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INTRODUÇÃO 
  

 A diarréia é um dos maiores problemas de Saúde Pública no mundo, 

mais de dois milhões de mortes ocorrem a cada ano, especialmente em 

crianças abaixo de cinco anos de idade (CLARKE et al., 2003). Nos países 

do terceiro mundo, entre eles o Brasil, esta doença é considerada endêmica 

(LEVINE & EDELMAN, 1984; ANDRADE et al., 2001). 

Denominamos diarréia aguda a condição clínica em que ocorre perda 

anormal de água e eletrólitos por via intestinal, decorrente do rompimento do 

equilíbrio das funções fisiológicas do tubo digestivo (digestão, absorção e 

secreção). Caracteriza-se por alteração do hábito intestinal com aumento do 

número de evacuações e diminuição da consistência das fezes, que pode 

ser acompanhada por vômitos e febre (GRISI et al., 2000). Todos estes 

sintomas podem estar associados à má nutrição e a uma deficiência 

imunológica de cada indivíduo. 

Vários microorganismos podem estar associados com esta doença, 

entre eles vírus, parasitas e bactérias, como a Escherichia coli que faz parte 

da microbiota intestinal humana, algumas cepas de E. coli apresentam 

fatores de virulência que podem causar infecção diarréica em crianças e 

adultos (GOMES et al., 1991; FAGUNDES-NETO & SCATETSKY, 2000).  

 

A bactéria E. coli é um bacilo Gram-negativo, anaeróbio facultativo 

que coloniza o trato gastrointestinal de crianças a poucas horas de vida, e 

coexiste com o ser humano ao longo do tempo em uma total simbiose. Estas 

amostras comensais raramente causam diarréia, exceto em hospedeiros 

imunocomprometidos ou quando a barreira gastrointestinal é rompida 

(NATARO & KAPER, 1998). 

Existem clones de E. coli altamente adaptados que adquiriram 

atributos de virulência específicos, conferindo assim a habilidade de adaptar-

se a novos nichos e tornando-se capaz de produzir um amplo espectro de 

doenças. De acordo com os fatores de virulência, estas bactérias podem 

afetar especificamente o trato intestinal causando diarréia ou outros sítios 
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extra-intestinais, provocando uma infecção do trato urinário e sepse ou 

meningite (KAPER et al., 2004). 

A detecção e caracterização destes fatores de virulência são 

essenciais para a identificação do patógeno intestinal, assim como para o 

desenvolvimento de medidas preventivas de infecções por qualquer 

linhagem patogênica. Em geral os fatores de virulência são codificados por 

genes cromossomais presentes em ilhas de patogenicidade e/ou em 

plasmídeos presentes nas bactérias patogênicas (LEVINE, 1987; NATARO 

& KAPER, 1998). 

As diferentes cepas de E. coli patogênicas são classificadas de 

acordo com seus antígenos O (lipopolissacarídeo) que definem o sorogrupo 

e H (proteína flagelar). A combinação dos antígenos O e H definem o 

sorotipo (KAPER et al., 2004). 

Entre as E. coli diarreiogênicas foram descritas seis categorias: E. coli 

enteropatogênica (EPEC), E. coli  enterohemorrágica (EHEC), E. coli 

enterotoxigênica (ETEC), E. coli enteroagregativa (EAEC), E. coli 

enteroinvasora (EIEC) e E. coli difusamente aderente (DAEC). Cada uma 

destas categorias foram estabelecidas de acordo com os sítios de infecção, 

as manifestações clínicas que causam, os fatores de virulência que 

apresentam e o padrão de adesão em culturas de células (LEVINE, 1987; 

NATARO & KAPER, 1998). Sua patogenicidade consiste na colonização da 

mucosa intestinal, evasão da defesa do hospedeiro, multiplicação e dano 

celular (KAPER et al., 2004). 

Estas categorias de E. coli promovem a diarréia por vários 

mecanismos: as linhagens de ETEC, por exemplo, produzem toxinas termo-

lábil (LT) e/ou termo-estável (ST) as quais induzem o desenvolvimento de 

diarréia aguda aquosa; amostras de EIEC são capazes de invadir e de se 

multiplicar nas células epiteliais do cólon e induzir o desenvolvimento de 

uma diarréia aguda aquosa seguida de disenteria, ou seja, eliminação de 

fezes com sangue e muco; as enteropatogênicas (EPEC), 

epidemiológicamente associadas com a diarréia infantil, não produzem as 

enterotoxinas clássicas (LT e ST) e não apresentam capacidade invasora; a 
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EHEC produz a toxina Stx e, além da diarréia, pode causar complicações 

como a síndrome hemolítica urêmica e colite hemorrágica (BETTELHEIM et 

al., 1990). 

 
A diarréia é a principal causa de mortalidade infantil em populações 

de baixo nível sócio-económico no mundo. Diversos estudos 

epidemiológicos têm mostrado a EPEC como um dos principais agentes 

etiológicos da diarréia aguda em crianças no primeiro ano de vida (NATARO 

& KAPER, 1998; TRABULSI et al., 2002). 

Este quadro também é observado no Brasil, particularmente na 

Grande São Paulo, onde a EPEC é uma das principais causas de diarréia 

em crianças até um ano de idade (GOMES et al., 1991 e 1996). 

A infecção por EPEC é transmitida de pessoa para pessoa, porém 

pode ser adquirida pela ingestão desses microrganismos em água e comida 

contaminada, sendo o problema agravado quando há subnutrição (NATARO 

& KAPER, 1998; FAGUNDES-NETO et al., 2000). 

No ano de 1983, as bactérias da classe STEC (E. coli produtora de 

toxina shiga) foram reconhecidas como distintas das outras E. coli. Em dois 

surtos foram observados casos de diarréia que apresentavam uma 

complicação denominada como colite hemorrágica (HC) (RILEY et al., 1983). 

No mesmo ano, foram associados casos esporádicos de síndrome 

hemolítica urêmica (HUS) com uma toxina produzida pela E. coli presente 

nas fezes dos pacientes (KARMALI., 1989). Estas duas observações 

levaram ao reconhecimento de uma nova classe de patógeno entérico, 

responsável por doenças entéricas e renais. Desta maneira, passou-se a 

denominar STEC a qualquer cepa de E. coli que produz a toxina shiga (Stx), 

e o termo EHEC (E. coli entero-hemorrágica) para denotar um subgrupo das 

STEC que, além de produzir a Stx, pode provocar uma diarréia com 

complicações como HC e HUS, que causa dano renal e trombocitopenia. 

 

Nos países desenvolvidos têm sido relatados com freqüência casos 

de HC e HUS como complicações posteriores ao contato com EHEC, 
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principalmente por aquelas do sorotipo O157:H7 (PATON & PATON, 1998). 

Aproximadamente 5 a 10% das pessoas que sofrem uma infecção por EHEC 

podem desenvolver HUS, e deste grupo, aproximadamente 10% podem 

chegar a morrer ou ficar com um dano renal permanente e mais de 50% 

podem ficar com algum prejuízo renal (THORPE, 2004). Existem outros 

sorotipos de EHEC, particularmente aqueles que pertencem ao sorogrupo 

O111 e O26, que também causam diarréia e são mais freqüentes que a 

O157:H7 em muitos países (KAPER et al., 2004). 

Os surtos causados por EHEC se devem principalmente a alimentos 

de origem animal (PATON & PATON, 1998). O principal reservatório de 

EHEC descrito é gado bovino, no entanto, estudos epidemiológicos revelam 

uma prevalência de linhagens de EHEC no trato gastrointestinal de outros 

animais incluindo ovelhas, porcos, cabras, cachorros e gatos (BEUTIN  et 

al., 1993). 

Algumas epidemias da EHEC O157:H7 foram ligadas ao consumo de 

carne de hambúrguer mal cozida (KARMALI, 1989) ou produtos de carnes 

fermentadas como embutidos (CDC, 1995), vegetais ou frutas que entraram 

em contato com fezes de animais domésticos (GLYNN et al., 1997) e pelo 

menos uma epidemia foi devida ao consumo de leite não pasteurizado 

(MORGAN et al., 1993). 
Embora a ingestão de comida mal cozida derivada de animais seja a 

principal rota de transmissão de EHEC em humanos, há evidências que 

estas infecções possam ser adquiridas por transmissão de pessoa a pessoa 

(GRIFFIN & TAUXE, 1991); recentemente numerosos surtos foram 

associados com água para beber em lugares de recreação, contato com 

animais de fazenda (HEUVELINK et al., 2002). 

 

O sorotipo de EHEC O157:H7 é relativamente raro no Brasil, outras 

EHEC tem sido isoladas em fezes de animais ou de casos de diarréias não 

complicadas. Desde a década de 80, já foram isoladas E. coli dos sorotipos 

O26:H11, O111:H-, O111:H2, O119:H6 de fezes de pacientes com diarréia, 

mas poucas foram as linhagens em que foi detectado o gene para Stx e 
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ainda mais rara a detecção da produção das toxinas (SILVA et al., 1983; 

GIRALDI et al., 1990; GOMES et al., 1991; GUTH et al., 1994 e 2002). Ainda 

no Brasil, foi também detectada a presença de linhagens de EHEC, incluindo 

algumas do sorotipo O157:H7, em fezes de animais (SARIDAKIS et al., 

1997, CERQUEIRA et al., 1999; LEOMIL et al., 2003; MOREIRA et al., 2003) 

e em amostras de carne bovina (CERQUEIRA et al., 1997; GUTH et al., 

2003). 

Apesar de precárias condições de saneamento, são raros os relatos 

de casos de diarréias por EHEC em humanos (IRINO et al., 2002). A 

freqüência do isolamento de EHEC em casos de diarréias é a mesma que 

em outros países, porém quase não existem casos relatados de HC ou HUS 

associados a EHEC. No ano de 2002 foi relatado um caso comprovado de 

HUS associado a EHEC no Brasil (GUTH et al., 2002). Esta aparente 

contradição talvez possa ser explicada por vários fatores que resultam na 

baixa ocorrência desta doença em nosso meio, tais como as características 

peculiares do clima tropical, os hábitos alimentares da população, com baixo 

consumo de derivados de carne e leite bovinos, que são as principais fontes 

de infecção nos países ricos, além da possibilidade de dificuldades no 

diagnóstico. 
 

Existem muita semelhanças entre estas duas E. coli diarreiogênicas. 

Entre elas está a capacidade de produzir a lesão chamada de “attaching and 

effacing” (A/E) na face apical do enterócito, que é caracterizada por uma 

intima aderência ao epitélio intestinal, destruição dos microvilos, ruptura do 

citoesqueleto no sítio da ligação e formação de um pedestal sob a bactéria 

(NATARO & KAPER, 1998). 

A habilidade de induzir a lesão A/E está codificada pelos genes 

cromossomais de uma ilha de patogenicidade denominada “locus of 

enterocyte effacement” (LEE) de 35-kb (Mc DANIEL, 1995). Estes genes são 

bem conservados e podem ser encontrados também em outros patógenos 

tais como aqueles que produzem a lesão A/E em coelho (REPEC) e a 
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hiperplasia de cólon em camundongo (Citrobacter rodentium) (KAPER et al., 

2004). 

A figura 1 contem uma representação simplificada do material 

genético de EHEC e EPEC. 

A região LEE codifica uma proteína de membrana externa de 94–kDa 

denominada Intimina, codificada pelo gene eae [E. coli attachment 

effacement], que é responsável pela íntima aderência entre a bactéria e a 

membrana do enterócito. Até o momento foram descritas variantes do gene 

eae que codifica diferentes tipos e sub-tipos de intimina (α1,α2, β1, β2, γ1, 

γ2/θ, δ/κ, ε, ξ, η, ι, λ, µ, υ) (BLANCO et al., 2004). Além da função de adesão 

na célula epitelial, a intimina também estimula a resposta Th1 e a hiperplasia 

da cripta intestinal (HIGGINS et al., 1999). 

Além da intimina, a região LEE codifica o sistema tipo III de secreção, 

chaperoninas associadas codificadas pelos genes esc [E. coli secretion] e 

proteínas efetoras. Entre estas proteínas está a Tir que é codificada pelo 

gene tir [translocated intimin receptor], que se insere na membrana da célula 

hospedeira e cuja função consiste em ser um receptor da intimina (KENNY 

et al., 1997); este é um exemplo de um patógeno que provê seu próprio 

receptor (KAPER et al., 2004). Um recente estudo mostrou que a EPEC 

pode induzir a migração de proteínas, particularmente β1-integrinas, da 

porção basolateral para a superfície apical do enterócito onde poderão 

funcionar como receptores da intimina (MUZA-MOONS et al., 2003). 
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EHEC 

 

 
B. 

 

 
Figura 1. Material genético de EHEC (A) e EPEC (B), enfocando os principais 
fatores de virulência. Adaptado a partir de NATARO & KAPER (1998) 
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Outras proteínas efetoras são codificadas pelos genes esp [EPEC 

secreted proteins] e o map [mitochondrial asociated protein], e são 

denominadas como EspA, EspB, EspD, EspF, EspG, EspH e Map que junto 

com a Tir transmitem sinais causando alterações no citoesqueleto do 

enterócito do hospedeiro, resultando na polimerização da actina e destruição 

das microvilosidades (CLARKE et al., 2003) 

Além dos fatores de virulência codificados pela região LEE, a EPEC 

possui uma proteína com peso molecular de aproximadamente 385 kDa 

denominada linfostatina (LifA) que inibe a ativação dos linfócitos 

(KLAPPROTH et al., 2000), esta proteína também está presente em 

algumas cepas de EHEC com nome de Efa1, onde se lhe atribui uma 

propriedade adesiva (NICHOLLS et al., 2000). 

Tanto EPEC como EHEC dependem de plasmídeos que 

desempenham importante papel na sua patogenicidade (TZIPORI et al., 

1989). O plasmídeo da EPEC é denominado EAF (EPEC adherence factor) 

(TOBE et al., 1999). Este plasmídeo codifica a fimbria tipo IV denominada 

BFP (bundle-forming pilus) (GIRON et al., 1991) que age como uma adesina 

entre a bactéria e a célula epitelial e as bactérias entre si. Também contem o 

locus per (plasmid-encoded regulator), cujos produtos regulam o bfp e a 

maioria dos genes do LEE. A EHEC O157:H7 possui um plasmídeo de 92,72 

Kb chamado pO157, que codifica uma enterohemolisina (hly-A) (BURLAND, 

1998), uma potente adesina (ToxB) (TATSUNO et al., 2001) e outros genes 

que estão relacionados com a patogenicidade da bactéria como katP e espP 

(BRUNDER et al., 1996 e 1997) cuja função não está totalmente esclarecida.  

Uma das características das EHEC que está ausente nas EPEC é a 

capacidade de produção de toxinas Stx. Anteriormente chamadas de 

verotoxinas (VT) devido a sua toxicidade para células Vero (uma linhagem 

de células de rins de macaco verde africano), passaram a ser denominadas 

de Shiga like toxin (SLT) devido a sua semelhança com toxinas Shiga de 

Shigella dysenteriae. Existem dois tipos de toxinas denominadas Stx1 e Stx2 

que são sorológicamente distintas mas que tem ação biológica semelhante 

(PATON &PATON, 1998).  
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A Stx consiste de cinco sub-unidades B idênticas que são 

responsáveis pela ligação da holotoxina ao glicolípideo globotriaosilceramida 

(Gb3) presente na superfície da célula, e uma sub-unidade A responsável 

pela ação biológica da toxina que clivará o RNA ribosomal impedindo a 

síntese protéica na célula do hospedeiro (MELTON-CELSA et al., 2002). 
 Esta toxina é produzida pelas bactérias no cólon e chega até o rim 

pela corrente sangüínea danificando a célula renal e produzindo uma 

oclusão da microvasculatura através da combinação da toxicidade e indução 

da produção local de citocinas e quimiocinas, resultando numa inflamação 

renal (ANDREOLI et al., 2002). Este dano pode conduzir a HUS que é 

caracterizada por uma anemia hemolítica, trombocitopenia e a uma falha 

renal aguda. A Stx também induz uma apoptose do enterócito (KAPER et al., 

2004). 

 Além da Stx as cepas da EHEC contêm a ilha de patogenicidade LEE 

que codifica o sistema de secreção tipo III e as proteínas efetoras 

homólogas às da EPEC. Estudos feitos em modelos animais mostraram a 

importância da Intimima na colonização intestinal da EHEC, e muitos 

pacientes com HUS desenvolvem uma forte resposta de anticorpos contra a 

intimina e outras proteínas codificadas na região LEE (KAPER et al., 2004). 

 Embora mais de 200 sorotipos de E. coli possam produzir Stx, a 

maioria destes sorotipos não contem a ilha de patogenicidade LEE e não 

estão associadas a doenças humanas. Por este motivo passou-se a utilizar 

STEC como um termo geral para qualquer E. coli que produza Stx e o termo 

EHEC para aquelas cepas que além de produzir a Stx também tenham a 

região LEE (KAPER et al., 2004). 
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Figura 2. Esquema de patogênese da EPEC e EHEC baseado em NATARO & 
KAPER, 1998. 
 

  

 Uma infecção causada por EHEC induz uma resposta de anticorpos 

contra o lipopolissacarídeo (LPS) da bactéria. No caso da O157:H7, a 

detecção deste anticorpo é a base dos testes sorológicos que evidenciam 

uma infecção em ausência do isolamento da bactéria em cultura de fezes 

(CHART & JENKINS, 1999). Além disso estes anticorpos são bons 

indicadores de uma infecção recente (CHART & PERRY, 2004). 

 O LPS faz parte da membrana externa das bactérias Gram-negativas 

sendo que em E. coli, representa aproximadamente 75% da porção externa 

(RAELTZ, 1990; RIETSCHEL et al., 1994). A molécula de LPS é constituída 

por um complexo heteropolissacarídico fosforilado, composta por três 

domínios ou regiões: a região proximal ou hidrofóbica é representada pelo 

lipídeo A, a região do core é conhecida como hetero-oligossacarídeo não 

repetitivo fosforilado (core OS) e um polissacarídeo (O-PS) que se estende 

desde a superfície da célula e que forma o antígeno O que é detectado por 

sorologia. Esta estrutura está representada na figura 3.  

EHEC

Acúmulo
 de actina e 

destruição de 
microvilosidades 

Acúmulo
 de actina e 

destruição de 
microvilosidades 



Introdução 

 

11

 

Figura 3. Região superior da membrana externa de uma bactéria Gram negativa. 
LPS e suas três regiões, baseado em FOMSGAARD, 1990. 

 

 Existem cinco tipos de core do LPS em E. coli, denominados como 

R1, R2, R3, R4 e K-12. Em 2000, Amor e cols. verificaram que algumas 

cepas de EHEC, incluindo a O157, expressam um core do LPS do tipo R3. 

Existem dados de pacientes com infecção por EHEC O157 que produzem 

anticorpos que se ligam a epítopos do core R3 (CHART et al., 2002) e foi 

observado que a primeira resposta de anticorpos é da classe IgM (DALWAI 

& CHART, 2003). 

 

 Devido a muitas semelhanças entre as características genéticas e 

estruturais de EHEC e EPEC, e devido à grande distribuição de EPEC em 

nosso meio, existe a possibilidade de haver na população uma proteção 

natural à EHEC conferida pela imunidade dirigida à EPEC, o que seria mais 

um fator para a baixa freqüência de infecções por EHEC (PALMEIRA et al, 

2004). 

 A infecção por EPEC restringe-se ao primeiro ano de vida, enquanto 

que nas faixas etárias mais altas os episódios de diarréia são devidos a 

outros agentes, mas nunca a EPEC, mostrando que com a idade, as 

crianças adquirem uma proteção natural a esta infecção (GOMES et al., 

1991 a).  

 De fato, estudando a aquisição de anticorpos dirigidos a antígenos de 

EPEC por crianças normais da Grande São Paulo, verificamos que a partir 
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do segundo ano de vida, o repertório de anticorpos séricos é muito 

semelhante ao de adultos, representado por anticorpos dirigidos a inúmeras 

frações antigênicas da bactéria, entre elas os principais fatores de virulência 

de EPEC (CARBONARE et al., 2003). Anticorpos anti-Intimina, BFP ou Esps 

também foram encontrados em soros de crianças brasileiras após infecção 

por EPEC (MARTINEZ et al., 1999). 

 O aleitamento materno protege lactantes da infecção por EPEC 

(VICTORA et al., 1987). Estudos realizados com colostro humano mostraram 

que anticorpos secretores da classe IgA, reativos com a Intimina, uma 

importante adesina de EPEC, inibem a adesão de EPEC a células HEp-2 

(CARBONARE et al., 1997). A presença praticamente universal de 

anticorpos anti-Intimina em amostras individuais de colostro de mulheres da 

Grande São Paulo, bem como a sua capacidade inibitória da adesão de 

EPEC a células epiteliais indicam que este deve ser um importante 

mecanismo protetor do lactante das infecções por EPEC, promovido pelo 

aleitamento materno (CARNEIRO-SAMPAIO et al., 1996). Outro estudo 

mostra que o colostro de mulheres desta mesma população também 

apresenta anticorpos reativos com fatores de virulência de EHEC, incluindo 

Intimina, e todas as amostras de colostro analisadas mostraram alta 

capacidade inibitória da adesão de EHEC a células HEp-2 (PALMEIRA, 

2004). 

 Anticorpos anti-Intimina também estão presentes em praticamente 

todas as amostras de soro de adultos e de crianças acima de um ano de 

idade, período em que já praticamente não existe na população a infecção 

por EPEC, que se restringe a crianças com até 12 meses. (CARBONARE et 

al., 2003). Assim como a Intimina, outros fatores de virulência de EPEC têm 

importante papel patogênico na diarréia aguda, levando a crer que 

anticorpos reativos com eles poderão em princípio mudar o curso da 

infecção e agir na proteção da mucosa intestinal.  

 Outro aspecto imunológico importante para ser levado em conta é a 

resposta ao LPS, que é um antígeno presente nas bactérias gram negativas. 

Em 1999, Chart e cols., afirmaram que pacientes infectados com E. coli 
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O157 produzem anticorpos contra o LPS O157, e existem evidências que 

anticorpos contra o LPS O157 poderiam prevenir a colonização do 

hospedeiro pela bactéria (BITZAN et al., 1991; LUZZI et al., 1995). A 

detecção sorológica destes anticorpos pode ser indicativa de uma infecção 

por E. coli O157, mesmo quando bactérias não são isoladas das fezes. A 

resposta de anticorpos observada contra a infecção por EHEC O157 é 

predominantemente da classe IgM, mas apresenta também uma resposta da 

classe IgA (CHART & ROWE, 1992) e da classe IgG (GREATOREX & 

THORNE, 1994; CHART et al., 2002). 

 

 A presença de anticorpos séricos reativos com os diferentes 

antígenos bacterianos pode ser interpretada como indicativa de infecção ou 

contato prévio com bactérias relacionadas, dependendo do perfil 

imunológico da população de uma região. 

 No caso da população brasileira, o freqüente contato com cepas de 

EPEC pode levar ao desenvolvimento de uma imunidade natural contra 

EHEC, conferida por anticorpos dirigidos contra EPEC. 

 Para uma interpretação correta do significado da presença de 

anticorpos reativos com os antígenos de EHEC é necessário um melhor 

conhecimento do repertório de anticorpos da população normal da nossa 

região. 

 Em vista disso, neste trabalho foi estudada a presença de anticorpos 

séricos IgG e IgM em adultos sadios da nossa população, comparando o 

repertório de anticorpos dirigidos a uma linhagem de EPEC e duas de 

EHEC. 

 A partir deste estudo, poderão ser estabelecidos critérios para 

utilização da pesquisa de anticorpos séricos para fins diagnósticos e 

epidemiológicos. 
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OBJETIVOS 
 
 

Pesquisar a presença de anticorpos reativos com antígenos de EHEC 

em amostras de soro de adultos saudáveis, dentro da população da Grande 

São Paulo e comparar com o repertório de anticorpos anti-EPEC. 
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MATERIAL E MÉTODOS  
 
1. Soro humano 
 

Foram obtidas 100 amostras de soro de adultos saudáveis doadores 

de sangue provenientes de vários lugares da Grande São Paulo, estas 

amostras foram analisadas no laboratório do Banco de Sangue do Hospital 

“Albert Einstein”, obedecendo aos critérios da triagem de doadores: adultos 

sadios de 18 a 60 anos, de ambos sexos, com reações sorológicas 

negativas para HIV, HTLV I/II, hepatites B e C, doença de Chagas e sífilis. 

Este procedimento foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Farmácia da USP, cujo parecer se encontra em anexo.  

 

2. Preparo do pool 
 

Para a formação do pool de soro humano normal foram utilizadas 100 

amostras de soro de adultos saudáveis analisadas no laboratório do Banco 

de Sangue do Hospital “Albert Einstein”, como descrito no item anterior. 

O pool de soro humano foi feito com 0,5 mL de cada uma das 100 

amostras de soro que foram misturadas, este pool foi centrifugado durante 

10 minutos a 3.500 rpm. Posteriormente foi dividido em alíquotas de 1mL em 

tubos eppendorf sendo estas estocadas a –70°C. 

As concentrações de IgG total e IgM total do pool de soro foram 

determinadas por nefelometria (Nefelómetro Dade Behring OVIA11) no 

Laboratório de Imunologia Clínica do Hospital do Servidor Público Estadual 

(HSPE). 

 
3. Linhagens de E. coli 
 

Utilizamos neste estudo os sorotipos de EHEC O157:H7 produtora da 

toxina Stx2 (linhagem 3077/88 proveniente do Canadá) e EHEC O111ac:H- 

produtora da toxina Stx1 (linhagem 2198, proveniente do CDC) gentilmente 
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cedidas pelo Dr. Luís R. Trabulsi, e o sorotipo O111:H-, linhagem 0041-1/85 

pertencente ao grupo das EPEC. As linhagens bacterianas são mantidas 

congeladas a –20°C em meio líquido contendo 15% de glicerol. Os estoques 

foram selecionados a partir da obtenção de colônias lisas em sucessivos 

plaqueamentos em meio TSA-BHI. 

 

4. Ensaio imunoenzimático (ELISA)  
 
Este ensaio foi realizado tanto para a determinação do título de 

anticorpos das classes IgG e IgM contra as bactérias inteiras, e também 

para a determinação da concentração de anticorpos das classes IgG e IgM 

anti-LPS no pool e nas nossas 100 amostras individuais de soro. 

 
4. 1. ELISA com as bactérias inteiras para a determinação de IgG 

e IgM 
 

A presença de anticorpos tanto IgG quanto IgM, dirigidos contra as 

bactérias EHEC O111:H-, EHEC O157:H7 e EPEC foi verificada nas 

amostras e no pool através de ensaio imunoenzimático adaptado a partir de 

ensaio descrito por Carbonare e cols. (1995). Foram realizadas 

padronizações para a determinação das condições de bloqueio, das 

diluições das amostras e da concentração adequada do conjugado, para as 

três linhagens de bactérias. 

As preparações antigênicas foram feitas a partir de culturas 

bacterianas (EHEC O111:H-, EHEC O157:H7 e EPEC) cultivadas “overnight” 

em estufa bacteriológica a 37°C, em 10 mL de TSB, a partir de inóculo de 

100µL do estoque congelado a -20°C. No dia seguinte se inativou a bactéria 

a 60°C por uma hora, depois procedemos a centrifugação da mesma a 3000 

rpm, por 20 minutos, a 4°C. O sedimento foi ressuspenso em tampão 

carbonato-bicarbonato pH 9,0 e a densidade óptica foi ajustada para 0,5 

num comprimento de onda de 420 nm. Posteriormente distribuiu-se 100 µL 
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desta suspensão de bactérias em cada um dos 96 poços da placa de ELISA 

(Costar, USA), deixou-se na geladeira “overnight” em câmara úmida. 

Depois de passado o tempo da sensibilização “overnight”, desprezou-

se o sobrenadante bacteriano, foram feitas quatro lavagens com tampão de 

lavagem PBS pH 7,4 com Tween 20 a 0,05%, foi feito o bloqueio com leite 

em pó desnatado a 5% em tampão PBS pH 7,4 por uma hora a temperatura 

ambiente e as placas foram novamente lavadas quatro vezes com tampão 

de lavagem. 

Tanto o pool quanto as amostras depois de diluídas em tampão de 

diluição PBS NaCl Tween 0,2% acrescido de 5% de leite em pó desnatado, 

foram adicionados às placas no volume de 100 µL por orifício. Estas placas 

foram incubadas por duas horas a 37°C em câmara úmida e passado este 

tempo foram lavadas com tampão de lavagem. O conjugado anti-IgG ou anti-

IgM humano Sigma marcado com peroxidase foi diluído em tampão de 

diluição e posteriormente distribuído no volume de 100 µL por orifício, as 

placas foram incubadas a 37°C por duas horas em câmara úmida, e lavadas 

como anteriormente. O substrato, peróxido de hidrogênio 0,01% em solução 

de OPD 0,4 mg/mL em tampão citrato-fosfato pH 5,0 foi preparado ao abrigo 

da luz, distribuído em alíquotas de 100 µL em cada orifício e as placas 

mantidas no escuro por 30 minutos para o desenvolvimento de cor. A reação 

foi interrompida com ácido sulfúrico 2,5 N e a leitura feita em leitor de ELISA 

(Labsystems Multiscan MS, Finland) com filtro de 492 nm. 

As placas foram sensibilizadas cada uma com uma bactéria (EHEC 

O111:H-, EHEC O157:H7 e EPEC). No caso da IgG, em cada placa 

processamos o pool em duplicata como referência e 10 amostras, em 

diluições seriadas a partir de 1/10. O conjugado anti-IgG humano Sigma foi 

utilizado na diluição 1/8000 para EHEC O111:H- e 1/10000 para EHEC 

O157:H7 e EPEC. Na determinação de IgM, em cada placa processamos o 

pool em duplicata junto a 20 amostras em diluições a partir de 1/5. O 

conjugado anti-IgM humano Sigma foi usado na diluição 1/2000 para as três 

bactérias. 
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Os resultados tanto de IgG como de IgM foram expressos em título 

obtidos através da curva de regressão linear do log2 da D.O. em função do 

log2 da diluição. Definimos como título a recíproca da diluição 

correspondente a uma D.O. de 0,5. Realizou-se um cálculo final com o 

objetivo de uniformizar os resultados obtidos de um ensaio para outro; 

tomou-se como referência o título do pool do soro humano normal que foi 

considerado como 100% e os títulos das amostras foram calculados como a 

porcentagem do titulo do pool referência. 

 

        Título da amostra 
Título corrigido =       -----------------------------   x  100 
           Título do pool 
 

 

4. 2. ELISA para a determinação de anti LPS O111 e O157 IgG e 
IgM 

A determinação da concentração relativa de anticorpo anti-LPS tanto 

para O111 quanto O157 foi baseada na técnica descrita por Fomsgaard 

(1990). 

A finalidade deste ensaio é a determinação da concentração de 

anticorpo específico anti-LPS, através da relação de anticorpo IgG e IgM 

total com anticorpo específico para LPS no nosso pool de soro. A partir das 

concentrações de IgG e IgM totais do pool previamente determinadas por 

nefelometria, poderemos determinar a concentração de anti-LPS O111 e 

O157 IgG e IgM.  

O protocolo resume-se em dosar na mesma placa, anticorpos anti-

LPS e níveis totais de imunoglobulinas, utilizando mesma concentração de 

anticorpo de captura (anti-IgM e anti-IgG) e mesma concentração de LPS 

O111 ou O157, mesmas condições de incubação, concentração do 

conjugado e mesma solução de substrato.  

Metade de uma placa de poliestireno (Costar, USA) foi incubada com 

LPS O111 (Sigma L-2630) ou LPS O157 (List Biological Laboratories Inc. 

Cód. 206) a 10 µg/mL em PBS 7,4 e a outra metade, com anti-IgG (Sigma I-
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1136), ou anti-IgM humano (Sigma I-1636) a 10 µg/mL em PBS 7,4 durante 

16h a 4oC. As placas foram lavadas com PBS-Tween 0,05% e foi realizado o 

bloqueio com leite em pó desnatado a 5% em PBS 7,4, por uma hora a 

temperatura ambiente. Após novas lavagens, o pool foi diluído em tampão 

de diluição PBS-NaCl-Tween 0,2% acrescido de 5% de leite em pó 

desnatado e incubado na placa por duas horas a 37oC. Nesta etapa, as 

diluições do pool utilizadas nas duas metades das placas não são as 

mesmas, tendo sido padronizadas previamente. 

 

As faixas de diluições do pool foram as seguintes: 

Para determinação de: IgG total: 1/50.000 a 1/1.600.000 

        IgM total: 1/500 a 1/16.000 

        IgG e IgM anti-LPS O111 e O157: 1/10 a 1/320 

 
 Após incubação, as placas foram lavadas e os respectivos 

conjugados marcados com peroxidase (diluição foi de 1/2.000) foram 

adicionados diluídos no tampão de diluição, deixando-se por duas horas a 

37oC. Após novas lavagens, a solução de substrato peróxido de hidrogênio 

0,01% em solução de OPD 0,4 mg/mL em tampão citrato-fosfato, pH 5,0 foi 

colocada. Após 30 minutos de incubação, a reação enzimática foi 

interrompida pela adição de 50µL de ácido sulfúrico 2,5N. A absorbância foi 

lida em leitor para microplacas no comprimento de onda de 492nm 

(Labsystems Multiscan MS, Finland). Os valores foram calculados para cada 

teste com o programa Excel da Microsoft.  

Os resultados das concentrações de IgG e IgM anti-LPS O111 e anti-

LPS O157 do pool, foram calculados empregando-se a curva de regressão 

linear da D.O. em função do log10 da concentração conhecida de IgG ou IgM 

total. As D.Os. obtidas para LPS foram comparadas com essa curva e o 

valor da concentração foi determinado pela equação da reta e 

posteriormente multiplicado pela diluição realizada. Este ensaio foi realizado 

repetidas vezes com o objetivo de testar a reprodutibilidade e de estabelecer 

um valor de concentração padrão para nosso pool, obtivemos a média 
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dessas concentrações e dessa maneira obtivemos o resultado final da 

concentração de anti-LPS em µg/mL relativo a os valores totais de IgG e IgM 

do pool.  

Para a determinação individual de anticorpos anti-LPS O111 e O157 

nas 100 amostras, a sensibilização das placas e todo o procedimento do 

ensaio de ELISA foi realizado nas mesmas condições do que o ensaio para 

a determinação de anti-LPS no pool. Em cada placa foram processados o 

pool em duplicata como referência junto a 20 amostras, as diluições do pool 

e das amostras foi seriada a partir de 1/10. O conjugado anti-IgG e IgM 

Sigma foi utilizado na diluição 1/2000 tanto para LPS O111 quanto para LPS 

O157. 

Para obter os resultados em concentração se realizou uma curva de 

regressão linear das D.Os. obtidas para o pool em função da concentração 

conhecida de IgG e IgM anti-LPS O111 e O157 também do pool. As D.Os. 

obtidas para cada amostra foram comparadas com essa curva e o valor foi 

posteriormente determinado pela equação da reta e multiplicado pela 

diluição realizada. O resultado de cada amostra expressado em µg/mL é 

relativo a os valores de IgG e IgM anti-LPS O111 e O157 no pool. 

 
- Análise estatística dos resultados 
 
Os títulos de anticorpos das classes IgG e IgM anti-bactérias EPEC, 

EHEC O111 e EHEC O157 foram submetidos às seguintes análises 

estatísticas: análise descritiva, análise de variância, distribuição de 

freqüências, testes de correlação. Esta análise foi realizada no serviço de 

estatística do ICB. 

 

 

 

 

 

 



Material e Métodos 

 

21

 5. Eletroforese em Gel de Poliacrilamida (SDS-PAGE) 
 

5. 1. Preparo de antígenos bacterianos 
 
Inicialmente foi feita a padronização do preparo do extrato bruto, em 

que a concentração de cultura bacteriana utilizada foi avaliada pela leitura de 

D.O. da suspensão bacteriana e pela determinação da concentração de 

proteínas pelo método do ácido bicinconínico (BCA, Pierce). 

A seguir será descrita a técnica de preparo dos antígenos baseado na 

padronização. As bactérias EPEC, EHEC O157:H7 e EHEC O111:H- foram 

crescidas em 10 mL de meio de cultura TSB por 16 a 18 horas a 37 °C. 

Depois de passado esse tempo, os tubos foram centrifugados a 4000 rpm e 

o precipitado foi ressuspenso em salina formolada até uma D.O. de 1,6 

(formol ao 0,4%) num cumprimento de onda de 420 nm, foram feitas 

alíquotas de 1,3 mL e centrifugadas a 4000 rpm, o sobrenadante foi 

descartado e o sedimento foi ressuspendido com 100 µL de tampão de 

amostra contento 2% de SDS, 6 µL de β-mercaptoetanol e 2 µL de azul de 

bromofenol, as misturas foram homogeneizadas e posteriormente aquecidas 

a 100°C por 10 minutos e estocadas a –20°C até o momento de uso. 

A concentração de proteínas determinada pelo kit BCA do extrato 

assim obtido foi de 20 µg/mL. 

 

5. 2. Corrida eletroforética 
 
A corrida foi realizada em aparelho Mini Protean II (BioRad), o mini-

gel foi preparado com 12,5% de acrilamida, foram usados o pente 

preparativo para o ensaio de IB e o pente de vários dentes para análise dos 

antígenos bacterianos, segundo método descrito por Zingales (1984). 

Os géis com extratos totais foram corados o primeiro com Coomassie 

blue 0,2% e os restantes com GelCode® Blue Stain Reagent (Pierce). Os 

géis preparativos, sem coloração, foram utilizados para o preparo do 

sanduíche de IB. Como padrão de peso molecular (PM) foi usado um kit de 
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calibração para electroforese de baixo PM contendo: foforilase b (PM=94 

KDa), albumina bovina  (PM = 67 KDa), ovoalbumina (PM= 43 HDa), 

anidrase carbônica PM = 30 KDa), inibidor de tripsina (PM = 20,1 KDa) e α-

lactalbumina ( PM= 14,4 KDa) (Pharmacia Biotech). A corrida foi realizada 

com voltagem constante (100V), até a linha de frente do corante azul de 

bromofenol chegar ao final do gel. 

 

6. Ensaios de Immunoblotting (IB) com antígenos de E. coli 
  
A partir do gel descrito anteriormente, foi preparado um “sanduíche” 

com papeis filtro, o gel e a membrana de nitrocelulose embebidos em 

tampão de transferência (TOWBIN et al., 1979). A corrida de transferência 

foi feita fixando-se a voltagem em 14 volts por 45 minutos em aparelho 

Trans-Blot Semi-Dry (Bio Rad). 

Após a transferência, o sanduíche foi aberto e a membrana de 

nitrocelulose corada com corante de Ponceau S só por uns minutos e depois 

descorada com água destilada até aparecerem as bandas tanto dos padrões 

quanto dos antígenos. Depois a membrana foi secada colocando-a entre 

papéis filtro, identificada e guardada na geladeira até o momento de uso. 

Antes de começar qualquer ensaio a membrana deve ser cortada em tiras 

de 4 mm. 

O procedimento para o ensaio de IB será descrito a seguir de um 

modo geral. As diluições das amostras e do conjugado são explicadas num 

esquema logo depois da descrição. 

Cada tira foi colocada em uma canaleta de cuba de blotting, 

bloqueada com tampão Tris salina 0,01 M acrescido de 5% de leite em pó 

desnatado e agitada em agitador basculante por duas horas a temperatura 

ambiente. O tampão de bloqueio foi desprezado e as amostras adicionadas 

em tampão de amostra (Tris salina 0,01M acrescido de 5% de leite em pó 

desnatado, 0,05% de Tween 20). A cuba foi então agitada por 16 horas à 

temperatura ambiente. As fitas foram submetidas a seis lavagens por dez 

minutos cada com tampão de lavagem (tampão Tris 0,01M acrescido de 
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Tween 20 a 0,1%). O conjugado anti-IgG ou anti-IgM humano marcado com 

peroxidase (Sigma) foi diluído no tampão da amostra e logo adicionado em 

cada canaleta respectivamente, a cuba foi agitada por duas horas a 

temperatura ambiente, coberta com papel alumínio. As fitas foram lavadas 

novamente por seis vezes por dez minutos cada com tampão de lavagem. O 

substrato preparado no momento do uso, contendo diaminobenzidina 

(Sigma) a 0,05% em tampão Tris salina 0,05% e peróxido de hidrogênio, foi 

adicionado ao abrigo da luz. A cuba foi deixada em repouso até revelação 

das bandas e a reação interrompida com a adição de água destilada. 

 

Esquema do ensaio N°1 

 

Detecção de anticorpos contra EHEC O157:H7, EHEC O111:H- e 

EPEC respectivamente, amostras com título alto de IgG e as mesmas 

amostras para IgM. 

  

 IgG ---diluição da amostra 1/100; diluição do conjugado 1/2000 

 IgM ---diluição da amostra 1/20; diluição do conjugado 1/200 

 

Esquema do ensaio N°2 

 

Detecção de anticorpos contra EHEC O157:H7,  EHEC O111:H- e 

EPEC  respectivamente, amostras com título baixo para IgG e amostras com 

título alto para IgM. 

 

 IgG ---diluição da amostra 1/20; diluição do conjugado 1/1000 

 IgM ---diluição da amostra 1/10; diluição do conjugado 1/100 
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RESULTADOS 
 

1. Determinação de IgG e IgM contra as bactérias inteiras 
 

Os resultados das determinações de anticorpos anti-EHEC O111:H-, 

anti-EHEC O157:H7 e anti-EPEC realizadas com todas as amostras de soro 

a partir do ELISA com as bactérias inteiras estão relacionados na tabela 1 

(IgG) e na tabela 2 (IgM). Os valores expressam os títulos de IgG e IgM de 

cada amostra como uma porcentagem em relação ao título do pool 

considerado como 100%. 

  

Os dados obtidos foram submetidos a análise estatística para avaliar 

o estado da resposta de anticorpos do grupo de indivíduos estudado, em 

relação às três bactérias. 

 

Inicialmente foi feita uma análise descritiva (tabela 3) representada no 

gráfico “box-plot” (figura 4). A seguir foi feita a análise de variância para 

comparar os diferentes grupos, pelo teste de Friedman. 

 

Finalmente foi feita a análise da distribuição de freqüências das 

amostras agrupadas em faixas de títulos de anticorpos e comparação das 

distribuições de freqüências nos vários grupos de dados (figuras 5 e 6). 
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Tabela 1. Títulos de anticorpos IgG anti-EHEC O157:H7, EHEC O111:H- e EPEC 
das 100 amostras de soro, detectados pelo ELISA com bactérias inteiras. 
 

N°Am. EHEC O157:H7 EHEC O111:H- EPEC N°Am. EHEC O157:H7 EHEC O111:H- EPEC 

1 36 84 59 51 9 13 13 
2 23 32 25 52 16 21 35 
3 46 57 37 53 13 16 36 
4 77 89 28 54 76 40 78 
5 128 184 83 55 147 165 124 
6 50 115 290 56 219 236 248 
7 75 56 82 57 856 962 643 
8 33 50 36 58 22 39 43 
9 52 106 47 59 92 122 117 

10 76 64 102 60 10 13 31 
11 36 45 29 61 330 94 101 
12 40 42 34 62 25 38 38 
13 24 44 14 63 8 8 15 
14 14 12 18 64 46 47 28 
15 83 57 80 65 55 108 54 
16 41 36 41 66 20 28 15 
17 73 64 87 67 118 728 222 
18 277 374 588 68 353 316 133 
19 20 26 13 69 7 18 30 
20 80 131 54 70 35 78 61 
21 158 140 232 71 58 20 34 
22 295 98 196 72 389 118 260 
23 13 28 28 73 120 31 21 
24 27 21 20 74 91 83 38 
25 239 200 404 75 340 144 119 
26 246 153 284 76 76 24 14 
27 9 23 12 77 469 232 358 
28 46 77 50 78 826 61 150 
29 301 232 234 79 244 59 44 
30 52 67 34 80 218 42 40 
31 33 23 13 81 670 325 257 
32 24 31 42 82 39 40 27 
33 28 24 17 83 76 44 26 
34 55 39 90 84 76 33 19 
35 69 172 120 85 109 78 64 
36 19 23 29 86 59 60 44 
37 149 60 209 87 36 25 23 
38 15 17 33 88 23 20 32 
39 38 21 20 89 15 17 11 
40 19 23 33 90 31 26 31 
41 20 47 53 91 44 23 83 
42 17 23 54 92 70 29 72 
43 14 17 28 93 52 49 37 
44 13 10 17 94 44 71 94 
45 738 340 661 95 25 33 41 
46 13 764 30 96 41 31 50 
47 1932 17 374 97 26 33 29 
48 253 232 180 98 8 14 28 
49 192 123 137 99 5 9 11 
50 17 25 34 100 22 17 13 
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Tabela 2. Títulos de anticorpos IgM anti-EHEC O157:H7, EHEC O111:H- e EPEC 
das 100 amostras de soro, detectados pelo ELISA com bactérias inteiras. 
 

N°Am. EHEC O157:H7 EHEC O111:H- EPEC N°Am. EHEC O157:H7 EHEC O111:H- EPEC 

1 107 67 107 51 274 13 72 
2 53 9 54 52 19 14 49 
3 17 12 42 53 52 9 33 
4 60 93 59 54 45 92 38 
5 87 99 87 55 82 14 27 
6 101 126 120 56 166 121 196 
7 90 91 103 57 221 87 102 
8 82 57 91 58 156 127 51 
9 55 48 55 59 186 144 117 

10 69 77 70 60 17 92 67 
11 169 6 168 61 47 184 140 
12 17 16 17 62 46 127 409 
13 18 18 18 63 117 116 95 
14 97 153 97 64 62 222 455 
15 64 61 8 65 119 137 230 
16 58 53 9 66 419 615 142 
17 55 56 56 67 58 130 155 
18 23 22 23 68 115 203 139 
19 67 66 68 69 18 49 41 
20 52 95 54 70 36 63 53 
21 106 143 553 71 121 116 203 
22 16 61 43 72 137 116 107 
23 120 88 62 73 34 160 46 
24 170 119 124 74 70 144 95 
25 19 40 22 75 21 15 52 
26 79 8 90 76 77 92 24 
27 75 49 61 77 41 108 27 
28 76 147 54 78 112 379 490 
29 46 12 16 79 117 161 13 
30 46 134 92 80 45 164 68 
31 44 21 249 81 73 50 206 
32 269 76 61 82 155 70 187 
33 228 168 188 83 91 42 91 
34 64 22 20 84 84 50 76 
35 112 135 268 85 35 63 57 
36 53 18 13 86 44 441 54 
37 60 79 60 87 15 46 24 
38 164 71 61 88 124 9 30 
39 6 11 52 89 60 34 10 
40 96 27 65 90 119 37 72 
41 121 17 54 91 98 9 108 
42 95 28 19 92 100 11 46 
43 81 60 76 93 58 5 34 
44 123 91 87 94 172 24 210 
45 62 116 133 95 29 5 27 
46 372 124 115 96 58 5 35 
47 84 126 128 97 54 9 229 
48 45 11 51 98 38 16 109 
49 58 169 162 99 185 13 182 
50 199 138 164 100 520 41 531 
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Tabela 3. Valores da análise estatística dos resultados de títulos de anticorpos das 
classes IgG e IgM contra as três bactérias nas 100 amostras de soros. 
 

  IgG IgM 

 EHEC 
O157:H7 

EHEC 
O111:H- EPEC   EHEC 

O157:H7 
EHEC 

O111:H- EPEC  

Média  131 96 97 96 85 105 

Mediana 46 44 41 74 64 68 

Variância 61095 22552 16416 6827 8060 11463 

Desv. Pad. 247 150 128 82 89 107 

 

O gráfico “Box-Plot” com os resultados do ELISA está representado 

na figura 4, aonde ressaltam o valor maior, valor menor, os percentis 25 e 75 

delimitando a caixa, a média e a mediana dos níveis de anticorpos IgG e IgM 

anti-EHEC O157:H7, EHEC O111:H- e EPEC determinados nas 100 

amostras. Este gráfico permite uma melhor comparação entre os títulos para 

as três bactérias e entre as duas classes de imunoglobulina pesquisadas. 
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Figura 4. Comparação da resposta de anticorpos IgG e IgM contra a EHEC O157:H7, 
EHEC O111:H- e EPEC. “Box plots” mostram o maior e menor valor, a média e mediana e 
os percentis 25 e 75. 
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Pode-se observar na figura 4 que os títulos de anticorpos das duas 

classes de Igs e para as três bactérias apresentam um comportamento 

semelhante. A maioria das amostras apresentam títulos na mesma faixa e 

há pouca variação nas medianas. De acordo com a análise de variâncias 

dos dados pelo teste de Friedman, foi verificado que não existem diferenças 

significativas entre os grupos de dados. 

 

 A análise da distribuição de freqüências foi realizada com o logaritmo 

natural (Ln) do título de anticorpos. Os valores de Ln dos títulos foram 

agrupados de acordo com faixas e foi verificada a porcentagem de amostras 

de cada faixa. Os resultados estão representados nos gráficos das figuras 5 

(IgG) e 6 (IgM). 
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Figura 5. Distribuição de freqüências (%) dos títulos de anticorpos IgG (Ln) contra as 
bactérias EHEC e EPEC em 100 amostras de soro. 
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Figura 6. Distribuição de freqüências (%) dos títulos de anticorpos IgM (Ln) contra as 
bactérias EHEC e EPEC em 100 amostras de soro. 
 
 No figura 5 pode-se observar que as distribuições de freqüências dos 

títulos de IgG contra as três bactérias são semelhantes, o mesmo acontece 

com IgM (figura 6). Também não há diferenças significativas entre IgG e 

IgM, confirmando as observações anteriores da análise da variância. 

 
2. Determinação de IgG e IgM contra LPS 
 

 Os resultados das determinações de anticorpos anti-LPS O111 e 

O157 realizadas com todas as amostras de soro a partir do ELISA com LPS 

purificado estão relacionados na tabela 4 (IgG) e na tabela 5 (IgM). Os 

valores expressam as concentrações de anticorpos IgG e IgM de cada 

amostra. 

 Os dados obtidos foram submetidos à mesma análise estatística 

descrita no item anterior, com o objetivo de avaliar o estado da resposta de 

anticorpos IgG e IgM  deste grupo de indivíduos frente aos LPS O111 e 

O157. 

 A tabela 6 e figura 7 mostram a análise descritiva. Estes dados foram 

avaliados em análise de variância. A figura 8 representa a distribuição de 

freqüências de concentrações de anticorpos IgG e IgM para os LPS O111 e 

O157. 
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Tabela N°4. Concentração de anticorpos IgG anti-LPS O157 e anti-LPS O111 das 
100 amostras de soro, em µg/mL. 
 

N°Am. LPS O157 LPS O111 N°Am. LPS O157 LPS O111  

1 0,43 0,55 51 0,30 0,32  
2 0,50 0,39 52 0,82 0,15  
3 0,63 0,63 53 0,39 0,22  
4 0,82 1,00 54 1,02 0,08  
5 0,45 0,82 55 0,09 0,66  
6 0,04 5,70 56 0,42 0,38  
7 0,32 1,01 57 0,37 0,49  
8 0,22 0,54 58 0,51 0,22  
9 0,14 0,09 59 0,30 0,67  

10 0,30 0,43 60 1,10 0,07  
11 0,50 0,44 61 0,40 0,11  
12 0,07 0,12 62 0,24 0,80  
13 0,26 0,34 63 0,05 0,02  
14 0,20 0,55 64 0,06 0,35  
15 1,75 0,78 65 0,70 1,08  
16 0,70 0,76 66 0,14 0,19  
17 0,80 0,82 67 0,47 0,97  
18 0,22 0,51 68 0,38 0,35  
19 0,11 0,08 69 0,21 0,11  
20 0,08 0,23 70 0,38 1,47  
21 0,57 0,81 71 0,63 0,95  
22 1,48 0,64 72 0,33 0,90  
23 0,51 0,84 73 0,27 0,57  
24 0,23 0,47 74 0,02 0,47  
25 1,14 21,26 75 0,20 0,36  
26 0,66 0,52 76 0,13 0,21  
27 0,07 0,21 77 0,38 0,47  
28 1,44 0,57 78 0,37 1,04  
29 0,49 0,36 79 0,17 0,34  
30 0,16 0,39 80 0,13 0,23  
31 0,66 0,31 81 4,17 1,04  
32 0,66 2,35 82 0,34 0,82  
33 0,86 0,48 83 1,21 0,89  
34 0,51 0,43 84 0,54 0,66  
35 0,77 0,61 85 1,82 0,74  
36 0,15 0,22 86 0,67 0,59  
37 0,20 0,21 87 0,24 0,34  
38 0,34 0,52 88 0,34 0,53  
39 0,87 0,30 89 0,01 0,21  
40 0,29 0,26 90 1,22 1,36  
41 0,28 0,63 91 0,13 0,31  
42 1,53 0,44 92 0,25 0,47  
43 1,04 0,50 93 0,45 0,53  
44 0,44 1,04 94 0,34 0,49  
45 1,39 0,71 95 0,09 0,38  
46 0,57 0,43 96 1,31 0,39  
47 1,61 1,08 97 0,54 0,42  
48 0,58 0,30 98 0,40 0,25  
49 1,29 0,82 99 0,09 0,73  
50 0,11 0,45 100 0,30 0,52  
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Tabela N°5. Concentração de anticorpos IgM anti-LPS O157 e anti-LPS O111 das 
100 amostras de soro, em µg/mL. 
 

N°Am. LPS O157 LPS O111 N°Am. LPS O157 LPS O111  

1 11,54 10,26 51 18,76 6,62  
2 2,57 1,82 52 3,92 0,89  
3 1,86 1,45 53 3,79 7,12  
4 5,34 6,83 54 7,55 2,18  
5 19,26 11,51 55 7,40 10,30  
6 9,17 12,14 56 38,74 13,35  
7 16,87 8,01 57 39,04 13,20  
8 4,51 4,71 58 9,86 2,75  
9 7,13 4,20 59 30,50 5,68  

10 6,82 11,38 60 3,07 3,83  
11 10,05 10,27 61 13,66 6,46  
12 2,47 3,04 62 10,83 20,32  
13 3,69 4,99 63 8,70 5,35  
14 11,24 13,66 64 9,32 18,48  
15 8,22 12,39 65 21,59 8,64  
16 4,30 6,00 66 4,81 3,16  
17 3,41 6,24 67 4,66 6,74  
18 1,67 1,82 68 8,80 9,24  
19 3,88 2,31 69 2,38 1,73  
20 5,81 9,52 70 3,44 2,17  
21 9,66 9,30 71 41,60 11,84  
22 12,62 4,00 72 12,32 7,89  
23 8,44 0,97 73 4,40 6,13  
24 16,58 3,63 74 6,04 7,34  
25 2,18 3,86 75 2,28 3,49  
26 15,95 4,95 76 2,31 1,85  
27 6,85 2,06 77 2,68 8,74  
28 5,83 4,99 78 4,21 47,56  
29 2,72 5,85 79 3,97 2,02  
30 5,04 1,50 80 29,68 20,01  
31 2,92 9,37 81 6,70 1,28  
32 42,64 6,24 82 10,77 1,08  
33 66,73 26,95 83 7,52 0,41  
34 7,35 3,23 84 8,40 0,64  
35 23,85 14,00 85 7,09 0,57  
36 4,49 7,06 86 5,32 0,44  
37 2,77 1,92 87 0,41 0,18  
38 49,05 4,31 88 11,85 0,43  
39 7,61 15,91 89 8,16 0,26  
40 1,66 3,74 90 14,55 0,59  
41 12,11 7,68 91 11,02 0,64  
42 6,72 8,46 92 9,35 0,27  
43 15,79 2,43 93 3,46 0,22  
44 10,96 2,01 94 20,41 22,08  
45 5,73 5,58 95 2,64 0,24  
46 20,62 7,29 96 4,37 0,16  
47 12,68 6,27 97 6,43 0,33  
48 4,63 6,63 98 10,44 0,65  
49 3,33 5,56 99 16,31 0,69  
50 8,18 1,38 100 77,16 44,87  
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Tabela 6. Valores da análise estatística das concentrações de anticorpos das 
classes IgG e IgM contra LPS O157 e O111 nas 100 amostras. 
 
 

 O157   O111  

 IgG 
 

IgM  IgG 
 

IgM 

Média  0,55 
 

11,38 0,80 
 

6,71 

Mediana 0,39 
 

7,46 0,49 
 

4,99 

Variância 0,31 
 

166,01 4,66 
 

60,68 

Desv. Pad. 0,56 
 

12,88 2,16 
 

7,79 

 

O gráfico “Box-Plot” com os resultados do ELISA está representado 

no figura 7, aonde ressaltam o valor maior, valor menor, os percentis 25 e 75 

delimitando a caixa, a média e a mediana das concentrações de anticorpos 

IgG e IgM anti-LPS O111, LPS O157 determinados nas 100 amostras. O 

gráfico facilita a comparação das concentrações de anticorpos para os dois 

LPS e entre as duas classes de imunoglobulinas pesquisadas. 
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Figura 7. Comparação da resposta de anticorpos IgG e IgM contra o LPS O111 e O157. 
“Box plots” mostram o maior e menor valor, a média e mediana e os percentis 25 e 75. 
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 A análise de variâncias pelo teste de Friedman mostrou que não há 

diferença significativa entre as concentrações de IgG anti-LPS O111 e IgG 

anti-LPS O157. No entanto existe diferença significativa entre os grupos de 

dados: IgG anti-LPS O111 X IgM anti LPS O111 e IgG anti-LPS O157 X IgM 

anti-LPS O157. No caso da comparação IgM anti-LPS O111 X IgM anti-LPS 

O157, a diferença foi menor que nos casos anteriores, mas mesmo assim 

significativa. 

 

 O gráfico de distribuição de freqüências foi realizado com o logaritmo 

natural (Ln) da concentração de anticorpos. As amostras foram agrupadas 

de acordo com faixas de concentração de anticorpos e foi verificada a 

porcentagem de amostras em cada faixa. O gráfico da figura 8 permite 

comparar as curvas tanto de IgG e IgM anti-LPS O111 e O157, e mostra que 

as concentrações de IgM são mais altas que as concentrações de IgG, em 

especial no caso da LPS O157. 
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Figura 8. Distribuição de freqüências (%) dos níveis de anticorpos IgG e IgM (Ln) contra os 
LPS O111 e O157 em 100 amostras de soro. 
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Correlação de Spearman  
 

Todos os grupos de dados foram submetidos a teste de correlações 

de Spearman. Foram comparados os títulos de anticorpos IgG e IgM para as 

três bactérias e os valores das concentrações de anticorpos IgG e IgM para 

os dois LPS. As tabelas 7, 8 e 9 apresentam os coeficientes de correlação 

das comparações de maior interesse. 

Os valores dos coeficientes são negativos quando não há correlação 

entre os grupos de dados. Se há correlação, os coeficientes são positivos, e 

quando mais próximos de 1 (um), maior a correlação entre os grupos de 

dados. O valor entre parêntesis é o “p”, que quanto mais próximo de 0 (zero) 

maior a correlação entre os grupos de dados. Um p< 0,05 indica correlação 

estatisticamente significativa. 

A tabela 7 mostra os resultados do teste de correlação para 

anticorpos IgG e IgM para as três bactérias. Os maiores coeficientes de 

correlação foram observados entre os títulos de anticorpos IgG. 

  

Tabela 7. Teste de correlação de Spearman entre IgG e IgM das três bactérias. 
 

Anticorpos anti-bactérias Correlações 

IgG anti-EHEC O111 X IgG anti-EHEC O157 0,7545 
(0,0000) 

IgG anti-EHEC O111 X IgG anti-EPEC 0,7466 
(0,0000) 

IgG anti-EHEC O157 X IgG anti-EPEC 0,7562 
(0,0000) 

IgM anti-EHEC O111 X IgM anti-EHEC O157 0,2559 
(0,0109) 

IgM anti-EHEC O111 X IgM anti-EPEC 0,4302 
(0,0000) 

IgM anti-EHEC O157 X IgM anti-EPEC 0,5001 
(0,0000) 
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A tabela 8 compara as concentrações de anticorpos IgG e IgM anti-

LPS. Neste caso a maior correlação foi observada em IgG anti-LPS O111 e 

IgG anti-LPS O157. 
 
 
Tabela 8. Teste de correlação de Spearman entre IgG e IgM do LPS O111 e O157. 
 

Anticorpos anti-LPS Correlações 

IgG anti-LPS O111 X IgG anti-LPS O157 0,4029 
(0,0001) 

IgM anti-LPS O111 X IgM anti-LPS O157 0,3736 
(0,0002) 

IgG anti-LPS O111 X IgM anti-LPS O111 0,1466 
(0,1447) 

IgG anti-LPS O157X IgM anti-LPS O157 0,0796 
(0,4283) 

 
 
 
 Já nas comparações de anticorpos anti-bactérias e anticorpos anti-

LPS, a maior correlação observada foi entre IgM anti-EHEC O157 e IgM anti-

LPS O157 (tabela 10). 
 
 
 
Tabela 9. Teste de correlação de Spearman entre IgG das três bactérias e IgG do LPS. 
 

 IgG anti- 
EHEC O111 

IgG anti- 
EHEC O157 

IgG anti- 
EPEC 

IgG anti- 
LPS O111 

0,2907 
(0,0038) 

0,2920 
(0,0037) 

0,3186 
(0,0015) 

IgG anti- 
LPS 0157 

0,1522 
(0,1299) 

0,2024 
(0,0440) 

0,2586 
(0,0101) 

 
 
 
Tabela 10. Teste de correlação de Spearman IgM das três bactérias e IgM do LPS. 
 

 IgM anti- 
EHEC O111 

IgM anti- 
EHEC O157 

IgM anti- 
EPEC 

IgM anti- 
LPS O111 

0,3814 
(0,0001) 

0,2336 
(0,0201) 

0,3610 
(0,0003) 

IgM anti- 
LPS 0157 

0,2540 
(0,0115) 

0,6874 
(0,0000) 

0,5303 
(0,0000) 
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 Determinação de cut-off 
 

 A partir dos resultados obtidos nesse trabalho foram determinados 

valores de cut-off considerando dois e três desvios padrões (DP) acima das 

médias. A tabela 11 mostra estes valores e o número de indivíduos que em 

cada grupo de dados estaria acima da média mais três DP. 

 
Tabela 11. Média, desvio padrão e cut-off considerando três desvios padrões acima da 
média para IgG e IgM das três bactérias (título) e do LPS (concentração em µg/mL). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De acordo com a tabela 11 pode se observar que existem indivíduos 

que se encontram acima do cut-off determinado através da média + 3DP. 

Como esses valores se encontram muito acima dos demais, foi realizado um 

recálculo da média e DP eliminando estes indivíduos do grupo. 

 Desta forma foi estabelecido um novo valor de cut off de acordo com 

a tabela 12. 

ANTICORPO Média DP cut off  
(Média + 3DP) 

N° de indivíduos 
acima do cut-off  

 IgG anti-EPEC 96 128 480 3 

IgG anti-EHEC 
O111:H 96 150 546 3 

IgG anti-EHEC 
O157:H7 131 247 872 1 

IgM anti-EPEC 105 107 426 4 

IgM anti-EHEC 
O111:H- 85 90 355 3 

IgM anti-EHEC 
O157:H7 96 83 345 2 

IgG anti- 
LPS O111 0,80 2,16 7,28 1 

IgG anti- 
LPS 0157 0,55 0,56 2,23 1 

IgM anti- 
LPS O111 6,71 7,79 30,08 2 

IgM anti- 
LPS 0157 11,38 12,88 50,02 2 
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Tabela 12. Recálculo da média, desvio padrão e cut-off considerando três desvios padrões 
acima da média para IgG e IgM das três bactérias (título) e do LPS (concentração em 
µg/mL).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTICORPO Média DP cut off  
(Média + 3DP) 

 IgG anti-EPEC 79 88 343 

IgG anti-EHEC 
O111:H 89 135 494 

IgG anti-EHEC 
O157:H7 105 152 561 

IgM anti-EPEC 88 69 295 

IgM anti-EHEC 
O111:H- 73 55 238 

IgM anti-EHEC 
O157:H7 90 71 303 

IgG anti- 
LPS O111 0,59 0,62 2,45 

IgG anti- 
LPS 0157 0,51 0,42 1,77 

IgM anti- 
LPS O111 5,90 5,39 22,07 

IgM anti- 
LPS 0157 10,15 9,58 38,89 
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3. Análise de proteínas das bactérias por SDS-PAGE 
 

Na figura 9 podemos observar o perfil protéico dos extratos brutos das 

três bactérias EPEC, EHEC O157:H7 e EHEC O111:H-, em gel de SDS-

PAGE com 12,5% de acrilamida aonde são observadas muitas bandas 

(Figura 12), distribuídas entre 10 e 100 KDa, algumas comuns entre as três 

linhagens bacterianas e outras diferentes em cada cepa.  

 

 

 
 
Figura 9. SDS-PAGE em gel a 12,5 % de acrilamida corado com Blue Stain Reagent 
(Pierce) . Com extratos totais de A: EPEC; B: EHEC O111:H- e C: EHEC O157:H7. 
Padrões de PM à esquerda. 
 
 
 

4. Ensaios de immunoblotting (IB) 
 

 O ensaio de IB foi realizado utilizando como antígeno a bactéria total 

tanto para a determinação de IgG quanto para IgM.  

Em base aos resultados da determinação de IgG através do ensaio de 

ELISA, foi feita uma seleção das amostras de soros, agrupando-as em altos 

e baixos títulos de anticorpos, considerando cada bactéria e cada classe de 

anticorpos. Na figura seguinte podem-se comparar as bandas tanto daquelas 

amostras que apresentaram título alto quanto daquelas que tem título baixo. 
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 I. EPEC 

                       

 
 II. EHEC O157:H7 
 
  

                                      

 
 
 III. EHEC O111:H- 
 

                             

 
Figura 10. IB com extrato total de I. EPEC, II EHEC O157:H7 e III. EHEC O111H:-. Amostras de soro 
e conjugado anti IgG humano A: soros com altos títulos de IgG no ELISA, diluídos 1/100, conjugado 
1/2000; B: soros com baixos títulos de IgG no ELISA diluídos 1/20, conjugado 1/1000.  Padrões de PM 
à esquerda, número das amostras embaixo de cada tira, P= pool. 
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 A figura 10 mostra ensaios de IB com extratos das bactérias EPEC, 

EHEC O157:H7 e EHEC O111:H- respectivamente e amostras de soro com 

altos títulos (A) ou baixos títulos (B) de anticorpos IgG determinados por 

ELISA. Foram escolhidas três amostras que apresentavam altos títulos de 

IgG para as três bactérias (amostras N° 57, 77 e 81) e três amostras com 

baixos títulos também para as três bactérias (amostras N° 63, 99 e 51). 

 

Podemos observar que para cada bactéria existem bandas comuns a 

várias amostras, independentemente do título de ELISA, por exemplo a 

amostra N° 81 com título alto comparada com a N°51 de título baixo da 

EPEC tem muitas bandas semelhantes, o mesmo acontece com as mesmas 

amostras para EHEC O157:H7. Observamos também diferentes padrões de 

reconhecimento de bandas nas várias amostras mostrando um repertório de 

anticorpos variável, por exemplo  a N° 57 e N°77 da EPEC, EHEC O157:H7 

e EHEC O111:H- de título alto. 

 

Mesmo as amostras com baixos títulos podem apresentar um 

repertório rico sendo capazes de reconhecer várias frações antigênicas das 

bactérias.  

 

 As mesmas amostras analisadas anteriormente foram colocadas em 

ensaio de IB para pesquisa de anticorpos IgM em comparação com IgG. 
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 I. EPEC 

                

 
 II. EHEC O157:H7 
 

                         
 
 
 III. EHEC O111:H- 
 

                           
 
 
 
Figura 11. IB com extrato total da I. EPEC, II. EHEC 0157:H7 e III. EHEC O111:H-, amostras de soro, 
conjugado anti IgG humano A: IgG soro diluído 1/100 conjugado 1/2000; B: IgM soro diluído 1/20, 
conjugado 1/200. Padrões de PM à esquerda, número das amostras embaixo de cada tira, P= pool.  
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 Na figura 11 podemos observar que o repertório de anticorpos IgM é 

muito mais restrito que o repertório de IgG para as três bactérias. Apenas no 

caso de EPEC, aparecem algumas bandas equivalentes às do IB de IgG, 

mas não com tanta variedade.  

As figuras 12 e 13 mostram lado a lado a reatividade das amostras 

com altos títulos de IgG e IgM contra as três bactérias.  

 

                                   
Figura 12. IB com extratos totais das linhagens bacterianas, determinação de IgG nas amostras de 
soro diluídas 1/100, conjugado anti IgG humano diluído 1/2000 A: EPEC; B: EHEC O157:H7;  C: 
EHEC O111:H- Padrões de PM à esquerda, número das amostras embaixo de cada tira, P= pool. 
 
  

                          
Figura 13. IB com extratos totais das linhagens bacterianas, determinação de IgM nas amostras de 
soro diluídas 1/10, conjugado anti IgM humano diluído 1/100 A: EPEC; B: EHEC O157:H7; C: EHEC 
O111:H-. Padrões de PM à esquerda, número das amostras embaixo de cada tira, P= pool. 
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 Na figura 12 observamos o exemplo de um individuo que apresenta 

um rico repertório de anticorpos, reconhecendo fortemente várias bandas 

antigênicas das três bactérias, que é o caso da amostra N°57. Ao mesmo 

tempo o exemplo de um outro indivíduo que também tem título alto mas 

apresenta um repertório anticorpos mais restrito para as três bactérias, que é 

o caso da amostra N°77.  

 

 No caso das bactérias EPEC e EHEC O111:H-, aparecem bandas na 

faixa de PM de 94Kda, compatíveis com o PM da Intimina. Estas bandas não 

ocorrem no caso da EHEC O157:H7 nem no IB para IgM. 

 

  A figura 13 mostra pouca reatividade de IgM, em especial anti-EHEC 

O111:H-. Algumas amostras apresentaram um repertório de anticorpos mais 

variado, como as amostras 66 e 100 para EHEC O157:H7 e 64 para EPEC. 
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DISCUSSÃO 
 
A resposta imunológica do organismo humano frente a uma infecção 

causada por EPEC e EHEC tem sido e está sendo estudada na nossa 

população e no mundo inteiro. Na Grande São Paulo, por ser uma área 

endêmica de EPEC, já foi determinada a presença de anticorpos anti-EPEC 

séricos e secretores em adultos e crianças. Pesquisas feitas com EHEC 

mostram que existe a produção de anticorpos secretores contra esta 

bactéria, mesmo sem que a EHEC seja tão freqüente como EPEC no nosso 

meio. Baseados nesses estudos, pesquisamos o repertório de anticorpos 

séricos anti-EHEC e o comparamos com os anticorpos anti-EPEC. 

Nossa pesquisa poderia ajudar a esclarecer qual é o motivo pelo qual 

há um número baixo de casos relatados de complicações como HC e HUS 

sendo que no Brasil a EHEC tem sido isolada com a mesma freqüência que 

em outros paises. 

As cepas bacterianas escolhidas para nossa investigação foram a 

EHEC O157:H7 e a EHEC O111:H-. A primeira, porque é considerada uma 

das cepas mais patogênicas e que pode produzir HUS e HC, e a segunda 

porque além de ser patogênica, compartilha o fator O (LPS) com a cepa de 

EPEC (O111:H-) que é endêmica na nossa população e também foi usada 

no nosso estudo.  

Numa primeira parte do nosso trabalho pesquisamos a presença de 

anticorpos séricos contra a bactéria inteira tanto para as duas cepas de 

EHEC como a de EPEC. O teste de ELISA com bactérias inteiras detecta a 

presença de anticorpos reativos com antígenos da superfície bacteriana. 

Posteriormente partimos para a pesquisa de anticorpos anti-LPS, que é um 

importante fator de virulência das bactérias gram negativas. 

Na determinação de IgG contra as três bactérias inteiras, verificamos 

que em cem amostras de soros de adultos existe uma resposta de 

anticorpos, com títulos muito variados, e estes valores não estão distribuídos 

em uma curva normal (tabela 1 e figura 5). Fazendo uma avaliação dos 

resultados em conjunto e realizando uma análise estatística descritiva, 
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observamos que apesar de ter uma distribuição de freqüência heterogênea, 

a média e mediana para as três bactérias são equivalentes (tabela 3 e figura 

4), mesmo quando se realiza o recálculo tirando as amostras com título 

muito alto (tabela 12). 

Os resultados da determinação de IgM contra as três bactérias 

mostraram os mesmos resultados, ou seja, a distribuição é heterogênea 

(figura 6) e tanto a média quanto a mediana dos resultados para cada 

bactéria têm valores equivalentes. Observamos que os títulos de anticorpos 

IgM são mais baixos que os de IgG, o que pode ser explicado pelo fato da 

concentração de IgM total, em amostras de pessoas sadias, ser seis vezes 

menor que a concentração de IgG.  

Em nossa amostragem de cem indivíduos saudáveis, ocorreram 

alguns casos de níveis muito altos de anticorpos, como por exemplo: as 

amostras 47 e 78 para IgG anti-EHEC O157:H7, amostras 18, 45 e 57 para 

IgG contra as três bactérias, a amostra número 100 para IgM anti-EHEC 

O157:H7 e EPEC, a amostra 66 para IgM contra as duas EHEC, a amostra 

78 para EHEC IgM O111:H- e EPEC e outras. Estes valores contribuíram 

para elevar a médias e o desvio padrão. 

De acordo com o teste de correlação aplicado para este tipo de 

resultados (teste de Spearman), observamos que as correlações entre as 

três bactérias na determinação de IgG são positivas e altas (p = 0,0000). O 

resultado com a IgM mostrou também que existe uma correlação positiva 

entre as três bactérias com p = 0,0000 entre a EPEC e as duas EHEC. Entre 

EHEC O111:H- e EHEC O157:H7 também teve uma correlação positiva, 

mas o p foi de 0,0109. Um alto coeficiente de correlação pode ser indicativo 

de reação cruzada entre os anticorpos para ambos antígenos dos grupos 

pareados. 

Fazendo a comparação entre os títulos de anticorpo IgG e IgM para 

cada bactéria vimos que não há correlação entre eles (dados não 

mostrados) mostrando que a resposta das duas imunoglobulinas é 

independente entre si. 
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Em 1989, Chart e cols. determinaram por ELISA anticorpos séricos 

contra a EHEC O157:H7 em treze amostras de pacientes com HUS, de 

etiologia confirmada pelo isolamento do sorotipo bacteriano. Estes autores 

verificaram a presença de anticorpos anti LPS em todas as amostras, sendo 

que em oito delas apresentavam títulos muito elevados. No trabalho de Voss 

e cols. (1998) foram utilizados cinco soros de pacientes convalescentes de 

uma epidemia de HUS causada por EHEC, predominante do sorotipo 

O111:H- e foi observado que todos desenvolveram uma forte resposta anti-

LPS observada em IB realizado com extrato total e tratado com proteinase K 

de EHEC O111:H-. No mesmo ano, anticorpos anti-LPS O111 foram 

encontrados em colostro de mulheres brasileiras (NAGAO et al., 1998). O 

mesmo foi observado por Palmeira e cols. (2004).  

Tomando como referência estes trabalhos, como passo seguinte na 

nossa pesquisa, realizamos ensaios de ELISA para determinar a 

concentração de anticorpos das classes IgG e IgM anti-LPS O157 e O111 

em nossas cem amostras de soros, cujos resultados foram expressos em 

µg/mL. A concentração de anticorpo de cada amostra foi obtida em função 

da concentração de anticorpo total IgG e IgM no pool. Posteriormente o pool 

foi usado como controle em cada ensaio realizado. 

Com os resultados da determinação de IgG e IgM anti-LPS O111 e 

O157, observamos que a distribuição de freqüência para ambas, não é 

normal (coincide com a análise de freqüência com a bactéria inteira), mas de 

um modo geral os valores para IgM são mais altos que de IgG tanto para 

LPS O111 e O157 (figura 8). Como o LPS é um antígeno timo independente, 

o esperado é que a resposta predominante ao LPS seja da imunoglobulina 

IgM. 

Na comparação entre os dois LPSs num gráfico “Box plot” (figura 7) 

vemos que os valores da média e mediana para IgG e IgM respectivamente 

se encontram numa faixa que pode ser considerada equivalente. Aplicando o 

teste de Spearman vemos que a correlação entre IgG anti-LPS O111 e O157 

é positivo e o “p” bem próximo de zero, o mesmo acontece com a IgM 
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(tabela 8). As correlações entre IgG e IgM anti-LPS O157 e anti-LPS O111 

apresentam valores positivos, mas baixos e o p > 0,1 em ambos casos. 

As correlações entre os resultados obtidos para bactéria inteira com 

os de LPS foram mostrados para IgG na tabela 9 e para IgM na tabela 10 e 

em todos os casos existe uma correlação positiva. Em alguns casos os 

valores são altos por exemplo no caso da IgM anti-EHEC O157 X IgM anti-

LPS O157 ou baixos no caso da IgG anti-EHEC O111 X IgG anti-LPS O157, 

como esperado. 

Os nossos resultados mostraram que todas as cem amostras 

apresentavam anticorpos anti-LPS e que surpreendentemente algumas 

destas tinham concentrações elevadas de anticorpo anti-LPS O157, por 

exemplo a amostra 81 para IgG e as amostras 49 e 77 para IgM. Isto pode 

ser devido a um possível contato com a bactéria O157 ou com alguma 

bactéria que apresente semelhanças com a EHEC O157, como alguma cepa 

de E. coli com sorogrupo O55. 

Ludwing e cols. (1996) observaram que metade dos pacientes com 

HUS com anticorpos anti-LPS O157 também apresentavam anticorpos anti 

E. coli O55. Amor e cols. (2000) verificaram que EPEC O55 tem um “core” 

R3.  A semelhança antigênica entre estas bactérias pode ser justificada pelo 

fato da EPEC O55 ser antecessora de EHEC O157 (Whittam, et.al.1998) 

Uma das semelhanças entre as cepas de E. coli é o LPS, pois o 

“core” do LPS pode ter epítopos compartilhados com outras E. coli e também 

com “cores” de LPS de outras bactérias como Shigella spp (GIBB et al., 

1992). Este é um motivo a mais para justificar a imunidade cruzada não só 

entre as E. coli se não também com outras bactérias (CURRIE et al., 2001). 

Na Alemanha, Ludwing e cols. (2002) realizaram um trabalho com um 

grupo de pessoas que mantinham contacto constante com pacientes com 

HUS e comprovaram que no soro destas pessoas estavam presentes 

anticorpos contra a toxina shiga e contra o LPS. Estes autores sugeriram 

que uma infecção por EHEC O157 pode ser assintomática, despertando 

uma resposta imune contra o LPS e contra a toxina Stx, e também que a 

transmissão pode ter sido de pessoa a pessoa. É possível que exista um 
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papel protetor dos anticorpos anti-LPS numa faixa etária em que não é 

freqüente a ocorrência de complicações extraintestinais como HUS. Neste 

trabalho ele também confirmou que no grupo controle formado por 289 

indivíduos saudáveis entre 1 mês a 77 anos, 1,5% do total tinham níveis de 

IgM anti-LPS O157 elevados, acima do cut-off. 

No nosso trabalho indicamos provisoriamente valores de cut-off, 

apenas como uma forma de analisar os dados da nossa mostragem. Foi 

realizado só o cálculo de média + 3DP e não da média - 3DP, este último 

não foi considerado já que os dados não obedeciam a uma distribuição 

normal e a mediana se encontrava deslocada para a esquerda em relação a 

média, por tanto um cut-off de média – 3DP seria um valor negativo em 

todos os nossos grupos de dados. 

 Considerando um valor de cut-off igual à média + 3DP, teremos nos 

diferentes grupos de dados de 1 a 4 de indivíduos que estariam acima do 

cut-off. Como não temos conhecimento do histórico destes indivíduos, 

questionamos se eles não teriam tido algum contacto anterior que causasse 

um desenvolvimento de altos níveis de anticorpos. Se isso fosse confirmado, 

tal vez alguns destes indivíduos não poderiam ser considerados como 

componentes do grupo “normal”.  

Em vista disso a tabela 12 mostramos um recálculo da média e desvio 

padrão eliminando aqueles indivíduos com níveis de anticorpos acima do cut 

off mostradas na tabela 11. Os valores achados tanto para a média quanto 

para desvio padrão diminuíram, mas continuam equivalentes entre cada 

grupo de dados. Também foi calculado um novo valor de cut-off. 

Os resultados obtidos no presente trabalho ainda não são suficientes 

para se estabelecer um cut-off definitivo dos níveis de anticorpos IgG e IgM 

para as bactérias e LPS estudados. Para tanto, seria necessário aumentar o 

número de amostras estudadas e também comparar os resultados de 

indivíduos saudáveis com amostras de pacientes com contato direto 

comprovado com as bactérias estudadas. Desta forma poderíamos 

estabelecer uma faixa de valores que poderiam ser considerados normais, e 

um limite a partir do qual os títulos seriam indicativos de infecção. 
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O ensaio de IB com as diferentes preparações antigênicas de EPEC, 

e as duas EHECs realizados com amostras de soro selecionadas de acordo 

com os títulos de anticorpos determinados por ELISA mostrou que o 

reconhecimento de bandas referentes às diferentes frações antigênicas era 

muito variado e independente do título. Isto mostra a individualidade da 

resposta imune. 

No trabalho feito por Palmeira e cols. (2004) foi observado que os 

anticorpos IgA de colostro reconhecem diversas frações antigênicas de 

EPEC e EHEC porém em padrões distintos, também observaram o 

reconhecimento de uma forte banda em torno de 94 kDa que no caso da 

EPEC é comprovadamente a intimina (LOUREIRO et al., 1998).  

Nos nossos ensaios observamos que os anticorpos IgG do soro, 

principalmente no caso das bactérias EPEC e EHEC O111:H-, reconhecem 

várias bandas que se encontram na faixa de 60 a 94 kDa de PM. Estas 

bandas apresentam PM próximos aos dos fatores de virulência: Intimina com 

94 kDa, flagelina que tem um PM aproximadamente de 65 kDa (HE et al., 

1996) e Tir com 78 kDa (DE GRADO et al., 1999). No caso da IgM, algumas 

bandas inferiores a 94 kDa também são observadas. Um SDS-PAGE em gel 

a 10% de acrilamida permitiria uma melhor visualização destas bandas de 

PM mais alto. 

Não podemos estar certos de qual seja a origem dos anticorpos 

reativos com estes fatores de virulência em indivíduos saudáveis. Tanto a 

intimina, como Tir e as Esps são codificadas pela ilha de patogenicidade 

LEE, que está presente nas EHEC e nas EPEC típicas ou atípicas. 

Atualmente tem sido verificado em nosso meio um aumento da incidência de 

EPEC atípicas (TRABULSI et al., 2002). 

Além destas bactérias que normalmente estão presentes em materiais 

de origem humana, existem também linhagens de E. coli provenientes de 

animais, que também produzem a lesão A/E e têm a intimina como um 

importante fator de virulência. 

Foi demonstrado por Agim e Wolf (1997) a grande homologia entre as 

intiminas das linhagens de RDEC (EPEC de coelho) e EPEC ou EHEC 
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humanas. Em um estudo recente, foram isoladas E. coli de fezes de cães 

das cidades de São Paulo e Campinas, sendo que as linhagens isoladas 

apresentavam diferentes subtipos de intimina característicos de cepas de 

EPEC  e EHEC (NAKAZATO et al., 2003). Com estes dados supomos que o 

contacto direto ou indireto com as fezes de animais que apresentam alguma 

bactéria que produza a lesão A/E possa induzir uma resposta de anticorpos 

em humanos sem produzir a doença. 

Beutin e cols. (1997) verificaram que aquelas infecções por EHEC e 

EPEC eae-positivas (gene que codifica a intimina) se encontra associado 

com crianças de baixa idade, mas que os isolados eae-negativo 

freqüentemente são isolados de adultos. Por outro lado os adultos estão 

mais expostos à EHEC provenientes de animais, comida contaminada e 

também do meio ambiente, sendo estas cepas negativas para intimina 

(HORNITZKY et al., 2002; MENG et al., 1998). Este fato explicaria a alta 

freqüência de infecções por EHEC eae-negativo em adultos numa parte da 

população da Alemanha em que doença grave como diarréia hemorrágica e 

HUS é mais freqüente  em pacientes jovens  (BEUTIN et al., 2004) 

Com a realização deste trabalho confirmamos a presença de 

anticorpos anti-EHEC O157:H7 e O111:H-, reativos com vários antígenos 

bacterianos como os componentes expostos na superfície das bactérias 

integras detectadas pelo ELISA, LPS O157 e LPS O111 também detectados 

por ELISA, e outras frações antigênicas e fatores de virulência detectados 

pelo IB. 

Estes anticorpos poderiam ser o resultado do contato do hospedeiro 

com bactérias da microbiota normal o com bactérias potencialmente 

patogênicas. 

Podemos levantar algumas hipóteses para explicar a origem dos 

anticorpos anti-EHEC em indivíduos saudáveis da nossa população: eles 

podem ser resultantes dos contato com bactérias não patogênicas do 

ambiente, de alimentos e de animais, e que apresentam semelhanças 

antigênicas com EHEC. Alternativamente eles podem ser resultado de uma 

imunidade cruzada com linhagens de EPEC típicas e atípicas, muito comuns 
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no nosso meio. Finalmente eles podem ser o resultado de contato com com 

linhagens de EHEC mesmo, que poderiam ser mais freqüentes do que 

imaginamos até agora. 

Seriam necessários estudos epidemiológicos de maior cobertura para 

aclarar estas questões. Caso seja confirmada uma maior freqüência de 

EHEC em nosso meio, poderíamos então avaliar se a freqüência de HC e 

HUS seria devido a imunidade cruzada com as outras E. coli.  



Conclusões 

 

52

 CONCLUSÕES 
 

 Adultos saudáveis da população da Grande São Paulo apresentam 

anticorpos séricos reativos com as bactérias EHEC O157:H7, EHEC 

O111:H- em níveis comparáveis aos anticorpos anti-EPEC O111:H-. 

 

 Existe uma correlação positiva entre os títulos de anticorpos reativos 

com as três bactérias. 

 

 Adultos saudáveis da população da nossa população apresentam 

anticorpos séricos anti-LPS O157 e O111, sendo que as 

concentrações de anticorpos IgM são significativamente mais altas do 

que IgG. 

 
 O repertório de anticorpos IgG anti-bactérias totais é mais 

diversificado do que IgM, para as três bactérias. 
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MEIO DE CULTURA PARA BACTÉRIAS 

Meio sólido para bactérias 
(Tryptic Soy Agar Oxoid CM131) 

Meio TSA desidratado       40g 

Água destilada        1000 mL 

Autoclavar por 15 minutos a 121
o
C, distribuir em placas de petri estéreis. 

 
Meio Líquido para bactérias (TSB) 
(Tryptic Soy Broth Difco 0370-17) 

Meio TSB desidratado       30 g 

Água destilada        1000 mL 

Autoclavar por 15 minutos a 121
o
C, distribuir em tubos ou frascos estéreis. 

 
Meio Líquido para bactérias (BHI)   
 (Brain and Heart Infusion Difco 0037-17) 

Meio BHI desidratado       37 g 

Água destilada        1000 mL 

Autoclavar por 15 minutos a 121
o
C, distribuir em tubos ou frascos estéreis. 

 

REAGENTES PARA ELISA 
 
Tampão carbonato bicarbonato 
Bicarbonato de sódio (ECIBRA 50-G7)   7,662 g 

Carbonato de sódio anidro (Synth C1010.01 AF) 0,923 g 

Água destilada q.s.p.     1000 mL 

Acertar o pH para 9,0. Guardar em geladeira. 

 

Tampão PBS pH 7.4 
Fosfato bibásico de sódio anidro (Synth F1033.01. AG) 17,91 g 

Cloreto de sódio (Merck 1.06404.1000)    8,8 g 

Água destilada q.s.p.      1000 mL 

Acertar o pH 7,4 com HCl 6N. 
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Tampão Para Bloqueio 
Leite em pó desnatado      5 g 

PBS 7,4 q.s.p.       100 mL 

 

Tampão Para Diluição das Amostras e do  Conjugado 
Leite em pó desnatado      5 g 

Cloreto de sódio (Reagen)      2 g 

Tween 20 (Sigma P 1379)      0,2 mL 

PBS 7,4        100 mL 

 

Tampão de Lavagem 
Tween 20 (Sigma P 1379)      0,5 mL 

PBS 7,4        1000 mL 

 

Tampão Citrato Fosfato 
Ácido cítrico (Reagen)      7,4 g 

Fosfato de sódio bibásico (Qeel)     9,9 g 

Água destilada q.s.p.      1000 mL 

Acertar o pH para 5,0. 

Separar em alíquotas de 100 mL e guardar congelado. 

 

Solução de Substrato com OPD 
O-Phenylenediamine Dihydrochloride (Sigma P 8287) 10 mg 

Tampão citrato fosfato      25 mL 

Perhydrol 30% (Merck 7209)     5 µL 
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REAGENTES PARA SDS-PAGE 
 

Solução de SDS 10% 
Sodium dodecyl sulfate (Sigma L-3771)     10 g 

Água destilada e desmineralizada q.s.p.    100 mL 

 

Solução de Acrilamida 30% 

Acrilamida (Plus one 17-1302-01)     30g  

N,N'-methylene-bis-acrylamide (Sigma M 7256)   0,8g 

Água destilada e desmineralizada q.s.p.    100mL  

Filtrar em papel de filtro Whatman e conservar em frasco escuro, a 40C. 

 

Tampão Tris-HCl pH 8,8 1,5M 
Trizma base (Sigma T 1503)      27,25g 

Água destilada e desmineralizada q.s.p.    150 mL 

Ajustar o pH para 8,8 com HCl 5M. 

 

Tampão Tris-HCl pH 6,8 0,5M 
Trizma base (Sigma T 1503)      6g 

Água (destilada e desmineralizada)     100 mL 

Ajustar o pH para 6,8 com HCl 5M. 

 

Solução D 
Trizma base (Sigma T 1503)      6,06g 

Solução de SDS 20%       2 mL 

Água destilada e desmineralizada q.s.p.    100 mL 

Ajustar o pH para 6,8 com HCl 6N. 

 

Solução de Persulfato de Amônio 
Persulfato de amônio (Bio – Rand 161-0700)    0,2g 

Água destilada e desmineralizada q.s.p.    2 mL 

Dividir em alíquotas de 100µL e guardar a -20
o
C. 
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Preparo Do Gel De Acrilamida a 12,5% 
 Montar um sanduíche de placas de vidro perfeitamente limpas e com 

os espaçadores bem ajustados, testando com água para verificar se não há 

vazamentos. Colocar o gel preparado na concentração desejada, segundo 

os exemplos da tabela, nesta ordem: 

 
Água bidestilada 3,33 mL 

Solução Acrilamida 30% 4,17 mL 

Tampão Tris-HCl 8,8 2 mL 

Glicerol 0,5 mL 

SDS 10% 100 µL 

Persulfato de Amônio 55 µL 

TEMED * 6 µL 

  
*TEMED= N,N,N',N'-tetra-methylethylenediamine (Sigma T-9281) 

 

 Após polimerização do gel de corrida, colocar gel de aplicação de 

amostra (Gel Stacking), preparado na proporção: 

 

Água bidestilada      3,75 mL 

Sol. Acrilamida 30%     630 µL 

Tampão Tris-HCl 6,8     630 µL 

SDS 10%       50 µL 

Persulfato de amônio     40 µL 

TEMED       5 µL 

 

Colocar cuidadosamente o pente, que será retirado após a polimerização, 

para aplicação das amostras e do padrão de peso molecular (Calibration kit 

for molecular weight determination, Pharmacia). 
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Tampão de Amostra 
Solução D       2,5 mL 

Solução de SDS 20%     2,5 mL 

Glicerol 99% (Synth G1005)    2,0 mL 

EDTA 0,1M (Merck 702121)    0,1 mL 

Água (destilada e desmineralizada) q.s.p.  18,5 mL 

 

Solução de Azul de Bromofenol  
Azul de bromofenol (Sigma B-5525)   2g 

Água destilada      100 mL 

 

Preparo da Amostra Bacteriana 
Amostra (conteúdo de proteínas)    200 mg 

β-mercaptoetanol (Sigma M 7157)   5 µL 

Solução de azul de bromofenol    2 µL 

Tampão de amostra q.s.p.     200 µL 

 

Preparo da Amostra  
Amostra (conteúdo de proteínas)    100 µg 

β-mercaptoetanol (Sigma M 7157)   5 µL 

Solução de azul de bromofenol    2 µL 

Tampão de amostra q.s.p.     100 µL 

 
Tampão de Corrida pH 8,3 (Sol. estoque, 5 vezes concentrado) 
Trizma base (Sigma T 1503)    15g 

L-Glicina (Ajinomoto)     72g 

Sodium dodecyl sulfate (Sigma L-3771)   5g 

Água destilada e desmineralizada q.s.p.  1000 mL 

Ajustar o pH para 8,3, guardar a 4
o
C.No momento do uso diluir 1:5 em água 

destilada. 
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Coloração com Coomassie  
 
Solução Fixadora 
Metanol (Merck 21566)     500 mL 

Ácido acético glacial (Reagen)    100 mL 

Água destilada e desmineralizada   400 mL 

 
Corante de Coomassie Blue 
Coomassie Brillant Blue R-250 (Sigma B 0149) 0,2g 

Solução fixadora      100 mL 

 
Solução Descorante 
Metanol (Merck 21566)     100 mL 

Ácido acético glacial (Synth 30310)   70 mL 

Água destilada e desmineralizada   830 mL 

 
Após a corrida eletroforética, desmontar o sanduíche de placas, retirar 

cuidadosamente  com uma espátula o gel de aplicação da amostra e colocar 

o gel de corrida em cuba de vidro contendo solução fixadora. Deixar em 

agitação por pelo menos 30 minutos. Retirar a solução fixadora, colocar o 

corante e deixar em agitação por pelo menos 30 minutos. Retirar o corante e 

colocar a solução descorante. Deixar em agitação, trocando várias vezes o 

descorante até clareamento do fundo e evidenciação das bandas. 

 

REAGENTES PARA “IMMUNOBLOTTING” 

Tampão de Transferência 
Trizma base (Sigma T 1503/10)    3,03 g 

Glicina (Ajinomoto)       14,41 g 

Metanol (Merck 21566)     200 mL 

Água destilada q.s.p.     1000 mL 
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Corante de Ponceau Para Nitrocelulose 
Ponceau S (C.I.27195)     0,5 g 

Ácido acético glacial (Synth 30310)   1 mL 

Água destilada q.s.p.     100 mL 
 

Tampão Tris-Salina 0,1M pH7,4 
Trizma base (Sigma T 1503/10)    24,20 g 

Cloreto de sódio (Merck 1.06404.1000)   29,22 g 

Água destilada q.s.p.     1000 mL 
**Acertar o pH para 7,4 com HCl 

 

Tampão Tris-Salina 0,01M pH7,4 
Tampão tris salina 0,1M     100 mL 

Água destilada q.s.p.     1000 mL 

 

Tampão de Bloqueio 
Tampão tris salina 0,01M     100 mL 

Leite em pó desnatado      5 g 

 

Tampão de Diluição de Amostras e Conjugado 
Tampão tris salina 0,01M     100 mL 

Leite em pó desnatado      10 g 

Tween 20 (Sigma P 1379)     0,05 mL 

 

Tampão de Lavagem 
Tampão tris salina 0,01M     1000 mL 

Tween 20 (Sigma P 1379)     1 mL 

 

Tampão Tris 0,05M 
Tampão tris salina 0,1M     250 mL 

Água destilada q.s.p.     1000 mL 
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Substrato com Diaminobenzidina  
3,3'-Diaminobenzidina (Sigma D 5637)   20 mg 

Tampão Tris 0,05M      40 mL 

Perhidrol 30% (am de liq 77)    100 µL 

 
 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 
 

• Aparelho de transferência , modelo “Semi-dry”, BioRad, USA. 

• Agitador basculante, modelo107, Ética Equipamentos Científicos, 

Brasil. 

• Centrífuga refrigerada de mesa para tubos tipo “Eppendorf”, modelo 

5804-R, Eppendorf. 

• Centrífuga refrigerada, modelo CR2082, Hitashi, Japan. 

• Equipamento para filtração de água, modelo Milli-Q, Millipore, USA. 

• Espectrofotômetro, modelo B382, Micronal, São Paulo, Brasil. 

• Estufa, modelo 4101, Nova Ética, São Paulo, Brasil. 

• Fluxo laminar, modelo VLFS12, Veco, Campinas, Brasil. 

• Fluxo laminar, modelo VLFS-09, Veco, Campinas, Brasil. 

• Frezzer -700C, modelo 8425 SB-E, Forma Scientific, Marietta, Ohio, 

USA. 

• Lavadora de placas de ELISA microphate auto washer El 404, modelo 

y, Labsystem, Finlândia. 

• Leitor de ELISA, Labsystem Multiskan MS, Labsystem, Finlândia. 

• Miniprotean e Power Supply, modelo 1000/500, BioRad, USA.  

 


