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RESUMO 

Larvas de Taenia crassiceps foram cultivadas in vitro por 144 h e deram 

origem a dois "poois· de antígenos de secreção e excreção (ES) nas 24 h 

(ES24) e 48 h (ES48), caracterizados como frações <30 kDa, que foram 

utilizados para a detecção de anticorpos em amostras de pacientes com 

neurocisticercose (NC) e em soro imune de coelho imunizados com antígenos 

de Taenia crassiceps (Tera) e Taenia solium (Tso) com reatividade para os 

peptídeos 30-, 18- e 14-12- kDa. O ES48, pela sua maior reatividade com 

anticorpos anti-Tso, e os antígenos líquido vesicular de Tera (LV-Tcra), liquido 

vesicular (LV-Tso), total (T-Tso) e de escólex (E-Tso) de Tso foram utilizados na 

produção de anticorpos monoclonais (AcMo). Os anticorpos monoclonais 

obtidos foram utilizados nos estudos de caracterização dos antígenos de Tera e 

Tso, na pesquisa de anticorpos e antígenos em amostras de pacientes com NC. 

De um total de 24 clones obtidos, um anti-ES-Tcra, um anti-LV-Tcra, 3 

anti-LV-Tso e 4 anti-T-Tso reconheceram os peptídeos 18- e 14-12- kDa de 

Tera e 14-12- kDa de Tso, os 3 anti-E-Tso reagiram apenas com peptídeos >45 

kDa de Tso e os demais 5 anti-T-Tso e 7 anti-LV-Tso reconheceram apenas o 

14-12 kDa de Tso, não mostrando reatividade cruzada com Tera. 

O estudo imunoquímico do antigene LV-Tcra tratado por aquecimento, 

com Na8H4, TCA e ácido periódico por ELISA e imunoblot utilizando os AcMo 

ànti-ES-Tcra, anti-LV-Tcra, um anti-LV-Tso e um anti-T-Tso, mostrou que houve 

redução na reatividade após o tratamento com TCA e ácido periódico, o que 

não ocorreu após o tratamento por aquecimento e NaBH,.. 

Frações <20 kDa de Tera foram purificadas com AcMo anti-Tera e 

utilizadas na pesquisa de anticorpos anti-Tso em amostras de pacientes com 

NC. Os AcMo anti-ES-Tcra, anti-LV-Tcra, um anti-LV-Tso e um anti-T-Tso, 

todos com reatividade para Tera e Tso foram utilizados na pesquisa de 

anticorpos em líquido cefalorraquiano (LCR) de pacientes com NC por ELISA 

competitivo utilizando antígeno de Tera e Tso. Os AcMo anti-Tera foram muito 



úteis na pesquisa de antígeno em LCR de pacientes com NC, com reatividade 

para peptrdeos 30-, 18- e 14-12- kDa. 



SUMMARY 

Taenia crassiceps cysticerci were kept in vitro during 144 h. 

Excretory/Secretory (ES) antigens (peptides <30 kDa) were identified in 24 

(ES24) and 48 h (ES48). ES peptides 30-, 18-and 14-12- kDa were recognized 

by polyclonal antibodies produzed in rabbits immunized with Taenia crassiceps 

(Tera) and Taenia solium (Tso) antigens, and antibodies in samples of serum 

and cerebrospinal fluid (CSF) from patients with neurocysticercosi (NC). 

Monoclonal antibodies (MoAb) were prepared against ES-Tcra, Tera 

vesicular fluid (VF-Tcra), Tso vesicular fluid (VF-Tso), Tso total (T-Tso) and Tso 

scolex (E-Tso) antigens. The MoAb were utilized in characterization of Tera and 

Tso antigens, and in the antigens deteetion in samples of patients with NC. 

Twenty four MoAb were obtained, from whieh nine (1 anti-ES-Tra, 1 

anti-VF-Tcra, 3 anti-VF-Tso and 4 anti-T-Tso) reacted with peptides 18- and 14-

12- kDa in Tera antigens, and peptide 14-12 kDa in Tso antigens. 

The MoAb maintained their reactivity towards VF-T era antigen treated 

with heat and alkaline borohydride and showed reduction after trichloroacetie 

acid and periodate oxidation treatments. 

Peptides <20 kDa in VF-Tera antigen were purified by anti-Tera MoAb 

and were used to detect antibodies in serum and CSF taken from patients with 

NC. Anti-Tera and anti-Tso MoAb with reactivity for Tera and Tso antigens were 

used to detect antibodies, and anti-Tera MoAb to detect antigens in serum and 

CSF from patients with NC. 



ABREVIAÇÕES 

Tera: Taenia crassiceps 

ES-Tcra: antígenos de excreção e secreção de Tera 

Tso: Taenia solium 

Tsag: Taenia saginata 

LV-Tcra: antígeno liquido vesicular de Tera 

LV-Tso: antígeno liquido vesicular de Tso 

T-Tso: antígeno total de Tso 

E-Tso: antígeno de escólex de Tso 

M-Tso: antígeno de membrana de Tso 

T-Tsag: antígeno total de Tsag 

EM-Tsag: antígeno de escólex e membrana de Tsag 

SNC: sistema nervoso central 

NC: neurocisticercose 

LCR: liquido cefalorraquiano 

AcMo: anticorpos monoclonais 

gp: glicoproteinas 

PFHM: protein-free hybridoma medium 

ES24: "poor ES coletado 24 h após cultivo das larvas de Tera 

ES48: "poor ES coletado 48 h após cultivo das larvas de Tera 

ES96: "pool" ES coletado 96 h após cultivo das larvas de Tera 

ES144: "poor ES coletado 144 h após cultivo das larvas de Tera 
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imunização. 

ACF: adjuvante completo de Freund 

AlF: adjuvante incompleto de Freund 

ELISA: "ENZVME-LINKED IMMUNOSORBENT ASSAY-



Amax: absorbãncia máxima 

A&,o/o: absorbãncia que corresponde a 50% de inibição da ligação do AcMo ao 

antígeno. 

n: número de moles de antígeno necessário para a absorbância 50% 

PBS: tampão fosfato salina (Na2HP04 0,0075 M, NaH2P04 0,025 M e NaCI O, 14 

M, pH 7,2) 

PBS-T: PBS contendo 0,05% de Tween 20 

NBT/BCIP: nitroblue tetrazolium e 5-bromo-4-cloro-3-indol-fosfato 
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TMB: 3, 3', 5, 6' -tetrametilbenzidine 
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Tampão borato: ácido bórico O, 1 M, tetrabarato de sódio O, 1 M e cloreto de 

sódio 1 M, pH 8,5. 

Tampão borato-salina: tampão borato diluído 1:20 em NaCI 0,15 M 

TCA: ácido tricloroacético 

Tampão de aclopamento: NaHC031,0 Me NaCI 0,5 M, pH 8,3 
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INTRODUÇÃO 

ASPECTOS GERAIS 

A cisticercose é uma infecção que pode acometer tanto suíno como o 

homem, e é causada pela forma larvária de T. solium (Tso) após a ingestão de 

ovos viáveis. A forma larvária tem tendência a se instalar no globo ocular, 

conjuntivo interfascicular do músculo estriado, tela subcutânea, leptomeninges 

e no sistema nervoso central (SNC). A neurocisticercose (NC) humana é a 

forma mais grave da doença, pela localização da larva no SNC, sendo 

considerada um grave problema de Saúde Pública (SPINA-FRANÇA, 1984). 

O homem é o hospedeiro definitivo do verme adulto, e elimina ovos 

embrionados pelas fezes, que são infectantes no meio ambiente. O suíno, após 

ingestão dos ovos, pode desenvolver cisticercose, a forma larvária do parasita. 

O homem, ingerindo a carne suína com parasitas viáveis, desenvolve o verme 

adulto (teníase). Devido aos maus hábitos de higiene e condições sanitárias 

deficientes, o homem também pode adquirir cisticercose após ingerir 

acidentalmente água e alimentos contaminados com ovos embrionados ou, 

ainda, por auto-infecção, quando portador do verme adulto. 

Quando a forma larvária se localiza no SNC, pode desenvolver 

manifestações clínicas de diferentes formas que dependerá de um conjunto de 

fatores, incluindo resposta imune do hospedeiro, topografia da lesão, 

localização das larvas, quantidade de cistos e tipos de seqüelas desenvolvidas 

no homem (SOTELO et ai., 1985). Esse pleomorfismo da doença torna difícil o 

diagnóstico clínico e a utilização de terapia adequada ao quadro. 



2 

A dificuldade de se estabelecer um tratamento adequado e a gravidade 

da doença, toma necessário adotar medidas profiláticas de modo a prevenir a 

patologia. No entanto, esses procedimentos encontram-se aquém do mínimo 

necessário em diferentes regiões do terceiro mundo, motivo pelo qual a 

incidência ainda continua alta (SPINA-FRANÇA et at., 1993). A presença de 

suínos infectados e condições sanitárias insuficientes, caracterizadas por falta 

ou deficiência de fiscalização sanitária das carnes de consumo e hábitos de 

higiene insatisfatórios, são fatores relevantes na transmissão da cisticercose 

humana (SPINA-FRANÇA, 1956). A NC é mais freqüente em locais com 

condições de saneamento básico deficiente e tal situação facilita a 

disseminação e persistência da parasitose (MAHAJAN, 1982). 

O complexo teníase-cisticercose poderia ser controlado com o 

tratamento do portador do verme adulto, fiscalização das criações de suínos, 

condições sanitárias que impeçam a contaminação fecal de água e alimentos, 

bem como o diagnóstico. Se todas essas medidas fossem tomadas, a 

cisticercose poderia ser perfeitamente evitada. 

ANC pode se manifestar de diferentes formas, variando de pessoa para 

pessoa, sugerindo tratamento individuaHzado. As metas da terapia incluem 

identificar o cisto, tratar as complicações provocadas pelo parasita, prevenir 

sequelas e minimizar tempo prolongado de tratamento, bem como os efeitos 

colaterais dos medicamentos. Existem cinco modalidades de tratamentos: 

quimioterápicos que leva a morte do parasita, corticosteróides ou outros 

agentes imunossupressores para reduzir o processo inflamatório, remoção 

cirúrgica do cisto, medicamentos para prevenir a severidade e números de 

convulsões e medidas de suporte geral para pacientes com sintomas 

provocados ou não pelo tratamento (NASH, 2003). 

Apesar das dificuldades de ordem biológica, estatística e técnica, 

inerentes à investigação epidemiológica da cisticercose, diversos relatos de 

casos direcionam a concluir que a cisticercose humana tem distribuição 

universal, sendo freqüente no México, Ásia, África, América do Sul (MACHADO 
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et ai., 1988). A infecção também preocupa autoridades sanitárias de países 

industrializados que recebem imigrantes de áreas endêmicas. 

No Brasil, os estudos da cisticercose humana estão restritos a Centros 

de Especialização Neurológica, e apontam para a freqüência da NC, que varia 

de 1,6% a 7,5% dos pacientes internados com distúrbios neurológicos, tendo 

como causa a presença de cisticercos no SNC {TAKAYANAGUI & JARDIM, 

1983; SPINA-FRANÇA et ai., 1993). O alto custo dos atendimentos e elevadas 

taxas de letalidade e morbidade dos pacientes diagnosticados com NC são 

preocupantes (SCIUTTO et ai., 1995). 

A dificuldade de disponibilizar reagentes diagnósticos com elevadas 

sensibilidade e especificidade colabora para a escassez de dados que 

permitam, além do conhecimento da situação real da parasitose em nosso 

meio, o direcionamento adequado de políticas de saúde regionalizadas com a 

finalidade de erradicação desse agravo à saúde e qualidade de vida. 

A NC é uma doença crônica, com surtos de agudização, quadro 

meningítico, convulsões epileptiformes, podendo levar à demência mental 

global progressiva, hipertensão intracraniana, vasculites e até quadros de 

edema cerebrais, muitas vezes fatais ao paciente (SOTELO et al.,1985). Dessa 

forma, a sintomatologia pode ser muito variada de modo a sugerir diagnósticos 

neurológicos e psiquiátricos diversos, e métodos laboratoriais de diagnóstico 

são requeridos para determinar a etiologia do processo. 

O cisto pode evoluir em três fases no liquido cefalorraquiano (LCR), a 

primeira se caracteriza pela presença do cisto viável no SNC, e o LCR pode se 

apresentar com composição normal. Na segunda fase, o cisto se encontra em 

estado de degeneração, e o LCR é caracterizado como ·síndrome do LCR da 

NC" {SPINA-FRANÇA, 1961). Na síndrome do LCR, geralmente são detectados 

anticorpos anti-Tso, eosinofilorraquia, aumento de proteínas, principalmente de 

gama-globulinas, que é marcado pelo aumento de lgG (LIVRAMENTO et ai., 

1993). É nesta fase que geralmente ocorre hipertensão craniana, epilepsia, 

vasculites e obstrução da circulação do LCR (SOTELO et ai., 1985). A 
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exacerbação pode ocorrer quando há um novo episódio de estimulação 

neuroimune, e geralmente é breve e está relacionada a hipercitose (eosinófilos 

são os mais encontrados), que até pode ser conseqüência do uso de drogas 

contra o parasita (SPINA-FRANÇA & REZENDE, 1982). Já na terceira fase, os 

cistos se tornam fibróticos, com desenvolvimento de granulomas e calcificações 

(SOTELO et ai., 1985). As diferenças entre as fases do cisto geralmente 

dependem da sua adaptação em estruturas circunvizinhas (SPINA-FRANÇA, 

1984). 

De modo geral, enquanto o parasita está vivo, observa-se pouca ou 

nenhuma resposta inflamatória reacional, mas a liberação de catabólitos ocorre 

durante todo o processo infeccioso. Após a morte e degeneração do parasita 

observa-se liberação maciça dos antígenos, exacerbação do processo imune

inflamatório, grande quantidade de anticorpos formando imunocomplexos e 

suas conseqüentes atividades biológicas. Nessa fase, os exames de imagem e 

do LCR mostram a intensa atividade inflamatória local e elucidam o diagnóstico. 

A detecção de anticorpos específicos anti-cisticercos no LCR confirma a 

etiologia do quadro apresentado. 

DIAGNÓSTICO 

Embora muitos dados estejam disponíveis referentes a cisticercose, 

ainda muitas questões permanecem obscuras. Apesar disso, é possível reunir 

vários dados ciinicos que, em conjunto com os exames do LCR e de imagem, 

classificam a doença como uma das mais sérias afecções do SNC (SPINA

FRANÇA, 1984). 

A confirmação da doença é difícil, principalmente pelo fato dos sintomas 

serem comuns a outras patologias, incluindo tumor cerebral, acidente vascular 

cerebral e epilepsia idiopática (MONTENEGRO et ai., 1994). 

O diagnóstico da NC é feito pela clinica do paciente juntamente com o 

exame de imagem (tomografia e ressonância magnética) e análise do LCR. 
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Estes exames servem também para auxiliar no acompanhamento da evolução 

da NC (LIVRAMENTO et ai., 1993). O exame de tomografia pode detectar 

vesículas em diferentes fases de degeneração (MACHADO, 1987) e, quando 

associado ao exame do LCR, toma possível o direcionamento do diagnóstico 

confirmatório (SOTELO et ai., 1985). 

O alto custo dos exames de imagem inviabiliza sua aplicação em centros 

de saúde, principalmente nas regiões de baixa condição econômica, que 

correspondem aos focos da doença. Nesse caso, a análise laboratorial do LCR 

seria mais apropriada, pelo fato de também ser um exame especializado, com a 

vantagem de ser menos dispendioso. 

Este fato estimulou pesquisadores a padronizar ensaios para melhor 

esclarecer e diagnosticar a cisticercose. No Brasil, o primeiro teste para 

pesquisa de anticorpo em paciente com NC foi descrito em 1911, por reação de 

fixação de complemento, utilizando antígeno preparado de Tso (MOSES, 1911). 

Hoje se sabe que mundialmente já foram padronizados vários tipos de ensaios 

com frações antigênicas de Tso para pesquisa de anticorpos, tais como reação 

de fixação de complemento (NIETO, 1956), imunoeletroforese (FLISSER et ai., 

1979), imunofluorescência (FLISSER et ai., 1980; LIVRAMENTO, 1981), 

hemaglutinação indireta (NASCIMENTO & WAVRINK, 1984), ELISA 

(GOTTSTEIN et ai., 1986; PLANCARTE et ai., 1994), dot-ELISA (TELLEZ

GIRON et ai., 1987; PLANCARTE et ai., 1994), imunoblot (TSANG et ai., 1989; 

VAZ et ai., 1997 b). 

Existem imunoensaios com excelente eficiência diagnóstica na pesquisa 

de anticorpo em LCR de pacientes com NC (VAZ et ai., 1997 b). No entanto, a 

sensibilidade e especificidade de outros ensaios existentes para pesquisa de 

anticorpos em amostras de soro variam muito de um teste para outro. A baixa 

qualidade de alguns imunoensaios muitas vezes é justificada por estes não 

possuírem antígenos específicos do parasita em estudo (NASCIMENTO et ai., 

1987), e a obtenção de antígenos purificados pode auxiliar no desenvolvimento 

de métodos mais específicos para cisticercose. 
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A utilização de antígeno de Tso purificado por focalização isoelétrica 

(PAMMENTER & ROSSOUW, 1987) e de glicoproteínas obtidas por 

imunoafinidade com lectinas (TSANG et ai., 1989; RESTREPO et ai., 2000) 

têm-se mostrado mais eficiente que os com antígenos brutos na pesquisa de 

anticorpos. No entanto os métodos de purificação utilizados são considerados 

trabalhosos e de baixo rendimento (RESTREPO et ai., 2000). 

Uma limitação para a execução de ensaios na NC é a obtenção de 

amostras de pacientes. O LCR é o material de escolha para o diagnóstico da 

NC, e sua coleta exige pessoa qualificada e condições adequadas à punção, 

sendo considerado método invasivo. Os estudos utilizando soro como amostra 

ainda mostram reações inespecificas e cruzadas com outras parasitoses 

(GOTTSTEIN et ai., 1986; MONTENEGRO et ai., 1994). Para ajudar a 

solucionar este tipo de problema, métodos de purificação de peptídeos de Tso 

específicos têm sido propostos, no entanto há dificuldades de obtenção de 

antígenos de cisticercos de Tso em quantidade suficiente para essa 

abordagem. 

Nem sempre a deficiência do teste é que leva a um diagnóstico 

incompatível com a verdadeira clínica do paciente, muitas vezes a fase que se 

encontra o parasita no hospedeiro pode levar a falsas conclusões. Dependendo 

da fase da doença, podem ser detectados ou não anticorpos na amostra de 

escolha. E até onde se sabe, as técnicas para detectar anticorpos não 

diferenciam infecção recente com cistos viáveis das com cistos em 

degeneração ou até calcificados (DRAELANTS et ai., 1995b; CHANG-YUAN et 

ai., 1992). Pode haver situações em que a detecção de anticorpos seja negativa 

na fase inicial da doença, ou ainda, a presença de anticorpos pode indicar 

apenas exposição ao parasita, e não necessariamente a infecção, e inclusive o 

título de anticorpo pode persistir por muito tempo após a eliminação do parasita 

(HARRISON et ai., 1989, GARCIA et ai., 1997). 

Uma alternativa para esses casos seria a pesquisa de antígeno na 

amostra coletada. A detecção de antígeno pode ser um forte indício que o 
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parasita ainda está vivo e/ou em estado de degeneração no hospedeiro. 

Detectar o parasita no início da infecção, e diferenciar as fases da doença, 

ajudaria muito o paciente no tratamento, principalmente se a detecção for feita 

antes do cisto se instalar em regiões críticas do SNC, uma vez que a larva, 

quando viável, pode ser morta pela droga de escolha. Caso o parasita já- tenha 

se instalado em uma região critica no SNC o uso de anti-helmlntico pode 

causar processos infamatórios graves, ocasionando problemas muito sérios ao 

paciente (DRAELANTS et ai., 1995b). O monitoramento da doença pode ser 

auxiliado pela pesquisa de antígenos, e sua identificação pode estar 

relacionada ao número de cistos viáveis (PARDINI et ai., 2001), ou até mesmo, 

a resposta do paciente à droga contra o parasita. A terapia também pode ser 

auxiliada pela detecção de antígenos em paciente com NC (GARCIA et ai., 

2000). 

ESTUDOS IMUNOQUÍMICOS (ANTÍGENO E AcMo) 

Um problema no diagnóstico da doença é a dificuldade de obtenção de 

antígenos a partir de larvas de suínos com infecção natural. Além de não 

garantir homogeneidade ou quantidades adequadas para a qualidade dos lotes 

produzidos, toma também inviável procedimentos de purificação pelo baixo 

rendimento obtido. A difícil extração das vesículas pela sua forte fixação às 

peças de suíno, favorece o rompimento das larvas no momento da 

manipulação, causando perda do material, principalmente do líquido vesicular, 

rico em proteínas de baixo peso molecular e considerado imunodominante 

(KUNZ et ai., 1989; BUENO et ai., 2000). 

Os estudos visando fontes alternativas de antígenos (heterólogos) 

surgiram a partir das observações de reatividade cruzada entre os cestoídeos, 

como a larva da Taenia crassiceps (Tera), de reprodução assexuada, por 

brotamentos da vesícula em peritõnio de camundongos. As larvas de Tso e de 
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Tera partilham antigenes imunodominantes que podem ser empregados em 

testes imunológicos (ESPINDOLA et ai., 2000 a). 

Estudos realizados demonstraram reatividade cruzada entre cisticercos 

de Tera e anticorpos anti-Tso em suínos (PARKHOUSE & HARRISON, 1987), e 

entre antígeno líquido vesicular (LV) de Tera e anticorpos anti-Tso em soro ou 

LCR de pacientes com NC (KUNZ et ai., 1989; LARRALOE et ai., 1990; VAZ et 

ai., 1997 a e b). Por consequência. antígenos de Tera são utilizados como 

alternativa de antígeno aplicado nos estudos da cisticercose (LARRALDE et ai., 

1990; VAZ et ai., 1997 b; BUENO et ai., 2000; ESPfNDOLA et ai., 2000a e b; 

PARDINI et ai., 2002; BRAGAZZA et ai., 2002). A homologia parcial entre 

frações de 10 kDa das duas espécies (Tera e Tso) já foi confirmada por 

seqüenciamento NH2 terminal das proteínas (CHUNG et ai., 1999). 

Um estudo interessante sobre cisticercose é a análise da cinética dos 

antígenos produzidos e excretados pelas larvas de Tso (ES). A detecção de 

antígenos circulantes não significa necessariamente que o parasita esteja 

viável. Existe a possibilidade de serem detectados, no hospedeiro, proteínas 

resultantes da destruição do parasita, que podem permanecer por um 

determinado tempo na circulação (DRAELANTS et ai., 1995b), e podem não ser 

caracterizadas como antígenos ES. Identificar os antígenos ES ajudaria a 

esclarecer se as larvas estão viáveis ou não. No entanto, um problema 

enfrentado por muitos pesquisadores na execução desses tipos de 

experimentos é a dificuldade de obtenção de formas viáveis a partir de 

pacientes. A existência das larvas de Tera tornou possível o desenvolvimento 

de um modelo experimental para o estudo da cisticercose. 

A dificuldade na obtenção de antígeno ocorre também nos estudos da 

cisticercose por T. saginata (Tsag) (ZARLENGA et ai., 1994). Houve uma 

tentativa de utilizar antígeno obtido de T. hydatigena, mas não foi bem sucedida 

(RHOADS et ai., 1985), por outro lado, frações <12 kDa de T. hydatigena foram 

utilizadas com sucesso em imunoensaios (HAYUNGA et ai., 1991 e HAYUNGA 

& SUMMER, 1991 ). No entanto, a disponibilidade de antígeno obtido a partir de 
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T. hydatigena também é limitada, sendo necessário buscar outras alternativas. 

A utilização de antígeno de Tera ajudou a resolver o problema de escassez de 

preparações antigênicas no diagnóstico da cisticercose bovina, e a fração 

contendo o peptídeo de 1 O kDa de Tera foi utilizada com potencial diagnóstico 

(ZARLENGA et ai., 1994). 

De um modo geral, para o diagnóstico da NC existe a tendência de 

utilização de antígenos mais puros e específicos (ZARLENGA et ai., 1994), 

como glicoproteínas (RESTREPO et ai., 2000), e que sejam de fácil obtenção. 

Como alguns métodos de purificação de glicoproteínas ainda são considerados 

de difícil execução {TSANG et ai., 1989), existe um direcionamento na tentativa 

de obtenção de frações especificas por biologia molecular, com intuito de obter 

lotes reprodutlveis e suficientes para os ensaios (CHUNG et ai., 1999; GREENE 

et ai., 2000; SAKO et ai., 2000), e inclusive a seleção tem sido feita com auxílio 

de sondas preparadas a partir de antígeno de fácil obtenção (T. crassiceps) 

(ZARLENGA et ai., 1994). Esses métodos moleculares ainda devem continuar a 

ser utilizados como ferramentas importantes na busca e identificação de 

antígenos alternativos. 

A obtenção de frações específicas de Tso também tem sido feita 

utilizando anticorpos monoclonais (AcMo) anti-Tso (NASCIMENTO et ai., 1987), 

e a caracterização de glicoproteínas consideradas de valor potencial no 

diagnóstico na cisticercose tem sido realizada com auxílio de AcMo 

(HARRISON et ai., 1989; DRAELANTS et ai., 1995a). 

Além da utilização de frações purificadas, com o propósito de melhor 

esclarecer o diagnóstico da cisticercose, a detecção de antígenos em amostras 

também pode trazer grandes contribuições no sentido de esclarecer a patologia. 

Testes padronizados com anticorpos policlonais têm sido utilizados na pesquisa 

de antígenos em pacientes com cisticercose, com resultados variáveis e que 

requerem melhores avaliações (ESTRADA & KUHN, 1985; ESTRADA et 

al.,1989; TELLEZ-GIRON et al.,1989; VELASCO-CASTREJÔN et ai., 1989; 

CHOROMANSKI et ai., 1990), sendo alguns considerados de baixa 
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sensibilidade (TELLEZ-GIRON et ai., 1989, MONTENEGRO & MIRANDA, 

1996), ou até mesmo não ideais para determinar a fase em que se encontra o 

cisto (TELLEZ-GIRON et ai., 1989). Existem também relatos da utilização de 

policlonais anti-Tera na pesquisa de antfgenos de Tso em LCR de pacientes 

com NC (PARDINI et ai., 2001). 

A utilização de AcMo com especificidade definida seria uma potente 

ferramenta e ótima opção na detecção de antf genos na cisticercose. 

No quadro amplo da investigação científica na área da saúde, observa~ 

se inúmeras aplicações para os AcMo, devido ao fato destes anticorpos 

possuírem especificidade única. Dentre estas destacam-se a identificação de 

tumores, de estruturas protéicas, em testes de identificação de antígenos de 

histocompatibilidade, técnicas de purificação de moléculas por cromatografia de 

afinidade, de marcadores fenotípicos únicos para determinados tipos celulares 

e para análise funcional de moléculas secretadas ou de superflcie celular 

(McMICHAEL & FABER, 1982). Também existem contribuições na imunoterapia 

utilizando AcMo, tais como no tratamento de câncer de mama (BENDELL et ai., 

2003); linfomas (CAMPBELL & MARCUS, 2003); artrite reumatóide 

(NAKAHARA et ai., 2003); tumor (ZACCAGNA et ai., 2003). 

Uma grande evolução no imunodiagnóstico foi obtida após a utilização de 

AcMo (SANCHEZ, 2001), e com isso a pesquisa e caracterização de antígenos 

ganhou uma excelente ferramenta. 

A produção de AcMo pode ser tanto por hibridização somática entre 

mieloma e linfócitos, gerando hibridomas, como por biologia molecular ou até 

mesmo pela tecnologia dos transgénicos. 

A preferência em utilizar AcMo se justifica por se tratar de 

imunoglobulinas com especificidade única, e como tal representa um excelente 

instrumento na identificação de estruturas, principalmente no diagnóstico 

clínico. Quando são utilizadas misturas de anticorpos diferentes, muitas vezes a 

aplicação é limitada, devido à múltipla especificidade para diferentes epltopos 

antigénicos e heterogeneidade da resposta imune humoral (HARLOW & LANE, 
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1988). O soro policlonal contém muitos tipos diferentes de anticorpos, 

produzidos por vários clones de linfócitos B (anticorpos policlonais), específicos 

para diferentes antígenos (KôHLER, 1984). Mesmo em animais hiperimunes, 

os anticorpos especificos para um determinado antígeno raramente 

ultrapassam um décimo dos anticorpos circulantes (HARLOW & LANE, 1988). 

A primeira técnica para obtenção de anticorpos homogêneos ou 

monoclonais de especificidade definida foi descrita por GEORGES KÔHLER e 

CESAR MILSTEIN, em 1975. Esta técnica, amplamente utilizada atualmente, 

baseia-se no fato de que cada linfócito B produz anticorpo de especificidade 

única (SECHER, 1980; MINER et ai., 1983) e consiste na fusão de células 

secretoras de anticorpo, isoladas de um animal imune, com células de mieloma, 

um tipo de tumor de linfócito B, não secretor de anticorpo, e imortal no qual 

foram induzidos falhas na via de síntese de nucieotídeos tornando-os 

deficientes nas enzimas hipoxantina fosforibosil transferase (HPRT) ou timidina 

kinase (TK), o que faz com que não sobrevivam em meio seletivo contendo 

hipoxantina, aminopterina e timidina (HAT). Dessa forma, somente os híbridos 

ou hibridomas sobrevirão, pois os linfócitos B morrem após 1 a 2 semanas em 

cultura (JANEWAY Jr & TRAVERS, 1997). As imunoglobulinas oriundas de um 

único clone (daí o nome monoclonal) possuem especificidade única. 

Os AcMo possuem três caracteristicas fundamentais: especificidade de 

ligação, homogeneidade e habilidade para ser produzido em quantidades 

ilimitadas, e dentre suas aplicações no diagnóstico, os AcMo servem também 

para pesquisa de antígenos liberados pelo parasita no hospedeiro. 

Há poucos relatos sobre pesquisa de antígenos na cisticercose por Tso, 

principalmente utilizando AcMo. A avaliação comparativa da pesquisa de 

antígenos de Tso utilizando paralelamente AcMo e policlonal tem mostrado 

maior sensibilidade com AcMo (CORREA et ai., 1989 a e b; MONTENEGRO & 

MIRANDA, 1996; ESPINDOLA et ai., 2002). A maior sensibilidade associada à 

melhor especificidade obtida com AcMo, faz dessas proteínas as de escolha no 
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auxílio à pesquisa e estudo de antígenos na cisticercose humana, bovina e 

suína. 

Um melhor esclarecimento da NC tem sido possível com a utilização de 

AcMo anti-T so. A constatação de larvas viáveis em alguns pacientes com NC 

foi atribuída a utilização de AcMo anti-LV-Tso por meio da pesquisa de antígeno 

de Tso em LCR (CHANG-YUAN et ai., 1992). 

A reatividade cruzada observada entre AcMo anti-Tsag e antígeno de 

Tso abrem perspectivas para o emprego desses AcMo no diagnóstico da 

cisticercose por T so. Além disso, antígenos ES detectados nessas amostras de 

soro foram importantes na compreensão da patologia, e foram caracterizados 

como glicoproteínas (HARRISON et ai., 1989). 

A avaliação da cinética de detecção de antígenos pode ajudar a 

esclarecer a relação parasita-hospedeiro, e auxiliar na determinação do estado 

em que se encontra o parasita, ou seja, se ele está íntegro, em processo 

inflamatório ou calcificado, direcionando assim a determinação de uma terapia 

ideal aplicada ao paciente. Nesse sentido, GARCIA et ai. (2000), utilizando 

AcMo anti-Tsag puderam fazer a avaliação do efeito de droga anti-helmíntica 

sobre a morte de larvas de Tso em pacientes com cisticercose, e observaram 

que durante o período de tratamento foram detectados antígenos, negativando 

após a morte dos parasitas. Em pacientes com larvas mortas ou calcificadas, 

submetidos ao tratamento, não foram detectados antígenos. Esse tipo de 

experimento foi muito útil para avaliar quais pacientes deveriam receber a 

droga, seu efeito sobre o parasita e o momento certo de suspender a terapia. 

Avaliação semelhante foi feita também por CHANG-YUAN et ai. (1992), 

utilizando AcMo anti-LV-Tso. 

Assim como a reação cruzada determinada por componentes comuns 

entre os parasitas pode auxiliar no diagnóstico, ela também pode dificultar a 

liberação diferencial de resultados na cisticercose, principalmente na detecção 

de anticorpos. Uma outra dificuldade que rotineiramente é observada em 

diferenciar as duas espécies é durante o exame parasitol6gico, pela dificuldade 
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que se tem em distinguir ovos de Tso e Tsag liberados por pacientes infectados 

com esses parasitas. Morfologicamente esses ovos são muitos semelhantes, e 

pelo exame parasitológico é impossível fazer a diferenciação. Apesar dessas 

limitações, MONTENEGRO & MIRANDA (1996) conseguiram fazer o 

diagnóstico diferencial da teníase com a ajuda de AcMo anti-ovos de Tso. A 

distinção só foi possível devido a presença de antígenos espécie-específicos 

identificados pelo AcMo. 

Há também poucos relatos da utilização de AcMo no estudo da 

cisticercose em animais. AcMo anti-Tsag com reatividade para glicoproteínas 

ES-Tsag foram utilizados na análise da cinética de antígeno ES-Tso em 

amostras de suínos com cistos viáveis (RODRIGUEZ-DEL-ROSAL et ai., 1989). 

A propriedade do AcMo anti-Tsag em reconhecer glicoproteina ES-Tsag, 

juntamente com a característica de reagir cruzadamente com ES-Tso e ES

Tcra, fez com que SCIUTTO et ai. (1998), utilizassem esses AcMo na pesquisa 

de antígenos em suínos infectados experimentalmente com ovos de Tso. 

Outros AcMo anti-ES-Tsag foram utilizados tanto para caracterizar 

glicoproteínas de Tsag (DRAELANTS et al.,1995a), como também para 

identificar glicoproteínas ES-Tso em sufno com cisticercose (CORREA et ai., 

1989 a). A reatividade heteróloga de AcMo anti-Tsag com Tso possibilitou sua 

utilização na análise da cinética da detecção de antígenos em pacientes com 

NC tratados com anti-helmintico (NGUEKAM et ai., 2003). 

Os estudos da cisticercose por Tsag em gado também contam com a 

contribuição de AcMo. BRANDT et ai. (1992) utilizaram AcMo anti-ES-Tsag na 

detecção de ES em soro de gado com cisticercose, e analisaram a cinética do 

aparecimento de antígeno ES em gados infectados experimentalmente com 

ovos de Tsag. Inclusive nesses experimentos foi possível diferenciar gados com 

cistos viáveis dos que possuíam apenas cistos mortos. A utilização desses 

AcMo juntamente com outros produzidos contra oncosfera de ovos de Tsag 

aumentou a sensibilidade de detecção de antígeno em soro de animais com 

cisticercose (KERCKHOVEN et ai., 1998). 
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Teníase em hamsters por infecção experimental com Tso tem sido 

avaliada com auxílio de AcMo anti-Tso (AMBRÓSIO et ai., 1997). Esses AcMo 

apresentaram reatividade com ES-Tso e foram muito úteis na avaliação da 

composição dos antlgenos de Tso, fundamentais na fixação e posterior 

desenvolvimento do parasita no hospedeiro. 

Os estudos de outras helmintoses humanas utilizando AcMo têm sido 

raros. Anticorpos monoclonais anti-Echinococcus granulosus foram utilizados 

para identificar antígenos circulantes em soro de humanos com hidatidose, bem 

como para identificar antígenos de cisto hidáticos (LIU et ai., 1992). As 

observações de reação cruzada entre as espécies E. granulosus e T. psiformis 

foram melhor entendidas com auxílio de AcMo. LIU et ai. (1993), constataram 

que a reatividade foi mais intensa entre AcMo anti-E. granu/osus e antigene 

homólogo que frente a antígeno heterólogo de T. psiformis. 

De um modo geral, os antígenos ES detectados em humanos e animais 

com cisticercose são glicoproteínas e parecem ser bastante imunogênicos por 

serem eles o que apresentaram na maioria dos casos reatividade com os AcMo 

anti-cisticercos. Inclusive antígenos ES já se mostraram bastante imunogênicos 

na produção de AcMo anti-ES e com sucesso em sua aplicação na pesquisa de 

antígenos de Tso em LCR de pacientes com NC (ESPINDOLA et ai., 2002). 

A definição da composição dos parasitas é muito importante para 

compreender a relação parasita-hospedeiro, e cada vez mais se tenta saber 

quais as principais substâncias responsáveis por esse equilibrio. A utilização de 

AcMo pode ser muito importante na definição da constituição do parasita. 

AMBRÓSIO et ai. (1997), observaram que a especificidade de AcMo anti-Tso 

por actina e miosina de Tso levou a concluírem que essas proteínas são as 

responsáveis pela fixação e posterior desenvolvimento das larvas em fase 

adulta no hospedeiro. 

Sabendo da gravidade da NC por afetar o SNC e dos problemas 

enfrentados para seu diagnóstico, incluindo a dificuldade em obter antígeno a 

partir de sulno com infecção natural, foram produzidos AcMo a partir de 



15 

linfonodos de animais imunizados com antígenos de Tera e Tso para serem 

utilizados na caracterização dos antígenos de Tera e Tso e na obtenção de 

frações purificadas de Tera com o propósito de melhorar as preparações 

antigênicas a serem aplicadas em testes imunológicos. Os AcMo podem trazer 

excelentes contribuições na pesquisa de antígenos em LCR ou soro de 

pacientes com NC já no inicio da doença, visando um diagnóstico precoce, 

antes mesmo da produção de anticorpos. Essas ferramentas podem também 

auxiliar no acompanhamento da evolução da doença de pacientes em 

tratamentos. 



OBJETIVO 

.,-, BIBLIOTECA ' · 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

Universidade de São Paulo 

Visando contribuir nos estudos de diagnóstico da cisticercose 

humana, objetivamos nesse trabalho a caracterização de antígenos de T. 

crassiceps, T. so/ium e de T. saginata, bem como a pesquisa de anticorpos 

e antígenos em amostras de pacientes com NC utilizando anticorpos 

monoclonais obtidos para diferentes antígenos de cisticercos de T. 

crassiceps e T. solium. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

1 - PARASITAS E EXTRA TOS ANTIGÊNICOS 

Os cisticercos de T. crassiceps, cepa ORF (Tera), foram obtidos de 

camundongos BALB/c fêmeas experimentalmente infectados 90 dias após a 

inoculação intraperitoneal de 1 O a 15 formas jovens, segundo metodologia 

descrita por BUENO et ai. (2000). As larvas de T. solium (Tso) foram obtidas de 

músculos de suínos naturalmente infectados e as de T. saginata {Tsag) de 

músculos de bovinos (bezerros) infectados experimentalmente com ovos de T. 

saginata e foram cedidos pelo professor Antonio A M Maia da Faculdade de 

Zootecnia da Universidade do Estado de São Paulo, em Pirassununga, SP. 

Os extratos antigênicos de escólex (E), membrana (M), total (T) de Tso e 

líquido vesicular (LV) de Tera e Tso foram obtidos conforme descrito por 

BUENO (1999). Os antígenos total (T) e de escólex e membrana (EM) de Tsag 

foram gentilmente cedidos pelo professor Antonio A M Maia. 

2 - OBTENÇÃO DE ANTÍGENOS DE EXCREÇÃO E SECREÇÃO (ES) DE 

Tera 

Para iniciarmos a investigação do papel dos antígenos circulantes na 

cisticercose foram feitos estudos com larvas de Tera em cultura para avaliar a 

produção e liberação de antígenos das larvas de Tera. O parasita, pela sua 

complexidade, deve manter mecanismos de evasão, mas certamente, 

antígenos de excreção e secreção fazem parte de seu metabolismo essencial, e 

possivelmente estimulam o sistema imune do hospedeiro. 
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2.1 - MANUTENÇÃO DAS LARVAS EM CULTURA 

Aproximadamente 900 larvas de Tera foram cultivadas em garrafas de 

plástico estéries contendo 20 ml de PFHM (protein-free hybridoma medium, 

Gibco, Grand lsland, NY), suplementado com os antibióticos penicilina e 

estreptomicina na concentração de 50 µg/ml e fungizone 2,5 µg/ml (Gibco). 

As garrafas foram incubadas a 37ºC em estufas de C02 a 5%, e as trocas do 

meio foram efetuadas nas 24, 48, 96 e 144 horas. 

As vesículas foram analisadas macroscopicamente quanto ao aspecto e 

brotamentos (FREEMAN, 1962), e contadas diariamente, sendo distribuídas em 

2 grupos de acordo com seu aspecto, ou seja, larvas opacas (em degeneração) 

ou não. 

2.2 - DEMONSTRAÇÃO DE VIABILIDA.DE DAS LARVAS DE Tera APÓS 

CULTURA 

Após o sexto dia de cultivo, as larvas foram lavadas em salina estéril e 4 

camundongos BALB/c fêmeas foram inoculados intraperitonealmente com 15 

larvas (sem sinais aparentes de degeneração) cada. 

2.3 - "POOLS" ES E CONTROLES 

Os materiais obtidos em cada dia deram origem a ·poor individuais de 

aproximadamente 200 ml (ES24, ES48, ES96 e ES144). Como controle foi 

utilizado líquido vesicular (C-L V), obtido por ruptura dos cistos na mesma 

proporção parasita/meio, e como controle negativo foi utilizado uma alíquota do 

meio. Os ·poois· ES e controles foram concentrados aproximadamente 36X 

usando membrana YM-1 (Amicon, Bevert, MA) e estocados a -20ºC. 
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3 - AMOSTRAS DE SOROS E LCR 

Os soros hiperimunes anti-LV-Tcra e anti-T-Tso foram obtidos em 

coelhos segundo ESPINDOLA (1999). 

Foram utilizadas alíquotas de 3 soros humanos negativos e 7 positivos 

para cisticercose e 13 LCR negativos e 33 positivos de pacientes com NC da 

coleção mantida no Laboratório de Imunologia da FCF/USP em freezer a -20ºC. 

Dos LCR positivos, 2 eram de pacientes com cisto em processo de 

degeneração, 2 calcificados e os demais, assim como os pacientes com NC 

doadores das amostras de soro não apresentavam história da evolução do 

cisto. Essas amostras foram obtidas de pacientes do Hospital da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo [Protocolo de Investigação aprovado 

pelo Comitê de Ética para Análises de Projetos de Pesquisa pela Diretoria 

Clínica do Hospital das Clínicas da FM/USP (aprovação no. 072/97) de acordo 

com a Resolução 196/96, Conselho Nacional da Saúde, Ministro da Saúde, 

Brasília, Brasil]. Parte dessas amostras foram utilizadas também no projeto de 

pesquisa "Avaliação da Resposta Imunológica na NC Humana· da doutora 

Ednéia Casagranda Bueno da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 

Universidade de São Paulo. 

4 - CARACTERIZAÇÃO DOS ANTÍGENOS DE Tera, Tso E Tsag 

As proteínas dos antígenos (Tera, Tso e Tsag) preparadas foram 

quantificadas e caracterizadas por SDS-PAGE (LAEMMLI, 1970) corado pela 

prata. Para melhor caracterizar os antígenos, foi feito imunoblot com antígenos 

de Tera frente a amostras de soro e LCR de pacientes com NC e soro de 

coelhos imunizados com LV-Tcra e T-Tso. Soros de camundongos imunizados 

com Tera e Tso foram utilizados na caracterização de antígeno de Tera e Tso. 
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4.1-RENDIMENTO PROTÉICO DOS ANTÍGENOS DE Tera, Tso E Tsag 

As proteínas foram dosadas pelo método de LOWRY (LOWRY et ai., 

1951), utilizando albumina bovina (Sigma) como padrão. 

A dosagem protéica do antígeno ES-Tcra foi feita pelo micro BCA protein 

assay (Pierce Chem. Com., Rockford, EUA). 

4.2 - CARACTERIZAÇÃO DOS ANTÍGENOS POR SDS-PAGE 

A eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE} foi executada para 

caracterizar a composição protéica dos extratos antigênicos, bem como para 

execução do imunoblot. 

Os anti genos foram visualizados pela coloração com nitrato de prata. 

Todo protocolo técnico do SDS-PAGE foi feito segundo LAEMMLI (1970) 

modificado por ESPINDOLA (1999}. 

A coloração pela prata foi feita em mini gel a 15% utilizando um kit 

comercial (Bio Rad) e foi utilizada nos experimentos de caracterização dos 

antígenos ES-Tcra, que incluíram "poolsn ES, LV-Tcra e o controle C-LV. 

A coloração pelo Coomassie blue foi executada segundo ESPÍNDOLA 

(1999). 

4.3 - CARACTERIZAÇÃO DOS ANTÍGENOS POR IMUNOBLOT 

Foi utilizada a técnica de imunoblot segundo TOWBIN et ai., (1984) 

modificada por ESPÍNDOLA (1999}, para identificar os peptídeos de reatividade 

cruzada entre Tera obtido do modelo experimental ( T. crassiceps) e da infecção 

humana (T. solium). 

Os antígenos ES-Tcra foram caracterizados por imunoblot utilizando 

amostras de soros imunes de coellho anti-Tera e anti-Tso, soro e LCR de 

pacientes com NC. As especificidades dos anticorpos anti-Tera e anti-Tso 



21 

presentes nas amostras de soros dos grupos de camundongos foram 

analisadas por imunoblot com LV-Tcra e T-Tso. 

Após a transferência das proteínas, as membranas obtidas foram 

cortadas em tiras de aproximadamente 3 mm de largura e, sob agitação 

contínua, foram lavadas com PBS (Na2HPO.- 0,0075 M, NaH2PO4 o,0·2s M e 

NaCI O, 14 M, pH 7,2) contendo Tween 20 a 0,05% (PBS-T), e bloqueadas por 2 

horas com leite desnatado a 5% (Molico, Nestlé) diluído em PBS-T. Novas 

lavagens foram feitas, e em seguida as tiras foram incubadas com 800 µI de 

amostras diluídas de acordo com o protocolo utilizado. 

No imunoblot feito para caracterização do antígeno ES-Tcra, o gel 

utilizado foi a 15% e a membrana cortada em tiras foi incubada com soros de 

coelhos imunizados com LV-Tcra ou T-Tso diluídos 1:50 e 1:80 

respectivamente; soro e LCR de paciente com NC diluídos 1 :50 e 1 :5, 

respectivamente. Foram utilizadas 1 amostra de soro e 4 LCR de pacientes com 

NC, 4 destes com fase larvária definida, dois com parasitas em processo 

degenerativo e dois em fase de calcificação, sendo que um de cada grupo era 

negativo para anticorpos no LCR (bioELISA neurocisti, Biolab-Mérieux, Rio de 

Janeiro, Brasil). Após incubação durante 15-18 horas sob agitação continua, 

foram repetidas as lavagens. Foi adicionado 800 µI do conjugado anti-lgG 

humana biotinilado/avidina-peroxidase (Cambridge Biotech Corporation, 

Raritan, N.J., USA) diluído a 1 :4000 para soro e 1 :2000 para LCR e conjugado 

anti-lgG de coelho fosfatase alcalina 1 :2000 (Sigma). A reação foi incubada por 

uma hora. Após 4 lavagens em PBS-T e 1 vez em água, foi adicionado 800µ1 do 

substrato preparado com nitroblue tetrazolium e 5-bromo-4-cloro-3-indol-fosfato 

(NBT/BCIP) (Sigma). No imunoblot utilizando anti-lgG humana, a última 

lavagem foi feita em tris-salina (T/S; Tris-hydroxymethylaminoethane 0,01 Me 

NaCI O, 15 M, pH 7,4), e foi utilizado 3,0 mg de 4-cloro-1-naftol (Sigma) como 

cromógeno dissolvido em 1,0 ml de metanol e 5,0 ml de TIS, mais 5 µI de 

água oxigenada. A reação enzimática foi interrompida com lavagens em água. 



22 

Nos imunoblot feitos para identificação dos peptídeos de Tera (SOS

PAGE 5 a 20%) por anticorpos presentes em soro de camundongos imunizados 

com Tera, as membranas foram incubadas com soros diluídos a 1:40 (lgA), 

1 :100 (lgM) ou 1 :500 (lgG). O conjugado utilizado foi anti-lgM e anti-lgA 

(Sigma) de camundongo-peroxidase diluídos a 1 :1000 e anti-lgG de 

camundongo-peroxidase diluldo a 1: 2000. Nos imunoblot utilizando antígeno 

de Tso e antígeno de Tera (este com anticorpo anti-Tso), os soros de 

camundongos foram diluídos 1 :40 e conjugado 1 :500. 

5 - OBTENÇÃO DOS AcMo 

Foram produzidos hibridomas por fusão dos linfócitos dos animais 

imunizados com antígeno de Tera e Tso com células de mieloma SP2O. 

5.1 - IMUNIZAÇÃO DOS CAMUNDONGOS 

Os experimentos com animais foram aprovados pelo Comitê de Ética 

para Animais Experimental da FCF/USP (13/2003), aprovado pelo Comitê 

Brasileiro de Animais Experimental (COBEA). 

Cinco grupos de 4 camundongos BALB/c foram imunizados pela via 

subplantar com 20 µg de antígenos LV-Tcra, ES-Tcra, LV-Tso, T-Tso e E-Tso 

em 25 µI salina (NaCI O, 15 M) previamente emulsificados na mesma proporção 

em ACF. Após 19 dias, os animais receberam uma dose reforço pela mesma 

via e mesma quantidade de antígeno, no entanto a emulsão foi feita com AIF. 

Os camundongos foram sangrados pelo plexo oftálmico nos tempos zero, 8ºd, 

12ºd, 19ºd, 31ºd e 44ºd. Os animais imunizados com ES-Tcra foram sangrados 

nos tempos zero, 8ºd, 19ºd e 29ºd. Os soros foram mantidos em repouso por 2 

h, e em seguida foram centrifugados a 900 g por 5 mina temperatura ambiente. 

Os soros foram estocados a -20ºC até o momento do uso. 



23 

5.2 - PRODUÇÃO DE ANTICORPOS EM CAMUNDONGOS IMUNIZADOS 

COM Tera E Tso 

A técnica utilizada para determinação da cinética dos anticorpos nos 

soros dos camundongos foi ·ENZYME-LINKED IMMUNOSORBENT ASSA Y" 

(ELISA). Inicialmente, as placas de microtitulação de 96 cavidades, em fundo 

plano maxisorp (NUNC, Dinamarca) foram sensibilizadas com antigene LV

Tcra, LV-Tso, T-Tso ou E-Tso, na proporção de 1 µg de antígeno em 100 µIde 

tampão carbonato/bicarbonato 0,5 M, pH 9,6, por cavidade, e então, incubadas 

a 4ºC durante 15 a 18 horas. Após a incubação, as placas foram lavadas 4 

vezes com solução salina contendo Tween 20 a 0,05% (solução salina-T). Em 

seguida, foi feito o bloqueio durante uma hora distribuindo-se em cada cavidade 

200 µIde leite molico (Nestté) a 5% em PBS-T. Foram repetidas as lavagens e, 

então, adicionados 100 µI dos "pool" de soro de camundongos diluído 1 :500 ou 

1: 1 O (lgA). Após novas lavagens, foram acrescentados 100 µI dos conjugados: 

anti-lgM e anti-lgG de camundongo-peroxidase diluídos a 1 :2000 e anti-lgA de 

camundongo-peroxidase diluído a 1: 1000; e as placas foram incubadas por 

uma hora a 37ºC. Em seguida, as placas foram lavadas novamente e incubadas 

com 100 µI de substrato constituído de 1 O mg de orto-fenilenodiamina 

(OPD/Sigma), 10 µIde água oxigenada e 10 ml de tampão citrato/fosfato a 0,2 

M, pH 5,0 por 15 minutos. A reação enzimática foi interrompida com 100 µIde 

ácido sulfúrico 4 N. A leitura da reação foi feita espectrofotõmetro (SLT spectra, 

SL T Labinstruments, Áustria) em comprimento de onda 492 nm. 

5.3 - OBTENÇÃO DAS CÉLULAS DE LINFONODO POPLÍTEO 

Foi utilizado 1 camundongo de cada grupo para a fusão celular. Três dias 

antes da fusão celular, que corresponde 2 dias após ter sido realizada a última 

coleta da amostra de sangue, foi dado o reforço contendo a mesma dose 
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(20µg) em solução salina. Os linfonodos poplíteos dos camundongos 

imunizados foram retirados assepticamente, e macerados com bastão de vidro 

sobre peneira metálica de malha fina com meio de cultura RPMr, preparado 

com RPMI 1640 (Gibco, BRL, Grand lsland, NY, USA) suplementado com L

glutamina (Gibco) a 1 %, piruvato de sódio (Gibco) a 2%, MEM não essenciais 

(Gibco) a 1%, gentamicina (Gibco) a 0,1% e HEPES (Gibco) a 1,5%. Os 

linfócitos foram reservados para técnica de fusão celular. 

5.4 - CULTIVO DAS CÉLULAS DE MIELOMA 

Cinco dias antes da fusão celular, as células de mielomas SP2-O foram 

retiradas do tanque de nitrogênio líquido e rapidamente descongeladas a 37ºC, 

transferindo-se em seguida para um tubo cônico contendo 15 ml de meio 

RPMI+, que corresponde ao RPMr acrescido de soro fetal bovino (SFB) (Gibco) 

a 10%. As células foram centrifugadas a 800 g durante 5 minutos a 

temperatura ambiente e, em seguida, transferidas para uma garrafa de 25 cm2 

e expandidas para garrafas de 250 cm2 contendo meio RPMi+. As garrafas 

foram incubadas a 37°C em ambiente de CO2 a 5%, e expandidas, de modo a 

ficar em fase logarítmica de crescimento um dia antes da fusão (acertando a 

concentração para 5 X 104 células/ml). 

5.5- PREPARO DO "FEEDER LAYER" 

Um dia antes da fusão celular foi obtido o "feeder layer", injetando 5 ml 

de RPMi+ no peritônio de um camundongo, massageando o abdomen e em 

seguida aspirado com auxílio de uma seringa. O lavado peritonial foi então 

diluído em 45 mL do mesmo meio, e distribuído em placas de cultura estéries 

de 96 cavidades. As placas foram incubadas a 37°C em estufa de CO2 a 5%. 
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5.6 - OBTENÇÃO DOS HIBRIDOMAS (FUSÃO CELULAR) 

A fusão celular foi realizada de acordo com KôHLER & MILSTEIN 

(1975}, com algumas modificações. Os linfócitos e as células mielomatosas 

foram lavados separadamente em RPMr por centrifugação durante 5min a 800 

g. Foi descartado o sobrenadante e adicionado 10 ml do mesmo meio, tanto 

nos linfócitos, como nas células de mieloma. Foi feita a contagem das células 

diluidas 1 :2 em tripan blue (Gibco} a O, 1 %. As células foram misturadas na 

proporção 2:1 ou 1 :1 (linfonodo/mieloma), e após centrifugação foi realizada a 

fusão celular com o ·peller utilizando uma solução, previamente autoclavada de 

0,5 g de polietilenoglicol (Merck, Darmstadt, Alemanha), diluído em 0,7 ml de 

PBS contendo 50 µIde dimetilsulfóxido (DMSO} (Sigma} gota a gota, por 1 min 

a 37°C. Na sequência, as células foram mantidas em repouso por 1,5 min a 

37ºC, e foi adicionado 1 ml de RPMI", gota a gota por 1 min a 37ºC, e mais 20 

mL do RPMr, gota a gota por 4 mina 37ºC. As células foram então mantidas 

em repouso por 4 min a 37ºC. Em seguida foram centrifugadas e 

ressuspendidas em meio RPMI•, contendo HAT (Gibco} a 3% na proporção de 

1 X 106 células por ml de meio. Após 2 horas de incubação a 37ºC, as células 

foram distribuídas em volume de 100 µI por orifício em placas contendo ªfeeder 

layer", e mantidas a 37ºC com 5% de C02. 

A primeira troca do meio foi realizada após 3 dias e as subsequentes a 

cada 2 dias, e após 1 semana, o HAT foi substituído por hipoxantina e timidina 

(HT) (Gibco) a 2% e mantido por mais 2 semanas, quando passou-se a utilizar 

RPMI+. A seleção dos clones por ELISA foi iniciada dez dias após a fusão 

celular, quando os hibridomas já se apresentavam com bom crescimento celular 

(ocupando 1/3 do poço}. O ELISA para a seleção dos clones foi feito com 

antígenos LV-Tcra, LV-Tso, T-Tso ou E-Tso. Para a seleção foi utilizado 

conjugado anti-lgG de camundongo pelo maior interesse em obter AcMo do 

isótipo lgG. 
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5.7 -CLONAGEM DOS HIBRIDOMAS 

Os hibridomas obtidos da fusao a partir de animais imunizados com 

antlgeno de Tera e Tso, que apresentaram reatividade por ELISA foram 

clonados por diluição limitante. Inicialmente, os hibridomas foram corados com 

tripan blue, e posteriormente contados. Na sequência, as células foram diluídas 

em RPMI+, de modo que ficassem distribuídas na proporção 1 célula por poço 

de placas de 96 cavidades. No dia seguinte, os hibridomas foram observados 

em miscrocópio, e foram selecionados apenas os poços que apresentava uma 

célula. Uma camada de "feeder layer" foi adicionada para auxiliar o crescimento 

celular. Os ELISA foram realizados quando as células clonadas atingiram um 

crescimento exponencial (aproximadamente 8 dias). 

De cada hibridoma clonado, o poço que apresentava maior densidade 

óptica por ELISA era selecionado para ser re-clonado, e esta segunda 

clonagem foi calculada de modo que as células ficassem distribuídas na 

proporção 0,5 célula por poço nas placas de 96 cavidades. As células 

selecionadas na reclonagem foram isotipadas e expandidas in vitro ou in vivo. 

5.8 - CONGELAMENTO DOS HIBRIDOMAS E CÉLULAS DE MIELOMAS 

Para o congelamento, tanto os mielomas como as células híbridas foram 

centrifugados a 800 g por 5 minutos, e o sobrenadante descartado. Um volume 

de 1 ml da solução contendo 10% de DMSO (Sigma) preparada em SFB, 

previamente ambientada em banho de gelo, foi adicionada gota a gota em 

aproximadamente 2 x 106 células. Na sequência as células foram rapidamente 

congeladas a -80ºC, e no dia seguinte foram transferidas para o nitrogênio 

líquido. 
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5.9 - ISOTIPAGEM DOS AcMo 

Os isótipos dos AcMos foram determinados por ELISA As placas foram 

sensibilizadas com 100 µIde AcMo anti-lgG1, lgG2a, lgG2b, lgG3, lgA e lgM de 

camundongo (Sigma) diluídos 1:1000 em PBS e incubadas durante 16h a 4ºC. 

Na sequência, as placas foram lavadas com solução salina-Te bloqueadas por 

1 h com 200 µIde leite 5%. Repetidas as lavagens, foram incubadas com 100 µI 

de sobrenadante de cultura. Após 1 hora a 37ºC foram feitas novas lavagens e 

adicionado 100 µJ do conjugado de anti-lgG de camundongo marcado com 

peroxidase na diluição de 1 :2000 em leite 1 %. Após a incubação de mais 1 hora 

a 37ºC, novas lavagens foram feitas, e a reação foi revelada com substrato 

preparado com 1 ml de água oxigenada e 9 ml de uma solução contendo 3, 3', 

5, 6' - tetrametilbenzidine (TMB) (Bio Rad). A leitura foi feita a 450 nm. 

5.10 - OBTENÇÃO DE AcMo POR EXPANSÃO DOS HIBRIDOMAS 

Os hibridomas clonados foram expandidos seqüencialmente em placas 

de 24 oriflcios, garrafas de 25 cm2 e garrafas de 250 cm2
, quando foram 

centrifugados, ressuspensos em 200 µI de salina, e injetados intraperitoneal 

(i.p.) em camundongos para produção de ascite. Foi utilizado cerca de 10 

animais por clone. Esses animais foram previamente tratados com 500 µ1 de 

AIF i.p. 21 dias antes da inoculação, e um dia antes da inoculação das células, 

os animais foram irradiados. O crescimento das células proporcionou aumento 

do peritônio do animal, e quando atingiram um bom crescimento 

(aproximadamente 10 dias), os animais foram sacrificados, e o líquido ascitico 

foi retirado do peritôneo dos animais, centrifugado a 5000 g por 10 minutos, e o 

sobrenadante congelado a -20ºC. 
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5.11 - PURIFICAÇÃO DOS AcMo POR CROMATOGRAFIA DE AFINIDADE 

COM PROTEÍNA A 

O processo de purificação dos AcMo iniciou com tratamento do liquido 

ascítico para retirar os lípideos, adicionando 20 µl de uma solução de sulfato de 

dextran a 10% e 100 µl de CaCl2 1 M por ml de ascite, sob agitação por 20 min 

a temperatura ambiente. Posteriormente, a mistura foi centrifugada a 5000 g por 

1 O min, e o sobrenadante dialisado contra tampão borato-salina (tampão borato: 

ácido bórico O, 1 M, tetraborato de sódio O, 1 M e cloreto de sódio 1 M, pH 8,5 

diluído 1 :20 em NaCI O, 15 M) por 48 horas. 

Os AcMo dos fluídos ascíticos deslipidados foram purificados por 

cromatografia de afinidade, utilizando a coluna de Proteina A (Pharmacia}. 

Inicialmente, a coluna foi equilibrada com tampão borato-salina, e na sequência 

foram aplicados 5 ml do líquido ascítico. Após 5 minutos, a coluna foi lavada 

com mesmo tampão até a saída total do primeiro pico. O tampão glicina/HCI 

(glicina 0,2 M e cloreto de sódio O, 15 M, pH 2,8) foi utilizado para a eluição das 

moléculas de lgG que se ligaram a proteína A. Após a coleta desse segundo 

pico, a coluna foi novamente equilibrada com tampão borato-salina. As 

amostras coletadas com o tampão glicina/HCI foram imediatamente 

neutralizadas com Tris 1 M. Os eluatos foram concentrados ao volume inicial 

utilizando membrana YM-10, dialisados contra tampão borato-salina, e 

estocados a -20ºC. A concentração das proteínas em cada tubo coletado foi 

avaliada em espectrofotômetro (OU 640 spectrophotometer, Beckman, CA, 

USA) a 280 nm. 

6 - DETERMINAÇÃO DA AFINIDADE DO AcMo ANTI-ES-Tcra 

As constantes de dissociação (i<d} da interação antígeno-anticorpo foram 

determinadas sob condições de equilíbrio de acordo com o método descrito por 

FRIGUET et ai. (1985), após a purificação das imunoglobulinas contidas nos 
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respectivos líquidos ascíticos, em coluna de proteína A-Sepharose. A diluição de 

anticorpos monoclonais foi escolhida na parte linear da curva de titulação de 

ELISA, correspondentes a 50% da absorbãncia máxima e incubadas por 18 

horas a 4ºC com várias concentrações de LV-Tcra. Após esta etapa, 100 µIde 

cada solução foram transferidos para placas de microtitulação previamente 

sensibilizadas com LV-Tcra e bloqueadas com leite 5%. A presença de 

anticorpos livres foi então detectada pela reação convencional de ELISA, após o 

tempo de incubação de 30 minutos. Para a obtenção das constantes de 

dissociação utilizamos a equação de ·scatchard plots" descrito por FRIGUET et 

ai. (1985). Para aplicação da equação (descrita baixo), utilizamos a absorbância 

máxima (~} obtida no teste, a absorbãncia que corresponde a 50% de inibição 

da ligação do AcMo ao antígeno (~) e o número de moles de antígeno (n) 

necessária para esta inibição da absorbância em 50%. 

Amax 

A max-A 50% 

7 - REATIVIDADE DOS AcMo 

- 1 + Kd 
n 

O protocolo do ELISA seguiu o do item 5.2, com algumas modificações. 

Os testes foram feitos utilizando 1 µg de antígeno LV-Tcra, LV-Tso, T-Tso e E

Tso por poço. Os AcMo foram diluídos 1:1000 e conjugado anti-lgG de 

camundongo-peroxidase 1 :2000. O substrato utilizado foi água oxigenada e 

TMB. A leitura foi feita em 450 nm. 
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8 - ESPECIFICIDADE DOS AcMo FRENTE A ANTÍGENOS DE 

CISTICERCOS 

A especificidade dos AcMo anti-LV-Tcra, anti-ES-Tcra, anti-LV-Tso, anti

T-Tso e anti-E-Tso frente a antlgeno de Tera, Tso ou Tsag foi avaliada por 

imunoblot. 

As amostras foram submetidas ao SDS-PAGE com gradiente de 

concentração de acrilamida de 5 a 20% e transferidas para uma membrana de 

PVDF. A técnica do imunoblot seguiu o protocolo do item 4.3 com algumas 

modificações. Os AcMo foram diluídos 1:1000 e o conjugado anti-lgG-fosfatase 

alcalina de camundongo diluído 1 :2000. Foi utilizado NBT/BCIP como substrato. 

9 - UTILIZAÇÃO DOS AcMo 

9.1 - CROMATOGRAFIA DE AFINIDADE PARA PURIFICAÇÃO DE 

ANTÍGENO LV-Tcra, T-Tso E LCR COM AcMo ANTI-Tera ACOPLADO À 

SEPHAROSE 

Os AcMo anti-Tera foram acoplados à Sepharose ativada e utilizados 

para preparar colunas de afinidade e purificar os antígenos LV-Tcra, T-Tso e 

LCR de pacientes com NC. Em cada purificação, foi utilizado um volume de 10 

mL de LV-Tcra a 1,4 mg/ml e 2 ml de T-Tso a 8 mg/ml. Foi utilizado um Mpoor 

de 20 ml de LCR de pacientes com NC concentrado utilizando PEG a um 

volume final de 2 ml. 

Para o acoplamento do AcMo à resina, aproximadamente 1 grama de 

resina Sepharose 4B ativada (Pharmacia) foi suspensa em 1 O ml de HCI 1 mM. 

O gel inchado foi imediatamente lavado em 200 mL desse ácido e com 50 ml 

tampão de aclopamento (NaHCO3 1,0 M e NaCI 0,5 M, pH 8,3) em um funil de 

porcelana adaptado a uma placa porosa. Após esse procedimento, foram 

misturados o AcMo, previamente dialisado contra o tampão de aclopamento, na 
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proporção de 3 mg de AcMo para cada ml de resina. A mistura foi mantida 

sobre agitação por 2 horas a temperatura ambiente. Uma amostra do 

sobrenadante foi retirada para calcular a porcentagem de conjugação do AcMo 

à resina. Os grupos ativados da resina que não se ligaram ao AcMo foram 

bloqueados por 2 horas sob agitação, com glicina na concentração final de 

3,5% (PN). A resina foi então mantida em repouso por 16 horas a 4ºC. 

Posteriormente, foram feitas 3 lavagens com tampão glicina/HCI, alternando 

com o tampão borato/salina para retirar os AcMo que não se ligaram a 

Sepharose 4B. Em seguida, a coluna foi montada e utilizada para 

fracionamento dos antígenos LV-Tcra e T-Tso, assim como do LCR, com 

objetivo de purificar as frações protéicas específicas para o AcMo ligado à 

resina. 

O antígeno LV-Tcra foi purificado com coluna de afinidade Sepharose 4B, 

preparada com AcMo anti-LV-Tcra e anti-ES-Tcra. Para a purificação do T-Tso 

e LCR foi utilizada a coluna preparada com AcMo anti-ES-Tcra. Inicialmente, as 

amostras previamente dialisadas contra o tampão borato-salina foram aplicadas 

à coluna, e seguiu-se lavagem com o mesmo tampão até a saída total do 

primeiro pico das amostras. Para eluição das proteínas ligadas, foi utilizado o 

tampão glicina/HCI 0,2 M, pH 2,8. Após a coleta das amostras do segundo pico, 

a coluna foi novamente equilibrada com o tampão borato-salina. As amostras 

coletadas foram neutralizadas com Tris a 1,0 M. Os eluatos dos antigenes 

coletados no segundo pico foram concentrados em membrana YM-1, e 

dialisados contra o tampão borato-salina. As amostras foram estocados a • 

20ºC. 

9.1.1. CARACTERIZAÇÃO DAS FRAÇÕES PURIFICADAS DE LV-Tcra POR 

SDS-PAGE 

As proteínas de LV-Tcra purificadas por imunoafinidade com AcMo anti

LV-Tcra e anti-ES-Tcra foram dosadas pelo método de LOWRY (LOWRY et ai., 



32 

1951 ), e fracionadas por 505-PAGE (em mini-gel) a 15% com posterior 

coloração pelo Coomassie blue, segundo ESPiNDOLA (1999). 

9.1.2 - PESQUISA DE ANTICORPOS EM LCR DE PACIENTES COM NC 

UTILIZANDO LV-Tcra PURIFICADO 

Testes preliminares mostraram que não houve sucesso na adsorção das 

frações purificadas na fase sólida de placas de poliestireno. As glicoproteínas 

presentes em grande quantidade no antígeno parecem ter dificultado a ligação 

nas placas, e por esse motivo a pesquisa de anticorpo anti-Tso utilizando as 

frações purificadas foi feita por imunoblot e dot-ELISA. 

9.1.2.1 - PESQUISA DE ANTICORPOS EM LCR E SORO DE PACIENTES 

COM NC POR IMUNOBLOT, UTILIZANDO LV-Tcra PURIFICADO COM AcMo 

ANTI-LV-Tcra 

As amostras foram fracionadas por SDS-PAGE a 15% e transferidas 

para uma membrana de PVDF. A técnica do imunoblot seguiu o protocolo do 

ítem 4.3 com algumas modificações. Foram utilizados 2 LCR negativos e 3 

positivos, 2 soros negativos e 2 positivos de pacientes com NC. As amostras de 

LCR e soro foram diluídas 1 :5 e 1 :50, respectivamente. Foram utilizados como 

conjugados anti-lgG humana biotinilado/avidina-peroxidase diluídos 1 :2000. O 

cromógeno utilizado 4-cloro-1-naftol. A reação enzimática foi interrompida com 

lavagens em água. 
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9.1.2.2 - PESQUISA DE ANTICORPOS EM LCR E SORO DE PACIENTES 

COM NC POR DOT-ELISA, UTILIZANDO LV-Tcra PURIFICADO COM AcMo 

ANTI-LV-Tcra 

O antígeno LV-Tcra purificado com AcMo anti-LV-Tcra foi diluído 

inicialmente 1 :2 em água, em seguida 1 :5 em tampão de amostra 5X 

concentrado (tampão/amostra), e aplicado 2 µI (0, 18µg) na nitrocelulose. As 

membranas ficaram 5 min a 37ºC, e em seguida sob agitação continua, foram 

lavadas com PBS-T, e bloqueadas com leite desnatado a 5% PBS-T por 2 

horas. Foram feitas novas lavagens e adicionados 800µ1 de 2 amostras de LCR 

negativos e 4 positivos de pacientes com NC, diluídas 1 :5 e uma amostra de 

soro negativo e 4 positivos, diluídas 1:50. Após incubação durante 15-18 horas 

sob agitação contínua, foram repetidas as lavagens, e adicionado 800 µI dos 

conjugado anti-lgG humana biotinilado/avidina-peroxidase diluído a 1 :2000. A 

reação foi incubada por uma hora. Após 4 lavagens em PBS-T e 1 com TIS foi 

adicionado 800 µI do cromógeno 4-cloro-1-naftol preparado de acordo com o 

protocolo já descrito. A reação enzimática foi interrompida com lavagens em 

água. 

9.2 - PESQUISA DE ANTICORPOS EM LCR DE PACIENTES COM NC 

UTILIZANDO ANTÍGENOS DE Tera E Tso 

Os ensaios foram feitos por ELISA segundo o item 5.2, com algumas 

modificações. Inicialmente, as placas de microtitulação foram incubadas com 

50µL de antígeno ES-Tcra diluído 1:50 ou 1 µg dos antígenos LV-Tcra, LV-Tso 

ou T-Tso, diluídos em tampão carbonato/bicarbonato por poço, e então, 

incubadas a 4ºC durante 15 a 18 horas. Após a incubação, as placas foram 

lavadas 4 vezes com solução salina-T, e bloqueadas por 1 hora a 37°C com 

leite a 5% em PBS-T. Os AcMo anti-ES-Tcra, anti-LV-Tcra, anti-LV-Tso (A3) e 

anti-T-Tso (B11) foram diluldos 1:40.000 e incubados com a mesma proporção 
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de LCR, diluído previamente 1 :32 ou entao foram efetuadas previamente 

misturas dos diferentes AcMo em proporções iguais, e o mesmo volume de 

LCR diluído previamente 1 :32, foi adicionado. Uma alíquota contendo 100 µI 

dessas misturas finais ou de LCR 1 :32 foi incubada em placa por 1 hora a 

37ºC. Após novas lavagens, foram acrescentados 100 µIdo conjugado anti-lgG

humana-peroxidase diluído 1 :2000; e as placas foram incubadas por uma hora 

a 37ºC. Em seguida, foram repetidas as lavagens e incubadas com 100 µIde 

água oxigenada e TMB, por 15 minutos. A reação enzjmática foi interrompida 

com 100 µI de ácido sulfúrico 4 N. A leitura da reação foi feita no 

espectrofotômetro em comprimento de onda a 450 nm. 

9.3 - AVALIAÇÃO IMUNOQUÍMICA DO ANTÍGENO LV-Tcra UTILIZANDO 

AcMo 

As propriedades imunoquímicas do antígeno LV-Tcra após tratamento 

por aquecimento, com boroidreto de sódio, ácido tricloroacético (TCA) e 

periodato de sódio foram analisadas com AcMo anti-Tera e anti-Tso por ELISA 

e imunoblot. Para todos os tratamentos, o antígeno LV-Tcra foi utilizado na 

concentração inicial de 30 µg/ml. 

9.3.1 - TRATAMENTO DO ANTÍGENO LV-Tcra POR AQUECIMENTO 

No tratamento por aquecimento, o antígeno LV-Tcra foi incubado durante 

15 minutos a 100ºC. 

9.3.2 - TRATAMENTO DO ANTÍGENO LV-Tcra COM BOROIDRETO DE 

SÓDIO (NABH,.) 

Para o tratamento com boroidreto de sódio, o antigeno LV-Tcra foi diluído 

1 :2 em solução de NaBH .. 0,5 M preparado em KOH O, 1 M, e incubado por 16 h 
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no escuro em ambiente de nitrogênio a 37ºC. A seguir, foi adicionado 30 µ1 de 

ácido acético a 2 N por mL de antígeno tratado, e dialisado por 24 h em PBS, 

pH 7,2 a 4ºC. Como controle, o antígeno LV-Tcra recebeu o mesmo tipo de 

tratamento, porém sem NaBH-4. 

9.3.3 TRATAMENTO DO ANTÍGENO LV-Tcra COM ÁCIDO 

TRICLOACÉTICO (TCA) 

O antígeno LV-Tcra foi diluído 1 :2 em solução de TCA a 10%, e 

incubado por 30 min em banho de gelo. Em seguida foi centrifugado por 20 min 

a 15.000 g, e o sobrenadante foi dialisado contra PBS, pH 7,2 a 4ºC. Foi feito 

um controle tratando o antígeno com mesma técnica sem TCA. 

9.3.4 - TRATAMENTO DO ANTÍGENO LV-Tcra COM ÁCIDO PERIÓDICO 

(HslOa) 

O antígeno LV-Tcra foi diluído 1 :2 em soluções de ácido periódico 400 

mM preparado em acetato de sódio 0,3 M, pH 4,7. A incubação foi feita por 2 

hora a temperatura ambiente em escuro. Em seguida foi adicionado o mesmo 

volume de NaBH4 370 mM preparado em PBS, pH 7,2, e incubado por 4 horas 

a temperatura ambiente. O antígeno foi dialisado contra PBS, pH 7,2 4ºC. O 

controle do LV-Tcra recebeu o mesmo tipo de tratamento, porém sem ácido 

periódico. 

9.3.5 • REATIVIDADE DO ANTÍGENO LV-Tcra ANTES E APÓS 

TRATAMENTOS 

O protocolo técnico do ELISA seguiu o do item 5.2 com algumas 

modificações. As placas foram sensibilizadas com os antigenos diluídos em 

carbonato-bicarbonato em diluições seriadas a partir de 1 :40. Os AcMo anti-LV-
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Tera, anti-ES-Tcra, anti-LV-Tso (A3) e anti-T-Tso (B11) foram diluídos 1:1000 e 

conjugado anti-lgG de camundongo a 1 :2000. Foi utilizado como substrato água 

oxigenada e TMB. A leitura foi realizada em espectofotõmetro a 450 nm. 

9.3.6 • ESPECIFICIDADE DO ANTÍGENO LV-TCRA ANTES E . APóS 

TRATAMENTO 

~-, s foram submetidas ao SDS-PAGE (mini-gel) a 15% e 

transrenaas para membrana de PVDF. O protocolo técnico foi de acordo com 

item 4.3, com algumas modificações. Os AcMo anti-LV-Tcra, anti-ES-Tcra, anti

LV-Tso (A3) e anti-T-Tso (811) foram diluídos 1:1000 e conjugado anti-lgG de 

camundongo-fosfatase alcalina 1 :2000. O substrato utilizado foi NBT/BCIP. 

9.4 • PESQlJtSA DE ANTÍGENO DE Tso EM LCR DE PACIENTE COM NC 

UTILIZAf~JO AcMo ANTI-ES-Tcra E ANTI-LV-Tcra 

Os AcMo anti-Tera foram utilizados na pesquisa de antígeno de Tso em 

LCR de pacientes com NC por ELISA e imunoblot. 

9.4.1 • PESQUISA DE ANTÍGENO DE Tso EM LCR DE PACIENTE COM NC 

POR ELISA UTILIZANDO AcMo anti-Tera 

O teste seguiu o protocolo do item 5.2 com algumas modificações. 

Inicialmente as placas foram incubadas com LCR diluldos 1 :2 em tampão 

carbonato/bicarbonato, por cavidade, e então, incubadas a 4 ºC durante 15 a 18 

horas. O bloqueio foi feito por 2 horas com leite a 5% em PBS-T, e o AcMo anti

ESTcra foi diluído 1 :200 e incubado por 1 hora. O conjugado anti-lgG

peroxidase de camundongo foi diluído 1 :2000 com incubação de 1 hora. O 

substrato foi preparado utilizando água oxigenada e TMB. A leitura foi feita em 

450 nm. 
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9.4.2 - PESQUISA DE ANTÍGENO DE Tso EM LCR DE PACIENTE COM NC 

POR IMUNOBLOT UTILIZANDO AcMo anti-Tera 

As amostras de LCR preparadas numa proporção de 1 :5 (tampão de 

amostra/LCR) foram fracionadas por SDS-PAGE (mini-gel) a 15%, e 

transferidas para membrana de PVDF. O protocolo técnico do imunoblot seguiu 

o do item 4.3 com algumas modificações. O AcMo anti-ES-Tcra foi diluído 

1: 1000 e conjugado anti-lgG-fosfatase alcalina de camundongo diluído 1 :2000. 

Foi utilizado NBT/BCIP como substrato. 

10 - OBTENÇÃO DOS ANTÍGENOS DE Tera E Tso NECESSÁRIOS AO 

SEQUENCIAMENTO 

Após o fracionamento por SDS-PAGE (mini-gel) a 15% dos antígenos de 

LV-Tcra (purificados ou não), T-Tso e LCR purificados por imunoafinidade, os 

mesmos foram transferidos para membrana de PVDF 0,2 µ, segundo a 

metodologia descrita por TOWBIN et ai. (1979), com algumas modificações. 

Inicialmente, o gel foi mergulhado em tampão CAPS (Pharmacia) preparado a 

0,22% em etanol a 10%, e em seguida, a transferência foi feita utilizando esse 

mesmo tampão, durante 15 a 18 horas a 4ºC. As membranas foram então 

lavadas 3 vezes em água e coradas em Coomasie blue-R (Bio Red) 

previamente dissolvido em metanol a 50%. A membrana foi descorada em 

metanol a 50% e ácido acético a 10%. A água utilizada neste protocolo técnico 

foi bi-destilada. A membrana foi armazenada a -20°C. O sequenciamento foi 

realizado pelo Dr Greene, na Faculdade de Química de Ribeirão Preto. O 

equipamento utilizado para o sequenciamento foi o Procise modelo 491 - PE 

applied Biosystems. 
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RESULTADOS 

1 - EXTRA TOS ANTIGÊNICOS 

1.1 - RENDIMENTO PROTÉICO DOS ANTÍGENOS DE Tera, Tso e Tsag 

Na tabela 1 está apresentado o total de proteínas obtidos de Tera, Tso e 

Tsag. 

Tabela 1. Quantidade total de proteínas obtidos dos extratos antigénicos de Tera, Tso 

e Tsag. 

Antígeno Total de proteína (mo) 
LV-Tcra 128,0 
LV-Tso 7,2 
T-Tso 44,2 
E-Tso 34,3 
M-Tso 24,0 
T-Tsag 57,0 

EM-Tsag 32,8 

LV-Tcra: antígeno liquido vesicular de Tera 
LV-Tso: antígeno liquido vesicujar de Tso 
T-Tso: antlgeno total de Tso 
E-Tso: antígeno de escólex de Tso 
M-Tso: antígeno de membrana de Tso 

Tera: T. crassiceps 
Tso: T. solium 
Tsag: T. saginata 

T-Tsag: antíQeno total de Tsag 
EM-Tsag: antigeno de escólex e membrana de Tsag 
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1.2 - CARACTERIZAÇÃO DOS ANTÍGENOS POR SOS-PAGE CORADO 

PELO NITRA TO DE PRA TA 

A figura 1 mostra o perfil eletroforético dos antígenos obtidos de Tera, 

Tso e Tsag corados pelo nitrato de prata. 

Fig. 1 - SDS-PAGE (15%) dos antígenos de T. crassiceps, T. solium e T. saginata 
corados pelo nitrato de prata, aplicados 7µg/mm (35µg/poço): (1) LV-Tcra; (2) LV-Tso; 
(3) T-Tso; (4) E-Tso; (5) T-Tsag e padrão de massa molecular. 

O antígeno LV-Tcra (Fig.1 , 1) apresentou uma maior concentração de 

protefnas abaixo de 20 KDa. O antfgeno LV-Tso (Fig. 1, 2) também é 

constituído de grande quantidade de proteínas <20 kDa. O padrão dos 

antígenos T-Tso, E-Tso e T-Tsag (Fig. 1, 3-5), apresentou várias frações 

protéicas distribuídas entre 94- e 1 O- kDa. 
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2 - OBTENÇÃO DE ANTÍGENOS DE EXCREÇÃO E SECREÇÃO DE Tera 

(ES-Tcra) 

Um total de 120 novas vesículas de Tera foram obtidas por brotamento 

após 48 h de cultivo e 580 vesículas mostraram sinais de degeneração 

(opacidade) após 144 h. 

2.1 - RENDIMENTO PROTÉICO DOS ANTÍGENOS ES-Tcra 

Na tabela 2 estão apresentadas as quantidades de proteínas 

secretadas/excretadas pelas larvas de Tera durante o cultivo das vesículas em 

meio de cultura, e dos controles. 

Tabela 2.Quantidade de larvas em cultura e quantidade total de proteínas liberadas 

por larva durante o cultivo das larvas em meio de cultura, e dos controles. 

Antígenos Proteína total Proteína por larvas Larvas sem e com 
(mg) (ua) opacidade 

ES24 1,170 1,3 900-zero 
ES48 5,304 5,2 1020-zero 
ES96 0,010 0,023 440-580 

ES144 0,022 0,049 440-580 
C-LV 99,0 110,0 ... 

LV-Tcra 31 ,5 35,0 ... 

ES24, ES48, ES96 e ES144: •poo1· dos antígenos produzidos e liberados pelas larvas 
em cultura nas 24, 48, 96 e 144h, respectivamente. 
LV-Tcra: antigeno liquido vesicular de Tera (controle). 
C-LV: antígeno obtido por ruptura dos cistos de Tera na mesma proporção 
parasita/meio (controle). 

A quantidade de proteínas dos antigenos C·LV e LV-Tcra foi 110 e 35µg 

por larva, respectivamente. O cultivo das 900 larvas resultou na obtenção de 
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1,3 µg de proteínas nas 24 h e 5,2 µg nas 48 h por larva. Após este período a 

quantidade de proteínas produzida pelas larvas foi muito baixa. 

2.2 - PERFIL ELETROFORÉTICO DOS ANTÍGENOS ES-Tcra 

A figura 2 mostra o resultado da separação por SDS-PAGE dos •poois· 

ES obtidos durante o cultivo das larvas de Tera em meio de cultura e dos 

controles, corados pelo nitrato de prata. 

1 2 3 .. 8 6 - .t3 -~-!:;~;;'\? ~~ .. {~~ 
,..::~~ 

30 -- -- 30 - ... 
20 ~ 

~~~- / 20 -~-.. . .. . .. -~ 
• e.-~~ 

14 - ' . / 14 Wll!,I 

.. • \,.-. : 
~ ' 

Fig. 2 - SDS-PAGE (15%) dos ·pooIs· dos antígenos produzidos e liberados pelas 
larvas durante o intervalo de 144 h de cultura (ES) e controles (C-LV e LV-Tcra) 
corados pelo nitrato de prata: (1) ES24; (2) ES48; (3) ES96; (4) ES144 (coletados 24, 
48, 96 e 144 horas respectivamente após cultivo das larvas de Tera); (5) C-LV 
(controle obtido por ruptura dos cistos na mesma proporção parasita/meio) e (6) LV
Tcra. 

O resultado do SDS-PAGE mostrou que foram identificados proteínas 

<20 kDa nas 24 e 48 h de cultivo das larvas (Fig. 2, 1-2).0 C-LV e LV-Tcra 

apresentaram-se mais complexos quanto à constituição de proteínas (Fig. 2, 5-

6). 
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2.3- PERFIL DE REATIVIDADE DOS ANTÍGENOS ES-Tcra 

A figura 3 representa o resultado do imunoblot utilizando antígenos 

ES24, ES48 e controle C-LV frente aos anticorpos policlonais dos soros de 

coelho anti-LV-Tcra e anti-Tso, e de soro e LCR de 5 pacientes com NC. 
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Fig. 3 - lmunoblot (SDS 15%) dos antígenos: (1) ES24; (2) ES48 e 
(3) C-LV com: 
(A) soro de coelho anti-LV-Tcra diluído 1:50; 
(B) soro de coelho anti-T-Tso diluldo 1:80; 
(C) soro de paciente com NC dilufdo 1 :50; 
(D a H) LCR de 5 pacientes com NC díluídos 1 :5; 
(E e F) LCR de pacientes com parasitas em processo degenerativo; 
(G e H) LCR de pacientes em fase de calcificação; 
(E e G) LCR negativo para anticorpos. 

Os resultados mostraram que anticorpos anti-Tera e anti-Tso presentes 

nos soros imunes de coelho (Fig. 3, A-B) e anti-Tso em pacientes com NC (Fig. 

3, C-H) identificaram as frações 20- e 14- kDa nos ES24, ES48 e C-LV e 30 

kDa apenas no ES48 . 
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3 - PRODUÇÃO E ESPECIFICIDADE DE ANTICORPOS lgG EM BALB/c 

Os animais imunizados com LV-Tcra apresentaram resposta para 

produção de lgG já no 19° dia, e foi o grupo que melhor respondeu para 

produção de lgG com reatividade tanto para o antígenos homólogo (Tera) como 

para o heterólogo (Tso). Em segundo lugar vieram os animais imunizados com 

T-Tso, que mostraram uma reatividade menor no 19° dia, e os demais apenas 

após o "booster". 

Os resultados do imunoblot mostraram que com exceção dos animais 

imunizados com E-Tso, os demais apresentaram reatividade para as frações 

18- e 14-12- kDa de Tera e e 14-12 kDa de Tso. Outras frações também foram 

identificadas pelos anticorpos lgG produzidos nos animais. 
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4 - OBTENÇÃO DOS AcMo 

A tabela 3 apresenta os hibridomas produzidos anti-Tera e anti-Tso 

obtidos, a reatividade dos AcMo por ELISA e a especificidade por imunoblot 

utilizando antígeno LV-Tcra, LV-Tso, T-Tso e E-Tso. 

Tabela 3: Anticorpos monoclonais anti-LV-Tcra, anti-ES-Tcra, anti-LV-Tso, anti-T-Tso 

e anti-E-Tso obtidos, suas reatividades por ELISA com os respectivos antigenos e a 

especificidade por imunoblot utilizando antlgeno Tera e Tso. 

Reatividade (ELISA) 
AcMo obtidos 1 2 

Anti-ES-Tcra ES + + 
Anti-L V-Tera LV + + 

A3 + + 
A5 - + 
B6 + + 

C10 + + 
F11 - + 

Anti-LV-Tso F8F7 - + 
G3 - + 
G7 - + 
G9 - + 

G12F7 + + 
A5 + 
A6 + + 

A10 + 
B4 + + 

Anti-T-Tso B11 + + 
E10 + + 
F5 - + 
G8 - + 
H12 - -
B8 + -

Anti-E-Tso C11 - + 
H9 - -

1: LV-Tcra; 2: LV-Tso; 3: T-Tso; 4: E-Tso 
(+): com reatividade; (-): sem reatividade 

3 4 
+ -
+ -
- -
- -
- -
- -
- -
+ -
- -
- -
+ -
- -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ -
+ + 
+ + 
+ + 
- + 

imunoblot (kDa) 
isótípo 1 3 
loG2b 18 e 14-12 14-12 
loG1 18 e 14-12 14-12 
loG1 18 e 14-12 14-12 

laG2b - 14-12 
lgG1 - 14-12 
lgG1 18 e 14-12 14-12 
lgG1 - 14-12 
lgG1 - 14-12 
lgG1 - 14-12 
lgG1 - 14-12 
lgG1 - 14-12 
lgG1 18 e 14-12 14-12 
lgG1 - 14-12 
lgG1 18 e 14-12 14-12 
lgG1 - 14-12 
lgG1 18 e 14-12 14-12 
lgG1 18 e 14-12 14-12 
lgG1 18 e 14-12 14-12 

lgG2b - 14-12 
lgG1 - 14-12 
lgG1 - 14-12 
lgG1 - 45 
loG1 - 94, 75 e 45 
lgG1 - 45 
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Um total de 24 AcMo foram obtidos, 1 anti-LV-Tcra, 1 anü-ES-Tcra, 9 

anti-T-Tso, 10 anti-T-Tso e 3 anti-E-Tso. Todos os AcMo foram testados quanto 

à reatividade por ELISA frente a todos os antígenos utilizados na imunização 

dos animais. Foi considerado como reativo o AcMo que apresentasse 

absorbãncia ~ 0,500, e no mínimo equivalente a 3X a absorbãncia do controle 

negativo. 

O antígeno LV-Tcra foi reconhecido pelos 2 AcMo anti-Tera, por 4 

AcMo anti-LV-Tso, 4 AcMo anti-T-Tso e um AcMo anti-E-Tso no teste ELISA. 

Os resultados mostraram que o antígeno LV-Tso foi reconhecido pela 

maioria dos AcMo exceto por um anti-T-Tso (H12) e dois anti-E-Tso (H9 e B8). 

A preparação antigênica T-Tso foi reconhecida por AcMo anti-T-Tso, 

AcMo anti-Tera, 2 AcMo anti-LV-Tso (F8F7 e G9) e 2 AcMo anti-E-Tso (B8 e 

C11 ). 

O antígeno E-Tso foi reconhecido pelos AcMo anti-E-Tso e por um 

AcMo anti-T-Tso (H12). 

Quanto a especificidade por imunoblot foi observado que as fraçõess 

18- e 14-12- kDa do LV-Tcra foram reconhecidas especificamente pelos AcMo 

anti-Tera e cruzadamente por 3 anti-LV-Tso (C10, A3 e G12F7) e 4 anti-T-Tso 

(A6, B11, B4 e E10). 

A fração 14-12 kDa do T-Tso foi identificada pelos AcMo anti-LV-Tso e 

anti-T-Tso e cruzadamente pelos anti-Tera. 

O peptídeo 45 kDa do antígeno T-Tso foi identificado pelos 3 AcMo anti

E-Tso, sendo que o B8 reconheceu também os de 75- e 94- kDa. 
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S - EXPANSÃO DOS AcMo POR INDUÇÃO DE LÍQUIDO ASCiTICO EM 

CAMUNDONGOS 

Os hibridomas clonados foram expandidos com o propósito de congelar 

alíquotas de células para estoque, e também para obter quantidades de ·AcMo 

suficientes aos experimentos posteriores. 

Para indução de líquido ascítico foram utilizados 1 O animais para cada 

hibridoma, e a quantidade de ascite obtrda por animal foi aproximadamente 2 

ml. 

Os resultados mostraram que as concentrações dos AcMo variaram entre 

0,700 a 5,00 mg/ml. 
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6 - DETERMINAÇÃO DA CONSTANTE DE AFINIDADE DO AcMo ANTI-ES

Tcra 

6.1 - CURVA DE TITULAÇÃO DO AcMo ANTI-ES-Tcra 

Na figura 4 estão os resultados do ELISA com AcMo anti-ES-T era em 

diferentes concentrações, frente ao antígeno LV-Tcra. 
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Fig. 4 - Absorbãncias resultantes do ELISA, utilizando AcMo anti-ES-Tcra em 
diferentes concentrações (diluições seriadas) frente ao antígeno LV-Tcra. 

Com base na titulação foi escolhido na parte linear da curva, a 

concentração de 0,02 µg/ml do AcMo anti-ES-Tcra, que corresponde a 50% 

da absorbância máxima observada. 
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6.2 - CÁLCULO DA CONSTANTE DE DISSOCIAÇÃO (Kd) DO AcMo ANTI

ES-Tcra 

Na figura 5 estão os resultados da média das absorbãncias do ELISA 

utilizando sobrenadante da mistura entre o AcMo anti-ES-Tera na concentração 

0,02 µg/ml e antígeno LV-Tcra em diferentes concentrações utilizado para 

sensibilizar a placa. 

1,8 
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1,6 
1,5 
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1,3 
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1, 1 
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0,8 
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concentração (ug/ml) do LV-Tcra 

Fig. 5 - Absorbãncias resultantes do ELISA, utilizando sobrenadante da mistura entre 
AcMo anti-ES-Tcra na concentração 0,02 µg/ml e antigano LV-Tcra em diferentes 
concentrações. Placa sensibilizada com antígeno LV-Tcra. 

A tabela 4 representa os valores das absorbãncias, concentração do 

AcMo anti-ES-Tcra e massa molecular (PM) utilizados para o cálculo da Kd. 

Tabela 4. Resultados da concentração do AcMo anti-ES-Tcra com 50% de inibição, 

das absorbãncias do ELISA (com 0,02 µg/ml de AcMo e com 50% da absorbãncia 

máxima) e o PM da fração de LV-Tcra. 

valores utilizados para o cálculo da Kd 
Concentração do AcMo Absorbànciado Absort>ancia com PM da fração 

ES-Tcra AcMo 50% inibicão de LV-Tcra 

0,02 ua/ml 1,973 0,890 14kDa 

Kd = 1, 15. 1U9 M 
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Os resultados indicaram que a constante de dissociação apresentou 

valor baixo, mostrando uma alta afinidade do anti-ES-Tcra para o LV-Tcra. 

7 - ESPECIFICIDADE DE AcMo FRENTE A ANTÍGENOS DE Tera, Tso E 

Tsag 

A figura 6 apresenta os resultados da identificação de frações de Tera, 

Tso e Tsag por AcMo (A} anti-LV-Tcra e (B} anti-ES-Tcra. 

1 ,~11•' . ..._V·T.P.ál 
1 2 i 4 l il · 7 

1 (li:liie ati-ES-Taa) 
1 2 3:, 4 .. 5 •. 7 

2 

14 ' 

Fig. 6 - lmunoblot (SOS: 5-20%) dos AcMo (A) anti-LV-Tcra e (B) anti-ES-Tcra com os 
antlgenos: (1) LV-Tcra; (2) LV-Tso; (3) M-Tso; (4) E-Tso; (5) T-Tso; (6) EM-Tsag e (7) 

T-Tsag. 

Em todos os antígenos (Tera, Tso e Tsag) foram identificadas frações 

<20 kDa pelos AcMo anti-LV-Tcra (Fig. 6, A} e anti-ES-Tcra (Fig. 6, B}. 



8 - UTILIZAÇÃO DOS AcMo 
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Os AcMo anti-cisticercos foram utilizados na purificação de antígeno L V

T cra, T-Tso e LCR de pacientes com NC por cromatografia de afinidade, na 

caracterização imunoquímica do LV-Tcra, na pesquisa de anticorpos anti.:.Tso e 

antígeno de Tso em amostras de pacientes com NC. 

8.1 - PURIFICAÇÃO DE ANTÍGENO LV-Tcra COM AcMo ANTI-Tera 

O antígeno LV-Tcra foi purificado em colunas de afinidade preparadas 

com AcMo anti-LV-Tcra e anti-ES-Tcra. O volume aplicado foi de 10 ml de LV

Tcra com concentração de 1,4 mg/ml (proteína total, 14,0 mg). 

As concentrações protéicas das frações purificadas foram dosadas por 

LOWRY (LOWRY et ai., 1951), e os valores obtidos foram 900 µg/ml e 1000 

µg/ml quando purificado com os AcMo anti-LV-Tcra e anti-ES-Tcra, 

respectivamente. O volume final das frações, após concentração foi 6 ml, e o 

total de proteínas obtidas foi 5,4 mg para o purificado com AcMo anti-LV-Tcra e 

6,0 mg quando utilizado AcMo anti-ES-Tcra, correspondente a um rendimento 

de 38,5 e 43%, respectivamente. 
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8.1.1 - CARACTERIZAÇÃO DAS FRAÇÕES PURIFICADAS DE LV-Tcra POR 

SDS-PAGE 

A figura 7 mostra o resultado do SDS-PAGE corado pelo Coomassie 

blue do antígeno LV-Tcra (1) antes e após a purificação com AcMo (2) anti-LV

Tcra e (3) anti-ES-Tcra. 

Fig. 7 -SDS-PAGE (15%) do antígeno LV-Tcra corado pelo Coomassie blue 
(1) antes e após a purificação com AcMo (2) anti-LV-Tcra e (3) anti-ES-Tcra. 

Os resultados mostraram que as protelnas purificadas por 

imunoafinidade (anti-LV e anti-ES) são frações com massa molecular de 18- e 

14-12- kDa (Fig. 7, 2-3). Alguns resíduos de proteínas de aproximadamente 67 

kDa, também foram identificados. 
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8.1.2 - ESPECIFICIDADE DE AcMo ANTI-Tera E ANTI-Tso POR 

ANTÍGENOS DE Tera PURIFICADO, LV-Tcra E ANTÍGENO DE Tso 

Foram selecionados alguns AcMo com ou sem reatividade com LV-Tcra 

para fazer um estudo de reatividade utilizando antfgenos L V-Tera, LV-T era 

purificado com AcMo anti-ES-Tcra, LV-Tso, T-Tso e E-Tso. 

Na figura 8 estão apresentados os resultados da identificação de frações 

de_ Tera e Tso utilizando AcMo anti-Tera e anti-Tso, por imunoblot. 

94 

67 

43 

30 

20 
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A 8 
12 3 4567 8 9 12345_6789 
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Fig. 8 - lmunoblot (SOS: 5-20%) com AcMo: (1) controle do conjugado, (2) AcMo 
anti-ES-Tcra, (3) A3 (anti-LV-Tso), (4) B11 (anti-T-Tso), (5) G9 (anti-LV-Tso), 
(6) F8F7 (anti-LV-Tso), (7) H12 (anti-T-Tso), (8) B8 e (9) C11 (estes 2 são anti-E
Tso), frente a antlgenos (A) LV-Tcra, (B) LV-Tcra purificado, (C) LV-Tso, (D) T-Tso 
e (E) E-Tso. 

Os AcMo anti-ES-Tcra, A3 e B 11 apresentaram reatividade com as 

frações 18- e 14-12- kDa de Tera (Fig. 8A e B, 2-4). Os AcMo anti-ES-Tcra, 

anti-LV-Tso (A3) e anti-T-Tso (B11) identificaram o 14-12 kDa dos antígenos 

LV-Tso, T-Tso e E-Tso (Fig. 8ê, D e E, 2-7). Os AcMo anti-E-Tso 

reconheceram a banda de 45 kOa dos antfgenos LV-Tso, T-Tso e E-Tso, 

sendo que o B8 reconheceu as bandas com cerca de 75- e 94- kDa também 

(Fig. 80 e E, 8-9). o peptídeo 45 kOa do LV-Tso foi reconhecido pelos AcMo 

anti-E-Tso (Fig. 8C, 8-9). 
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8.1.3 - PESQUISA DE ANTICORPOS EM LCR E SORO DE PACIENTES COM 

NC UTILIZANDO LV-Tcra PURIFICADO COM AcMo 

As frações purificadas do antfgeno LV-Tcra foram utilizadas na pesquisa 

de anticorpos anti-Tso em LCR e soro de pacientes com NC por imunoblot e 

dot-ELISA. 

8.1.3.1 - PESQUISA DE ANTICORPOS EM LCR E SORO DE PACIENTES 

COM NC POR IMUNOBLOT UTILIZANDO LV-Tcra PURIFICADO COM AcMo 

ANTI-LV-Tcra 

A figura 9 mostra o resultado do imunoblot utilizando (A) soros negativo 

e positivo e (B) LCR negativo e positivo de pacientes com NC, utilizando 

antígeno LV-Tcra purificado com AcMo anti-LV-Tcra. 

20 

A (soro) 
1 2 3 · 4 

. ! 

..:. 

r 
'· \ 

Fig. 9 - lmunoblot (SOS: 15%) de LCR e soro de pa~ientes com NC: (A, 1-2) s_oro 
negativo e (A, 3-4) soro positivo; (1-B) controle do conJugado; (B, 2-3) LC~ negativo; 
(B, 4-6) LCR positivo de pacientes com NC, frente a antígeno LV-Tcra purificado com 
AcMo anti-LV-Tcra. 
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Anticorpos presentes nas amostras de soro (Fig. 9A, 3-4) e LCR (Fig. 9B, 

4-6) de pacientes com NC identificaram as frações 18- (apenas soro) e 14-12-

kDa de Tera (soro e LCR). 

8.1.3.2 - PESQUISA DE ANTICORPOS EM LCR E SORO DE PACIENTES 

COM NC POR DOT-ELISA UTILIZANDO LV-Tcra PURIFICADO COM AcMo 

ANTI-LV-Tcra 

A figura 10 mostra o resultado do dot-ELISA utilizando (2-7) LCR 

negativo e positivo e (8-12) soros negativo e positivo de pacientes com NC, 

utilizando antígeno LV-Tcra purificado com AcMo anti-LV-Tcra. 
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Fig. 10 - dot-ELISA com LCR e soro de pacientes com NC, utilizando antlgeno LV
Tcra purificado com AcMo anti-LV-Tcra: (1) controle do conjugado; (2-3) LCR 
negativo; (4-7) LCR positivo; (8) soro negativo e (9-12) soros positivo. 

Os resultados mostraram que apenas houve precipitação do cromógeno (dots) 

nas amostras de LCR (Fig. 10, 4-7) e soros (Fig. 10, 9-12) de pacientes com 

NC. 
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8.2 - PESQUISA DE ANTICORPOS POR ELISA COMPETIÇÃO EM LCR DE 

PACIENTES COM NC UTILIZANDO ANTÍGENOS DE Tera E Tso 

A figura 11 representa os resultados do ELISA competição de AcMo anti

ES-Tcra, anti-LV-Tcra, anti-LV-Tso (A3) e anti-T-Tso (B11) com anticorpo 

presente em LCR de pacientes com NC pelos antígenos LV-Tcra, ES-Tcra, LV

Tso e T-Tso. 

2,5 

2 
tll ·e:; 

1,5 e 

~ o 1 B 
tll 

0,5 
~ 

o 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

antígenos: ES-Tcra LV-Tcra LV-Tso T-Tso 

Fig. 11 - Absorbancias resultantes do ELISA competitivo. (1) Apenas LCR; (2) LCR e 
AcMo anti-ES-Tcra; (3) LCR e AcMo anti-LV-Tcra; (4) LCR e AcMo anti-LV-Tso/A3 e 
(5) LCR e AcMo anti-T-Tso/B11, utilizando antfgenos LV-Tcra, ES-Tcra, LV-Tso e T
Tso. 

As análises mostraram que os AcMo competem com anticorpos anti

Tso em LCR pelos antígenos ES-Tcra, LV-Tcra, LV-Tso e T-Tso. 
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Na tabela 5 estão relatadas as diferentes misturas feitas com AcMo e 

LCR utilizadas no ELISA de competição. 

Tabela 5. Códigos (letras) correspondentes a cada mistura de AcMo anti-ES-Tcra 

(ES), anti-LV-Tso (A3), anti-T-Tso (B11) e anti-E-Tso (88) juntamente com LCR 

utilizados no ELISA competição. 

Misturas de AcMo com LCR 
A ES + LCR E ES/A3 + LCR 1 A3/B8 + LCR 
e A3 + LCR F ES/811 + LCR J B11/88 + LCR 
e 811 + LCR G ES/88 + LCR L ES/A3/B11/B8 + LCR 
D 88 + LCR H A3/B11 + LCR 

Na figura 12 estão os resultados da competição de AcMo anti-Tera e 

anti-Tso em diferentes misturas com anticorpo presente em LCR de pacientes 

com NC pelos dos antfgenos LV-Tcra, ES-Tcra, LV-Tso e T-Tso. 
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Fig. 12 -Absorbãncias resultantes do ELISA competitivo dos A~Mo anti-~S-Tcra (ES), 
anti-LV-Tcra (LV), anti-LV-Tso (A3) e anti-T-Tso (B11) com anticorpo anti-Tso em 
LCR por antigene LV-Tcra, ES-Tcra, LV-Tso e T-Tso. 
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A incubação com misturas entre diferentes AcMo juntamente com o LCR 

foi feita para analisar se esses AcMo realmente competem pelo mesmo epítopo 

presente nos antígenos de Tera e Tso. Os resultados mostraram que as 

absorbância não alteraram significativamente após a execução de tal 

procedimento, confirmando mais uma vez que a especificidade -parece· ser a 

mesma. 

8.3 - AVALIAÇÃO IMUNOQUÍMICA DO ANTÍGENO LV-Tcra UTILIZANDO 

AcMo 

O antígeno LV-Tcra foi tratado de diferentes maneiras com o propósito 

de melhor estudá-lo quanto à sua composição açúcar e proteina, e a 

importância desses constituintes na especificidade de AcMo anti-Tera e anti

Tso. 

Antes da execução do ELISA, o antígeno LV-Tcra foi tratado por 

aquecimento a 1ooºc por 15 minutos, ou com NaBH,., TCA e ácido periódico. 
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8.3.1 - REATIVIDADE POR ELISA DOS AcMo FRENTE AO ANTiGENO LV

Tcra NATIVO OU TRATADO POR AQUECIMENTO, NaBH4, TCA E ÁCIDO 

PERIÓDICO 

Na figura 13 estão os resultados do ELISA com AcMo anti-Tera e anti

Tso utilizando antígeno LV-Tcra sem tratamento, com aquecimento (100ºC, 15 

min), tratado com NaBH4, TCA e ácido periódico (H5106) . 
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Fig. 13 - AbsorbAncias resultantes do ELISA, utilizando AcMo anti-Tera (anti-ES-Tcra 
e anti-LV-Tcra), anti-LV-Tso (A3). e. a_nti-T-Tso (811) com antígeno LV-Tcra sem e 
com aquecimento, sem e com tràtámento Por NâBH4, TCA e ácido periódico. 

Os resultados mostraram que o aquecimento e o tratamento com 

NaBH4 do LV-Tcra não afetaram a reatividade dos AcMo, no entanto após os 

tratamentos com TCA e ácido periódico houve redução total da reatividade. 
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8.3.2 - ESPECIFICIDADE POR IMUNOBLOT DOS AcMo FRENTE AO 

ANTiGENO LV-Tcra NATIVO OU TRATADO POR TCA, NaBH4 E ÁCIDO 

PERIÓDICO 

Foi feito imunoblot para verificar quais as frações do LV-Tcra foram 

responsáveis peta alteração na reatividade dos AcMo após os tratamentos. 

A figura 14 apresenta os resultados da identificação de frações do 

antígeno L V-Tera sem ou com tratamento por NaBH4, TCA e ácido periódico 

pelos AcMo (A) anti-ES-Tcra, (B} anti-LV-Tcra, (C) anti-LV-Tso e (D} anti-T

Tso. 
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Fig. 14 - lmunoblot (SDS: 15%) dos AcMo (A) anti-ES-Tcra, (8) anti-LV-Tcra, (C) anti
LV-Tso/A3 e (D) anti-T-Tso/811 : (1), (3) e (5) LV-Tcra sem tratamento; (2) tratado com 
NaBH4, (4) TCA e (6) ácido periódico. 

As análises mostraram que a reatividade dos AcMo pelas frações <20 

kDa de LV-Tcra não foi alterada após tratamento com NaBH .. (Fig. 14, 2), no 

entanto houve redução total da reatividade após os tratamentos com TCA e 

ácido periódico (Fig. 14, 4 e 6). 
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8.4 - PESQUISA DE ANTÍGENO EM LCR DE PACIENTES COM NC POR 

ELISA E IMUNOBLOT UTILIZANDO AcMo ANTI-Tera 

O AcMo anti-ES-T era foi utilizado na pesquisa de antígeno em LCR de 

pacientes com NC por ELISA. A pesquisa de antigeno foi feita também por 

imunoblot utilizando AcMo anti-ES-Tcra e anti-LV-Tcra. 

8.4.1 - PESQUISA DE ANTÍGENO EM LCR DE PACIENTES COM NC POR 

ELISA UTILIZANDO AcMo ANTI-ES-Tcra 

A tabela 6 representa os resultados do ELISA com AcMo anti-ES-Tcra e 

LCR de paciente com NC. 

Tabela 6. Resultados do ELISA de LCR {1-17) de pacientes com NC é {18-20) 

controle negativo utilizando AcMo anti-ES-Tcra. 

Absorbância (DO) do ELISA com LCR de pacientes com NC e controle 
utilizando AcMo anti-ES-T era 

LCR DO LCR DO LCR DO LCR DO 
1 2,433 6 0,580 11 0,625 16 0,512 
2 0,703 7 0,836 12 0,709 17 1,281 
3 0,626 8 1,141 13 0,515 18 0,196 
4 0,546 9 0,976 14 1,196 19 0,250 
5 0,864 10 0,784 15 0,560 20 0,155 
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8.4.2 · PESQUISA DE ANTÍGENO EM LCR DE PACIENTES COM NC 

UTILIZANDO AcMo ANTI-ES-Tcra POR IMUNOBLOT 

Na figura 15 estão apresentados os resultados da identificação de 

frações de antígenos de cisticercos em amostras de LCR de pacientes com NC, 

positivas no teste ELISA para detecção de antígenos utilizando AcMo anti-ES

Tcra. 

·30 
io 

Fig. 15- lmunoblot (SOS: 15%) com amostras de LCR: (1-17) LCR de pacientes com 
NC, (18-20) controle negativo e (21) ES48, utilizando AcMo anti-ES-Tcra. 

As 17 amostras de pacientes com NC foram positivas por ELISA e os 

controles negativos nao apresentaram reatividade (tabela 6). A absorbãncia 

média das amostras positivas foi 2X a média do controle, com absorbância 

acima de 0,500. 

Os resultados mostraram que os LCR de pacientes com NC 

apresentaram reatividade para as frações 30-, 18- e 14-12- kDa (Fig. 15, 1-17). 

Todos os LCR de pacientes com NC foram positivos para 14-12 kDa, 6 para 18 

kDa e 1 O para 30 kDa. Nenhuma reatividade foi observada com o LCR controle 

(Fig 15, 18-20). Os AcMo reconheceram as frações 30-, 18- e 14-12- kDa do 

ES48 de Tera (Fig. 15, 21). 
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8.4.3 - PESQUISA DE ANTÍGENO EM LCR DE PACIENTES COM NC 

UTILIZANDO AcMo ANTI-LV-Tcra POR IMUNOBLOT 

A figura 16 apresenta os resultados da identificação de frações de 

antígenos de cisticercos em amostras de LCR de pacientes com NC utilizando 

AcMo anti-LV-Tcra. 

30 
20 

14 

2 

::. . 
·< • . 

·:: 

,; 

·_ 1 
'' . . 

,,•- . ; 
' '. 1:~- - .. ,_ . ~--;,: . . 

:-:---~\-~~ 
"i 

.,, , 
·} 
: 1 

Fig. 16 - lmunoblot (SOS: 15%) com amostras de LCR: (1--t) LCR de pacientes com 
NC e (5-7) controle negativo, utilizando AcMo anti-LV-Tcra. 

Os resultados mostraram que os LCR de pacientes com NC 

apresentaram reatividade para as frações 30-, 18-, 14-12- kDa (Fig. 16, 1-4). 

Nenhuma reatividade foi observada com o LCR controle (Fig. 16, 5-7). 

9 - SEQÜENCIAMENTO DOS ANTÍGENOS DE Tera E Tso 

Foram selecionadas as frações 18- e 14-12- kDa do LV-Tcra nativo, 14-

12 kDa de LV-Tcra e 18- e 14-12- kDa de T-Tso purificados com AcMo anti

lera para seqüenciar o NH2terminal. 



63 

A tabela 7 apresenta os resultados dos seqOenciamentos (NH2 terminal) 

dos antígenos de Tera e Tso. Estão expressos também resultados de 

seqüenciamentos de proteinas de Tera obtidos por ZARLENGA et ai. (1994) e 

FISCHER et ai. (1994), assim como de Tso obtido por CHUNG et ai. (1999). 

Tabela 7. Resultados dos seqOenciarnentos das frações 18- e 14-12- kDa de LV-Tcra 

nativo, 14-12 kDa de Tera e 18- e 14-12-kDa de Tso purificados, e de Tera e Tso 

seqüenciados por outros autores. 

SeqOenclamento de porções NH2 terminal 
A p T D D K R V 1 D L K 18- e 14-12- kDa Tera 

V A A p T D D K G p E D L K K K Tera - ZARLENGA et ai., 1994 
V A A p T D D K G p E D L K K K Tera - FISCHER et ai., 1994 
V A A p D D D K G Q E D L N M T *Tao -CHUNG et ai., 1999 

A p s s s T G T E s . L 1 18 kDa-T-Tso 
V p A s s X G T E s · L 1 14-12 kDa-T-Tso 

NMT: N-gllcosllação 
* Peptídeo recombinante 

Quanto aos resultados dos seqüenciamentos das frações de Tera, as 

análises mostraram que as frações 18- e 14-12- kDa de Tera purificados ou 

não apresentam sequências bastante similares entre si, que estão 

representadas pela seqüência A, P, T, D, D, K, R, V, 1, D, L e K. 

Os seqüenciamentos dos antígenos de Tso não mostraram homologia 

com o antigeno de Tera (tabela 7). O antfgeno de Tera mostrou uma certa 

homologia com os de Tera obtidos por ZARLENGA e col. e de FISCHER e col., 

assim como de Tso obtido por CHUNG e col. (tabela 7). 

Um "poor de LCR de pacientes com NC foi purificado com AcMo anti

ES-T cra para efetuar o seqOenciamento de antfgenos de Tso presentes nessas 

amostras, no entanto a quantidade de proteinas não foi suficiente para 

processar o seqüenciamento do NH2 terminal. 
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DISCUSSÃO 

O diagnóstico clínico da NC é considerado difícil pela grande variedade 

de sinais e sintomas comuns a outras patologias. Por outro lado, os exames de 

imagem são inacessíveis pelo alto custo. Os testes laboratoriais para detecção 

de anticorpos e antígenos representam a melhor opção para auxílio diagnóstico. 

Uma alternativa encontrada para melhorar a qualidade dos testes 

imunológicos é a obtenção de antígenos específicos e imunodominantes, que 

favoreçam a redução de resultados falso-positivos e falso-negativos. A procura 

incessante dessas frações pela dificil obtenção, torna a padronização dos 

imunoensaios um desafio continuo. Uma das abordagens feitas na cisticercose 

tem sido a utilização de proteínas de baixa massa molecular aplicada com 

sucesso no diagnóstico (TSANG et ai., 1989; BUENO et ai., 2000; PARDINI et 

ai., 2001). 

Antes de selecionar as mais importantes frações para produzir um teste, 

há necessidade de obter o antígeno de forma bruta. A dificuldade em obter 

suínos naturalmente infectados com larvas de T. solium, assim como sua difícil 

manipulação, por se tratar de um animal de médio porte, não encoraja a 

utilização desse modelo de obtenção de parasitas. Além disso, a dificuldade em 

extrair as vesículas pela sua forte fixação aos tecidos do suíno, favorece o 

rompimento das larvas no momento da manipulação, causando perda do 

material, principalmente do líquido vesicular, que é rico em proteína de baixa 

massa molecular, consideradas imunodominantes (KUNZ et ai., 1989; BUENO 

et ai., 2000). Essa difícil retirada das vesículas também favorece a 

contaminação do material com proteínas de tecido animal, levando a obtenção 

de antígenos não muito adequados, especialmente para testes 
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imunoenzimáticos em amostras de suínos. Tais obstáculos estimularam os 

pesquisadores na busca de fontes alternativas de parasitas (LARRALDE et ai, 

1990, VAZ et ai., 1997 a). 

Estudos de reatividade cruzada entre os cestódeos ( T. solium e T. · 

crassiceps) demonstraram a possibilidade da utilização de antígeno obtido de 

cisticercos de T. crassiceps no diagnóstico da cisticercose humana e suina 

(BUENO ~t ai., 1999; PINTO et ai., 2000). As larvas de T. crassiceps são 

mantidas em camundongos pela inoculação de pequenas vesículas no peritõnio 

de BALB/c fêmeas, modelo alternativo experimental, tomando possível sua 

utilização nos estudos da cisticercose (PARKHOUSE & HARRISON, 1987; 

KUNZ et ai., 1989; LARRALDE et ai., 1990; VAZ et ai., 1997 a e b; BUENO et 

ai., 2000; PARDINI et ai., 2002; BRAGAZZA et ai., 2002}. 

Os resultados apresentados neste trabalho como forma de contribuição 

para o diagnóstico da cisticercose foram obtidos utilizando antígeno de T. 

crassiceps, juntamente com preparações antigénicas obtidas de T. solium e de 

T. saginata para realizar estudos comparativos das reatividades entre as 

espécies, utilizando anticorpos monoclonais e amostras humanas de pacientes 

e soros imunes de animais. 

CARACTERIZAÇÃO DOS ANTÍGENOS DE Tera, Tso E Tsag 

o rendimento do antígeno LV-Tcra (128 mg de antígeno) foi considerado 

ótimo quando comparado aos antígenos Tso e Tsag obtidos a partir de algumas 

centenas de parasitas retirados de tecidos d_e suíno e bovino com cisticercose 

de T. solium e T. saginata, respectivamente (tabela 1). O baixo rendimento dos 

antígenos Tso e Tsag é devido a dificuldade em se ter tecidos com larvas e a 

difícil extração dos cistos fortemente fixados aos músculos. Essas causas tem 

sido citadas como as responsáveis pelo baixo rendimento protéico e não 

reprodutibilidade dos lotes desse tipo de antlgenos (SAKO et ai., 2000). 
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Os antígenos obtidos neste trabalho apresentaram uma composição 

complexa que envolve algumas dezenas de peptídeos (Fig. 1). Os antígenos de 

liquido vesicular mostram diferenças quando comparados com o total e de 

escólex. O antígeno LV-T era apresentou uma maior concentração de peptídeos 

de massa molecular abaixo de 20 KDa (Fig. 1, 1), considerados 

imunodominantes também por outros autores (BUENO, 1999; KUNZ et ai., 

1989). O antigeno LV-Tso também se mostrou constituído de grande 

quantidade de frações <20 kDa (Fig. 1, 2), e apesar da maior dificuldade de sua 

obtenção, tem sido utilizado no diagnóstico da NC (YANG et ai., 1998). O 

padrão de peptídeos dos antígenos T-Tso e E-Tso foi ainda mais heterogêneo 

(Fig. 1, 3-4), e apresentou várias frações protéicas distribuídas entre 94- e 10-

kDa. A menor quantidade de frações de baixa massa molecular nos antlgenos 

T-Tso e T-Tsag, provavelmente é conseqüência da perda do líquido vesicular 

durante a extração dos parasitas. A complexidade que ocorre pela presença de 

proteínas de membrana e escólex no antígeno T-Tso vem sendo relatada 

também por outros autores (GROGL et ai., 1985; GOTTSTEIN et ai., 1986; 

VAZ, 1993). O antígeno T-Tsag (Fig. 1, 5) também apresentou composição 

heterogênea e complexa de peptídeos, confirmando observações de outros 

autores (PARKHOUSE e HARRISON, 1987). 

ANTÍGENO DE EXCREÇÃO E SECREÇÃO DE Tera (ES-Tcra) 

Durante o período de cultura das larvas (144 h), foram obtidas novas 

vesiculas de T. crassiceps por brotamento, e mais de metade das larvas 

apresentaram sinais de degeneração (opacidade) ao final do sexto dia. A 

inoculação em camundongos de 15 larvas, obtidas após o cultivo e sem sinais 

de opacidade, mostrou viabilidade parasitária pela reprodução com obtenção de 

cerca de 900 cisticercos após 60 dias. A capacidade de regeneração de larvas 

de r. crassiceps a partir de membrana de células obtidas após o cultivo do 

parasita em meio de cultura tem sido mostrada (TOLEDO et ai., 1997). Ao 
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contrário, HUSTEAD & WILLIAMS, 1977, relataram a manutenção de vesiculas 

viáveis por duas semanas de cultura, sem observar sinais de degeneração, 

possivelmente pelo uso de meio mais enriquecido, favorecendo o prolongado 

período de viabilidade dos cistos. Nos estudos aqui realizados foi utilizado um 

meio pobre em nutrientes para evitar interferências na análise da composição 

dos componentes dos antígenos ES. Em experimentos anteriores, havíamos 

tentado utilizar RPMI enriquecido com nutrientes (L-glutamina, piruvato e 

aminoácidos não-essenciais) e soro fetal, com excelente manutenção do 

parasita. Entretanto não houve condições de diferenciar os peptídeos ES dos 

demais na mistura do meio de cultura, pela complexidade da quantidade de 

peptídeos apresentados após a coloração pela prata (dados não apresentados). 

De fato, para a manutenção da cepa por longo período de tempo, como por 

exemplo, para transporte ou envio para outros pesquisadores, o meio utilizado é 

RPMI com nutrientes e soro fetal. 

A caracterização dos antígenos ES-Tcra por SDS-PAGE e coloração 

pela prata mostrou peptideos <20 kDa já nas primeiras 24 h de manutenção. A 

quantidade desses peptídeos aumentou até 48 h, não tendo sido possível 

identificar nos dias seguintes (Fig. 2). A maior produção observada nas 48 h 

coincidiu com o dia em que houve maior número de larvas viáveis, e também 

com a maior concentração protéica, ou seja, 5,4 mg ou 5,2 µg por cisticerco 

(tabela 2). A partir do segundo dia, os parasitas começaram a degenerar e, 

portanto, a não mais secretar o antígeno. O antígeno ES-Tcra mostrou menor 

complexidade antigênica comparando com o extrato total e o LV-Tcra NAZ et 

ai., 1997 a; BUENO et ai., 2000; ESPfNDOLA et ai., 2000 b). 

A análise dos resultados mostrou que o antígeno obtido no segundo dia 

parece ser realmente ES, pois as larvas neste período se mostraram intactas, 

sem sinais de degeneração, além do que o padrão de peptídeos observado no 

antígeno C-LV, obtido com mesmo número de larvas rompidas, mostrou-se 

mais complexo no SDS-PAGE (Fig. 2, 5). 



68 

Outros autores têm utilizado a abordagem de cultivo de parasitas para 

estudo de antígenos de excreção e secreção. WILKINS et ai. (1999) 

mantiveram ovos de T. solium por duas semanas em meio de cultura MEM e 

identificaram os peptideos 32,7- e 37,8- kDa no 15º dia, caracterizados como 

antígenos ES produzidos continuamente pelo verme. KO & NG; 1998 

identificaram os peptideos 43-, 58- e 66- kDa como antígenos ES de larvas de 

T. solium mantidas por 3 dias em meio 199, e detectados por anticorpos de 

soro de suínos com cisticercose, reagindo auzadamente com soro anti-larvas 

de T. hydatigena. D'SOUZA & HAFEEZ, 1999, não observaram essa 

reatividade cruzada com antígenos ES de larvas de T. solium, mantidas em 

meio RPMI por uma semana. 

Analisando o imunoblot, foi observado que anticorpos anti-Tera e anti

Tso presentes em soros imunes de coelho e anticorpos anti-Tso de soro e LCR 

de pacientes com NC identificaram os peptideos 20- e 14- kDa nos antfgenos 

ES24 e ES48 e controle C-LV (Fig. 3). Um peptídeo adicional de 30 kDa foi 

identificado apenas no ant(geno ES48, sugerindo que esse componente seja 

exclusivamente excretado/secretado pelo parasita. Desta forma, acredita-se 

que os antígenos ES produzidos pelo parasita sejam reconhecidos desde o 

início da infecção, induzindo a produção de anticorpos, e justificando a elevada 

imunogenicidade já relatada (BUENO et ai., 2000; ESPINDOLA et ai., 2000 a) e 

que foi confirmada neste trabalho. 

Em dois LCR de pacientes com NC, que apresentaram teste negativo 

para pesquisa de anticorpos utilizando antígeno Tso, também não foram 

detectados anticorpos utilizando antfgeno ES (Fig. 3E e G). Era esperado que 

os antígenos ES, por serem produzidos precocemente, fossem também mais 

precocemente reconhecidos que os antígenos de membrana e escólex. É 

possível que tenha havido produção de anticorpos anti-ES em pequena 

quantidade, ou que esses anticorpos tenham sido complexados com os 

antígenos ES secretado para o LCR, de forma que ambos não foram 

detectados. Essa hipótese não pode ser descartada, uma vez que SCIUTTO et 
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ai. (1998), observaram que antigenos ES e anticorpos específicos para essas 

frações foram detectados em suínos com infecção experimental com ovos de r. 
solíum, com pico máximo 92 dias após ingestão, havendo declínio de ambos ao 

final de 200 dias após a infecção, provavelmente em conseqüência da formação 

de imunocomplexos. De toda forma, um maior número de amostras de t:.CR, de 

pacientes em diferentes fases evolutivas da infecção, poderá elucidar melhor 

essa questão. 

PRODUÇÃO DE AcMo 

Todos os antígenos utilizados na imunização de camundongos foram 

considerados com imunogenicidade suficiente para obtenção de linfócitos 

secretores de anticorpos necessários à fusão celular. O LV-Tcra foi o antígeno 

que apresentou maior imunogenicidade na produção de anticorpos lgG com 

reação específica com antígenos Tera e cruzada com Tso. A grande quantidade 

de peptídeos de baixa massa moJecular que constitui o antígeno, 

correspondente a cerca de 50% do total do conteúdo do LV-Tcra (BUENO, 

1999), já havia mostrado excelente imunogenicidade (ESPINDOLA et ai., 1999, 

2000 a). Com exceção dos anticorpos lgG anti-E-Tso, com reatividade 

predominante para frações com massa igual e acima de 45 kDa, os demais 

anticorpos reconheceram os peptldeos 18- e 14-12- kDa de Tera e 14-12 kDa 

de Tso. Em estudo anterior havíamos constatado a reatividade de lgG anti-Tera 

e anti-Tso com peptídeos <30 kDa de Tso e Tera (ESPINDOLA et ai., 1999). 

Ao contrário do observado por outros pesquisadores (NASCIMENTO et 

ai., 1995), o antígeno E-Tso não foi considerado um bom imunógeno, pois 

mesmo após o "booster", a reatividade especifica para E-Tso não foi intensa. 

Um dado interessante foi a observação de uma maior reatividade dos 

anticorpos anti-Tso pelo antígeno LV-Tcra no imunoblot do que no ELISA. De 

fato, o LV-Tcra apresenta grande quantidade de frações <30 kDa altamente 
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reativas para amostras de pacientes com NC (BUENO et ai., 2000, PARDINI, et 

ai., 2001 ; BRAGAZZA et ai., 2002). 

A obtenção dos dois AcMo anti-Tera (anti-LV e anti-ES), 3 anti-LV-Tso 

(C10, A3 e G12F7) e 4 anti-T-Tso (A6, B11, ,84 e E10), com reatividade para os 

mesmos peptídeos (18- e 14-12- kDa de Tera e 14-12 kDa de Tso) confirma 

mais uma vez que os antígenos utilizados na imunização partilham frações em 

comum. Inclusive a aplicação do AcMo anti-ES-Tcra para pesquisa de 

antígenos no diagnóstico na cisticercose foi publicado por nossa equipe 

(ESPINDOLA et ai., 2002), e um maior número de amostras está sendo 

ensaiado para melhor avaliação do teste (dados não apresentados). 

Os demais AcMo anti-LV-Tso e anti-T-Tso apresentaram reatividade 

apenas com o 14-12 kDa de T-Tso (tabela 3), indicando que esses AcMo foram 

produzidos contra outros epítopos que também estão presentes na fração de 

baixa massa molecular de Tso, no entanto em menor concentraçao no LV-Tcra. 

Também é possível que sejam epítopos comuns ao LV-Tcra mas não 

acessiveis na membrana de nitrocelulose, não permitindo a identificação das 

frações 18- e 14-12- kDa de Tera. O antígeno E-Tso que apresentou baixa 

imunogenicidade na produção de anticorpos em camundongos deu origem a 

AcMo com reatividade para as frações 94-, 75- e 45- kDa de T-Tso (tabela 3). 

Com certeza, a predominância de frações de maior massa molecular e a 

reduzida quantidade de peptídeos <30 kOa no antígeno E-Tso (Fig. 1, 4) levou 

à produção de AcMo com essa especificidade. 

Além da reatividade com antígenos Tera e Tso, os AcMo anti-Tera 

também apresentaram especificidade para frações <20 kDa do antígeno total 

de cisticercos de T. saginata (Fig. 6). Esses resultados vêm de encontro com 

outros publicados sobre a produção de AcMo anti-Tso com reatividade para 

antígenos Tsag (CORREA et ai., 1989 a e b; ROORIGUEZ-DEL-ROSAL et ai., 

1989), confirmando a presença de peptideos comuns entre essas espécies. 
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UTILIZAÇÃO DOS AcMo 

Purificação por lmunoafinidade do Antígeno LV-Tcra 

Os diferentes testes laboratoriais para o diagnóstico da NC têm 

combinado sensibilidade e especificidade de formas bem variadas, e a 

dificuldade em diferenciar as espécies, pelas frações antigênicas em comum, 

contribui para a ineficiência de um ensaio, principalmente no que se diz respeito 

à especificidade. 

A purificação em coluna de imunoafinidade do antigeno LV-Tcra e a 

caracterização das frações antigénicas envolvidas na reatividade dos anticorpos 

tiveram como propósito buscar alternativas para melhorar os ensaios 

laboratoriais aplicados ao diagnóstico da cisticercose, visando determinar as 

frações antigênicas responsáveis pela sensibilidade e especificidade dó teste. 

A purificação do LV-Tcra resultou em um rendimento de 38,5% e 43% do 

total do antígeno quando utilizados AcMo anti-ES-Tcra e anti-LV-Tcra, 

respectivamente. Consideramos um excelente rendimento, além do método ser 

simples rápido e barato, o que não é o caso do método de purificação por 

afinidade com lectinas (GREENE et ai., 1999 e 2000). O bom rendimento, 

favorecido pela fácil disponibilidade de cisticercos de Tera, não é encontrado 

quando são utilizados cistos de T. solium para obtenção do líquido vesicular 

(SAKO et ai., 2000). 

As frações purificadas do LV-Tcra corresponderam aos peptideos 67-, 

18- e 14-12- kDa (Fig. 7, 2-3), e no imunoblot, a reatividade dos AcMo anti-Tera 

e anti-Tso e de anticorpos presentes em soro e LCR de humanos com NC foi 

para os peptideos 18- e 14-12- kDa purificados (Fig. 8B e Fig. 9), semelhante 

ao relatado para as frações de 18- e ·14- kDa de Tso obtidas em colunas de 

sepharose-lentil-lectina (GREENE et ai., 1999). 

A análise de maior número de amostras de LCR e soro utilizando as 

frações purificadas de 18- e 14-12- kDa de Tera, pode confirmar a maior 
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especificidade desse antígeno, principalmente porque as frações >30 kDa de 

antígenos Tera têm sido indicadas como responsáveis pela reação cruzada com 

outras parasitoses (BRAGAZZA et ai., 2002). A única fração >30 kDa 

identificada no SDS-PAGE foi a 67 kDa, não apresentando reatividade com os 

anticorpos (Fig. 9). Provavelmente essa fração é um artefato desprendido da 

coluna, como relatado por KIM et ai. (1986), que também obtiveram uma fração 

eluída da coluna durante a purificação de antígenos Tso com AcMo anti-Tso, 

sem reatividade com anticorpos em amostra de pacientes com NC, 

considerando-a também artefato. Embora não se descarte a possibilidade de 

ser resíduos de imunoglobulina da coluna, o ensaio imunoblot com conjugado 

anti-imunoglobulina de camundongo não mostrou reatividade (Fig. 8). 

A tentativa de adsorção dessas frações purificadas às placas de 

poliestireno tem sido frustada, por isso fez-se a opção em utilizar como fase 

sólida membranas de nitrocelulose ou PVDF. O dot-ELISA pode ser uma boa 

opção nos casos em que não são disponibilizados aparelhos de eletroforese no 

laboratório, além de ser uma técnica mais barata e rápida, quando comparada 

com imunoblot. Os resultados do dot-ELISA mostraram reatividade apenas com 

soro e LCR de pacientes NC (Fig. 10), com perspectivas de um número maior 

de amostras serem avaliadas em novos ensaios. 

Uma proposta Mura é a melhoria do diagnóstico da cisticercose suína, já 

que o exame post-mortem não apresenta a sensibilidade desejada e o teste 

ELISA com antígeno LV-Tcra também mostra reatividade não desejada (PINTO, 

1999). A aplicação de frações antigênicas de cisticercos de T. crassiceps (de 

reatividade comum aos cisticercos de T. solium) purificadas por imunoafinidade 

com anticorpos monoclonais pode representar opção para incrementar os 

ensaios diagnósticos em amostras de soro de suínos. 

Além da utilização das frações purificadas de Tera como forma de 

eliminar os problemas das reações inespecíficas ou cruzadas, também foi feito 

ensaio competitivo para esta abordagem. Foram feitos testes de competição por 

ELISA com quatro AcMo que apresentaram reatividade com Tera e Tso (anti-
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ES-Tcra, anti-LV-Tcra, A3/anti-LVTso e B11/anti-T-Tso) (Fig. 11), e foi 

observado que os AcMo competem com anticorpos anti-Tso em LCR de 

pacientes com NC pelos antígenos ES-Tcra, LV-Tcra, LV-Tso e T-Tso. Mesmo 

aumentando a concentração dos AcMo, não ocorreu um aumento da 

quantidade de AcMo que se ligaram aos antígenos, de modo a reduzirmais a 

leitura. Provavelmente isso acontece por existirem no LCR anticorpos anti-Tso 

com diferentes especificidades para os diferentes epítopos, incluindo os de 

reação cruzada com os AcMo estudados. Acredita-se que primeiramente os 

AcMo ocupam os peptídeos, impedindo que os policlonais se liguem, de tal 

forma que uma determinada quantidade de AcMo seria suficiente para ocupar 

todos os epítopos específicos. Os outros peptídeos, com reatividade apenas 

com o policlonal do LCR, são os responsáveis pela formação do complexo 

antígeno-anticorpo e conjugado, com conseqüente leitura. Estes resultados são 

interessantes para auxiliar na padronização de testes para detecção de 

anticorpos em amostras de pacientes com NC, objetivando o aumento da 

especificidade, especialmente em amostras de soro. Uma abordagem seria 

fazer o dot-ELISA com as frações purificadas para então poder avaliar melhor a 

competição. 

Com o propósito de melhor esclarecer a especificidade dos AcMo no 

ensaio competitivo, foi feito ELISA com misturas desses diferentes AcMo 

juntamente com o LCR. Pretendíamos esclarecer se os AcMo competem pelo 

mesmo epítopo presente nos antígenos Tera e Tso. Os resultados mostraram 

que não houve competição significativa diferente entre a incubação dos AcMo 

individualmente ou na mistura (Fig. 12), sugerindo que os anticorpos estejam 

reconhecendo o mesmo epítopo, ou que tenha havido impedimento estérico a 

partir da ligação de um deles ao epítopo. A inclusão de um AcMo anti-E-Tso 

(B8) de reatividade com peptídeos 45-, 75- e 94- kDa de E-Tso foi feita para 

avaliar se este anticorpo não competiria com os outros AcMo pelo mesmo 

epítopo, e como era esperado, não foi observada essa competição. Estudos 

utilizando a fração Fab da molécula de lgG, obtida por digestão com papaina, 
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por exemplo, poderiam elucidar melhor o reconhecimento do mesmo epítopo 

pelos anticorpos (FRIGUET et ai., 1983). 

Uma excelente maneira de avaliar a eficiência de frações antigênicas 

para um ensaio é a caracterização dos epítopos reativos. É importante 

determinar a composição de preparações antigênicas específicas ao 

diagnóstico, para saber o que faz delas mais eficientes que outras, 

principalmente qual a diferença dessas com as responsáveis pela reação 

cruzada. Os AcMo representam excelentes ferramentas para esta abordagem. 

Nos ensaios de caracterização do antígeno LV-Tera utilizando AcMo anti-Tera e 

anti-Tso, a reatividade do teste ELISA foi totalmente reduzida quando o 

antígeno L V-Tera foi tratado com TCA ou periodato, mas não houve alteração 

após aquecimento e tratamento com borohidreto (Fig. 13). O imunoblot 

confirmou que esses epítopos fazem parte das frações 18- e 14-12- kDa (Fig. 

14). Isso mostra que porções de proteínas ligadas a açúcares, ou seja, 

glicoproteínas 18- e 14-12- kDa têm participação fundamental na 

antigenicidade, e os testes com periodato e TCA provaram isto. Outros autores 

usando periodato mostraram que peptídeos de 18-, 16- e 12- kDa de cisticercos 

de Tso, também glicoproteínas, foram importantes na antigenicidade para 

detecção de anticorpos em soro de pacientes com NC (OBREGÓN-HENAO et 

ai., 2001). 

Ao contrário dos nossos resultados, a reatividade de dois AcMo anti-Tsag 

com antígeno de Tsag foi reduzida após o tratamento com borihidreto e se 

manteve após o tratamento com TCA, periodato e aquecimento (DRAELANTS 

et ai., 1995 a). Também HARRISON et ai. (1989), obtiveram resultados opostos 

aos nossos com AcMo anti-Tsag e antígeno de Tsag tratado com periodato e 

TCA. 

Os diferentes tratamentos do antígeno L V-Tera mostraram que os 

epítopos reativos do antígeno não são porções açúcares com ligação do tipo O

carbohidratos, uma vez que o borihidreto quebra esse tipo de ligação. Tudo 

indica que as frações do antígeno LV-Tcra possuem carbohidratos constituidos 



75 

de 2 grupos hidroxila ou 1 grupo hidroxila com um grupo amino adjacente, pois 

o ácido periódico oxida esses grupos adjacentes, levando à quebra das 

ligações carbono-carbono (JACKSON & HUDSON, 1953). 

O reconhecimento de duas ou mais frações pelo mesmo AcMo é 

justificado por possuir nas diferentes frações o mesmo epítopo reativo. As 

glicoprotelnas 18- e 14-12- kDa por nós purificadas e as presentes no LV-Tcra 

sem tratamento foram reconhecidas pelo mesmo tipo de AcMo, mostrando que 

possuem homologia entre si. Homologia entre as duas glicoproteinas 18- e 14-

kDa de Tso também foi observada por GREENE et ai. (1999). Pode ser que as 

condições redutoras a que as frações do antígeno são submetidas para o SDS

PAGE tenham alterado a preparação antigênica de modo a acelerar ou retardar 

o deslocamento no gel. Não se pode descartar a possibilidade dos peptídeos de 

baixa massa molecular serem componentes de frações maiores, como relatado 

para as glicoprotefnas 18- e 14- kDa de Tso, resultantes de tratamento sob 

condições redutoras com dithiothreitol das glicoproteínas 20- e 50- kDa 

(GREENE et ai., 1999). Também o número de resíduos de açúcar das frações 

pode levar a diferenças de massa molecular, como observado para as 

glicoproteínas 18-, 16- e 12- kDa de Tso (OBREGÓN-HENAO et ai., 2001). 

Detecção de Antígeno em LCR de Pacientes Com NC 

A maioria dos testes laboratoriais para o diagnóstico da NC é baseada 

na detecção de anticorpos, no entanto os testes têm o inconveniente de na 

maioria das vezes não detectarem a infecção precoce, além de não distinguir a 

infecção curada devido à possibilidade dos anticorpos ficarem na circulação por 

muito tempo. A detecção de antígenos em amostras de pacientes com NC seria 

uma opção para essas situações, ajudando desta forma a esclarecer o 

diagnóstico, bem como mais um marcador de acompanhamento terapêutico ou 

da história natural da cisticercose. 
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Os AcMo anti-ES-Tcra e anti-LV-Tcra, por terem sido eficientes na 

caracterização de antígenos de Tera e Tso e na purificação de antígeno de LV

Tcra, foram selecionados para a pesquisa de antígenos em amostras de 

pacientes com NC. Outro fator relevante para a escolha deste AcMo anti-ES

Tcra foi seu elevado índice de afinidade (tabela 4) e certamente o fato de ter 

sido produzido contra frações excretadas pelo parasita. 

O AcMo anti-ES-T era mostrou-se muito eficiente na detecção de 

antlgenos em LCR de pacientes com NC por ELISA (tabela 6). No imunoblot, 

utilizando os AcMo anti-ES-Tcra e anti-LV-Tcra, essa reatividade foi 

caracterizada como específica para os peptídeos 30-, 18- e 14-12- kDa, sendo 

o peptídeo 14 kDa detectado em 100% dessas amostras (Fig. 15 e 16). O AcMo 

anti-ES-T era se mostrou uma excelente ferramenta na pesquisa de ES em LCR 

de pacientes com NC (ESPINDOLA et ai., 2002), assim como os AcMo anti-ES

Tsag foram eficientes na detecção de ES em soro de pacientes com NC 

(BRANDT et ai. , 1992). 

Outros pesquisadores também aproveitaram a reatividade cruzada entre 

os cisticercos para detectar antígeno em soro de humanos e suínos com 

cisticercose utilizando AcMo anti-Tsag (BRANDT et ai., 1992). 

AcMo anti-Tso também foi utilizado na pesquisa de antígeno em soro e 

LCR de pacientes com NC (CORREA et ai., 1989 b; CHANG-YUAN et ai., 

1992), e AcMo anti-Tsag na pesquisa de antígeno ES em soro de gado 

infectado com cisticercose por Tsag (HARRISON et ai., 1989). 

Nossa pretensão futura é utilizar os AcMo aqui obtidos não só na 

pesquisa de antígenos em um maior número de amostras de soro e LCR de 

pacientes, como também em soro de suínos com cisticercose. A padronização 

de ensaios com amostras de suínos tem como propósito incrementar os 

ensaios de diagnóstico da cisticercose suína. 

Outra contribuição que os AcMo podem representar é no 

acompanhamento terapêutico anti-helmíntico ou na diferenciação das fases da 
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doença, como vem sendo proposto (GARCIA et ai., 2000; NGUEKAM et ai., 

2003). 

SEQÜENCIAMENTO NH2 TERMINAL 

O seqüenciamento das frações 18- e 14-12- kDa de LV-Tcra, 14-12 kDa 

do ES-Tcra e 14-12 kDa de Tera purificada por imunoafinidade confirmou a 

homologia parcial existente entre as frações (tabela 7), indicando também que o 

antígeno ES-Tcra, produto de secreção e excreção das larvas, faz parte da 

composição do líquido vesicular do parasito (ESPINDOLA et ai., 2002). 

Já havíamos levantado duas hipóteses para os diferentes 

posicionamentos no SDS-PAGE das frações 18- e 14-12- kDa de Tera 

homólogas, tratamento redutor e f ndice de N-glicosilação. Ao contrário do 

esperado e relatado por CHUNG et ai. (1999) para o peptídeo 10 kDa de Tso, o 

seqüenciamento não evidenciou a presença de sítios de N-glicosilação nas 

frações aqui analisadas (tabela 7). 

As frações 18- e 14-12- kDa de Tera apresentaram um certo grau de 

homologia com os peptídeos 118- e 132- kDa de Tera seqüenciados por 

FISCHER et ai. (1994), bem com o peptídeo 45 kDa de Tera seqüenciado por 

ZARLENGA et ai. (1994) (tabela 7). As reações cruzadas observadas entre os 

antígenos Tera e Tso nos ensaios aqui feitos, sugere uma certa homologia 

entre as duas fontes de cisticercos, que não foi evidenciada no seqüenciamento 

NH2 terminal aqui realizado (tabela 7). Outros estudos de seqüenciamento 

merecem ser feitos, mesmo porque as frações de Tera aqui analisadas 

apresentaram homologia parcial com o peptídeo 10 kDa de Tso, obtido por 

DNA-recombinante a partir de ªprimer" de cisticercos de T. crassiceps 

(ZARLENGA et ai., 1994; CHUNG et ai., 1999). 

Os resultados obtidos neste trabalho mostraram que AeMo constituem 

importantes ferramentas para darmos continuidade ao estudo de antígenos, 
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resposta imune, diagnóstico e elucidação de fenômenos imunobiológicos da 

complexa relação parasita-hospedeiro na cisticercose. 
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CONCLUSÕES 

Antígenos ES-Tcra obtidos após 24 e 48h de cultivo foram 

reconhecidos por anticorpos presentes em soro de coelhos 

imunizados com antígenos de Tera e Tso e anticorpos prese~tes em 

soro e LCR de pacientes com NC, e foram caracterizados como 

frações de 18- e 14-12-kDa. 

- Antígenos de Tera e Tso foram utilizados para obtenção de vários 

anticorpos monoclonais, que reconheceram a fração 18- e/ou 14-12-

kDa, exceto o AcMo anti-E-Tso que reagiu com frações~ 45kDa de 

Tso. 

Frações <30kDa de Tera foram purificadas com anticorpos 

monoclonais anti-Tera e mostraram-se eficientes na pesquisa de 

anticorpos em amostras de pacientes com NC; 

Os anticorpos monoclonais anti-Tera e anti-Tso foram eficazes na 

pesquisa de anticorpos em LCR de pacientes com NC por ELISA 

competitivo; 

A caracterização do LV-Tcra tratado por aquecimento, com TCA, 

boridreto de sódio e periodato de sódio mostrou que o antígeno é 

constituído de glicoproteínas fundamentais na especificidade dos 

anticorpos monoclonais anti-Tera e anti-Tso; 

- A aplicação de anticorpos monoclonais anti-Tera na pesquisa de 

antígenos em LCR de pacientes com NC foi bem sucedida, 

mostrando reatividade para peptldeos <30kDa. 
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