do Grupo Neurocisticercose e o índice de especificidade foi 

calculado com os resultados das amostras do Grupo Controle. 

Os testes com o antígeno LV-Tcra foram realizados com 28 amostras 

de LCR, e para o antígeno ConA-Tcra foram realizados com 29 amostras de 

LCR do Grupo NC e para ambos os antígenos com 29 amostras de LCR do 

Grupo Controle. Para o antígeno GP-Tcra foram ensaiadas 15 amostras de 

LCR do Grupo NC e dez amostras de LCR do Grupo Controle. A 

sensibilidade e a especificidade dos ensaios de ELISA para os extratos 

antigênicos de LV-Tcra, ConA-Tcra e GP-Tcra foram de 100%. 
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Figura 8: Resultados em densidade óptica de ELISA para pesquisa de anticorpos 

anti-T. solium, das amostras de LCR dos grupos Neurocisticercose e Controle 

ensaiadas com os extratos antigênicos líquido vesicular de T. crassiceps, 

Concanavalina A de T. crassiceps e Glicoprotéico de T. crassiceps Os cut-off dos 

testes estão representados na figura . 
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Antfgeno GP-Tcra 

Figura 9: Resultados em densidade óptica de ELISA para pesquisa de anticorpos 

anti- T. solium, de 57 amostras do Grupo de LCR em diferentes fases evolutivas da 

doença classificadas segundo MACHADO et aI. , 1990, ensaiadas com o extrato 

antigênico Concanavalina A de T. crassiceps. 

2.1.4. ENSAIO DE REPRODUTIBILlDADE 

Foi realizado ensaio de reprodutibilidade com os extratos antigênicos 

LV-Tcra e ConA-Tcra, com o "pool" de LCR positivo diluído a partir de 1:2 

até 1: 1 024 e "poo/" de LCR negativo diluído 1 :2. Foram calculados a média, 

desvio padrão, coeficiente de variação e "limites de variação", com os 

resultados de ELISA em diferentes dias de ensaios. Os resultados dos 

ensaios com o antígeno LV-Tcra encontram-se na Tabela 1 e para o 

" 

",! ~ 
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antígeno ConA-Tcra encontram-se na Tabela 2. No ANEXO VIII estão 

apresentados os resultados de todos os ensaios para ambos os antígenos. 

Tabela 1: Resultados de seis ensaios de ELISA com amostras de LCR "pool" 

positivo e negativo, valores de média, desvio padrão, coeficiente de variação e 

limites para o antígeno Líquido vesicular de T. crassíceps. 

Diluição Média Desvio Coeficiente de Limite 
Pool+ Padrão Variação 

1:2 3,62 0,17 4,6 3,96 - 3,28 
1:4 3,58 0,18 5,02 3,94 - 3,22 
1:8 3,47 0,18 5,18 3,83 - 3,11 

1:16 3,14 0,19 6,05 3,25 - 2,76 
1:32 2,40 0,19 7,91 2,78 - 2,02 
1:64 1,72 0,23 13,37 2,18-1 ,26 

1:128 0,87 0,12 13,79 1,11 - 0,63 
1:256 0,62 0,03 4,83 0,68 - 0,56 
1:512 0,30 0,07 23,33 0,44 - 0,16 

1:1024 0,21 0,02 9,52 0,25-0,17 

Pool-
1:2 0,13 0,02 23,07 0,19 - 0,19 

Tabela 2: Resultados de nove ensaios de ELISA com amostras de LeR "pool" 

positivo e negativo, valores de desvio padrão, coeficiente de variação e limites 

para o antígeno Concanavalina A de T. crassíceps. 

Diluição Média Desvio Padrão Coeficiente de Limite 
Pool+ Variação 

1:2 3,56 0,16 4,5 3,88 - 3,24 
1:4 3,35 0,38 11 ,3 4,71 - 2,59 
1:8 2,84 0,45 15,9 3,74 -1,94 

1:16 2,24 0,39 17,4 3,02 - 1,46 
1:32 1,44 0,19 13,2 1,82-1,06 
1:64 0,77 0,13 16,9 1,03 - 0,51 

1:128 0,45 0,11 24,5 0,67 - 0,23 
1:256 0,32 0,05 15,6 0,42 - 0,22 
1:512 0,23 0,06 26,0 0,35 - 0,11 

1 :1024 0,17 0,05 29,4 0,27 - 0,07 

Pool-
1:2 0,17 0,04 23,5 0,25 - 0,09 
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2.2. TESTE IMUNOENZIMÁ TICO: IMUNOBLOT 

Das 29 amostras de LCR do Grupo NC anteriormente ensaiadas em 

ELISA com o extrato antigênicos LV-Tcra, 17 foram ensaiadas com o 

antígeno LV-Tcra em imunoblot, em que foram identificados os peptídeos 

por ordem de freqüência foram: 14-11 kD (100%), 62kD (100%), 68kD 

(100%), 91kD (76%), 25kD (70%), 46KD (64%), 18kD (58%), 43kD (23%),9-

8kD (17%), 56kD (11 %) e 32kD (11 %). Na figura 10 estão apresentados os 

resultados do imunoblot destas 17 amostras de LCR positivas para NC 

ensaiadas com o antígeno LV-Tcra. 

Nove dessas 29 amostras de LCR do Grupo NC foram ensaiadas com 

o antígeno ConA-Tcra e oito amostras de LCR foram ensaiadas com o 

antígeno GP-Tcra. Para o antígeno ConA-Tcra, neste teste os peptídeos 

identificados por ordem de freqüência foram: 14kD (100%), 28kD (66%), 

18kD (55%), 46kD (44%), 43kD (22%), 94kD (22%), 103kD (22%). Para o 

antígeno GP-Tcra foram identificados os peptídeos de 18 -14kD em todas 

as amostras (freqüência de 100%). Na figura 11 são mostrados os 

resultados destes ensaios. 

Quatro amostras de soro de pacientes com cisticercose, três amostras 

de soro de pacientes com hidatidose e três amostras de soro de indivíduos 

saudáveis foram ensaiadas em imunoblot com os antígenos ConA-Tcra e 

GP-Tcra. Somente as amostras de soro de pacientes com NC apresentaram 

reatividade com os peptídeos de 18 -14kD. Na figura 12 são apresentados 

os resultados de imunoblot com os antígenos ConA-Tcra e GP-Tcra. 

Duas das três amostras de LCR de pacientes com esquistossomose e 

as três amostras de LCR de pacientes com neurossífilís que tiveram 

resultado de 0.0. reagentes nos ensaios ELISA com os extratos antigênicos 

LV-Tcra, ConA-Tcra e GP-Tcra foram ensaiadas em imunoblot com os 

respectivos antígenos. As amostras de LCR de esquistossomose não 

apresentaram reativídade com nenhum dos antígenos e das amostras de 

LCR de pacientes com neurossífilis, uma amostra foi fortemente reagente 

com os três antígenos e uma foi reagente com menor intensidade. Na figura 

13 são apresentados esses resultados. 
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Figura 10: Imunoblot das amostras de LCR do Grupo NC com o extrato antigênico

Líquido vesicular de Taenia crassiceps separadas em gradiente de gel SOS-PAGE

7-20%. C+: controle positivo, C-: controle negativo, à esquerda padrão de peso

molecular (94, 67, 43, 30, 20,1 e 14,4kO).
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Figura 11: Imunoblot de amostras de LCR do Grupo NC, frente ao extrato

antigênico Concanavalina A de Taenia crassiceps submetido previamente à SOS

PAGE em gel de 20% e Glicoprotéico de Taenia crassiceps submetido

previamente à SOS-PAGE em gel de 15% C+: controle positivo e C-: controle

negativo, CR (controle da reação) à esquerda padrão de peso molecular (94, 67,

43,30,20,1 e 14,4kO).
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Figura 12: Imunoblot das amostras de soro de pacientes positivos para

neurocisticercose (A), soros de pacientes com hidatidose (B) e soros de indivíduos

saudáveis (C) frente ao extrato antigênico Concanavalina A de Taenia crassiceps

submetido à SOS-PAGE em gel de 20%; frente ao extrato antigênico Glicoprotéico

de Taenia crassiceps submetido à SOS-PAGE em gel de 15%. À esquerda padrão

de peso molecular (94, 67, 43, 30, 20,1 e 14,4kO), C+: controle positivo, C-:

controle negativo. As setas indicam as bandas de 18kO e 14kO.
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Figura 13: Imunoblot das amostras de LCR de pacientes positivos para

esquistossomose (A) e neurossífilis (B) frente aos extratos antigênicos Líquido

vesicular de Taenia crassiceps, Concanavalina A de Taenia crassiceps e

Glicoprotéico de Taenia crassiceps submetidos à SDS-PAGE em gel de 15%. À

esquerda e ao centro padrão de peso molecular (94, 67, 43, 30, 20,1 e 14,4kD),

C+: controle positivo, C-: controle negativo.
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DISCUSSÃO 

A falta de uma política adequada de saneamento básico e de higiene 

aprüpriada, torna a cisticercose doença grave que representa sério problema 

de Saúde Pública principalmente em países em desenvolvimento (DEL 

BRUTO & SOTELO, 1988; VALDEZ et aI., 1994; EVANS-CARL TON et aI. , 

1997; ITO et aI. , 1998). 

O diagnóstico da NC é difícil e muitas vezes inacessível para a 

maior parte da população, por utilizar os exames de imagem, que apesar de 

apresentarem alta sensibilidade, são muito caros e muitas vezes restritos a 

centros especializados (DIAS et aI. , 1991 ; VAZ & LIVRAMENTO, 1996). A 

variedade e inespecificidade dos sintomas apresentados pelo paciente e a 

gravidade da evolução em certos casos, justifica a necessidade do 

estabelecimento precoce do diagnóstico de cisticercose (SPINA-FRANÇA, 

1956; PAMMENTER et aI., 1987; KUNZ et aI., 1989). Mesmo com a 

utilização de drogas no tratamento da cisticercose, a verdadeira solução 

para o problema consiste no estabelecimento de medidas de prevenção da 

infecção (TAKAYANAGHI, 1990). 

Apesar da importância dos testes imunológicos no diagnóstico da NC, 

a obtenção de antígenos de T. solíum a partir de suínos portadores da 

infecção natural, apresenta várias dificuldades, como a falta de 

homogeneidade dos lotes empregados, devido a forma de sua preparação 

envolver grande perda de líquido vesicular, obtendo-se praticamente 
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antígenos de membrana e de escólex, que apresentam resultados de menor 

sensibilidade nos testes imunológicos, além dos riscos freqüentes em sua 

prática, já que os cisticercos são geralmente obtidos de suínos encontrados 

em abatedouros clandestinos (LARRALDE et aI., 1990; GARCIA et alo, 1995; 

ANDRADE et aI., 1996; VAZ et aI., 1996; VAZ & LIVRAMENTO, 1996; 

FERREIRA et aI., 1997; VAZ et aI., 1997; ITO et aI., í998; BUENO et al., 

2000). 

Mesmo com a dificuldade de obtenção do extrato antigênico de T. 

solium, este tipo de antígeno vem sendo usado em muitos estudos para a 

detecção de anticorpos anti-T. solium em amostras de LCR e de soro no 

diagnóstico da NC, já que os ensaios imunológicos apresentam vantagens 

econômicas comparados aos exames de imagem (COSTA et aI., 1982; 

MOHAMMAD et aI., 1984; LIVRAMENTO et aI., 1985; PIALARISSI et ai., 

1987; GOTTSTEIN et aI., 1987; VAZ & FERREIRA, 1988; BASSI et aI., 

1991 ; VAZ, 1993; FLlSSER et aI. 1997; HUBERT et aI. , 1999). 

Pesquisadores demonstraram também a importância e aplicabilidade 

de extratos antigênicos purificados, sugerindo principalmente a utilização de 

frações glicoprotéicas de T. solium, mas a dificuldade na obtenção do exlrato 

total para posterior purificação, ainda persiste (GROGL et aI., 1985; 

PARKHOUSE & HARRISON, 1987; TSANG et alo , 1989; BAUMEISTER et 

aI. , 1992; LANDA et aI., 1993; PLANCARTE et aI., 1994; RODRIGUEZ

CANUL, et aI., 1997; KO et aI., 1998; ITO et aI., 1998). 

Devido aos problemas de obtenção dos extratos antigênicos de T. 

solium, o emprego do antígeno heterólogo de Taenia crassiceps para o 

diagnóstico da cisticercose humana e animal, torna-se uma importante fonte 

alternativa de antígenos e tem sido descrito como modelo de estudo da 

cisticercose, auxiliando também no esclarecimento da complexa relação 

parasita-hospedeiro, além da vantagem econômica e facilidade de obtenção 

dos cisticercos (CÃRDENAS et aI., 1989; KUNZ et aI., 1989; LARRALDE et 

aI., 1990; KALLiNA et aI., 1990; VAZ et aI., 1993; VAZ et aI., 1996; GARCIA 

et aI. , 1995; VAZ et aI., 1997; FERREIRA et aI. , 1997, FLlSSER et aI., 

1997; PINTO, 1998; PARDINI et aI., 1999). 
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Considerando a importância de obtenção de antígenos específicos 

para o emprego em testes imunológicos, nosso objetivo foi o estudo de 

frações antigênicas glicoprotéicas purificadas de cisticercos de T. 

era ssieeps , que foram analisadas quanto à detecção de anticorpos anti- T. 

solium em amostras de LCR e de soro de pacientes com NC. 

ESPINOZA & FLlSSER, 1986, ressaltaram a importância da 

identificação e caracterização de antígenos específicos e de reatividade 

cruzada entre os cisticercos de T. saginata, T. solium, T. hydatigena, 

Faseiola hepatiea, Asearis lumbrieoides e Parasearis equorum, sugerindo 

que a reatividade cruzada existente entre os parasitas, pode ser útil na 

produção de extratos antigênicos com aplicação em imunodiagnóstico a 

partir de outro parasita que contenha antígenos de reatividade cruzada, e do 

emprego do antígeno de reatividade cruzada para vacinação simultânea 

para vários parasitas. 

A substituição do antígeno de T. solium pelo de T. erassieeps já foi 

avaliada por LARRALDE et aI., 1990, mostrando que o antígeno de T. 

erassieeps foi mais sensível e específico na detecção de anticorpos em 

amostras de LCR, além da sua significativa reprodutibilidade. 

A aplicação do LV-Tcra também foi avaliada por meio de Dot-ELlSA 

utilizando suporte de poliéster. A técnica mostrou 100% de especificidade 

em amostras de LCR de pacientes com NC (VAZ et aI., 1996). 

V AZ et aI., 1997, analisaram a possível utilização do antígeno líquido 

vesicular de T. erassieeps para o diagnóstico da NC por imunoblot em 

amostras de LCR. Os resultados indicaram que o parasita possui epítopos 

em comum com cisticercos de T. solium em quantidade suficiente para 

serem utilizados em testes imunológicos. 

Assim, para a caracterização dos antígenos de T. erassieeps, L V

Tcra, e das frações purificadas ConA-Tcra e GP-Tcra, foram realizados os 

ensaios de oxidação, tratamentos enzimáticos, dosagens de proteínas e 

polissacarídeos. 

Aos extratos antigênicos LV-Tcra, ConA-Tcra e GP-Tcra, foram 

adicionados inibidores de proteases (PMSF e iodacetamida), pois os 
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parasitas secretam substâncias com atividades líticas (SIEBERT et aI. , 

1979), que degradam o antígeno. Portanto, a utilização de inibidores de 

proteases é importante para a preservação dos extratos. Os antígenos LV

Tcra e Total de T. crassiceps foram submetidos a tratamento por ultra-som, 

o que permite melhor homogeneidade dos componentes antigênicos 

(CEPANZO, 1989). 

Os extratos antigênicos de T. crassiceps foram submetidos às 

condições redutoras em SDS-PAGE a 15%. O padrão de peptídeos para o 

extrato antigênico LV-Tcra foi melhor caracterizado quando o gel foi corado 

pelo método da prata em que foram identificados 12 peptídeos de peso 

molecular de 101 kD a 19 - 7kD, enquanto que corado pelo Coomassie, 

foram identificadas um menor número de frações (7) de peso molecular de 

96kD a 19 - 7kD. Esta diferença deve-se a baixa sensibilidade do corante 

empregado. No antígeno ConA-Tcra foram identificados 12 peptídeos de 

peso molecular de 92kD e 14 - 10kD, corados pelo Comassie e pela prata. 

Observou-se que nos extratos LV-Tcra e ConA-Tcra, pelas duas técnicas de 

coloração empregadas, foram identificadas frações de peso molecular acima 

de 40kD, devido a composição mais complexa dos antígenos.· Para o extrato 

GP-Tcra, foram identificados somente os peptídeos de 18 - 14kD, corados 

pela prata, devido a seu conteúdo mais purificado (figura 1). Os extratos 

antigênicos LV-Tcra e ConA-Tcra apresentaram um padrão mais 

heterogêneo de peptídeos, com principal identificação das frações de ~20kD 

por uma "grande mancha", devido a grande concentração de peptídeos com 

peso molecular inferior a 20kD. 

KUNZ et aI., 1989, comparando os extratos de líquido vesicular de T. 

crassiceps com o extrato total de T. solium, utilizando amostras de soro de 

pacientes com cisticercose e soro imune de coelhos, demonstraram grande 

homologia entre as espécies. Com a técnica de marcação com 12510do, foi 

revelado no líquido vesicular de T. crassiceps um total de nove peptídeos 

com peso molecular de 205kD a 19kD, com o reconhecimento 

principalmente dos peptídeos de 22kD, 25kD, 32kD e 45kD, detectados por 

todas as amostras. 
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Os pesquisadores LANSAM e McMANUS, 1990, descreveram um 

padrão de peptídeos variando entre 14 e > 116kD com predominância das 

frações de 14kD, 27kD, 55kD e 68kD, nas cepas KBS e Tol de cisticercos de 

T. crassiceps. 

Considerando o rendimento dos antígenos, verificou-se que antígeno 

LV-Tcra contém 2,OOmg/ml e O,61mg/ml, o antígeno ConA-Tcra contém 

0,43mg/ml e 12,94mg/ml e o antígeno GP-Tcra contém 0,20mg/ml e 

0,41 mg/ml, de proteína e polissacarídeos, respectivamente. 

Nos ensaios ELISA realizados, os antígenos LV-Tcra e ConA-Tcra 

foram diluídos a 1: 1.000, 2/lgíml e 0,43/lg/ml , respectivamente. A partir da 

titulação do antígeno GP-Tcra, com "pool" de LCR positivo e negativo, 

determinou-se que este deveria ser empregado na diluição de 1: 1 ° para 

alcançar a mesma intensidade de reatividade dos outros antígenos (figura 

7). 

A partir das diluições utilizadas, a concentração de proteínas foi 4,6 

vezes maior no antígeno LV-Tcra comparado ao ConA-Tcra, e a 

concentração de polissacarídeos no antígeno ConA-Tcra foi 21 vezes maior 

comparada ao LV-Tcra. A concentração de proteína foi 10 vezes maior e de 

polissacarídeos foi 67 vezes maior no antígeno GP-Tcra em relação ao LV

Tcra e 46 vezes maior foi a concentração de proteína e 3 vezes maior a 

concentração de polissacarídeos em relação ao antígeno ConA-T era. Esta 

análise confirma que as preparações antigênicas ConA-Tcra e GP-Tcra 

foram enriquecidas com os componentes glicoprotéicos. 

A importância de caracterização das glicoproteínas também em 

cisticercos de T. crassiceps, foi descrita pelos pesquisadores TRIMBLE & 

LUMSDEN, 1975; SIEBERT et aI. , 1978, SIEBERT et aI. , 1979, que 

analisaram os cisticercos quanto a composição citoquímica. Foram 

identificados, no tegumento, porções ricas em carboidratos neutros e ácidos. 

A análise de autoradiografias mostraram presença de resíduos de galactose, 

e foi caracterizado o glicocalix, que pode influenciar na interação do parasita 

com o hospedeiro, demonstrando a importância das glicoproteínas. 

Os antígenos LV-Tcra e ConA-Tcra, foram caracterizados quanto ao 
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padrão de glicopeptídeos pela técnica de blot com as lectinas ConA e 8S-1 

marcadas com peroxidase. No antígeno LV-Tcra em presença da lectina 

Co nA foram identificados os peptídeos de 85kD e 67kD e muito fracamente 

o peptídeo de 12kD contendo resíduos de D-glicose/manose; com a lectina 

8S-1 foi identificado o peptídeo de 98kD contendo resíduo de galactose. 

Para o antígeno ConA-Tcra na presença da lectina ConA foram 

identificados resíduos de D-glicose de 31kD, 24kD e 14kD e D-manose de 

46kD, 44kD, 31kD, 24kD e 14kD; e resíduos de galactose de 98kD, 94kD, 

85kD, 67kD e 31kD com a lectina 8S-1. O teste indicou, que o antígeno 

purificado ConA-Tcra comparado ao LV-Tcra, apresenta maior número de 

peptídeos contendo glicose/manose (Figura 2); já os resíduos contendo 

galactose tiveram fraca reação nos dois antígenos. Nos peptídeos de baixo 

peso molecular (18 -14kD), foram identificados apenas resíduos de 

glicose/manose. 

Com o objetivo de demonstrar a especificidade da ligação com as 

lectinas, foi realizado a inibição das mesmas, mediante ao ensaio de pré

oxidação com ácido periódico. Os resultados demonstraram que a oxidação 

inibiu totalmente a ligação das lectinas aos antígenos e inibiu parcialmente 

também a ligação de anticorpos, quando foram ensaiadas por ELISA, 

amostras de LCR de pacientes com NC, diminuindo mas não totalmente, a 

interação antígeno-anticorpo, já que os anticorpos continuaram 

reconhecendo a porção protéica dos antígenos (Figura 4). 

GROGL et aI. 1985, utilizando antígeno de T. solium, identificaram 

que 65% do extrato antigênico era composto de glicoproteínas, contendo N

acetil-D-glicosamina e a-D-glicose, e ainda ressaltaram o envolvimento das 

glicoproteínas na antigenicidade do parasita. 

Nossos resultados foram semelhantes aos encontrados pelos 

pesquisadores LANSAM e McMANUS, 1990, que empregando as técnicas 

de marcação com 1251odo, imunoprecipitação e SDS-PAGE, em estudo das 

frações protéicas e glicoprotéicas presentes na membrana e no líquido 

vesicular de cisticercos de T. crassíceps, observaram peptídeos de peso 

molecular de 14 a >97kD no extrato de membrana com predomínio dos 

peptídeos de 37kD, 85kD e 97kD, enquanto que no líquido vesicular 
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identificaram peptídeos de 14 a >116kD, com predomínio dos peptídeos de 

14kD, 27kD, 55kD e 68kD. Em ambos os extratos, foram identificadas 

glicoproteínas de peso molecular variando de 45kD a 94kD. Somente no 

extrato de membrana, foi identificada uma glicoproteína de 37kD, contendo 

resíduos de D-manose e/ou D-glicose, e não observaram presença de 

resíduos de D-galactose. Ao contrário, KUNZ et aI., 1991, em estudo de 

frações glicolipídicas de T. crassiceps cepa KBS, identificaram resíduos de 

galactose. 

Em análise das frações glicolipídicas de cisticercos de T. soJium, T. 

crassiceps e T. saginata BAUMEISTER et aI., 1992, com a técnica de 

HPTLC (high-performance thin-Iayer chromatografy) também identificaram 

resíduos de galactose e, verificaram que as frações glicolipídicas conferem 

maior estabilidade estrutural e termodinâmica à membrana parasitária. 

Na caracterização de glicoproteínas, resultados negativos no blot 

lectina devem ser interpretados cuidadosamente, pois apesar de os 

carboidratos estarem presentes nos cisticercos, poderão tornar-se 

inacessíveis às lectinas com a transferência dos antígenos para a 

membrana de nitrocelulose (GROGL et aI., 1989). 

Com o ensaio de pré-oxidação dos extratos antigênicos LV-Tcra, 

ConA-Tcra e GP-Tcra, pode-se verificar o efeito de oxidação sobre os 

epítopos constituídos por polissacarídeos. 

Os resultados demonstraram que o efeito da oxidação reduziu a 

atividade antigênica, verificada pelo ensaio ELISA, que aparentemente foi 

maior no antígeno GP-Tcra seguido de ConA-Tcra e LV-Tcra, mas sem 

significado devido a proximidade dos valores, 22%, 19% e 18%, 

respectivamente, com ácido periódico a 200mM (figura 3/ANEXO 11). 

Com as amostras de LCR de pacientes com cisticercose, a maior 

sensibilidade do antígeno ConA-Tcra ao tratamento oxidativo em relação ao 

antígeno LV-Tcra foi observada em quatro das sete amostras ensaiadas e 

em duas amostras o efeito foi semelhante, e apenas em uma amostra, o 

efeito da oxidação foi maior no antígeno LV-Tcra. A diferença de reatividade 

que ocorreu entre as amostras, de 74% a 25%, era, devido a 
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heterogeneidade da resposta imunológica de cada indivíduo esperada 

(FLlSSER et aI., 1980) (figura 4/ANEXO 11). Essa heterogeneidade se 

observa tanto em relação aos peptídeos reconhecidos (BUENO et aI. , 2000) 

quanto à intensidade de reatividade. 

Os extratos de T. crassiceps foram submetidos a tratamentos 

enzimáticos, na presença das enzimas proteolíticas proteinase K e tripsina, 

em que verificou-se a ação enzimática em relação à perda de reatividade e 

antigenicidade dos epítopos constituídos por proteínas. Os resultados 

demonstraram que o efeito dos tratamentos enzimáticos foi mais significativo 

do que o efeito oxidativo sobre os epítopos constituídos por açúcares. Esse 

efeito foi ligeiramente menor no antígeno LV-Tcra, comparado aos extratos 

purificados que apresentaram resultados semelhantes. As diferenças do 

efeito enzimático devem-se possivelmente a concentração de proteínas, que 

é menor nos extratos purificados (figuras 5 e 6/ANEXO 111). 

Os estudos de caracterização dos extratos antigênicos aqui 

apresentados, são uma abordagem inicial para melhor identificação dos 

componentes responsáveis pela reatividade específica dos antígenos de T. 

crassiceps com os anticorpos anti-T. solium em pacientes humanos com 

NC. Os resultados podem contribuir para futuras investigações e abordagens 

visando, por exemplo, antígenos recombinantes e peptídeos sintéticos. 

Nos ensaios de reprodutibilidade do teste imunoenzimático ELISA 

com os antígenos LV-Tcra e ConA-Tcra realizado com o mesmo "pool" de 

LCR positivo e negativo, em diferentes dias, observou-se boa 

reprodutibilidade nos testes (Tabelas 1 e 2). Os limites de variação inferior e 

superior das leituras de absorbância para cada diluição foram calculados, e 

não foram detectadas diferenças significativas entre os resultados obtidos 

para cada diluição nos diferentes dias de ensaio. Estes resultados foram 

utilizados para validação dos testes posteriores. A média do coeficiente de 

variação para o antígeno LV-Tcra foi de 9,4% e para ConA-Tcra de 17,5% 

(ANEXO VIII). Esses resultados podem ser considerados como esperados 

para o teste ELISA e a variação ligeiramente maior no antígeno ConA-Tcra 
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pode dever-se a diferença na adsorção antigênica as placas de poliestireno, 

talvez pelo maior conteúdo de resíduos sacarídicos. 

Pela análise dos resultados obtidos dos ensaios ELISA, observou-se 

que a intensidade de reatividade foi sempre maior para o Grupo 

Neurocisticercose comparado aos grupos Controle e de Outras Patologias, 

conforme indicados nas figuras 8 e 9 e nos ANEXOS IV, V e VII. 

Com os resultados das amostras ensaiadas do Grupo Controle, foram 

calculados os cut-off dos antígenos de T. crassiceps conforme indicado na 

figura 8, em que notou-se distinção entre os grupos Controle e 

Neurocisticercose, além de diferente intensidade de leitura entre as 

amostras de pacientes com NC, demonstrando mais uma vez, a 

heterogeneidade da resposta imunológica individual de cada paciente. 

No ensaio ELISA das amostras de LCR do Grupo Neurocisticercose, 

o antígeno de T. solium demonstrou menor sensibilidade (79,3%) para 

pesquisa de anticorpos anti-T. solium comparado aos extratos heterólogos, 

já que das 29 amostras ensaiadas, duas apresentaram resultado negativo e 

quatro apresentaram resultado inconclusivo e quando foram ensaiadas com 

os antígenos de T. crassiceps, todas as 29 amostras foram reagentes 

(ANEXO IV). Portanto, a sensibilidade e a especificidade do ensaio ELISA 

para os antígenos heterólogos foram de 100%. 

As amostras que tiveram resultado negativo com o antígeno de T. 

solium, apresentaram índice de 0,6. Com o antígeno LV-Tcra apresentaram 

resultados de 0.0. de 0,4 e 1,09, com ConA-Tcra apresentaram resultados 

de 0.0. de 0,33 e 0,69 e com GP-Tcra apenas uma amostra foi ensaiada, 

com resultado de 0.0. 0,30, portanto os casos negativos no ensaio com o 

antígeno de T. solium, foram reagentes com os antígenos de T. crassiceps. 

As amostras que tiveram índice indeterminado com o antígeno de T. solium, 

apresentaram resultados de 0.0. para LV-Tera superior a 0,30, com o ConA

Tcra superior a 0,4 e com GP-Tcra superior a 0,22. 

A maior sensibilidade dos extratos heterólogos pode ser explicada 

pelo emprego de diferentes preparações antigênicas, já que o antígeno de T. 

solium é o extrato total, apresentando menor número de peptídeos de baixo 
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peso molecular, principalmente inferior a 20kD, enquanto que nos extratos 

de líquido vesicular de T. crassiceps, esses peptídeos são os principais 

constituintes. Os resultados também demonstraram que mesmo em baixas 

concentrações de anticorpos, estes foram identificados pelos antígenos de 

T. crassiceps, além de sugerirem que os anticorpos produzidos, 

provavelmente, foram para os peptídeos de peso molecular inferior a 20kD. 

A intensidade de leitura foi semelhante entre os extratos LV-Tcra e 

ConA-Tcra e, curiosamente quando as amostras foram ensaiadas com o 

antígeno GP-T era, apresentaram leituras mais baixas. É importante ressaltar 

que os ensaios realizados com os antígenos LV-Tera e ConA-Tcra, foram 

realizados em paralelo, enquanto que os ensaios com o antígeno GP-Tcra 

foram realizados em outro momento e também quando as amostras já 

haviam sofrido descongelamentos, diminuindo portanto, a possibilidade de 

encontrarmos a mesma reatividade. Outra hipótese que merece ser 

verificada, é a possível dificuldade de adsorção das frações glicoprotéicas de 

18kD e 14kD do antígeno GP-Tcra. 

Uma amostra com resultado falsamente negativo, em um teste 

imunológico, não significa necessariamente falta de sensibilidade do teste 

empregado, mas pode significar menor intensidade da resposta humoral do 

hospedeiro contra o parasita ou presença de antígenos do parasita 

imunocomplexados aos anticorpos. Outros fatores podem estar envolvidos 

na não detecção de anticorpos, tais como, diferentes graus de evolução da 

doença, variação antigênica do parasita e efeitos imunossupressores do 

tratamento anti-inflamatório (FLlSSER et aI., 1979). 

Alguns autores utilizando extratos glicoprotéicos de T. solium 

obtiveram resultados semelhantes de sensibilidade e especificidade, aos 

aqui apresentados. GOTTSTEIN et aI., 1987, encontraram 100% de 

especificidade com frações de baixo peso molecular de 26kD e 8kD, 

reconhecidas somente pelas amostras de soro de pacientes com 

cisticercose. TSANG et aI. , 1989, empregando as glicoproteínas (50kD, 42-

39kD, 24kD, 21kD, 18kD, 14kD e 13kD), em imunoblot, obtiveram 

sensibilidade de 98% e especificidade de 100%. MONTENEGRO et aI., 

1994, também relataram especificidade de 100% com mesmo extrato 
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glicoprotéico em imunoblot. KAUR et aI., 1996, observaram menor 

sensibilidade (95,23%) mas 100% de especificidade de peptídeos com peso 

molecular de 18kD, 20kD e 24kD. Comparando-se os extratos antigênicos 

total e glicoprotéico de T. so/ium, RODRIGUEZ-CANUL et aI., 1997, 

relataram sensibilidade de 91% e 100%, respectivamente. Em amostras de 

soro de suínos infectados foi obtida sensibilidade de 93% e especificidade 

de 100% (RODRIGUEZ-CANUL et aI. , 1998). 

Utilizando o extrato heterólogo líquido vesicular de T. crassiceps, VAZ 

et aI., 1996, obtiveram 100% de especificidade. Na cisticercose suína, 

PINTO, 1998, obteve sensibilidade de 76,9% e especificidade de 97% em 

ELISA e em imunoblot a sensibilidade foi de 100% e especificidade de 

96,7%, com antígenos de cisticercos de T. crassiceps. 

Pelo imunoblot, o extrato antigênico LV-Tcra apresentou complexa 

composição antigênica, com peptídeos de peso molecular de 91 kD a 14 -

11 kD. Essa complexa antigenicidade juntamente com a heterogeneidade da 

resposta imune, dificultaram a interpretação dos resultados, conforme 

observado na figura 10. O padrão de peptídeos encontrado no extrato 

antigênico ConA-Tcra, variou entre 103kD e 14kD, semelhantes ao do LV

Tcra, conforme indicado na figura 11 . Quando as amostras foram ensaiadas 

com o antígeno GP-Tcra, foram identificados somente os peptídeos de 18 e 

14kD, apresentando maior facilidade de leitura para análise dos resultados, 

comparado aos extratos LV-Tcra e ConA-Tcra. 

Outros peptídeos de baixo peso molecular foram descritos como 

específicos para a detecção da cisticercose a partir de diferentes espécies 

de Taenias e diferentes extratos antigênicos. HAYUNGA et aI., 1991, 

isolaram um peptídeo de <12kD, obtido de líquido vesicular de T. hydatigena 

utilizado na identificação de anticorpos anti-T. so/ium e anti- T. saginata. Este 

peptídeo não apresentou reatividade cruzada com amostras de soro de 

outras parasitoses e estava presente também no líquido vesicular de T. 

crassiceps e T. taeniaeformis 

EV et aI. , 1999, com proteínas purificadas de escólex T. so/ium, 

obtiveram três frações de pesos moleculares de 13kD, 17kD e 26kD, no 

imunoblot. Em ELISA, com amostras de soro, mostraram sensibilidade de 
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53%, 88% e 100%, e a especificidade de 80%, 100% e 100%, 

respectivamente. Os autores sugerem que a proteína de 26kO é mais 

sensível e específica para detecção de anticorpos em amostras de soro de 

pacientes com cisticercose por ELISA. 

Cinqüenta e sete amostras de LCR de pacientes em diferentes fases 

evolutivas do parasita, classificadas segundo MACHADO et aI., 1990, 

também foram ensaiadas com o antígeno ConA-Tcra, por ELISA (Figura 9). 

Três apresentaram resultado negativo com o antígeno salino total de T. 

solium e duas dessas foram também não reagentes com o antígeno L V

Tcra. Com o antígeno ConA-Tcra, uma dessas três amostras foi positiva e as 

outras duas continuaram apresentando resultado negativo e uma terceira 

amostra também apresentou resultado negativo. Esta amostra tinha 

apresentado resultado de 0 .0. de 0,147 no ELISA LV-Tcra (cut-offO,011) 

(BUENO et aI., 2000). Somente as três amostras com resultado negativo 

com o antígeno ConA-Tcra, foram ensaiadas com o antígeno GP-Tcra e 

também apresentaram resultado negativo, com resultados de 0.0. muito 

semelhantes entre si e entre os antígenos, de 0,18, 0,15 e 0;20 para ConA

Tcra (cut-off 0,22) e de 0,18, 0,18 e 0,20 (cut-off 0,21), além de serem 

próximos aos respectivos cut-off. 

Duas das três amostras com resultado negativo para a pesquisa de 

anticorpo com os antígenos ConA-Tcra e GP-Tcra, foram classificadas pelo 

exame de imagem como do Tipo 111 e a terceira foi classificada como do Tipo 

IV. A não detecção de anticorpos para essas amostras, pode ser explicada 

pela fase de classificação de desenvolvimento do parasita, já que nas 

imagens do Tipo 111 são visualizados cistos associados a processo 

inflamatório e/ou em degeneração, mas os anticorpos produzidos podem 

estar complexados com os antígenos, formando os imunocomplexos, 

impossibilitando portanto, a detecção de anticorpos. Já na amostra 

classificada como Tipo IV, em que são encontradas apenas calcificações 

nodulares, a detecção de anticorpos é menos provável. 

Alguns autores sugeriram que a detecção de anticorpos para 

peptídeos de baixo peso molecular possam estar associados à fase 
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evolutiva do parasita. MICHAUL T et aI., 1990, com o extrato antigênico de T. 

so/ium, por imunoblot, identificaram oito frações com peso molecular <36kD, 

identificadas em 71 amostras de soro de pacientes com cisticercose em 

diferentes estágios da doença (ativa, calcificação em progressão e inativa). 

Os pacientes que se encontravam na fase ativa da doença reconheceram 

principalmente o peptídeo de 14kD. 

Igualmente, SIMAC et aI., 1995, caracterizaram as frações de 13kD e 

14kD encontradas em extrato total de T. so/ium como potenciais marcadores 

para o diagnóstico da NC, associado ao reconhecimento em amostras de 

LCR e soro de pacientes com cisticercose, em que foram identificadas 

vesículas na tomografia computadorizada, não sendo identificados por 

amostras de pacientes com cistos na fase de calcificação. 

YANG et aI. , 1998, analisaram uma proteína de 10kD (sub unidade da 

proteína de 150kD) de líquido vesicular de T. solium, com as técnicas de 

imunoblot e imunoprecipitação. A proteína reagiu fortemente com amostras 

de pacientes com cisticercose (209/217=84,6%) e fracamente com amostras 

de outras parasitoses. 

CHUNG et aI., 1999, utilizando um peptídeo recombinante de 10kD de 

T. so/ium, obtiveram 98% de especificidade e sugeriram a utilização deste 

peptídeo na diferenciação de pacientes em fase ativa da doença. 

Por outro lado, nossos resultados demonstraram que somente em 

dois pacientes classificados como do tipo 111 e outro classificado como do 

tipo IV foram detectados anticorpos, com leitura próxima ao cuf-off. Nos 

demais pacientes classificados segundo exame de imagem como, tipo I (5 

amostras), tipo 1/ (7 amostras), tipo 111 (10 amostras), tipo IV (12 amostras), 

formas mistas (17 amostras), tipo ventricular (1 amostra) e duas amostras 

sem resultado de imagem, houve detecção de anticorpos empregando-se o 

extrato glicoprotéico ConA-Tcra, ou seja, não associada ao estágio de 

desenvolvimento do parasita. 

Das amostras do Grupo de Outras Patologias, foi detectada 

reatividade cruzada em ELISA, com o antígeno de T. solium com uma 

amostra de neurossífilis das seis ensaiadas (ANEXO VII). Quando as seis 
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amostras de neurossífilis foram ensaiadas com os antígenos de T. 

crassiceps, duas apresentaram reatividade para LV-Tcra e GP-Tcra e três 

foram reagentes para ConA-Tcra. Em imunoblot das três amostras 

reagentes, aquela que apresentou reatividade com todos os antígenos, 

apresentou forte reatividade com os peptídeos de baixo peso molecular com 

os antígenos de T. crassiceps, sugerindo produção de anticorpos para 

peptídeos de baixo peso molecular (figura 13). 

As amostras de neurossífilis foram retiradas de nossa coleção de LCR 

e não haviam sido anteriormente ensaiadas para pesquisa de anticorpos 

anti-T. solium. A amostra de neurossífilis que apresentou reatividade com os 

antígenos de T. so/ium e de T. crassiceps, parece ser um caso de 

cisticercose. A reatividade encontrada em amostras de LCR de pacientes 

com neurossífilis, pode ser explicado pela dificuldade no diagnóstico 

diferencial entre a NC e a neurossífilis (LIVRAMENTO, 1981), já que ü 

Treponema pallidum pode ocasionar lesões do SNC, observadas 

principalmente na neurossífilis tardia (CAMARGO, 1996). Novos ensaios em 

uma amostragem maior poderá estabelecer se há reatividade cruzada, não 

esperada entre estas patologias 

Nenhuma das sete amostras de esquistossomose apresentou 

reatividade com o antígeno de T. so/ium, enquanto que quando ensaiadas 

com os extratos de T. crassiceps, três amostras apresentaram reatividade, 

com resultados de 0.0. quase duas vezes superior ao cut-off dos antígenos. 

Duas destas três amostras foram ensaiadas em imunoblot e não 

apresentaram nenhuma reatividade com os antígenos de T. crassiceps. A 

reatividade com os extratos antigênicos de T. crassiceps e não reatividade 

com o antígeno homólogo, deve-se possivelmente pela diferente forma de 

apresentação do antígeno nos testes empregados, em que o imunoblot 

mostrou-se mais específico, já que não houve reatividade com nenhum 

peptídeo. 

LACLETTE et aI., 1991, com a purificação do antígeno S, uma 

glicoproteína de T. so/ium, comparando-o ao antígeno de Schisfossoma 

mansoni, uma proteína de 97kD, mostrou reatividade também com amostras 

de cisticercose, sugerindo grande homologia encontrada entre as espécies. 
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A reatividade cruzada encontrada entre amostras de outras 

parasitoses, já foi descrita por PAMMENTER et aI., 1992, que utilizando 

ELISA com antígeno solúvel de ovo (SEA), para o imunodiagnóstico da 

neuroesquistossomose, relataram a reatividade cruzada com amostras de 

LCR de pacientes com cisticercose. 

ITO, 1997, descreveu a importância de diferenciação entre pacientes 

portadores de cisticercose e hidatidose, sugerindo que o diagnóstico da 

hidatidose seja realizado utilizando-se uma proteína recombinante de 

18,5kD, denominada Em18, que não apresentou reatividade com amostras 

de outras parasitoses, incluindo a cisticercose. 

SCHANTZ et a!., 1980, empregando a técnica de hemaglutinação 

indireta, e PAMMENTER & ROSSOUW, 1987, utilizando extrato de T. 

solium, em ELISA, relataram reatividade cruzada com amostras de soro de 

pacientes com hidatidose. Nossos resultados não mostraram essa 

reatividade, quando foram ensaiadas três amostras de soro de pacientes 

com hidatidose, quatro amostras de soro de indivíduos saudáveis e seis 

amostras de soro de pacientes com NC, em imunoblot, com os extratos 

antigênicos ConA-Tcra e GP-Tcra, somente nas amostras de soro de 

pacientes com NC foram identificados os peptídeos de 14 - 18kD, enquanto 

que nas amostras de hidatidose e de indivíduos saudáveis, nenhum 

peptídeo foi detectado (figura 12), demonstrando maior especificidade dos 

peptídeos de baixo peso molecular ::;20kD. 

Apesar dos estudos realizados envolvendo o imunodiagnóstico da 

cisticercose utilizando peptídeos de baixo peso molecular, alguns autores 

relataram a importância de peptídeos de alto peso molecular, encontrados 

em extratos de T. sOlium, e que também foram identificados nos extratos L V

T cra e ConA-T cra. 

GROGL et aI., 1985, relataram o reconhecimento de 12 peptídeos no 

extrato total de T. solium variando entre 200kD a 31 kD, e os peptídeos de 

31 kD, 45kD, 95kD e 200kD demonstraram grande similaridade com os 

mesmos peptídeos encontrados no extrato líquido vesicular de T. crassiceps. 

LARRALDE et aI., 1986, utilizando antígeno líquido vesicular de T. 
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solium, descreveram um peptídeo de 103kD, que apresentou grande 

homologia com o peptídeo de 102kD presente no exirato líquido vesicular de 

T. crassiceps. A diferença de identificação de peptídeos pode estar 

relacionada a diferentes metodologias aplicadas (obtenção de antígenos, 

transferência, reagentes, etc). 

KUNZ et aI., 1989, comparando os extratos antigênicos líquido 

vesicular de T. crassiceps e total de T. solium, identificaram os peptídeos de 

peso molecular de 102kD e 199kD em 12 amostras de soro de pacientes 

com cisticercose, além do reconhecimento do peptídeo de 19kD por 11 

amostras. 

Uma proteína de 97kD do cisticerco de T. solíum também foi avaliada 

com 137 amostras de soro de suínos com cisticercose. Nestas amostras, o 

primeiro antígeno reconhecido pelo isotipo IgM foi a glicoproteína de 97kD e 

posteriormente o isotipo IgG reconheceu as proteínas de SOkD e 4SkD. O 

teste demonstrou 100% de especificidade e sensibilidade (TSANG et al., 

1991 ). 

CHENG & KO, 1992, utilizando coluna Sephacryl S-200, obtiveram 

quatro frações de extrato de T. so/ium, que foram analisadas por 

imunodifusão dupla, imonoblot e ELISA. A fração W2 apresentou 20 

peptídeos de peso molecular variando de 35 a 180kD. O antígeno W2 

mostrou-se mais promissor ao diagnóstico da cisticercose, principalmente 

para as frações de alto peso molecular de 9SkD e 10SkD. 

Nossos resultados demonstraram que o peptídeo de 102kD foi 

identificado no extrato ConA-Tcra, sendo reconhecido em 22% das amostras 

analisadas (figura 11); e os peptídeos de 91kD presente no extrato LV-Tcra 

e 94kD presente no extrato ConA, foram reconhecidos em 76% e 22% das 

amostras analisadas, respectivamente, enquanto que os peptídeos de baixo 

peso molecular (:s20kD) foram reconhecidos por todas as amostras. 

A reatividade encontrada nos extratos antigênicos de T. crassiceps 

por imunoblot para peptídeos de baixo peso molecular (s20kD), também 

foram observadas no extrato antigênico de T. so/ium (TSANG et aI., 1989). 

Estudos posteriores devem ser realizados para avaliação do emprego 
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de glicoproteínas de Taenia crassiceps em testes imunológicos para 

pesquisa de anticorpo anti-T. solium, principalmente em amostras de soro de 

pacientes com cisticercose. Permanecendo, portanto, como área de 

investigação e de interesse no estudo da cisticercose, a padrontzação de 

testes (ELISA e imunoblot), além do desenvolvimento de um teste 

diagnóstico de rápida e fácil execução, empregando-se os glico-antígenos 

purificados de Taenia crassiceps para detecção de anticorpos em 

diferentes espécimes, LeR, soro, plasma, eluatos de sangue total e saliva. 
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CONCLUSÕES 

Com os resultados obtidos na avaliação de extratos antigênicos de 

Taenia crassiceps para detecção de anticorpos em amostías de LCR de 

pacientes com neurocisticercose, utilizando os ensaios ELISA e imunoblot, 

pudemos concluir que: 

1. Os extratos antigênicos de cisticercos de T. crassiceps constituem uma 

imporiante fonte alternativa de antígenos para serem utilizados em testes 

imunológicos; 

2. A utilização do antígeno LV-Tcra e das frações purificadas, ConA-Tcra e 

GP-Tcra, em ELISA mostraram sensibilidade e especificidade de 100% 

com amostras de LCR; 

3. Nos ensaios imunoblot, os peptídeos com peso molecular inferior a 20kD 

foram identificados pelas amostras de LCR e soro de pacientes com 

neurocisticercose; 
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ANEXO I 

SOLUÇÕES E REAGENTES 

1. Utilizadas em SDS-PAGE: 

a. Solução tampão de amostra 5 vezes concentrado: Tris-
hidroximetilaminoetano (Tris) - HCI 0,06M pH 6,8 (Serva Feinbiochemica 
GmbH & Co., Heildelberg, Alemanha), SOS 2% (Sigma Chem. Co.), 
glicerol 25% (Reagen Quimibras Indústrias SA), 2-mercaptoetanol Tipo I 
0,014M (Sigma Chem. Co.), e azul de bromofenol 0,1% (Sigma Chem. 
Co.), em água destilada. 

b. Gel de separação de 7 a 20% e de 12, 15%: acrilamida 7%, 20% (Sigma 
Chem. Co.) e bis-acrilamida 0,2% (Sigma Chem. Co.) - para gel de 7-
20%; e bis-acrilamida 0,2% (Sigma Chem. Co.); acrilamida 15% (Sigma 
Chem. Co.) e bis-acrilamida 0,2% (Sigma Chem. Co.) - para gel de 15%; 
acrilamida 12% (Sigma Chem. Co.) e bis-acrilamida 0,2% (Sigma Chem. 
Co.) - para gel de 12%; todos em solução tamponada Tris-HCI1 ,5M pH 
8,8 com SOS 0,1%. 

c. Gel de empilhamento de 5%: acrilamida 5%(Sigma Chem. Co.) e bis
acrilamida 0,1 %(Sigma Chem. Co.) em Tris-HCI 0,5M pH 6,8, contendo 
0,25% de SOS. 

d. Solução tampão de corrida pH 8,3: Tris 0,025M (Serva Feinbiochemica 
GmbH & Co.), glicina 0,129M (Sigma Chem. Co.) e SOS 0,1% em água 
destilada. 

e. Solução fixadora : metanol 40% (Merck SA Indústrias Químicas) e ácido 
acético 10% (Merck SA Indústrias Químicas) em água destilada. 

f. Solução corante Coomassie: Coomassie Brilliant Blue R-250 1 % (Sigma 
Chem. Co.), ácido acético 10% e metanol 45% em água destilada. 

g. Solução descorante: ácido acético 7% em água destilada. 

2. Para ELISA: 

a. Solução tampão carbonato-bicarbonato pH 9,6: Na2C03 0,1 M (Serva 
Feinbiochemica GmbH & Co.) e NaHC03 0,1M (Serva Feinbiochemica 
GmbH & Co.) em água destilada. 

b. Solução Salina: NaCI 0, 15M em água destilada. 
c. Solução salina tamponada com fosfatos 0,01M pH 7,2 (PBS) : Na2HP04 

0,0075M, NaH2PO 0,025M (Reagen Quimibras Indústrias SA, RJ, Brasil) 
e NaCI 0,14M (Merck SA Indústrias Químicas, RJ, Brasil) em água 
destilada. 

d. Solução de lavagem: salina com 0,05% Tween 20 (Merck, Schuchardt, 
Munchen, Alemanha). 

e. Solução bloqueadora: solução de leite (leite desnatado Mol ico, Nestlé, 
Araçatuba, São Paulo, Brasil) a 5% em PBS pH 7,2 com 0,05% Tween 
20 (Merck, Schuchardt, Munchen, Alemanha). 
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f. Solução diluente: solução de leite a 1 % em PBS pH 7,2 com 0,05% 
Tween 20 (Merck, SChuchardt, Munchen, Alemanha) . 

g. Solução cromógena tetrametilbenzidina (TMB) : pronto para uso (Roche) 
h. Solução cromógena ortofenilenodiamina (OPO): ortofenilenodiamina 1 gll 

(Sigma Chem. Co.) e H20 2 1ml/I (Reagen Quimibras Indústrias SA), em 
tampão citrato/fosfato 0,2M pH 5,0. 

3. Para IMUNOBLOT antígenos ConA-Tcra e GP-Tcra 

a. Solução de lavagem: tampão de lavagem Tris-HCI 0,02M, NaCI 0,5M 
(Merck SA Indústrias Químicas, RJ, Brasil) em água destilada. 

b. Tampão de bloqueio, diluente de amostra e conjugado: solução de leite 
(leite desnatado Molico, Nestlé, Araçatuba, São Paulo, Brasil) a 5% em 
PBS pH 7,2 com 0,05% Tween 20 (Merck, Schuchardt, Munchen, 
Alemanha). 

c. Tampão diluente de substrato NBT/BCPI: Tris-HCI 0,1 M (Serva 
Feinbiochemica GmbH & Co., Heildelberg, Alemanha). 

4. Para IMUNOBLOT antígeno LV-Tcra 

a. Solução tamponada de transferência pH 8,3: Tris 0,025M, glicina 0,192M 
e metanol 20% em água destilada. 

b. Solução corante Ponceau: Ponceau-S 0,5% I (Sigma Chem. Co.) em 
água destilada. 

c. Solução de Lavagem: PBS pH 7,2 com 0,05% de Tween 20 (PBS-T). 
d. Solução bloqueadora: leite a 5% em PBS-T. 
e. Solução diluente: leite a 1 % em PBS-T. 
f. Solução cromógena diaminobenzidina (OAB) substrato: diaminobenzidina 

0,017% (Sigma Chem. Co.) e H20 2 5% em PBS pH 7,2. 
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ANEXO 11 

RESUL TADOS GERAIS - TESTE DE OXIDAÇÃO 

Tabela 1: ELISA com o antígeno LV-Tcra em presença de ácido periódico nas 

concentrações (10mM, 50mM, 200mM, 1M e 2M) e reação controle, com amostra 

de soro diluída 1/100, com conjugado anti- lgG humano peroxidase. 

Periodato de Sódio 0.0. Soro 1/100 % de Oxidação 

O 3,33 

10mM 3,02 9 

50mM 2, 94 12 

200mM 2,74 18 

1M 2,70 20 

2M 2,63 21 , 

Tabela 2: ELISA com o antígeno ConA-Tcra em presença de ácido periódico nas 

concentrações (10mM, 50mM, 200mM, 1M e 2M) e reação controle, com amostra 

de soro diluída a 1/100, com conjugado anti-lgG humano peroxidase. 

Periodato de Sódio 0 .0. Soro 1/100 % de Oxidação 

O 2,68 

10mM 2,51 6 

50mM 2,34 13 

200mM 2,18 19 

1M 2,08 22 

2M 2,05 24 

Tabela 3: ELISA com o antígeno GP-Tcra em presença de ácido periódico nas 

concentrações (10mM, 50mM, 200mM, 1M e 2M) e reação controle, com amostra 

de soro diluída 1/100 e 1/200, com conjugado anti-lgG humano peroxidase. 

Periodato de Sódio 0.0. Soro 1/100 % de Oxidação 

O 3,08 

10mM 2,68 13 

50mM 2,61 15 

200mM 2,39 22 

1M 2,35 24 

2M 2,35 24 
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Tabela 4: ELISA com os antígenos LV-Tcra e ConA-Tcra em presença de ácido 

periódico na concentração (200mM) e reação controle, com amostras de LCR 

diluído a 1 :2, com conjugado anti-lgG humano peroxidase. 

Antígeno ConA-Tcra ConA-Tcra ConA-Tcra LV-Tcra LV-Tcra 

Amostra Sem 200 mM %de Sem 200 mM 

Periodato Periodato Oxidação Periodato Periodato 

4 1,269 0,555 57% 1,113 0,838 

10 1,706 0,438 25 % 1,722 1,253 

"\2 0,576 0,29"\ 50% 0,840 0,607 

13 0,731 0,543 26 % 0,553 0,397 

15 0,447 0,219 52 % 0,573 0,349 

16 0,909 0,268 71 % 0,835 0,225 

20 0,218 0,110 50 % 0,298 0,190 

LV-Tcra 

%de 

Oxidação 

25% 

25% 

28% 

28 % 

29% 

40% 

74 % 
- "---- --~- - - - ---- -- - _ .- -
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ANEXO 111 

RESULTADOS GERAIS - TRATAMENTO ENZIMÁTICO COM AS ENZIMAS 

PROTEINASE K E TRIPSINA 

Tabela 5: ELISA com os extratos antigênicos LV-Tcra, ConA-Tcra e GP-Tcra em 

presença das enzimas proteolíticas proteinase K e tripsina em diferentes 

concentrações (50 e 500~g/ml) e reação controle sem tratamento, em teste com 

amostra de soro positivo para NC. 

Antígeno LV-lera LV-lera ConA-lera ConA-lera GP-lera GP-lera 

0.0. Soro %de 0.0. Soro %de 0.0. Soro %de 

*1:100 Digestão *1:100 Digestão *1:100 Digestão 

Sem Enzima 2,42 1,01 2,248 

50 )lg/ml PK 1,10 55 0,03 > 95 % 0,318 68 

500 )lg/ml PK 0,69 71 0,03 > 95 % 0,318 78 

50 )lg/ml Tripsina 0,55 77 0,26 74% 0,690 85 

500 )lg/ml Tripsina 0,55 77 0,12 80% 0,499 85 

*diluição do soro 
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ANEXO IV: 

RESULTADOS GERAIS AMOSTRAS DE LCR GRUPO NEUROCISTICERCOSE 

Tabela 6: Resultados de ELISA das 29 amostras de LCR Grupo NC ensaiadas 

com os extratos antigênicos de T. solium, LV-Tcra, ConA-Tcra e GP-Tcra. 

Antígeno T.solium Resultado LV-Tcra Resultado ConA-Tcra Resultado GP-Tcra Resultado 

Teste ELISA IgG ELISA IgG ELISA IgG ELISA IgG 

Indice 0 .0. 0 .0 . 

Cut-Off 1,2 0,23 0,22 

Amostra LCR LCR LCR 

2,3 R 1,29 R 2,61 R 

2 2,6 R Mi R 0,45 

3 0,6 NR 0,40 R 0,33 R 

4 4,5 R 3,54 R 3,74 R 

5 3,1 R 3,25 R 2,02 R 

6 2,6 R 1,35 R 2,45 R 

7 3,8 R 3,68 R 3,74 R 

8 4,3 R 3,48 R 3,51 R 

9 3,6 R 3,57 R 2,36 R 

10 3,5 R 3,53 R 3,54 R 

11 1,1 INC. 0,24 R 0,45 R 

12 3,6 R 2,57 R 3,67 R 

13 1,2 R 1,04 R 0,78 R 

14 1,0 INC. 0,97 R 0,91 R 

15 2,0 R 0,98 R 1,00 R 

16 1,5 R 0,85 R 1,15 R 

17 2,2 R 3,41 R 1,35 R 

18 1,3 R 0,86 R 0,58 R 

19 2,5 R 2,~ R 3,00 R 

20 0,8 INC. 0,76 R 0,44 R 

21 2,5 R 1,15 R 1,84 R 

22 0,9 INC. 0,42 R 0,55 R 

23 1,4 R 3,90 R 0,67 R 

24 3,7 R O,~ R 0,53 R 

25 0,6 NR 1,00 R 0,00 R 

26 5,4 R 3,67 R 3,72 R 

27 1,2 R 0,38 R 0,24 R 

28 1,5 R 3,61 R 3,80 R 

29 1,3 R 3,64 R 3,68 R 

R= reagente NR= não reagente INC.= inconclusivo Mi= material insuficiente 0 .0 .= densidade óptica 

... =amostras não ensaiadas 

0 .0 . 

0,21 

LCR 

0,40 

0,46 

1,10 

0,51 

0,31 

0,45 

0,62 

0,25 

0,21 

0,24 

1,75 

0,29 

O,~ 

2,53 

3,41 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 
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ANEXO V: 

RESULTADOS GERAIS AMOSTRAS DO GRUPO CONTROLE 

Tabela 7: Resultados de ELISA das amostras do Grupo Controle ensaiadas com 

os extratos antigênicos de LV-Tcra, ConA-Tcra e GP-Tcra. 

Antígeno LV-Tcra Resultado ConA-Tcra Resultado GP-Tcra Resultado 

Teste ELISA IgG ELISA IgG ELISA IgG 

Cut-Off 0,23 0,22 0,21 

0.0. 0 .0 . 0 .0. 

Amostra LeR LeR LeR 

1 0,13 NR 0,12 NR .. . 

2 0,19 NR 0,12 NR .. . 

3 0,16 NR 0,10 NR 0,19 NR 

4 0,14 NR 0,14 NR .. . 
! 

5 0,11 NR 0,11 NR ... I 

6 0,15 NR 0,15 NR ... 

7 0,17 NR 0,17 NR .. . 

8 0,16 NR 0,10 NR 0,19 NR 

9 0,14 NR 0,12 NR ... 
! 

10 0,12 NR 0,18 NR .. . 

11 0,19 NR 0,14 NR .. . 

12 0,17 NR 0,17 NR ... 

13 0,15 NR 0,15 NR 0,19 NR 

14 0,15 NR 0,13 NR 0,19 NR 

15 0,13 NR 0,14 NR 0,18 NR 

16 0,18 NR 0,18 NR ... 

17 0,17 NR 0,16 NR ... 

18 0,12 NR 0,10 NR 0,17 NR 

19 0,11 NR 0,16 NR .. . 

20 0,14 NR 0,12 NR 0,20 NR 

21 0,13 NR 0,13 NR 0,19 NR 

22 0,16 NR 0,11 NR 0,17 NR 

23 0,13 NR 0,18 NR ... 

24 0,11 NR 0,12 NR ... 

25 0,10 NR 0,14 NR ... 

26 0,12 NR 0,14 NR ... 

27 0,10 NR 0,10 NR ... 

28 0,10 NR 0,10 NR ... 

29 0,11 NR 0,11 NR .. . 

Média 0,14 0,13 0,18 

Desvio 0,03 0,03 0,01 

padrão 

NR= não reagente .. . = amostra não ensaiada 
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ANEXO VI: 

RESULTADOS GERAIS DE AMOSTRAS DE LCR POSITIVAS PARA NC EM 

DIFERENTES FASES EVOLUTIVAS DO PARASITA 

Antígeno Classificação ConA-Tcra Resultado GP-Tcra Resultado 
Cut-Off 0,22 0,21 

0.0. 0.0. 
Teste ELISA IgG ELlSAlgG 

Amostra Tipo LCR LCR 
1 11 0,43 R .. . 

2 111 2,99 R ... 

3 Misto 3,08 R ... 

4 Misto 3,30 R ... 
5 Misto 1,57 R ... 
6 111 0,37 R .. . 
7 I 1,27 R ... 
8 Misto 0,51 R .. . 
9 111 0,18 NR 0,18 NR 
10 111 2,82 R ... 

11 IV 0,53 R .. . 
12 Ventricular 3,57 R ... 
13 Misto 1,14 R ... 
14 IV 1,61 R ... 
15 Misto 0,32 R .. . 
16 Misto 0,60 R ... 

17 Misto 1,86 R ... 

18 11 0,69 R ... 

19 11 0,61 R ... 
20 Misto 0,70 R ... 

21 IV 0,61 R .. . 

22 Misto 2,16 R . . .. 

23 111 3,61 R ... 

24 Misto 1,44 R ... 

25 11 0,45 R .. . 

26 IV 1,00 R ... 

27 Misto 1,83 R ... 

28 Misto 0,56 R ... 

29 111 0,39 R ... 

30 111 0,39 R ... 
31 11 0,88 R .. . 
32 I 1,53 R ... 
33 Misto 0,39 R ... 
35 .. . 0,95 R .. . 

36 Misto 1,83 R .. . 

37 IV 0,33 R .. . 
38 111 0,33 R ... 
39 Misto 0,74 R ... 

40 Misto 0,36 _'-- R .. . 
--

: 
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41 I 0,96 R ... 

42 IV 3,01 R ... 

43 11 3,22 R ... 

44 111 0,51 R ... 

45 IV 3,50 R ... 

46 IV 1,13 R ... 
47 IV 1,07 R .. . 

48 ... 3,59 R ... 
51 111 0,15 NR 0,18 NR 
52 IV 0,41 R ... 

53 II 1,20 R ... 
54 I 3,64 R .. . 
55 IV 3,39 R .. . 
57 111 0,34 R ... 
58 IV 0,20 NR 0,20 NR 
59 111 0,57 R ... 

61 IV 0,24 R ... 
62 I 0,36 R ... 

_.-

R= reagente NR= não reagente ... = amostra não ensaiada 

Legenda Classificação: 

Tipo I: quando não há alterações no exame de imagem 

Tipo 11: quando aparecem cistos íntegros, sem sinais de edema ou processo 

inflamatório 

Tipo 111: são visualizados cistos associados a processo inflamatório e/ou em 

degeneração 

Tipo IV: quando há apenas calcificações nodulares 

Forma Mista: quando há dois ou mais tipos de imagens 

Ventricular: é analisado separadamente, podendo estar associado a 

qualquer dos tipos descritos 

..... : exame de imagem não obtido 

i 

, 

I 
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ANEXO VII: 

RESULTADOS GERAIS AMOSTRAS DO GRUPO DE OUTRAS 

PATOLOGIAS (ESQUISTOSSOMOSE E NEUROSsíFILlS) EM ELISA 

Antígeno T. solium Resultado lV-TeTa Resultado ConA-TeTa Resultado GP-Tcra Resultado 
Teste ELISA IgG 

Cut-Off 1,2 
Indice 

Amostra 
NS1 0,37 
NS2 0,49 
NS3 1,76 
NS4 0,77 
NS5 0,10 
NS6 0,34 

ESQ1 0,39 
ESQ2 0,38 
ESQ3 0 ,38 
ESQ4 0,3) 
ESQ5 0 ,44 
ESQ6 0,67 
ESQ L __ ,--- _Q,54 

NR= não reagente 

R= reagente 

NR 
NR 
R 

NR 
NR 
NR 

NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 
NR 

... = amostra não ensaiada 

Mi= material insuficiente 

ELISA IgG 
0,23 
0.0. 

0,14 
0,11 
0 ,80 
0,17 
035 
0,00 

0,21 
0,18 
0,17 
0,10 
0,45 
0 ,31 
0,28 

ELISA IgG ELlSAlgG 
0,22 0,21 
0.0. 0.0. 

NR 0,17 NR ... 
NR 0,15 NR .. . 
R 1,56 R 0 ,53 R 

NR 0,28 R 0,19 NR 
R 0,34 R 0,27 R 

NR 0,13 NR ... 

NR 0 ,15 NR ... 
NR 0,18 NR ... 
NR 0,20 NR ... 
NR 0,12 NR ... 
R 0,51 R 0,21 R 
R 0,50 R 0,55 R 
R 0,24 R Mi 
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ANEXO VIII: 

RESULTADOS DOS ELISA PARA ENSAIO DE REPRODUTIBILlDADE 

COM ANTíGENO ConA-Tcra E LV-Tcra 

Resultados de seis ensaios de ELISA com amostras de LeR "pool" positivo e 

negativo com média, desvio padrão, coeficiente de variação e limite para o 

antígeno Líquido vesicular de T. crassiceps. 

Diluição 1 2 3 4 5 6 Média Desvio I 

Padrão 
1:2 3,69 3,86 3,44 3,40 3,72 3,65 3,62 0,17 
1:4 3,81 3,77 3,42 3,36 3,60 3,56 3,58 0,18 i 

1:8 3,75 3,49 3,39 3,27 3,45 ... 3,47 0,18 -

1:16 3,40 3,09 3,22 2,88 3,09 ... 3,14 019 -, 
1:32 ... 2,12 2,47 2,31 2,61 2,50 2,40 0,19 
1:64 2,07 1,38 1,68 1,68 1,83 1,70 1,72 0,23 

1:128 0,80 0,86 0,79 1,08 0,82 0,87 0,12 
1:256 0,66 ... 0,62 0,59 0,63 0,60 0,62 0,03 
1:512 0,40 0,29 0,20 0,28 0,37 0,25 0,30 0,07 

1:1024 0,24 0,20 0,20 0,19 0,24 0,21 0,21 0,02 

Pool-
1:2 0,18 0,14 0,12 0,12 0,10 0,10 0,1·3 0,02 

... : dados não obtidos 

Diluição Coeficiente de Limite 
Pool+ Variação 

1:2 4,6 3,96 - 3,28 
1:4 5,02 3,94 - 3,22 
1:8 5,18 3,83 - 3,11 

1:16 6,05 3,25 -2,76 
1:32 7,91 2,78 - 2,02 
1:64 13,37 2,18-1,26 
1:128 13,79 1,11 - 0,63 
1:256 4,83 0,68 - 0,56 
1:512 23,33 0,44 - 0,16 

1:1024 9,52 0,25 - 0,17 

Pool-
1:2 23,07 0,19-0,19 



, 
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Resultados de nove ensaios ELISA com amostras de LCR "pool" positivo e 

negativo com média, desvio padrão, coeficiente de variação e limite para o 

antígeno Concanavalina A de T. crassiceps. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Média Desvio I 

Padrão 
1:2 3,58 3,40 3,63 3,76 3,71 3,54 3,64 3,55 3,23 3,56 0,16 
1:4 3,30 2,84 3,61 3,87 3,62 3,30 3,53 3,37 2,68 3,35 0,38 
1:8 2,73 2,51 3,17 3,52 3,20 2,69 2,96 2,85 1,95 2,84 0,45 
1:16 2,03 1,73 2,32 2,99 2,42 1,86 2,30 2,27 ... 2,24 0,39 
1:32 1,36 1,22 1,54 ... 1,68 1,17 1,52 1,56 . .. 1,44 0,19 
1:64 0,85 0,73 0,95 .. . . .. 0,62 0,78 0,87 0,58 0,77 0,13 

1:128 0,52 0,44 0,42 .. . . .. 0,33 0,59 0,,57 0,32 0,45 0,11 
1:256 0,32 0,27 0,32 ... 0,41 0,27 0,35 0,35 0,26 0,32 0,05 
1:512 0,20 0,19 0,21 0,36 0,29 0,18 0,24 0,25 0,15 0,23 0,06 

1:1024 0,14 0,14 0,12 0,26 0,22 0,16 0,18 0,17 0,11 0,17 0,05 

Pool-
1:2 0,18 0,11 0,17 0,21 0,21 0,22 0,18 0,16 0,10 0,17 0,04 

... : dados não obtidos 

Diluição Coeficiente de Limite 
Pool+ Variação 

1:2 4,5 3,88 - 3,24 
1:4 11,3 4,71 - 2,59 
1:8 15,9 3,74 -1,94 
1:16 17,4 3,02 - 1,46 
1:32 13,2 1,82 -1 ,06 
1:64 16,9 1,03 - 0,51 

1:128 24,5 0,67 - 0,23 
1:256 15,6 0,42 - 0,22 
1:512 26,0 0,35 - 0,11 

1 :1024 29,4 0,27 - 0,07 

Pool-
1:2 23,5 0,25 - 0,09 
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