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RESUMO

Escherichia coli enteroagregativa (EAEC), destaca-se como um importante

patógeno emergente causador de diarréia persistente em países em

desenvolvimento e de diarréia aguda em países desenvolvidos. A grande

heterogeneidade dos fatores de virulência caracteriza esta categoria, porém não

foi estabelecido um marcador genético comum a todas as amostras de EAEC. O

padrão de adesão agregativa (AA) em células HEp-2 e HeLa é a forma de

caracterização e diagnóstico mais precisos desta categoria. Uma das toxinas

envolvidas na patogênese é Plasmid-encoded toxin (Pet) pertencente à classe das

proteínas autotransportadoras com características de uma serino protease

denominada SPATEs. Iniciou-se este estudo com a determinação do padrão de

adesão de 164 amostras EAEC, previamente caracterizadas como sonda

pCVD432 ou sonda AA positiva. Assim, 141 (86%) amostras, que apresentaram

padrão de adesão agregativo, foram caracterizadas como EAEC. Face aos

resultados obtidos, confirmou-se a baixa especificidade da sonda AA. A pesquisa

do gene pet, por meio de ensaio de PCR, resultou na positividade de 12 (8,5%)

amostras. Prosseguiu-se esse estudo com a padronização da reação de immuno

doto Utilizando-se 300 ~L do sobrenadante bacteriano, soro policlonal anti-Pet e o

conjugado nas diluições 1/50 e 1/2.500, respectivamente, resultados bastante

reprodutíveis foram obtidos. O método foi mais sensível que a detecção do gene

por PCR. Por esse ensaio, detectou-se a toxina Pet em 16 (11,3%) das 141

amostras EAEC. Nenhuma das amostras controle negativo foi reconhecida pelo

soro anti-Pet, assim como as amostras de E. coli produtoras das mais diversas

toxinas. Apesar da baixa prevalência de amostras de EAEC produtoras da toxina

Pet, neste estudo padronizou-se um método rápido, sensível, específico e de

baixo custo para pesquisa desta toxina mostrando o potencial diagnóstico deste

ensaio para uso em inquéritos epidemiológicos, o que poderá permitir determinar o

papel da Pet no desenvolvimento de diarréia aquosa.



SUMMARY

Enteroaggregative Escherichia coli (EAggEC) is an emerging diarrheal

pathogen, whose pathogenesis is thought to comprise colonization of the intestinal

mucosa with the release of secretogenic toxins. One of the toxin involved is the

plasmid-encoded toxin (Pet), which is secreted by the autotransporter mechanism

and belongs to a growing c1ass of Enterobacteriaceae autotransporter proteins.

Since the characteristic aggregative adherence pattern of EAggEC is associated

with the presence of a large plasmid called pCVD432, DNA probes and PCR

primers derived from this plasmid have been recommended as a screening method

for EAggEC in the clinicai laboratory. In this study 164 E. coli isolates positive for

the pCVD432 probe were tested for adherence to HEp-2 cells in which 141 isolates

showed aggregative pattern, 12 isolates from them amplify a 1037-bp DNA

fragment corresponding to pet gene by PCR. Using this samples we standardized

an immuno-dot assay for EAggEC detection through Pet toxin as target antigen.

300 ~I of bacterial supernatant were applied in a PVDF membrane, and using a

rabbit polyclonal sera anti-Pet the expression of the toxin by immuno-dot was in the

same isolates in which the gene was detected. Besides no negative controls

reacted with Pet antisera, in which we included 40 isolates with no virulence

markers for diarrheagenic E. coli and E. coli expressing toxins other than Pet. This

method proves to be rapid, sensitive, specific and low cost, demonstrating this

potential as diagnosis for Pet expression and its association with diarrhea.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Escherichia coli - generalidades

A diarréia é considerada um dos grandes problemas de saúde pública

mundial, com mais de dois milhões de mortes ocorridas a cada ano,

particularmente entre crianças abaixo de cinco anos de idade (CLARK et ai.,

2003). No Brasil, principalmente nas regiões norte e nordeste, a doença

diarréica representa grande causa de morbidade e mortalidade infantil. °
patógeno bacteriano mais comumente associado com formas endêmicas de

diarréia infantil é a Escherichia coli. Este patógeno tem sido implicado como

agente de diarréia desde 1920 (NATARO, KAPER, 1998).

E. coli, é um bacilo Gram negativo e anaeróbio facultativo, pertencente à

família Enterobacteriaceae. Tipicamente, este microrganismo coloniza ° trato

intestinal nas primeiras horas de vida, permanecendo em comensalismo,

porém, em hospedeiros debilitados ou imunossuprimidos, ou quando a

integridade da barreira intestinal é violada, mesmo as cepas de E. coli não

patogênicas podem causar infecção (NATARO, KAPER, 1998).

As infecções causadas por E. coli podem ser intestinais ou extra

intestinais. Três síndromes clínicas podem resultar de infecções por esse

patógeno, doença entérica, infecção do trato urinário (UTls) e sepsis (KAPER

et aI., 2004). As infecções do trato urinário são mais comumente causadas por

E. coli uropatogênica (UPEC) e as meningites e sepsis por E. coli associada à

meningite (MNEC). Cepas de E. coli patogênicas implicadas em infecções
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extra-intestinais tem sido recentemente chamadas de ExPEC (RUSSO,

JOHNSON,2000).

As amostras de E. col; associadas a gastroenterite são conhecidas como

E. coli diarreiogênicas, e suas categorias são diferenciadas de acordo com o

padrão de adesão às células epiteliais, os sorotipos O:H, as manifestações

clínicas da doença, os mecanismos de virulência e a epidemiologia (NATARO,

KAPER, 1998). Atualmente são reconhecidas seis categorias de E. coli

diarreiogênicas: E. coli enteropatogênica (EPEC), E. coli enterotoxigênica

(ETEC), E. coli enteroinvasora (EIEC), E. coli produtora da toxina de Shiga

(STEC), E. col; que adere difusamente em cultura de linhagens celulares

(OAEC) e E. coli enteroagregativa (EAEC).

1.2. Padrão de adesão a linhagens celulares

Em 1979, Cravioto e cols. demonstraram que amostras de EPEC

aderiam às células HEp-2, levando outros pesquisadores a analisarem

coleções bacteriológicas de E. col; provenientes de estudos de diarréia em

países em desenvolvimento por ensaios de adesão. SCALETSKY e cols.

(1984) mostraram que cepas de EPEC aderiam também às células HeLa, em

um fenótipo característico descrito como padrão de aderência localizada (AL),

caracterizado pela presença de clusters ou microcolônias. No entanto, muitas

cepas de E. col; que não pertenciam ao sorogrupo de EPEC aderiam também

às células HEp-2 em um padrão de adesão descrito como difuso (AO) onde as

bactérias se mostravam dispersas sobre toda a superfície celular.
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Em 1987, Nataro e cols. examinaram o padrão de adesão em

monocamadas de células HEp-2 de isolados de E. colí provenientes de fezes

de crianças de um estudo epidemiológico em Santiago do Chile. Face aos

resultados obtidos os autores subdividiram o fenótipo do padrão de adesão

difuso (AO) em duas categorias: agregativa e difusa.

No padrão de adesão agregativo (AA) as bactérias apresentam-se

aderidas umas às outras, tanto nas células epiteliais como nas lamínulas, numa

configuração lembrando tijolos empilhados, formando agregados heterogêneos

ou distribuindo-se em forma de cordões, segundo protocolo de interação

bactéria-célula HEp-2 descrito por Cravioto e cols. (1979). Dentro do padrão

de adesão agregativo típico (AAt) novos estudos demonstraram uma variação,

determinando padrão AA para lamínulas (AAcs) e padrão AA para células HEp

2 (AAcel) (PAUL et aI., 1994; GIOPPO et aI., 2000; SUZART et aI., 2001).

Deste modo, o termo EAEC é definido para cepas de E. colí que não

secretam as enterotoxinas termo-Iábil (LT) ou termo-estável (ST) elaboradas

por ETEC, e que aderem a células HEp-2 num padrão de adesão agregativo

(AA), abrangendo nesta definição clones patogênicos e não patogênicos.

Atualmente, os testes de adesão em células HeLa ou HEp-2 são utilizados para

o diagnóstico da categoria de EAEC, onde o padrão AA é característico para a

distinção desta categoria (NATARO, KAPER, 1998).
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1.4. Epidemiologia

As amostras de EAEC, desde que foram descritas em 1987, têm sido

associadas à diarréia persistente (> que 14 dias de duração) em crianças em

países em desenvolvimento (NATARO et aI., 1987; NATARO et aI., 1998;

OKEKE, NATARO, 2001) sendo implicadas em casos de diarréia aguda (~ 7

dias) e diarréia persistente ou crônica em viajantes em países desenvolvidos

(COHEN et aI., 1993; GASCON et aI., 1998). Também têm sido associadas à

diarréia em pacientes com AIDS (MAYER et aI., 1995) e em surtos de infecção

alimentar (ITOH et aI., 1997).

Diversos estudos epidemiológicos em países desenvolvidos ou em

desenvolvimento demonstram que a categoria EAEC, associada à doença

diarréica, pode ser considerada um patógeno emergente (NATARO et aI.,

1998). Nataro e cols. (1987) foram os primeiros a proporem patogenicidade à

EAEC, após detectarem com uma maior freqüência a presença desta cepa em

fezes de crianças com diarréia em comparação às crianças sadias.

A participação de cepas de EAEC em diversos surtos de diarréia em

adultos e crianças tem sido também relatada em países desenvolvidos como

Japão, Alemanha e Reino Unido (HUPPERTZ, 1997; ITOH et aI., 1997; SMITH

et aI., 1997). Alguns estudos em países em desenvolvimento encontraram

associação entre o isolamento de EAEC em fezes de crianças e adultos com

diarréia aguda (KIN et aI., 1989; HAIDER et aI., 1991; BOUZARI et aI., 1994;

PAUL et aI., 1994; GONZALES et aI., 1997).

Estudos recentes conduzidos na cidade de São Paulo por Scaletsky e

cols. (2002a) revelaram a associação de EAEC com diarréia aguda infantil,
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apresentando taxa de isolamento de 20% dos casos diarréicos e 3% de

isolamento dos casos controles (p<O,001). Rodrigues e cols. (2002) e

Fernandes-Filho e cols. (2003) nas cidades de Botucatu e de João Pessoa,

respectivamente, também demonstraram a associação de EAEC com diarréia

aguda infantil.

Fang e cols. (1995), em um estudo na cidade de Fortaleza, encontraram

associação de EAEC à diarréia persistente, sendo a freqüência deste patógeno

em 68% dos casos diarréicos e em 31% dos casos controles (p<0,01).

Porém, outros grupos não encontraram tal associação ao relatarem um

número considerável de portadores assintomáticos (GOMES et aI., 1989;

GOMES et ai., 1998). Estes dois estudos epidemiológicos sobre a etiologia da

diarréia aguda na cidade de São Paulo (GOMES et ai., 1989; GOMES et ai.,

1998), e um no Rio de Janeiro (ROSA et ai., 1998) não encontraram

associação de diarréia aguda infantil com a presença de EAEC.

Recentemente um outro estudo prospectivo realizado em dois centros

urbanos no nordeste do Brasil (SCALETSKY et ai., 2002b) relatou o isolamento

de EAEC em 16,9% dos casos diarréicos contra 16,4% dos casos controles

(p>0,5), não encontrando associação de diarréia aguda infantil à presença de

EAEC.

Em nenhum desses estudos epidemiológicos, a via precisa de

transmissão de EAEC foi estabelecida, embora a associação entre infecção e a

ingestão de alimentos ou água contaminada tenha sido sugerida (ITOH et ai.,

1997; MORAIS et aI., 1997; PAI et aI., 1997; SMITH et ai., 1997). Já foram

descritas amostras de EAEC isoladas de animais, tanto de material fecal como

de infecções extra-intestinais (SOUSA et aI., 1997; L1BERATORE et aI., 1999).
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Por outro lado, o papel desses animais como possível fonte de contaminação

para humanos ainda não foi pesquisado.

1.5. Manifestações e características clínicas

As características clínicas da diarréia causada por EAEC são bem

definidas em surtos, casos esporádicos e em voluntários. A doença típica é

manifestada por uma diarréia aquosa, com muco e secretória, com baixa febre

e pouco ou sem vômitos, porém a diarréia sanguinolenta foi relatada em alguns

casos (NATARO, KAPER, 1998).

Em voluntários infectados com cepa 042 de EAEC, a diarréia foi com

muco, de baixo volume e sem presença de sangue oculto ou leucócitos fecais e

todos os pacientes permaneceram sem febre (NATARO et aI., 1995).

Caracteristicamente, as cepas de EAEC produzem uma acentuada secreção

de muco no epitélio, com um emaranhado de bactérias em formação de

biofilme, o que parece ter relação com a capacidade de EAEC causar diarréia

persistente (NATARO, KAPER, 1998) e já foi demonstrado que a fímbria tipo I

participa na formação deste biofilme (MOREIRA et ai., 2003).

Embora a maioria dos casos diarréicos se resolva em uma a duas

semanas, uma proporção persiste com a doença por mais tempo (LIMA et aI.,

2000). Esta capacidade de persistência pode estar relacionada a uma demora

no reparo da mucosa lesada, devido à desnutrição e outros comprometimentos

do hospedeiro (NATARO et ai., 1998).

Independente da presença de diarréia a colonização por EAEC pode

levar à desnutrição do hospedeiro devido a uma demanda metabólica
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exacerbada após a inflamação intestinal; devido a formação de uma barreira de

muco impossibilitando a absorção de nutrientes pela adesão intensa da

bactéria e/ou aos danos à mucosa ocasionados por citotoxinas. Associada à

ocorrência do retardo do crescimento infantil, essa categoria passa a

desempenhar um papel ainda maior em doenças humanas principalmente em

países em desenvolvimento (NATARO et aI., 1998).

1.6. Mecanismos de virulência

Na infecção por EAEC, vários fatores de virulência e características das

lesões histopatológicas já foram descritos, porém sua patogênese ainda não é

bem entendida (NATARO, KAPER, 1998). A patogenicidade de EAEC tem

sido investigada usando-se vários modelos animais. Em intestinos de ratos e

coelhos, a EAEC causa alteração histopatológica significante, caracterizada

pelo encurtamento das vilosidades intestinais e necrose hemorrágica na

extremidade dos vilos, e uma suave resposta inflamatória com edema e

infiltrado mononuclear (VIAL et aI., 1988).

Hicks e cols. (1996), demonstraram os efeitos citotóxicos de EAEC in

vitra, ao observar a esfoliação dos enterócitos e o envolvimento de uma cepa

de EAEC com muco em formação de biofilme através da cultura de órgão

usando biópsia de espécime intestinal de criança. Nataro e cols. (1996),

usando a cepa de EAEC 042, também observaram os efeitos citotóxicos desta

cepa através do cultivo de células T84 (células de carcinoma de intestino

humano). Em modelo de células T84 a citotoxicidade induzida por EAEC foi

demonstrada pela formação de vesículas nas microvilosidades da membrana
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seguida de morte e esfoliação celular. Este efeito pode ser ainda

acompanhado da formação de vacúolos e separação do núcleo do citoplasma

circulante. Em ambos os sistemas de cultivo utilizados nos dois estudos,

cultura de órgão e de células T84, o efeito citotóxico requeria a presença de

genes localizados no plasmídio de 65-MDa.

Diversos autores associaram o padrão AA de cepas de EAEC à

expressão de adesinas fimbriais ou não fimbriais. Protótipos de cepas de

EAEC aderem a células HEp-2 e à mucosa intestinal por estruturas fimbriais

chamadas ªggregative ªdherence [imbriae (AAFs) (NATARO et aI., 1994;

CZECZULlN et aI., 1997), que são relacionadas às adesinas da família Dr

(SAVARINO et aI., 1994).

Na cepa 17-2 de EAEC o fenótipo AA está associado à presença de um

plasmídio de 60 MOa (pAA1) que codifica uma fímbria, descrita como uma

estrutura de feixes frouxos, designada ªggregative ªdherence [imbriae I (AAF/I)

(NATARO et aI., 1992 e CZECZULlN et aI., 1997). Por outro lado, Czeczulin e

cols. (1997) mostraram que o fenótipo AA da cepa 042 de EAEC é codificado

pelo plasmídio AA, mas que a adesão agregativa é devida à presença de uma

estrutura fimbrial que é geneticamente, fenotipicamente e morfologicamente

distinta da AAF/I, expressa pela cepa 17-2, assim chamada de AAFIII.

Os genes responsáveis pela biogênese da AAFII estão organizados em

um operon denominado agg do plasmídio pAA1 (NATARO et aI., 1993). Os

genes envolvidos na biogênese fimbrial são: gene aggA que codifica a pilina,

aggB que codifica uma proteína críptica, aggC que codifica o usher, aggD que

codifica a chaperonina e o aggR que é o ativador transcricional dos genes da

biogênese da fímbria (SAVARINO et aI., 1994; CZECZULlN et aI., 1997).
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Os determinantes genéticos de AAF/II estão localizados em duas

regiões não contíguas do plasmídio de 65 MOa (pAA2) denominada cluster aaf,

sendo também composto por cinco genes (aatA, aatB, aatC, aatO e aggR)

responsáveis pela biogênese AAFIII. (ELIAS et aI., 1999). O gene aatA codifica

a pilina, aatB codifica uma proteína críptica, aafC codifica o usher, aafO codifica

a chaperonina e o aggR é o ativador transcricional dos genes da biogênese da

fímbria (ELIAS et aI., 1999).

Ao contrário das fímbrias AAFII e AAFIII, que formam feixes, a nova

estrutura fimbrial designada AAF/III foi observada como filamentos individuais.

A região que compreende os genes responsáveis pela biogênese de AAF/III é

denominada de operon agg-3, sendo constituída pelos genes agg-3A, agg-3B,

agg-3C, agg-30 (BERNIER et aI., 2002).

Essas fímbrias são responsáveis pela aderência em tecidos da mucosa,

sendo, consequentemente candidatas a fator de colonização intestinal humano.

Estudos epidemiológicos envolvendo EAEC, associam a regulação AggR com

doenças diarréicas. A presença de genes associados com a regulação de

AggR é fator preditivo do aumento significante da concentração de IL-S e IL-1

em pacientes com diarréia causada por EAEC (JIANG et aI., 2002).

Kaper e cols. (2004) sugerem que o termo EAEC típica seja reservado

às cepas que carregam AggR e pelo menos um subgrupo de genes regulados

por AggR (para a qual a tradicional sonda de EAEC é um marcador adequado)

e que o termo EAEC atípica possa ser usado para cepas que não apresentam

o regulador AggR.

Adesinas não fimbriais ou proteínas de membrana externa (OMPs)

apresentando entre 30 e 50 KOa, associadas ao padrão AA têm sido
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evidenciadas em diversas amostras de EAEC pertencentes a distintos

sorotipos (DEBROY et ai., 1995; WAI et ai., 1996). Monteiro-Netto e cols.

(2003) associaram a capacidade de adesão à cepa de EAEC do sorotipo

0111: H12 a uma OMP denominada de proteína agregativa 58 ou Ap58, que

adere e aglutina hemácias de bovinos e carneiros. Anticorpos anti-Ap58

inibiram a capacidade de adesão desta cepa e a presença do gene ap58 está

presente somente em cepas aderentes do sorotipo 0111 :H12 (MONTEIRO

NETTO et ai., 2003).

Recentemente foi descrita uma proteína chamada dispersina que parece

relacionar-se com os efeitos agregativos da adesina AAF, facilitando talvez, o

espalhamento bacteriano sobre a superfície da mucosa ou penetração na

camada da mucosa (SHEIKH et aI., 2002). Uma estrutura adicional de

superfície que está potencialmente envolvida em causas de inflamação é a

flagelina, uma proteína de EAEC que induz a liberação de IL-8. A liberação

dessa citocina pode estimular a transmigração de neutrófilos através do

epitélio, podendo ser levado para o tecido íntegro e secreção de fluidos

(STEINER et ai., 2000).

1.7. Toxinas

O envolvimento de toxinas na infecção causada por EAEC tem sido

sugerido pela freqüente manifestação de diarréia aquosa (SAVARINO et aI.,

1996). Algumas cepas de EAEC produzem um peptídeo de baixo peso

molecular chamado "EAEC heat-stable enterotoxin 1" (EAST1) que é distinto da

toxina ST (termo-estável) de ETEC, tanto geneticamente como
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imunologicamente (SAVARINO et aI., 1996; SAVARINO et aI., 1993). Savarino

e cols. (1991), atribuíram à EAST1 os efeitos de aumento na diferença de

potencial (PO) e corrente de curto circuito (Isc) da mucosa intestinal do coelho

em modelo de Câmara de Ussing, usando filtrados da cepa 17-2 de EAEC. Em

1996, o mesmo grupo determinou a distribuição e prevalência do gene que

codifica a EAST1, em um grupo seleto de bactérias enteropatogênicas, através

da hibridização de colônia e correlacionaram o genótipo EAST1 com a

expressão de atividade enterotóxica, ao examinarem cepas de EAEC, EHEC e

EPEC (SAVARINO et aI., 1996).

Alguns autores relataram que a cepa 17-2 de EAEC provoca o

descolamento da monocamada celular de cultura de tecidos. Essa cepa

também causa lise em hemácias de carneiro em placas de ágar sangue a 5%,

suplementado com CaCI2 (10 mM), a 37° C após 3 horas de cultivo. A

capacidade de descolamento da monocamada celular foi associada à presença

de uma a-hemolisina (GOMES et ai., 1995).

Em autópsias de íleo de crianças que morreram, num hospital mexicano

em decorrência de dois surtQ~ de diarréia persistente associados à EAEC,

foram observadas lesões necróticas (ESLAVA et a/., 1993) e no sobrenadante

dessas amostras foram encontradas duas proteínas de alto peso molecular de

108 e 116 kOa, que foram capazes de provocar acúmulo de fluido e lesões

necróticas e hemorrágicas em alça ligada de intestino de rato. Estas proteínas

foram predominantemente reconhecidas no sobrenadante das cepas dos

surtos e no soro dos pacientes infectados. Esta enterotoxina foi denominada

de Plasmid !ncoded !oxin (Pet).
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Pet é uma proteína de 104 kOa codificada pelo gene pet, o qual está

localizado no plasmídio de virulência de 65 MOa da cepa 042 de EAEC. Essa

toxina foi caracterizada como um membro da família das proteínas

autotransportadoras com características de uma serino protease denominada

SPATEs (serine pratease autotransporlers of Enterobacteriaceae). A classe

das autotransportadoras é caracterizada pela presença de um domínio C

terminal conservado formando um poro na membrana externa da bactéria,

através da qual a proteína madura é transportada (HENOERSON, NATARO,

2001; NAVARRO-GARCIA et aI., 1999).

Navarro-Garcia e cols. (1998) sugeriram que esta proteína é capaz de

provocar aumento da corrente de curto circuito (lse) e diminuição da resistência

elétrica, com danos nas células do epitélio, em tecido de jejuno de rato

montado em Câmara de Ussing. Acompanhados a estes efeitos de danos na

mucosa, o aumento da produção de muco, a esfoliação celular e os abscessos

crípticos também foram observados.

As alterações provocadas por Pet no citoesqueleto de células HEp-2 e

HT29 cultivadas in vitra, sem comprometimento da viabilidade celular,

mostraram-se dependentes da atividade da serino protease. Estes efeitos

citopáticos e enterotóxicos mostraram-se inibidos pelo fenil metil sulfonil

fluoreto (PMSF) e podem ser observados após duas horas de exposição da

toxina às células HEp-2 e HT29, de forma irreversível, quando incubadas à

temperatura de 37°C (NAVARRO-GARCIA et ai., 1999). Porém, a capacidade

de inibição pode ser demonstrada à temperatura de 4°C, indicando assim, que

a atividade catalítica pode ser termo dependente (NAVARRO-GARCIA et aI.,

2000).
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Navarro-Garcia e cols. (2000) mostraram que os efeitos citotóxicos de

Pet parecem ser devido à capacidade de internalização da toxina na célula

eucariótica através de um sistema vesicular. Além disso, Pet é capaz de clivar

a espectrina e fodrina in vitra, pois, células intoxicadas com Pet apresentavam

uma redistribuição e condensação da espectrina no citoesqueleto da

membrana (VILLASECA et ai., 2000). Esses estudos recentes demonstraram

um sítio de ação intracelular de Pet e a importância do trânsito dessa toxina

dentro da célula epitelial (SUl et ai, 2003).

A diarréia secretória, particularmente em pacientes com doença entérica

causada por EAEC, é consistente com a atividade enterotóxica induzida por

Pet. Estudos epidemiológicos têm fortemente induzido a hipótese de que

somente cepas de EAEC produtoras de Pet são capazes de induzir diarréia

(ESLAVA et aI., 1998).

Além de Pet, Henderson e cols. (1999) descreveram na amostra

protótipo de EAEC (042), uma proteína extracelular denominada Pratein

lnvolved in Qolonization (Pic). Essa proteína secretada é capaz de degradar a

mucina, conferir à bactéria a capacidade de resistir à atividade bactericida do

soro, aglutinar hemácias de rato in vitra. Esta toxina também possui alta

homologia com proteínas autotransportadoras (RAJAKUMAR et ai., 1997).

Esses achados sugerem que Pic pode ser uma proteína multifatorial envolvida

na patogênese entérica de EAEC (HENDERSON et ai., (1999).
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1.8. Métodos de detecção e diagnóstico de EAEC

Após o isolamento e identificação da E. eoli nas fezes do paciente, o

ensaio de adesão às células HEp-2 ou HeLa mostrando o padrão AA,

caracterizado pelas bactérias que se apresentam aderidas às células ou

lamínulas numa configuração que lembra tijolos empilhados, constitui o teste

referência e o diagnóstico definitivo de EAEC. Porém, diversos testes

alternativos ao de adesão têm sido descritos e avaliados (NATARO, KAPER,

1998).

Baudry e cols. (1990) padronizaram uma sonda genética para

diagnóstico da categoria, a qual consiste de um fragmento críptico de 1 Kb do

plasmídio presente na amostra 17-2 (sorotipo 03:H2), conhecido como sonda

AA ou sonda pCVD432 (sonda EAEC), sendo sua especificidade e

sensibilidade variável de acordo com diversos grupos de estudo (BAUDRY et

a/., 1990; DEBROY et a/., 1994; FANG et aI., 1995; GOMES et a/., 1998).

Embora, Debroy e cols. (1994) tenham padronizado uma outra sonda

genética (pVAP), que mostrou ser mais sensível (93%) que a sonda AA (70%)

na avaliação de amostras de EAEC no Brasil, México, Chile e índia. A sonda

AA padronizada por Baudry e cols. (1990) continua sendo, no entanto,

amplamente utilizada para detecção de EAEC em estudos epidemiológicos

(FARUQUE et a/., 1992; GIOPPO et a/., 2000; GOMES et a/., 1998).

Ensaios de PCR utilizando genes marcadores de virulência de EAEC,

como os genes plasmidiais astA, pet, aggA, aggC, aafA, aafC, aggR, she, aap

shf e os genes cromossomais irp2 e pie, têm sido amplamente utilizados em

inquéritos epidemiológicos por diferentes grupos (CZECZULlN et a/., 1997;
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ELIAS et aI., 1999; GIOPPO et aI., 2000; MONTEIRO-NETTO et aI., 1999;

SAVARINO etal., 1994; YAMAMOTO etal.,1997).

Recentemente, Cema e cols. (2003) desenvolveram um novo método de

detecção de EAEC pelo multiplex peR, através da identificação de três genes

plasmidiais aap, aggR e sonda AA. A caracterização molecular de EAEC por

este método mostrou ter uma maior sensibilidade do que a sonda genética.

Albert e cols. (1993) mostraram que amostras de EAEC, sonda AA

positiva, cultivadas em caldo Müeler-Hinton apresentavam um fenótipo

característico de formação de uma película na superfície do tubo de cultivo.

Esta película demonstra a capacidade da EAEC em formar biofilme e este

fenótipo pode ser facilmente visualizado através da coloração por Giemsa

(NATARO, KAPER, 1998).

Devido ao fato de ser considerada um patógeno emergente, não estão

claros os mecanismos de patogenicidade e os fatores de virulência que

diferenciam as amostras de EAEC isoladas de casos diarréicos e as isoladas

de casos controles, no entanto, as evidências para o envolvimento de Pet na

diarréia aquosa apontam para...9ue esta toxina seja um dos principais fatores na

patogênese desta infecção. Além disto, a ausência de técnicas sensíveis,

específicas, rápidas e de baixo custo para detecção de amostras de EAEC

produtoras da toxina Pet levou ao desenvolvimento deste trabalho.

Dentre as técnicas de detecção, destaca-se o ensaio de immuno-dot,

também conhecido como dot-ELlSA, dot-blotting assay, onde pequenas

quantidades de amostras são aplicadas em membranas de nitrocelulose ou de

difluoreto de polivinilideno (PVDF). Este ensaio foi desenvolvido por Hawkes e

cols (1982), que verificaram que o teste poderia ser aplicado a uma série de
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antígenos, diversos autores testaram e obtiveram excelentes resultados com

proteínas solúveis, ácidos nucléicos, membranas, organelas, fungos,

protozoários, bactérias e vírus.

Sendo assim, surgiu o objetivo deste trabalho que foi a obtenção de

anticorpos anti-Pet para a padronização de um immuno-dof como método de

detecção rápida da toxina Pet.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Amostras bacterianas

Foram estudadas 164 amostras de Escherichía colí enteroagregativa

(EAEC), caracterizadas como reativas à sonda EAEC (BAUDRY et ai., 1990).

Estas amostras foram avaliadas quanto ao seu sorotipo na Seção de

Bacteriologia do Instituto Adolfo Lutz.

40 amostras bacterianas, que não apresentaram nenhum dos fatores de

virulência para E. colí diarreiogênicas, foram escolhidas aleatoriamente como

amostras negativas, provenientes da coleção de culturas da Profl Assoe. ora

Marina Baquerizo Martinez (Universidade de São Paulo - FCF, Departamento

de Análises Clínicas e Toxicológicas, Laboratório de Microbiologia). Outras oito

amostras de E. colí que expressam as mais diversas toxinas também foram

avaliadas, e estas, foram provenientes da coleção de culturas bacterianas do

Laboratório Especial de Microbiologia do Instituto Butantan (Tabela 1).

As amostras de E. colí utilizadas como controles dos diferentes ensaios

e procedimentos estão descritas na tabela 1.
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Tabela 1. Amostras protótipos de E. calí e plasmídio vetor utilizados como controles.

Amostras Categoria Características Sorotipo Referência

042 EAEC Protótipo para expressão da toxina Pet e 044:H18 Nataro et ai.• 1985

de adesão agregativa

C1845 DAEC Protótipo de adesão difusa 075H Bilge et ai., 1989

ICB34 EPEC Protótipo de adesão localizada 055:H6 Martinez et aI., 1999

HB101 E. cal; Hibrido de E. cal; K-12 com E. coli B Boyer et ai.• 1969

pCEFN1 E. coli Portadora do fragmento de 3,9 Kb obtido

HB101 do plasmídio da amostra 042 inserido em Eslava et ai., 1998

uma E. coli, e expressa a toxina Pet

94 DAEC Expressão de Sat Sousa et ai.• 2002

138 DAEC Expressão de Sat Sousa et ai.• 2002

C7-88 EHEC Expressão de Stx-1 0157:H7 Bacterioteca do Prot.

Luiz R. Trabulsi

C1520-77 EHEC Expressão de Stx-2 0157:H7 Bacterioteca do Prot.

Luiz R. Trabulsi

3321-4 ETEC Expressão de ST 0153:H45 Gomes et ai., 1991

21089 ETEC Expressão de LT-I OR Girão et aI., 2001

40T ETEC Expressão de LT-I e ST-I OR Bacterioteca do Prot.

Luiz R. Trabulsi

H10407 ETEC Expressão de LT-I, ST-I e EatA 078:H11 Evans et ai., 1975

3.2. Obtenção, semipurificação e expressão da toxina Pet

Para a obtenção da toxina Pet, o clone pCEFN1 (ESLAVA et ai., 1998)

foi cultivado em 100 mL de caldo Lúria Bertani (LB) acrescido de ampicilina (50

Ilg/mL) e IPTG (Isopropil P-D-Tiogalactopiranoside) à concentração final de 1

mM, por 24 horas a 37°C, sob agitação constante de 200 rpm. A cultura foi

centrifugada por 15 min a 8.200 x 9 e o sobrenadante obtido foi filtrado em

membranas de 0,22 11m (Millex™ GP, Millipore, Bedford, MA) e concentrado

pela passagem em filtros com corte de 50-kDa (UItrafree, Millipore, Bedford,

MA).
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As frações protéicas obtidas foram dosadas pelo método de Bradford

(BRADFORD, 1976). Para preparar esta fração protéica seguiu-se o protocolo

descrito em 1985 por Navarro-Garcia e cols., com ligeiras modificações. A

pureza desta preparação foi monitorada por SDS/PAGE usando gel de

poliacrilamida a 10%, que após a corrida eletroforética foi corado com

Coomassie blue R-250 (Sigma, St. Luis, MO). Como padrão de peso molecular

utilizou-se os marcadores de 212 a 53 kDa (Amhersham Pharmacia Biotech).

À toxina semipurificada foi armazenada a -20°C até o momento de uso.

3.3. Teste de adesão em células HEp-2

O teste foi realizado conforme metodologia descrita por Cravioto e cols.

(1979) com algumas modificações, utilizando-se camadas semiconfluentes de

células HEp-2.

As células HEp-2 foram cultivadas a 37°C, sob atmosfera de 5% de CO2,

em garrafas estéreis de poliestireno apropriadas para cultivo (Nunc Inc.,

Dinamarca) contendo Meio de Eagle modificado (MEM Sigma-Aldrich Química

Brasil Uda) acrescido de soro fetal bovino (SFB) a 10% e antibiótico (penicilina

10.000 UI/mL e estreptomicina 10 mg/mL), denominado MEM completo.

Para realização do repique para microplacas de poliestireno de 24

câmaras (Corning Costar Corporation, EUA), o meio de cultivo (MEM completo)

foi desprezado e a monocamada celular foi lavada uma vez com PBS a 0,1 M,

pH 7,4 (NaC1136mM, KCI 2,7 mM, Na2HP04 8,1 mM, KH2P04 1,5 mM) estéril,

este foi desprezado e as células foram descoladas da garrafa utilizando-se

raspador de células e recuperadas com 5 mL de meio de cultura. Utilizou-se
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uma alíquota de 1,5 mL de suspensão contendo cerca de 1,0 x 105 células por

mL em cada câmara, contendo uma lamínula de 13 mm de diâmetro. As

placas foram incubadas em estufa a 37°C, sob atmosfera de 5% de C02, por 48

h para obtenção de uma monocamada celular sub-confluente.

Para realização do teste de adesão, inicialmente, o meio de cultivo

(MEM completo) foi desprezado e a monocamada celular foi lavada cinco

vezes com PBS a 0,1 M, pH 7,4, estéril. Em seguida adicionou-se 1,0 mL de

MEMcontendo 2% de SFB e 2% de O-manose. Posteriormente, 30 JlL do

crescimento bacteriano obtido em meio TSB incubado por 16 h, foi inoculado

nas câmaras da placa e esta incubada a 37°C por 3 h. Após este período, o

meio foi então retirado, e os orifícios da placa lavados 5 vezes com PBS pH 7,4

estéril. Após fixação com metanol durante 30 min, as células foram coradas

com May Grünwald, na diluição de 1:2, em tampão Sõrensen durante 10 min e,

em seguida corou-se com Giemsa, na diluição de 1:3, no mesmo tampão,

durante 20 mino A placa foi lavada em água corrente, as lamínulas foram secas

à temperatura ambiente, montadas e coladas sobre lâminas de vidro para

serem observadas ao microscópio óptico comum, utilizando-se objetiva de

100X.

Os testes foram realizados em duplicata, e as amostras que não

apresentaram um padrão de adesão definido após o período de 3 h, foram

novamente avaliadas seguindo um protocolo de maneira semelhante à descrita

acima, incluindo-se após as lavagens com PBS pH 7,4 estéril a adição de 1 mL

de MEM contendo 2% de SFB e 2% de O-manose e incubação a 37°C por um

período adicional de 3 h de contato bactéria-célula (teste de 6 h). Foram
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utilizados como controles do teste de adesão as amostras 042 (adesão

agregativa), C1845 (adesão difusa) e ICB34 (adesão localizada).

3.4. Reação em cadeia da polimerase

A detecção do gene pet, que codifica a toxina Pet, foi realizada pela

técnica da reação em cadeia da polimerase (PCR), com os seguintes

iniciadores [Integrated ONA Technologies, Inc (lOT)] e condições de

amplificação:

Tamanho

Gene Proteína iniciadores Seqüência dos primers fragmento Ciclo de Referencia

amplificado amplificação

pet Pet (plasmid 5'·3' GTG TTT CM CCA GGT TCA ACA 1 min 94°C, 1 Gioppo et aI., 2000

encoded toxin) 5'·3' CCT TCA CCA ATI TIA TGC AGT 1037 pb min 50°C, 90 seg com ligeiras

72°C (30 ciclos) modificações

As soluções de reação foram compostas por dNTP 400 mM, Buffer 10X:

2,0 ).lL, MgCI2 5 mM, Iniciador F: 0,4 ~lM, Iniciador R: 0,4 ).lM, Taq DNA

polimerase 2 unidades, lisado bacteriano 2,0 ).lL e a água bidestilada estéril

para complemento dos 20 ).lL de reação final. Os lisados bacterianos foram

obtidos por meio da retirada de três colônias bacterianas de uma cultura prévia

em ágar Lúria-Bertani (LB), ressuspensas em 300 ~lL de água bidestilada

estéril e fervidas por 10 min, com posterior tratamento de choque térmico.

Após o uso, os lisados foram mantidos a -20oC, para posteriores utilizações.

A reação foi realizada nas condições acima descritas em termociclador

(Gene Amp PCR System 2400, Applied Biosystems). Ao final de cada reação,

uma alíquota de 10 ).lL foi submetida à eletroforese em gel de agarose a 1% em
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tampão TBE O,5x (Tris-Borato 45mM, EDTA 1 mM) juntamente com um padrão

de peso molecular conhecido (1 Kb DNA Ladder - InvitrogenTM), misturados a

uma solução tampão (azul de bromofenol 0,25%, xileno cianol 0,25%, glicerol

30%), por cerca de 45 min a 100 volts. O gel foi corado com brometo de etídio

(0,5 I-tg/mL) e posteriormente fotografado.

3.5. Obtenção de anticorpos policlonais

3.5.1. Imunização de coelhos

Coelhos (Nova Zelândia) de 60-65 dias de idade foram imunizados

utilizando-se a proteína Pet semipurificada. Previamente à imunização os

sangues dos coelhos foram coletados para obtenção dos soros pré-imunes. O

protocolo de imunização consistiu em uma primeira dose de 1 mL contendo

400 I-tg do antígeno na presença de adjuvante completo de Freund (Sigma)

(v/v), por via subcutânea, seguida de injeções nas mesmas concentrações, na

presença de adjuvante incompleto de Freund no 21°, 31° e 41° dias, sendo a

sangria de prova realizada no 50° dia. O sangue foi coletado por punção

cardíaca, o soro separado por centrifugação, e a titulação realizada por ELISA,

utilizando a Pet semipurificada como antígeno (ENGVALL, PERLMANN, 1971).

Os soros assim obtidos foram estocados a -20°C.
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3.5.2. Absorção do antissoro

o soro anti Pet foi absorvido utilizando-se E. coli K12, uma amostra

HB101 (híbrido de E. coli K12 mais E. co/i B). A amostra HB101 foi crescida

em meio LB, a 37°C, sob agitação constante de 200 rpm por 18h, e

centrifugada a 1.500 x g por 20 min a 4°C. O sedimento foi ressuspenso em 14

mL de solução tampão de salina-fosfato 0,01 M pH 7,2 (PBS) e essa

suspensão foi dividida em alíquotas de 1 mL em tubos tipo eppendorf. Os

tubos foram centrifugados, os sobrenadantes descartados e os sedimentos

mantidos a -20°C. Cerca de 1,5 mL de anti-soro anti-Pet foram

homogeneizados com o sedimento e mantidos sob agitação por 2 horas à

temperatura ambiente. Em seguida, foram incubados de 16 a 18 horas, sob

agitação, a 4°C. Posteriormente, essa mistura foi centrifugada e o sedimento

descartado. O anti-soro absorvido foi mantido a -20° C até o momento de uso.

3.5.3. Titulação do soro anti-Pet

Uma placa de ELISA (NUNC, Polysorp, Denmark) foi incubada por 16 a

18 h a 4°C com a proteína Pet semipurificada diluída em tampão

carbonato/bicarbonato 0,05 M, pH 9,6 na concentração de 200 /-lg/mL. Após

três lavagens com PBS Tween 20 0,05% (solução de lavagem), por 5 min, a

placa foi bloqueada usando-se BSA a 3% por 1 hora. Em seguida, a placa foi

lavada três vezes com solução de lavagem por 5 min, e incubada com

diferentes diluições do soro anti-Pet: 1/100, 1/200, 1/400, 1/800, 1/1.600,

1/3.200, 1/6.400 e 1/12.800 por 1 hora, seguida de 3 lavagens com solução de
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lavagem, por 5 mino A placa foi, então, incubada com soro anti-coelho,

produzido em cabra conjugado à peroxidase (1/10.000) por 1 hora, e a reação

foi revelada com solução cromógena de orto-fenilenodiamino (OPO) 0,5

mg/mL, contendo peróxido de hidrogênio (H20 2). A leitura foi realizada a 492

nm em ELISA Multiskan (Labsystems). Titulou-se também os soros pré-imunes

dos coelhos, obtidos no dia Oda imunização, a fim de descartar a possibilidade

de existência de anticorpos IgG anti-Pet existentes anteriormente à imunização.

3.6. Immuno-dot

3.6.1. Padronização do immuno-dot

As amostras de E. coli 042 e HB101, utilizadas como controles positivo e

negativo, respectivamente, foram crescidas em meio TSB, a 37°C, sob agitação

constante de 200 rpm, de 16 a 18 horas. Os crescimentos bacterianos foram

centrifugados a 1.500 x g por 20 min e os sobrenadantes imediatamente

separados. Volumes de 200.jJ,L, 300 IlL, 400 IlL, e 500 IlL de sobrenadantes

foram aplicados a vácuo sobre a membrana de difluoreto de polivinilideno

(PVOF) (Immobilon, Millipore, Bedford, MA) previamente tratada (30 seg com

metanol, lavagem com água destilada e 2 min em tampão Tris 0,025 M, glicina

0,19 M e metanol a 20%), com o auxílio do sistema S/of B/of Fi/trafion

Manifolds, Pharmacia®. Após a aplicação do sobrenadante, a membrana foi

bloqueada com solução tampão de BSA a 3% em PBS tween 20 0,05% por 30

mino Após o bloqueio, a membrana foi lavada duas vezes com água destilada

por 5 min, sob agitação, e incubada com as diluições de 1/50 e 1/100 do soro
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anti-Pet absorvido (policlonal), seguida da incubação com diferentes diluições

do soro anti-coelho, produzido em cabra, conjugado à peroxidase (conjugado)

de 1/2.500, 1/5.000 e 1/10.000.

Após esta padronização os soros pré-imunes dos coelhos foram

submetidos a ensaio de immuno-dot para descartar a existência de anticorpos

IgG anti-Pet, anteriormente à imunização, que pudessem reconhecer a amostra

controle positivo do teste.

3.6.2. Meios de cultura para efeitos das condições nutricionais na

produção de Pet por EAEC

As amostras de E. colí 042 e HB101 foram semeadas em 3 mL dos

meios M9 com glicose, M9 com lactose, Caldo Lúria-Bertani (LB), Triptic Soy

Broth (TSB) e Caldo Penassay. A composição destes meios está na tabela 2.

As amostras bacterianas foram incubadas a 37°C por 18 horas.

Posteriormente, 500 IlL desses cultivos foram adicionados a 50 mL de cada

meio e incubados sob agitação constante de 300 rpm a 37°C. Até 5 horas de

incubação, alíquotas de 1 mL do cultivo foram retiradas, em condições

assépticas, com intervalo de 30 min e a DO medida a 600 nm. Após a 5a hora

de incubação, o procedimento obedeceu ao intervalo de 1 hora até completar a

8a hora de cultivo marcada pela fase estacionária. As alíquotas retiradas para

leitura da DO foram imediatamente centrifugadas a 1.500 x g por 20 min a 4°C.

Os sobrenadantes foram submetidos a ensaios de immuno-dot.
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3.6.3. Desenvolvimento do ensaio de immuno-dot

As amostras bacterianas foram crescidas em meio TSB da seguinte

maneira: fez-se um pré-inóculo em meio TSB, a 37°C, sob agitação constante

de 150 rpm por 18 horas. 30 flL deste crescimento foi adicionado a 3 mL de

TSB e o crescimento deu-se a 37°C, sob agitação constante de 300 rpm por 4

horas. Os sobrenadantes bacterianos foram obtidos por centrifugação a 1.500

x g por 20 mino O volume de 300 flL de sobrenadante foi aplicado a vácuo

sobre a membrana de PVDF previamente tratada como descrita no item 3.6.1.

Após a aplicação do sobrenadante a membrana foi bloqueada com solução

tampão de BSA a 3% em PBS Tween 20 0,05% por 30 mino Após o bloqueio a

membrana foi lavada duas vezes com água destilada por 5 min, sob agitação.

A membrana foi incubada com o soro anti-Pet absorvido, na diluição de 1/50,
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por 1 hora, sob agitação. Posteriormente, a membrana foi lavada 3 vezes com

solução de lavagem por 5 min, sob agitação. Em seguida, a membrana foi

incubada com soro anti-coelho produzido em cabra conjugado à peroxidase

(conjugado) diluído a 1/2.500 por 30 min, sob agitação, e após este período

novamente lavada 3 vezes com solução de lavagem e mais 3 vezes com água

destilada, por 5 min, sob agitação. A reação foi revelada com 4 cloro-a-naftol

(3 mg/mL) na presença de H20 2 . A reação foi interrompida com água

destilada.
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4.2. Teste de adesão em células HEp-2

As amostras bacterianas utilizadas no presente estudo foram

previamente avaliadas através da hibridização de colônias com a sonda

genética pCVD432, na Escola Paulista de Medicina, caracterizando-as como

amostras sonda EAEC positiva. Essas amostras foram avaliadas no ensaio de

adesão de 3 horas e aquelas que apresentaram resultados indefinidos para

padrão AA, padrão este definido como tijolos empilhados, porque não aderiram

ou aderiram com pouca eficiência ou provocaram descolamento celular, foram

re-testadas em ensaio de adesão de 6 horas.

Dentre as 164 amostras avaliadas neste estudo quanto ao padrão de

adesão (Figura 2), 117 (71,4%) apresentaram o padrão agregativo (AA) no

teste de 3 horas, 24 (14,6%) apresentaram padrão AA no teste de 6 horas, 20

(12,2%) não aderiram e 3 (1,8%) apresentaram padrão de adesão localizado

(AL). Desta forma, 141 amostras (86%) selecionadas para este estudo foram

confirmadas como pertencentes à categoria EAEC.
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4.5. Padronização do immuno-dot

As amostras de E. colí 042 e HB101, utilizadas como controles positivo e

negativo, respectivamente, foram crescidas em meio TSB a 37°C, sob agitação

constante de 200 rpm por 18 horas. Os crescimentos bacterianos foram

centrifugados a 1.500 x g por 20 min e os sobrenadantes imediatamente

separados. Por este ensaio ficou demonstrado que o volume de 300 IlL de

sobrenadante, e as diluições do soro anti-Pet absorvido de 1/50 e do soro anti

coelho produzido em cabra conjugado à peroxidase (conjugado) de 1/2.500

mostraram-se ideais em relação a reatividade do soro po/iclonal anti-Pet com a

toxina Pet expressa no sobrenadante bacteriano, sendo assim utilizadas como

critério de padronização neste estudo, conforme figura 5. Para utilizar o soro

polic/onal anti-Pet foi necessário apenas um procedimento de absorção do

soro anti Pet, isto foi determinado pela ausência de reação cruzada do anti

soro com as amostras não produtoras de Pet.

O soro pré-imune foi submetido aos mesmos ensaios de padronização

do ímmuno-dof e o resultado obtido foi a não reatividade deste soro com a

toxina Pet expressa no sobrenadante bacteriano do controle positivo,

descartando assim, a possibilidade do animal ter produzido anticorpos anti-Pet

anterior à imunização.
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4.6. Meios de cultura para efeitos das condições nutricionais na produção

de Pet por EAEC

Sabe-se que a expressão de toxinas é variável de acordo com o meio

em que a bactéria é cultivada, por este motivo cresceu-se as bactérias 042 e

HB101 em diferentes meios de cultura (Tabela 2) antes do desenvolvimento

dos ensaios de immuno-dof. Pode-se afirmar que existem diferenças no

crescimento bacteriano e esta diferença pode ser dependente do meio utilizado

(Figura 6). E este crescimento é semelhante tanto para amostra 042 (Figura

6A) como para amostra HB101 (Figura 68). No entanto, Pet foi melhor

expressa quando a bactéria 042 foi crescida no meio de TSB. Porém, o LB

mostrou-se um bom meio de cultivo, permitindo uma expressão mais precoce

da toxina a partir de 2h30min e esta permaneceu nos mesmos níveis até

quando o cultivo bacteriano atingiu a fase estacionária. Por outro lado, a

expressão de Pet em TSB foi homogênea no período entre 3h30min a 8h

(Figura 7).
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I

I

Figura 8. Ensaio representativo de um dos experimentos de immuno-dot.

Amostras positivas (042, 40A5, 90AS, 91A4, 91A5, 91A7, 215A2) 300 IlL dos
sobrenadantes das amostras bacterianas foram aplicados sobre a membrana de PVDF e
esta foi reagida com o soro de coelho anti-Pet (1/50) e o soro de cabra anti~lho

conjugado a peroxidase (1/2.S00). A reação foi revelada com 4-cloro a-naftol + H20 2.
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Figura 9. Distribuição das amostras bacterianas de acordo com o seu sorotipo.

A. Amostras provenientes de casos diarréicos (destaque as amostras do sorotipo
ONT:H-, ONT:H9, ONT:H28, 092:H33. 099:H4, 0106:H-, 0112:H reconhecidas por
immuno-dot pelo soro anti-pet). B. Amostras provenientes de casos controles (destaque
a amostra do sorotipo 0126:H2 reconhecidas por immuno-dot pelo soro anti-pet).
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Tabela 3. Distribuição das amostras de EAEC de acordo com os sorotipos, com o
padrão de adesão agregativo de 3 e 6 horas, de ensaios de PCR e Immnuno-dot para
a pesquisa do gene pet e da expressão da toxina Pet, respectivamente. Valores
expressos entre parênteses referem-se às amostras de casos controles.

Teste de adesão 3 horas Teste de adesão 6 horas

Sorotipo PCR+ PCR- PCR - PCR+ PCR-

Immuno-dot + Immuno-dot + Immuno-dot - Immuno-dot + Immuno-dot -

ONTH 7/19 1/19 (10/19) 1/19

ONT:H7 1/1

ONT:H9 1/1

ONT:H10 6/6

ONT:H18 4/6 2/6

ONT:H25 (1/1 )

ONT:H27 212

ONT:H28 2/2

ONT:H49 2/2

03:H2 19/21 2/21

011:H18 1/1

015:H18 5/9 417

039;H49 2/8 6/8

065H 2/2

076:H33 4/5 1/5

077:H18 1/1

078H 4/4

078:H10 3/3

086:H11 111

086:H18 1/1

091H (10/10)

092:H33 2/4 2/4

099:H4 1/7 6/7

099:H7 2/2

099:H17 4/5 1/5

0104:H4 5/5

0106H 1/1

0112H 1/1

0125:H9 1/1

0126:H2 (1/2) (1/2)

0128:H35 2/3 1/3

0153:H2 2/2

OR:HNT 1/1

NR 1/1

(NT) - não tipável; (R) - rugosa; (NR) - não realizado

\01EC~ ,
; B \ Bl , f rtnacéu\'Ca~

Ciêncla5 a
faculdade de, de São paulo

Uni\le l5\dade
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pesquisadores sobre a baixa especificidade da sonda EAEC (BAUDRY et aI.,

1990; DEBROY et aI., 1994; FANG et aI., 1995; GOMES et aI., 1998),

ressaltando-se a restrição do uso de somente a técnica da sonda AA para

identificação de EAEC.

Após a determinação do padrão de adesão AA de toda a amostragem,

prosseguiu-se com o objetivo deste trabalho que foi a obtenção de anticorpos

policlonais para a padronização de imunoensaio para detecção de amostras de

E. colí diarreiogênicas produtoras da toxina Pet. Fez-se necessária a

semipurificação desta toxina para a imunização dos animais e subsequente

obtenção destes anticorpos.

O protocolo de semipurificação de Pet utilizado foi o descrito por

Navarro-Garcia e cols (1998), com ligeiras modificações. O clone pCEFN1 foi

induzido com IPTG com o objetivo de se obter uma maior expressão da toxina

Pet (ESLAVA et aI., 1998). Esta foi semipurificada a partir do sobrenadante, e

utilizada na imunização de coelhos Nova Zelândia.

A toxina Pet gerou anticorpos policlonais específicos. Esta

especificidade foi demonstrada na reação de immuno-dat pela ausência de

reação cruzada do antissoro com o sobrenadante das amostras do grupo

controle negativo.

Para o desenvolvimento do ensaio de immuno-dat foi necessário

determinar-se inicialmente o volume de sobrenadante do cultivo bacteriano, os

títulos do soro anti-Pet obtido em coelho e o soro anti-coelho conjugado à

peroxidase. A padronização do immuno-dat foi feita por titulação em bloco

ensaiando-se diluições do soro anti-Pet com diluições do conjugado e como

antígeno volumes de sobrenadante de cultura de E. cali 042 e HB101. Este

BIBLIOTECA.
Faculdade de Ciências Farmacêutica

Universidade de Sáo F.w\
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ensaio mostrou-se extremamente reprodutível quando utilizou-se 300 I-tL do

sobrenadante bacteriano, soro anti-Pet e o conjugado nas diluições de 1/50 e

1/2.500, respectivamente.

Seguida à padronização do ensaio de immuno-dot deu-se início ao teste

de toda a amostragem deste estudo, 141 amostras EAEC previamente

determinadas pelo padrão de adesão AA mais 40 amostras não pertencentes a

nenhuma das categorias de E. colí que causam diarréias, e mais oito amostras

de E. coli produtoras das mais diversas toxinas, usando o sobrenadante de

crescimento bacteriano de 18 horas de cultivo após uma agitação constante de

200 rpm. Das 141 amostras EAEC padrão AA, em 16 (11,3%) a toxina Pet foi

detectada, 15 (10,6%) referem-se a amostras provenientes de casos diarréicos

e 1 (4,3%) de caso controle. Nenhuma das amostras pertencentes ao controle

negativo foi reconhecida pelo soro anti-Pet.

Porém, o fato da proteína Pet ser caracterizada como membro da família

das proteínas autotransportadoras, com a presença de um conservado domínio

C terminal através da qual a proteína madura é transportada e liberada para o

sobrenadante do meio de cultivo (HENDERSON, NATARO, 2001; NAVARRO

GARCIA et aI., 1999), nos motivou a pesquisar qual a melhor fase relativa à

curva de crescimento bacteriano para o ótimo de expressão desta toxina, bem

como verificar se o soro reagiria cruzadamente com outras toxinas secretadas

por amostras de E. coli.

As amostras de ETEC, produtoras de toxinas LT, ST alteram importantes

mensageiros intracelulares como AMPc, GMPc e cálcio, respectivamente. A

toxina LT produzida por ETEC apresenta homologia com a toxina colérica

expressa por Vibrio cholerae. Os genes que codificam LT (elt ou etx) estão
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albergados no plasmídio que também contém genes que codificam ST ou

CFAs nestas bactérias. Também foi descrito recentemente uma proteína

autotransportadora de ETEC, ETEC auto transporter A (EatA) que parece

funcionar como um fator de virulência (PATEL et ai., 2004).

As cepas de E. colí produtoras da toxina de Shiga podem expressar Stx1

e/ou Stx2. Stx1 produzida por STEC é idêntica à toxina de Shiga elaborada por

Shígella dysenteríae, estas toxinas atuam na inibição da síntese protéica. Por

outro lado, Secreted Autotransported toxin (Sat) é uma proteína

autotransportadora, sendo encontrada em amostras de UPEC e DAEC (KAPER

et ai., 2004).

Assim, testou-se sobrenadante de amostras bacterianas de ETEC,

STEC e DAEC. Os resultados negativos para estas toxinas comprovaram a

especificidade do soro anti-Pet obtido, mostrando que ele não reage

cruzadamente com outras toxinas de E. colí que não a própria Pet.

Mas restava uma dúvida em relação ao meio de cultura em que a toxina

fosse melhor expressa, por este motivo testou-se diferentes meios de cultivo e

diferentes tempos de incubação em relação à curva de crescimento bacteriano.

Para isso, a bactéria foi submetida a uma agitação constante de 300 rpm com o

objetivo de acelerar o crescimento bacteriano e as leituras das DO nos

diferentes tempos de incubação foram medidos, estabelecendo-se assim, os

pontos relativos à curva de crescimento bacteriano que melhor expressasse a

toxina.

Pode-se observar algumas variações de crescimento bacteriano da cepa

042 nos diferentes meios, onde esta atinge a fase estacionária mais precoce

(5horas) em meio LB, enquanto que para os outros meios esta fase foi atingida
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numa variação de tempo entre 7 e 8 horas de cultivo. O fato da amostra

controle negativa, HB101 também apresentar curvas de crescimento

semelhantes à amostra 042, e não apresentar reatividade ao soro anti-Pet

reforça a especificidade deste imuno-reagente (Figura 6 e 7).

Por outro lado, Pet foi melhor expressa em meio TSB numa variação

entre 3h30min e 8 horas de cultivo, destacando-se também a expressão em

meio LB de forma mais precoce, a partir de 2h30min a 5 horas de cultivo.

Quanto aos requerimentos nutricionais, mostrou-se que a ausência de

fonte de carboidrato (meio LB), como provimento de fonte rápida de energia,

pode ser suprida pela presença de hidrolisado protéico, cuja proteína é cindida

por ácidos e enzimas originando aminoácidos e peptídeos que são utilizados

pelas bactérias para prover o carbono e nitrogênio necessários ao metabolismo

bacteriano.

Optou por utilizar o tempo de 4 horas para o crescimento bacteriano com

agitação constante de 300 rpm e o meio de TSB como um meio de cultura

utilizado na rotina laboratorial, disponível comercialmente e de fácil preparação,

como critérios estabelecidos para a execução do desenvolvimento do ensaio

de immuno-dot.

A partir da definição dos critérios de melhor meio de cultivo e tempo de

incubação associados à padronização do ensaio de immuno-dot onde se

definiu o volume do sobrenadante do crescimento bacteriano (300 flL) e títulos

de soro anti Pet (1/50) e conjugado (1/2.500), novamente toda a amostragem

deste estudo foi submetida a teste para definição da sensibilidade,

especificidade e reprodutibilidade deste ensaio.
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Os resultados obtidos, quanto à positividade, foram exatamente os

mesmos encontrados quando se utilizou o sobrenadante do crescimento

bacteriano de 18 horas de cultivo numa agitação constante de 200 rpm, porém,

quando se utilizou sobrenadantes com 4 horas de cultivo a 300 rpm obteve-se

melhor sinal de expressão.

Embora a toxina Pet seja expressa numa diversidade de tempo de

cultivo, da fase logarítmica à fase estacionária, vale a pena salientar que a

proposta de utilização de um sobrenadante de crescimento bacteriano de 4

horas de cultivo a uma agitação constante de 300 rpm, além de ser o melhor

momento para expressão, e a escolha de um meio de cultivo disponível

comercialmente e de fácil preparo nos fez ganhar tempo na execução deste

teste.

Além da pesquisa da expressão da toxina Pet, o gene pet também foi

pesquisado pela técnica de PCR. O ensaio de PCR foi realizado seguindo-se

basicamente o protocolo descrito por Gioppo e cals. (2002), no entanto fez-se

necessário determinar-se através de um gradiente de temperatura qual a ideal

para a hibridização utilizando-se os iniciadores descritos por estes autores. Os

experimentos foram mais reprodutíveis quando se utilizou 50°C ao invés de 52°

C. Das 141 amostras que apresentaram padrão de adesão agregativo pelo

ensaio de adesão, 12 (8,5%) amostras o gene pet foi detectado. Destas, 11

(9,3%) referem-se a amostras provenientes de casos diarréicos e 1 (4,3%) de

caso controle.

Observou-se que das 16 (11,3%) amostras que expressaram a toxina

Pet em apenas 12 (8,5%) amostras detectou-se o gene pet. Estes dados

sugerem que a seqüência dos iniciadores utilizada não possui uma boa
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sensibilidade ou a seqüência de genes responsáveis pela expressão de Pet

apresenta diferenças significativas. Estes resultados confirmam os resultados

obtidos por Bellini (2001), que por immunoblofting observou que as amostras

que foram reconhecidas pelo soro de coelho anti-Pet não apresentavam o gene

para a toxina pet.

Embora Eslava e cols (1998) sugerissem que somente cepas produtoras

de Pet são capazes de induzir diarréia, neste estudo determinou-se a baixa

prevalência desta toxina. Porém, a associação do encontro desta toxina em

casos controles não foi ainda estabelecida por dados estatísticos.

Os resultados da sorotipagem das amostras caracterizadas pelo padrão

AA fornecidos para este estudo foram agrupados na intenção de se estabelecer

a associação entre alguns sorotipos com as amostras de EAEC produtoras de
:f
~&, Pet (tabela 3). Face aos resultados obtidos com este agrupamento, observou-
.....

se também a existência de alguns antígenos H conservados entre diferentes

sorogrupos (015:H18, 086:H18, 076:H33, 092:H33), como já observados por

0rskov e cols (1990) em cepas de EPEC e Nataro, Kaper (1998) em EAEC,

assim como a existência de um grande número de amostras não tipáveis

quanto ao antígeno O (VIAL et aI., 1988) e de amostras imóveis ou não tipáveis

pelo Ag H (NATARO, KAPER, 1998; OKEKE, NATARO, 2001).

O sorotipo 044:H18 o qual caracteriza a cepa 042 utilizada neste estudo

como protótipo da produção de Pet não foi encontrado em nenhuma destas

amostras mostrando a baixa prevalência deste sorotipo em nosso meio, porém

o sorotipo 03:H2 que caracteriza a cepa 17-2 de EAEC foi o sorotipo mais

encontrado.

/' BIBLIOTECA
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Também foi observado nas amostras de EAEC, utilizadas neste estudo,

uma grande diversidade de sorotipos. No entanto, algumas amostras de EAEC

descritas pertencem a sorogrupos comumente encontrados em amostras de

EPEC: 086 e 0128. Neste caso, há diversas evidências epidemiológicas de

que estas amostras estejam associadas à diarréia infantil.

Das 16 amostras caracterizadas pela expressão de Pet, sete foram

caracterizadas como sorotipo ONT:H-, duas como sorotipo ONT:H28, uma

como sorotipo ONT:H9, duas como sorotipo 092:H33, uma como sorotipo

099:H4, uma como sorotipo 0106:H-, uma como sorotipo 0112:H- e uma

correspondente ao grupo controle como sorotipo 0126:H2, não sendo

observada associação entre sorotipo e expressão da toxina Pet.

Para melhor entender a transmissão e fatores de risco da EAEC, fazem

se necessários a descrição e estudos de surtos de diarréia que a envolvem. A

habilidade para se fazer isso dependerá do desenvolvimento de testes

diagnósticos que possam ser usados como ferramenta de identificação na

rotina laboratorial.

A técnica de immuno-dot utilizada em diferentes sistemas biológicos na

detecção tanto de antígenos como de anticorpos tem se mostrado

extremamente sensível e específica. Na detecção de diferentes

enteropatógenos, Boccatto e cols. (1997) utilizando soros polivalentes

comercialmente disponíveis observaram um bom índice de concordância entre

a técnica de dot-ELlSA e a cultura bacteriológica.

Na detecção de intimina em amostras de E. coli enteropatogênica

(EPEC) e E. coli enterohemorrágica (EHEC) o ensaio de immuno-dot foi
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