
		

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

 
 
 

ANA CAROLINA ALVES FELICIANO DE SOUSA SANTOS 
 
 
 

Sensibilização a tropomiosinas de diferentes invertebrados em 
pacientes com asma e/ou rinite: investigação de reatividade 

cruzada IgE 
 
 
 

 
 
 
 

Ribeirão Preto 
2019 



		

ANA CAROLINA ALVES FELICIANO DE SOUSA SANTOS 
 

 
 
 
 

Sensibilização a tropomiosinas de diferentes invertebrados em 
pacientes com asma e/ou rinite: investigação de reatividade 

cruzada IgE 
Versão corrigida 

A versão original encontra-se disponível tanto na Biblioteca da Unidade que aloja o 
Programa, quanto na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP (BDTD). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ribeirão Preto 
2019 

Tese apresentada à Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo para 
obtenção do título de Doutor em Ciências Médicas  
Área de concentração: Clínica Médica – Investigação 
Biomédica  
 
 
 
 
 
 
Orientadora: Prof. Dra. Luisa Karla de Paula Arruda 



		

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer 

meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada 

a fonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 
 

 
 

 

 

  

 
Sousa-Santos, Ana Carolina Alves Feliciano 
 
Sensibilização a tropomiosinas de diferentes invertebrados em pacientes 

com asma e/ou rinite: investigação de reatividade cruzada IgE. Ribeirão Preto, 
2019  

 
45p. : il. ;30 cm 
 
Tese de Doutorado apresentada à Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto/USP – Área de concentração: Ciências Médicas 
 
Orientadora: Arruda, Luisa Karla de Paula 
 
1. Asma,  2. IgE, 3. Ascaris lumbricoides, 4. Tropomiosina, 5. Baratas 
 



		

FOLHA DE APROVAÇÃO 
 

Ana Carolina Alves Feliciano de Sousa Santos 

 

Sensibilização a tropomiosinas de diferentes invertebrados em pacientes com asma 

e/ou rinite: investigação de reatividade cruzada IgE 

 

 

 

 
 
Aprovado em: 

 
Banca Examinadora 

 
Prof. Dr.: ___________________________________________________________  

Instituição:______________________________Assinatura: ___________________  

 

Prof. Dr.: ___________________________________________________________  

Instituição:______________________________Assinatura: ___________________  

 

Prof. Dr.: ___________________________________________________________  

Instituição:______________________________Assinatura: ___________________  

 

Prof. Dr.: ___________________________________________________________  

Instituição:______________________________Assinatura: ___________________  

 

Prof. Dr.: ___________________________________________________________  

Instituição:______________________________Assinatura: ___________________  

Tese apresentada à Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 
para obtenção do título de Doutor em Ciências 
Médicas  
Área de concentração: Clínica Médica – 
Investigação Biomédica  
 
 
 
 
 
 



		

AGRADECIMENTOS 
 

A Deus por me proteger e me mostrar Seu amor em todos os dias da minha 
vida. 

A minha mãe, pai, irmão e irmã pelo apoio e exemplo. 

Ao meu esposo William, pelo amor a nossa família. 

Aos meus filhos, João Pedro e Mariana, razão da minha vida. 

Aos meus familiares e amigos que de perto ou longe estão presentes na minha 
jornada. 

À Dra Luisa Karla Arruda, pela oportunidade de fazer parte de sua equipe, 
por ter me orientado, pela confiança, pelo apoio, pelo estímulo acadêmico, e pelo 
exemplo que é na minha jornada como médica e como pessoa. 

Aos médicos e amigos do Ambulatório de Alergia do Hospital das Clínicas de 
Ribeirão Preto. 

Aos pacientes por participarem da pesquisa e por depositaram confiança e 
esperança em nosso projeto em busca de melhor diagnóstico e melhor tratamento e que 
acima de tudo me ensinaram a ser uma pessoa melhor. 

À Keity Souza pela grande contribuição nos experimentos laboratoriais. 

Ao amigo Gil Bardini Alves pela ajuda nos experimentos e na elaboração do 
trabalho. 

“O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior - Brasil ( CAPES ) – Código de Financiamento 001” 

 

 

  



		

 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Não sei se a vida é curta ou longa para nós, 
mas sei que nada do que vivemos tem sentido, 
se não tocarmos o coração das pessoas. 

Muitas vezes basta ser: colo que acolhe, 
braço que envolve, palavra que conforta, 
silencio que respeita, alegria que contagia, 
lágrima que corre, olhar que acaricia, 
desejo que sacia, amor que promove. 

E isso não é coisa de outro mundo, 
é o que dá sentido à vida. 
É o que faz com que ela não seja nem curta, 
nem longa demais, mas que seja intensa, 
verdadeira, pura enquanto durar. 

Feliz aquele que transfere o que sabe 
e aprende o que ensina” 

Cora Coralina 

 
  



		

RESUMO 
 

SOUSA-SANTOS, A.C.A.F. Sensibilização a tropomiosinas de diferentes 
invertebrados em pacientes com asma e/ou rinite: investigação de reatividade 
cruzada IgE. 2019. 45f. Tese (Doutorado)- Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 
 
Resumo: A relação entre parasitoses intestinais, alergia e asma ainda não está 
completamente conhecida. Diversos estudos tem identificado infecções por A. 
lumbricoides como fator de risco para asma e alergia.  O presente trabalho visou 
investigar o perfil de reatividade IgE a tropomiosina de diferentes fontes, e por 
diferentes métodos,  e avaliar a relevância clínica de nova estratégia para o 
diagnóstico de alergia, através do ImmunoCAP-ISAC, uma vez que tropomiosinas são 
pan-alérgenos em invertebrados, incluindo baratas, ácaros, camarão, outros 
crustáceos e moluscos, Ascaris lumbricoides e outros parasitas. Tropomiosinas 
induzem resposta IgE que está associada a reatividade cruzada imunológica. Além 
disso, foi avaliado se a estratégia de diagnóstico por microarray  pode melhorar o 
diagnóstico de alergia a baratas, pois a sensibilização a tropomiosina de barata ocorre 
em 50% a 62% dos casos, indicando que a identificação de outros alérgenos é 
necessária para melhorar o  diagnóstico de alergia a barata entre pacientes com asma 
e/ou rinite. Métodos: Avaliamos 40 pacientes alérgicos a barata com asma e/ou rinite 
e 10 indivíduos controles não alérgicos. Foram realizados testes cutâneos com 
extratos comerciais de aeroalérgenos e tropomiosinas recombinantes de A. 
lumbricoides e barata P. americana (rPer a 7), além de medidas de IgE específica 
para tropomiosinas de A. lumbricoides e P. americana (rPer a 7) por ELISA. O 
diagnóstico de alergia por componentes foi feito por técnica de microarray, através do 
ImmunoCAP-ISAC; avaliamos IgE para tropomiosinas presentes nesse painel de 
componentes nBla g 7, tropomiosina natural da barata B. germanica e rAni s 3, 
tropomiosina recombinante do parasita A. simplex, que apresentam 96-97% de 
identidade de sequencia com tropomiosinas de barata Per a 7 e de A. lumbricoides 
Asc l 3, respectivamente. Avaliamos também IgE para componentes de barata rBla g 
1, rBla g 2, e rBla g 5. Resultados: Avaliação da resposta IgE para tropomiosinas de 
Ascaris e barata mostrou excelente concordância por métodos in vivo e in vitro. Essa 
possível reatividade cruzada IgE em pacientes sem evidência de infecção parasitária, 
nos permite formular a hipótese de que em nosso meio, o contato com parasitas cedo 
na infância, poderia induzir sensibilização IgE a tropomiosina, e a exposição, ainda 
durante a infância, a tropomiosinas de outras fontes, como ácaros e baratas, por via 
inalatória, poderia levar ao desenvolvimento de doenças alérgicas como asma e rinite 
e/ou potencializar o efeito da resposta a estes aeroalérgenos. A maioria (55%) dos 
pacientes apresentou positividade para o alérgeno rBla g 7 (tropomiosina) de barata. 
Apenas 3 pacientes foram positivos para os outros alérgenos recombinantes de 
barata, indicando que a estratégia de diagnóstico por componentes mostrou valor 
adicional limitado, quando comparado aos métodos de teste cutâneo e IgE específica 
para barata, para investigar alergia a barata. 
 
 
Palavras-chave: Asma, IgE, Ascaris lumbricoides, tropomiosina, baratas 
  



		

ABSTRACT 
 

SOUSA-SANTOS, A.C.A.F. Sensitization to tropomyosins from different 
invertebrates in patients with asthma and/or rhinitis: investigation of IgE cross-
reactivity. 2019. 45p. Thesis (Doctorate)- Ribeirão Preto Medical School, University of  
São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 
 
Background: The relationship of intestinal parasitosis, allergy and asthma is not 
completely known. Several studies have identified Ascaris lumbricoides infections as 
a risk factor for asthma and allergy. The present work aimed to investigate the IgE 
reactivity profile to tropomyosin from different sources, and by different methods, and 
to evaluate the clinical relevance of a new strategy for the diagnosis of allergy through 
ImmunoCAP-ISAC, since tropomyosins are pan-allergens in invertebrates, including 
cockroaches, mites, shrimp, other crustaceans and mollusks, A. lumbricoides and 
other parasites. Tropomyosins induce IgE response and are associated with 
immunological cross reactivity. In addition, it was evaluated whether the microarray 
diagnostic strategy can improve the diagnosis of cockroach allergy, as cockroach 
tropomyosin sensitization occurs in 50% to 62% of cases, indicating that identification 
of other allergens is necessary to improve diagnosis of cockroach allergy among 
patients with asthma and/or rhinitis. Methods: We evaluated 40 cockroach allergic 
patients with asthma and/or rhinitis and 10 non-allergic control subjects. Skin tests 
were carried out with commercial extracts of airborne allergens, and measurements of 
IgE to A. lumbricoides and cockroach Periplaneta americana (rPer to 7) tropomyosins 
were carried out by ELISA. IgE antibodies to tropomyosins from Blattella germanica 
(Bla g 7, 96% identity to Per a 7) and Anisakis simplex (Ani s 3, 97% identity to A. 
lumbricoides tropomyosin) were assessed by Immuno Solid-phase Allergen Chip 
(ImmunoCAP-ISAC). We also evaluated IgE to the cockroach components rBla g 1, 
rBla g 2, and rBla g 5. Results: Evaluation of IgE response to Ascaris and cockroach 
tropomyosins showed excellent agreement by in vivo and in vitro methods. This 
possible IgE cross-reactivity in patients with no evidence of parasitic infection allows 
us to hypothesize that in our area, contact with parasites early in childhood could 
induce tropomyosin IgE sensitization and exposure to tropomyosins from other 
sources, such as mites and cockroaches, by inhalation, even during childhood, could 
lead to the development of allergic diseases such as asthma and rhinitis and/or to 
potentiate the effect of response to these aeroallergens. Most (55%) patients were 
positive presented IgE response to the cockroach rBla g 7 (tropomyosin) allergen. Only 
3 patients were positive to the other recombinant cockroach allergens, indicating that 
the component diagnostic strategy showed limited additional value when compared to 
cockroach-specific IgE and skin test methods to investigate cockroach allergy. 
 
 
Keywords: Asthma, IgE, Ascaris lumbricoides, Tropomyosin, Cockroaches. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A Organização Mundial de Saúde estima que 300 milhões de pessoas sofrem 

de asma no mundo, e que tem ocorrido aumento progressivo  do número de pacientes 

com a doença nas últimas décadas, principalmente em países desenvolvidos. A 

prevalência de asma é de 10-15% em crianças e 7-8% em adultos, mas varia em 

diferentes países (GINA, 2019). No Brasil, a prevalência de asma em crianças e 

adolescentes aproxima-se de 20% e é elevada em todas as regiões do país (SOLÉ et 

al., 2001). A rinite alérgica é uma doença também muito prevalente, acometendo entre 

10 a 40% das pessoas no mundo (BOUSQUET et al., 2001; BROZEK et al., 2017) e 

no Brasil estima-se uma prevalência de 12,8 a 18% entre crianças e adolescentes 

(SOLÉ et al., 2017). 

Em países tropicais, a infecção crônica por helmintos, assim como a presença 

de poliparasitismo, está presente em zonas rurais, enquanto que em áreas urbanas 

são mais frequentes as infecções intermitentes. Ascaris lumbricoides e Trichuris 

trichiura são parasitas frequentemente encontrados (CARABALLO et al., 2016).  

A relação entre parasitoses intestinais, alergia e asma ainda não está 

completamente conhecida. Diversos estudos tem identificado infecções por A. 

lumbricoides como fator de risco para asma e alergia.  A resposta IgE para alérgenos 

de Ascaris é mais frequente e elevada em pacientes asmáticos sensibilizados a ácaros 

(CARABALLO et al., 2016). 

Infecções por helmintos podem induzir resposta imunológica do tipo 2, e as 

mais estudadas são as infecções pelas espécies Schistosoma, Ascaris, Filariae e 

Necator. Os possíveis mecanismos pelos quais as infecções por helmintos levam ao 

aumento da resposta alérgica incluem: indução de resposta IgE específica com 

reatividade cruzada a alérgenos;  aumento da produção de IgE específica para 

alérgenos de parasitas; persistência de clones de linfócitos T e B por reinfecções; e 

exposição constante ao alérgeno (CARABALLO et al., 2016). 

O tipo de parasitose está relacionado com diferentes respostas e influencia o 

desenvolvimento de asma. A infecção por Ascaris tem sido associada a aumento de 

risco para asma enquanto que a infecção por Ancilostoma tem sido associada a 

proteção, e infecções por Trichuris, Enterobius e Strongyloides não mostraram relação 

significante com asma (SANTIAGO; NUTMAN, 2016). 
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1.1 Resposta imune a parasitas intestinais 
 

A interface entre infecções por helmintos e doenças alérgicas reflete um 

delicado equilíbrio entre fatores modulatórios e efeitos pró-alergênicos dos parasitas. 

Os mecanismos propostos para explicar que a infecção por helmintos ao mesmo 

tempo diminui a positividade para testes cutâneos para aeroalérgenos  e aumenta a 

resposta IgE específica para Ascaris, seria a presença de reatividade cruzada IgE e 

modulação da resposta cutânea mediada por IL-10 (SANTIAGO; NUTMAN, 2016). 

Infecções por helmintos induzem resposta IgE e IgG4. A IgG se liga ao antígeno 

antes desse desencadear resposta IgE, ou seja, antes da IgE se ligar na superfície de 

mastócitos e basófilos. O complexo IgG-antígeno inibe células efetoras por ativar o 

receptor inibitório FcyRIIb, que ativa fosfatases que diminuem a sinalização do 

receptor de IgE FceRI. Infecções crônicas por helmintos induzem produção de IL-10 

modificando a resposta Th2 e induzindo tolerância a antígenos específicos de 

parasitas. Parasitas induzem IL-10 e outros mecanismos regulatórios como Tregs e 

Bregs, mudança de classes de IgG com aumento de IgG4. (SANTIAGO; NUTMAN, 

2016). 

Helmintos estão associados com expansão de células Th2 e ativação policlonal 

de linfócitos T. O efeito bystander tem sido sugerido como razão para helmintos 

causarem reatividade alérgica, através de mecanismos como: ativação IgE policlonal, 

potencialização da resposta IgE em ambiente que favorece a produção de IgE para 

outros antígenos não parasitários e reatividade cruzada entre antígenos de parasitas 

e antígenos do meio ambiente (SANTIAGO; NUTMAN, 2016). 

 

1.2 Alérgenos 
 

Alérgenos são substâncias comuns do meio ambiente capazes de induzir 

hipersensibilidade IgE mediada em indivíduos atópicos. As fontes de alérgenos 

ambientais incluem plantas, animais, fungos, insetos ou alimentos. Em muitos casos, 

uma fonte alergênica contém múltiplos alérgenos, de diferentes famílias de proteínas, 

apresentando frequência de sensibilização variável. Muitos alérgenos tem sido 

implicados em reações cruzadas, devido a presença de epítopos IgE conservados em 

famílias de proteínas, de diferentes fontes (MCKENNA et al., 2016).  
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Panalérgenos são proteínas com estrutura altamente conservadas, sendo 

implicados em reatividade cruzada IgE. A reatividade cruzada por panalérgenos pode 

resultar em altas taxas de resposta IgE para distintas fontes de alérgenos, podendo 

gerar testes diagnósticos falso positivos. No entanto, uma minoria dos indivíduos 

sensibilizados desenvolve alergia a panalérgenos. Esse fenômeno parece ser muito 

influenciado por variáveis como exposição a múltiplas fontes de alérgenos, diferenças 

geográficas, tipo de fonte de alérgeno e idade (MCKENNA et al., 2016).  

Três componentes de Ascaris estão caracterizados como alérgenos pelo sub-

comitê de nomenclatura de alérgenos da International Union of Immunological 

Societies (WHO/IUIS): tropomiosina (Asc l 3), glutationa transferase (GST, Asc l 13) e 

poliproteína de nematódeo ABA-1 de Ascaris suum (Asc s 1). Em humanos, a resposta 

IgE e IgG para ABA-1 (Asc s 1) tem sido associada a proteção para alergia e não foi 

encontrada relação entre sensibilização IgE para ABA-1 e asma. ABA-1 é um antígeno 

específico de nematódeos, e não está associado a reatividade cruzada com antígenos 

de ácaros (CARABALLO et al., 2016). 

Anisakis é um nematódeo parasita de peixes. Anisakis typica é mais comum 

em países tropicais, enquanto que Anisakis simplex predomina no hemisfério norte. 

A. simplex pode causar alergia através da ingesta de peixes contaminados. Suas 

proteínas podem induzir reação de hipersessibilidade imediata, observada em testes 

cutâneos, e degranulação de basófilos em pessoas sensibilizadas a Anisakis.  Os 

alérgenos de A. simplex incluem Ani s 1 que é alérgeno maior, além de Ani s 2 que é 

uma paramiosina e tem 88% de especificidade para indivíduos sensibilizados a esse 

nematódeo; e Ani s 3 que é uma tropomiosina, panalérgeno presente em muitos 

helmintos, podendo ter reação cruzada com tropomiosina de outras fontes, como 

ácaros, baratas e camarão (CARABALLO et al., 2016).  

Baratas podem causar sensibilização em humanos pela via respiratória.  Tanto 

a espécie Periplaneta americana, mais presente nas Américas, como a Blattella 

germanica, mais encontrada nos Estados Unidos e Europa, apresentam alérgenos 

provenientes do corpo, ovos, secreções e fezes. Presença 8 U/g de partículas 

contendo alérgeno de barata na poeira está associada a risco de exacerbação de 

asma e rinite (MATRICARDI et al., 2016). Além disso, a sensibilização a barata é um 

forte fator de risco para o desenvolvimento de asma (POMÉS et al., 2017). As baratas 

apresentam alérgenos compartilhados entre as espécies e com outros invertebrados, 

como por exemplo, tropomiosina. As tabelas 1 e 2 apresentam os alérgenos de 
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baratas descritos conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS) e International 

Union of Immunological Societies (IUIS). 

 
Tabela 1 - Alérgenos da barata Blattella germanica e suas características.  
 

Alérgeno PM (SDS-PAGE) Função 
Bla g 1 25-90 kDa Desconhecida                         
Bla g 2 36 kDa Protease aspártica inativa 
Bla g 3 79 kDa Arilforina/Hemocianina 
Bla g 4 21 kDa Calicina 
Bla g 5 23 kDa Glutationa-S-transferase 
Bla g 6 17 kDa Troponina C 
Bla g 7 33 kDa Tropomiosina 
Bla g 8 - Cadeia leve de Miosina 
Bla g 9 
Bla g 11 

40 kDa 
57 kDa 

Arginina quinase 
Alfa-amilase 

Fonte: Modificada de POMES et al., 2017 
 
 
Tabela 2 - Alérgenos da barata Periplaneta americana e suas características. 
 

Alérgeno PM (SDS-PAGE) Função 
Per a 1 25 -45 kDa Desconhecida                         
Per a 2 
Per a 3 

42 kDA 
46-79 kDa 

Protease aspártica inativa 
Arilforina/Hemocianina 

Per a 6 17 kDa Troponina C 
Per a 7 33 kDa Tropomiosina 
Per a 9 43 kDa Arginina quinase 
Per a 10 
Per a 11 
Per a 12 

28 kDa 
55 kDa 
45 kDa 

Serino protease 
Alfa-amilase 
Quitinase 

Fonte: Modificada de POMES et al., 2017 
 
 
1.3 Tropomiosina 

 

Tropomiosina é um panalérgeno de origem animal. Até o momento, 36 

tropomiosinas, de diferentes fontes, foram identificadas e registradas pelo subcomitê 

de nomenclatura do WHO/IUIS. São moléculas indutoras de resposta IgE e 

associadas a reatividade cruzada de IgE para invertebrados, incluindo barata e outros 

insetos, ácaros, camarão, outros crustáceos e moluscos, A. lumbricoides e outros 

parasitas (REESE et al., 1999; SANTOS et al., 1999, 2008; JEONG et al., 2006; 

MOTOYAMA et al., 2008; MCKENNA et al., 2016). 

A tropomiosina pertence a uma família de proteínas altamente conservadas 

com múltiplas isoformas. É encontrada em células musculares e não musculares de 

todas as espécies de vertebrados e invertebrados.  Atua como a principal molécula 

regulatória do sistema contráctil em células musculares e constitui importante 
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componente do citoesqueleto em células não musculares. (REESE et al.,1999; 

SEREDA et al., 2008; MATRICARDI et al., 2016). Tropomiosinas de vertebrados não 

são alergênicas, com exceção de alguns peixes como tilápia (LIU et al., 2012; 

GONZÁLEZ-FERNÁNDEZ et al., 2018), entretanto, tropomiosinas alergênicas são 

encontradas em invertebrados. Na tentativa de esclarecer a alergenicidade de 

tropomiosinas de invertebrados, Mikita e Padlan (2007) avaliaram fragmentos 

resultantes da digestão com Pepsina A de tropomiosinas de várias espécies e 

relataram que fragmentos maiores de tropomiosinas de caranguejo, camarão, barata 

e, principalmente, ácaros, provavelmente sobrevivem à digestão gástrica, 

comparados com fragmentos de tropomiosina de galinha, vaca e coelho.  Os 

fragmentos maiores de tropomiosina de invertebrados podem entrar na corrente 

sanguínea e assumir uma estrutura tridimensional, cuja estabilidade se aproxima da 

molécula intacta.  Este trabalho propõe maior habilidade de moléculas maiores, 

derivadas de tropomiosinas de invertebrados, de desencadear uma resposta de 

hipersensibilidade imediata (MIKITA; PADLAN, 2007). Estudos que investigaram a 

relação estrutural entre alérgenos alimentares de origem animal e estruturas 

homólogas humanas, demonstraram que nas superfamílias de alérgenos, sequência 

de identidade com homólogos humanos acima de 62% raramente foram alergênicos 

(JENKINS; HEIMO BREITENEDER; CLARE MILLS, 2007).  

Tropomiosinas apresentam forma alfa-helicoidal, e sua estrutura proteica 

consiste de duas subunidades (alfa e beta) dispostas em estrutura coiled-coil. Cada 

subunidade tem peso molecular de 33 a 38 kDa (POMES et al., 2017). 

Nosso grupo identificou tropomiosina como importante alérgeno de barata 

Periplaneta americana (P. americana), designado como alérgeno Per a 7 (P. 

americana tropomyosin, n° de acesso no Genbank AF106961). Demonstramos a 

presença de reatividade IgE a tropomiosina de P. americana no soro de 50% dos 

pacientes alérgicos a barata. O alinhamento da seqüência de tropomiosina de P. 

americana com tropomiosinas de outros invertebrados revelou alta homologia com 

tropomiosinas de ácaros, camarão, crustáceos e moluscos, com 80 a 83% de 

identidade (SANTOS et al., 1999). Estudos de imunofluorescência, utilizando tecido 

de barata e de A. lumbricoides e anticorpo monoclonal 1A6, direcionado contra 

tropomiosina de ácaro D. pteronyssinus, mostraram forte reatividade com tecido de 

barata e de A. lumbricoides (SANTOS et al., 1999, 2008). Posteriormente, 

tropomiosina recombinante de Ascaris lumbricoides, produzida em sistema Pichia 
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pastoris (SANTOS et al., 2008) apresentou atividade biológica in vivo comparável a 

tropomiosina recombinante de barata P. americana (rPer a 7) e a extrato comercial de 

barata P. americana (SOUSA-SANTOS; ARRUDA, 2010). Houve correlação entre a 

resposta IgE para tropomiosina de A. lumbricoides e de barata P. americana em 

pacientes com asma e/ ou rinite, alérgicos a barata, e sem infecção atual com A. 

lumbricoides, sugerindo reatividade cruzada IgE para tropomiosinas (SOUSA-

SANTOS; ARRUDA, 2010). 

A sensibilização IgE por tropomiosinas de invertebrados é maior em pessoas 

vivendo em países tropicais que em países temperados (CARABALLO et al., 2016), 

sendo da ordem de 10 a 15% e 40 a 60%, respectivamente. 

Níveis de IgE específica para Asc l 3 são significantemente maiores em 

pacientes asmáticos comparados com controles saudáveis, sugerindo que 

sensibilização ao alérgeno de Ascaris é fator de risco para asma. A reatividade 

cruzada entre tropomiosinas de Ascaris e de ácaros é um dos mecanismos para 

explicar a resposta IgE a tropomiosinas em pacientes asmáticos nos países tropicais. 

Tem sido proposto que pessoas com perfil genético para asma alérgica, quando 

parasitadas precocemente na infância, sofrendo reinfeções e sendo expostas a 

ácaros, provavelmente teriam uma resposta IgE elevada a alérgenos e sintomas mais 

graves. A frequência de reatividade IgE para o alérgeno Asc l 13 (glutationa 

transferase) é menor de 20%, mas pode ser clinicamente relevante quando também 

ocorre sensibilização por glutationa transferase de barata e ácaros. Portanto, a 

reatividade cruzada entre Ascaris e alérgenos inalantes também pode ocorrer devido 

a homologia entre Asc l 13 e glutationa-transferase de barata (alérgeno Bla g 5) e 

ácaros (Der p 8 e Blo t 8) (CARABALLO et al., 2016).  

 

1.4 Diagnóstico de alergia 
 

O diagnóstico de sensibilização IgE inclui testes in vivo (testes cutâneos de 

hipersensibilidade imediata ou prick test) e testes in vitro com mensuração de 

anticorpos IgE no sangue do paciente (WALLACE et al., 2007).   

O teste cutâneo é mais comumente realizado pela técnica de puntura, sendo 

um método rápido, barato, confiável e sensível. Porém, apresenta uma variedade de 

limitações, entre elas: habilidade do médico, técnica da puntura (agulha e método), 

reagentes (estabilidade, veículo), concentração do alérgeno, grau de purificação, 
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método para medir diâmetro de pápula/eritema, risco de anafilaxia, exames falso-

positivos por dermografismo, e interferência com uso de certas medicações, 

particularmente os anti-histamínicos e anti-depressivos tricíclicos (HAMILTON, 2010; 

HAMILTON et al., 2010).  

Dados mais recentes, especialmente os obtidos em investigações de  alergia 

alimentar, demonstraram que o diagnóstico por componentes (CRD-Component 

resolved diagnosis) pode ser útil tanto em estabelecer alérgenos relevantes, como em 

predizer a gravidade de reações alérgicas (KNOL; KNULST, 2010; TUANO; DAVIS, 

2015).  

Com relação aos pacientes com alergia a camarão, Yang et al. (2010), 

utilizando testes de provocação oral duplo-cegos controlados com placebo como 

padrão-ouro para o diagnóstico, demonstraram que a sensibilidade do teste cutâneo 

com extrato de camarão, da medida da igE específica a camarão no soro e da medida 

da IgE a tropomiosina de camarão foi semelhante para os três métodos (em  torno de 

70%). Por outro lado, a especificidade da IgE para a tropomiosina de camarão foi 

maior (92,8%), quando comparada à especificidade da IgE para camarão (75%) e do 

teste cutâneo com extrato de camarão (64,2%). A eficiência diagnóstica da IgE para 

tropomiosina de camarão foi superior a da IgE para camarão e do teste cutâneo 

(88,5%; 74,2%; e 65,7%, respectivamente), demonstrando um valor diagnóstico 

adicional da IgE para tropomiosina de camarão no diagnóstico de alergia a esse 

alimento. De forma semelhante, Gámez et al. (2011), estudando pacientes espanhóis, 

evidenciaram que o teste cutâneo e a dosagem da IgE específica para camarão foram 

extremamente sensíveis, mas não foram específicos. Os autores também concluíram 

que a medida da IgE para tropomiosina de camarão recombinante (rPen a 1) teve 

sensibilidade semelhante (89%) ao teste cutâneo e a IgE para camarão, mas a 

especificidade foi aumentada (77% versus 50%). 

Para a realização do diagnóstico de alergia por componentes, podem ser usados 

métodos disponíveis comercialmente, como o ImmunoCAP (Thermo Fisher) e o Multiplex 

Array for Indoor Allergens (MARIA, Indoor Biotechnologies, Inc.) (KING et al., 2013), e 

métodos utilizados em investigações científicas, como o ELISA, sendo disponíveis 

alérgenos purificados de várias fontes alergênicas. Mais recentemente tornou-se 

disponível um método para detecção de sensibilização IgE, baseado no princípio de 

diagnóstico por componentes, usando a tecnologia de microarray, o ImmunoCAP 

Immunosorbent Allergen CHIP (ImmunoCAP-ISAC, Thermo Fisher). 
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Para o ImmunoCAP-ISAC, designado a partir de agora por ISAC, alérgenos 

são purificados a partir das matérias-primas, ou produzidos por biotecnologia como 

proteínas recombinantes, marcando o início da transição para o diagnóstico molecular 

de alergia. Muitas fontes biológicas contêm componentes alergênicos com alto grau 

de reatividade-cruzada, por exemplo, a profilina, que está presente em uma grande 

variedade de pólens de plantas e de alimentos de origem vegetal. Sensibilização para 

um panalérgeno faz com que o teste cutâneo ou a IgE específica sejam positivos para 

múltiplos extratos alergênicos. Consequentemente, quando se usa o método 

tradicional de medida de IgE específica, fica difícil de avaliar qual o alérgeno correto 

que está associado aos sintomas do paciente, quando apenas alérgenos com 

reatividade-cruzada entre si estão envolvidos (HAMILTON, 2010; HAMILTON et al., 

2010). A nova tecnologia ISAC utiliza um chip com técnica de microarray.  

Inicialmente, chips foram preparados contendo 103 alérgenos purificados, naturais ou 

recombinantes, derivados de 43 fontes diferentes. Mais recentemente, o método foi 

aprimorado com inclusão de alguns novos alérgenos, e atualmente contém 112 

componentes, oriundos de 51 fontes alergênicas. Uma das vantagens do método é 

que são necessários apenas 20 microlitros (μl) de soro do paciente para a realização 

dos testes, sendo particularmente útil em crianças pequenas.   

Os alérgenos que são tropomiosinas, no formato original do método, que foi 

utilizado no presente estudo, são rDer p 10, tropomiosina recombinante do ácaro D. 

pteronyssinus; nPen m 1, tropomiosina natural do camarão; nBla g 7, tropomiosina 

natural da barata B. germanica; e rAni s 3, tropomiosina recombinante do parasita A. 

simplex.  Identidade de sequência entre Bla g 7 e Per a 7 é de 96,5%, e entre Ani s 3 

e Asc l 3 é de 97%. Dessa forma, anticorpos IgE para esses alérgenos homólogos Bla 

g 7 e Ani s 3, que compõem o ISAC,  e Per a 7 e Asc l 3, podem ser usados de forma 

equivalente e intercambiável, respectivamente, devido a identidade quase total das 

sequências de amino ácidos entre essa moléculas.    

 

1.5 Justificativa  
 

O presente trabalho visou investigar o perfil de reatividade IgE a  tropomiosina 

de diferentes fontes, e por diferentes métodos,  e avaliar a relevância clínica de nova 

estratégia para o diagnóstico de alergia, através do ImmunoCAP-ISAC. 

Tropomiosinas são pan-alérgenos em invertebrados, incluindo baratas, ácaros, 
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camarão, outros crustáceos e moluscos, Ascaris lumbricoides e outros parasitas, 

induzem resposta IgE e estão associadas a reatividade cruzada imunológica. A 

resposta IgE a tropomiosina de A. lumbricoides não foi comparada à resposta a 

tropomiosina de barata em pacientes com asma e/ou rinite. 

Além disso, foi avaliado se a estratégia de diagnóstico por microarray  pode 

melhorar o diagnóstico de alergia a baratas, pois a sensibilização a tropomiosina de 

barata ocorre em 50% a 62% dos casos, indicando que a identificação de outros 

alérgenos é necessária para melhorar o  diagnóstico de alergia a barata entre 

pacientes com asma e/ou rinite.  
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2 OBJETIVOS  
 
2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a sensibilização IgE a alérgenos de Ascaris lumbricoides e barata em 

pacientes com asma e/ou rinite, usando estratégia de análise por componentes. 

 

2.2 Objetivos específicos 
 

• Comparar a resposta de anticorpos IgE para tropomiosinas de parasita Ascaris 

lumbricoides e barata Periplaneta americana por diferentes métodos, incluindo 

testes cutâneos de hipersensibilidade imediata, ImmunoCAP e ImmunoCAP-

ISAC (microarray), em pacientes com asma e/ou rinite,  alérgicos a barata. 

• Utilizar o diagnóstico por componentes para investigar alergia a barata. 

• Estabelecer se o diagnóstico por componentes tem valor adicional ao teste 

cutâneo de hipersensibilidade imediata e medida de IgE específica para 

tropomiosina na identificação de pacientes alérgicos a barata. 
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3 PACIENTES E MÉTODOS  
 
3.1 Pacientes  

 

Foram selecionados 40 pacientes dentre aqueles atendidos no Ambulatório de 

Alergia do HC-FMRP-USP,  com  asma e/ou rinite, e testes cutâneos positivos para 

extrato de barata Periplaneta americana, com idades entre 12 e 75 anos. 

Dez indivíduos não alérgicos, não asmáticos, com idades entre 24 e 54 anos, 

foram recrutados dentre os membros do corpo clínico do HC-FMRP e pesquisadores 

do Laboratório de Alergia, para constituir o grupo controle. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HC-FMRP em 

02/02/2015. Todos os pacientes ou seus responsáveis legais assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (anexo 1). 

 

3.2 Testes cutâneos de hipersensibilidade imediata 
 

Para seleção dos pacientes e controles, testes cutâneos de hipersensibilidade 

imediata (testes de puntura ou prick tests) foram realizados com extratos comerciais 

de ácaros (Dermatophagoides pteronyssinus, D.  farinae 30.000 AU/mL, Hollister Stier 

Laboratories LLC, Spokane, USA; e Blomia tropicalis 20%, FDA Allergenic, Rio de 

Janeiro, Brasil); baratas (Periplaneta americana, Blattella germanica 1:20 p:v, Greer 

laboratories, Lenoir, USA); e camarão (1:20 p:v, Greer laboratories, Lenoir, USA).  

Testes cutâneos de hipersensibilidade imediata foram realizados também com 

tropomiosinas recombinantes de A. lumbricoides e de P. americana (alérgeno Per a 

7), produzidas no sistema Pichia pastoris, na concentração de 10 mcg/ml, de acordo 

com padronização prévia realizada em nosso laboratório (RODRIGUES, 2006).   

Os testes cutâneos foram realizados no antebraço utilizando lanceta estéril 

(Flexor Industrial e Comercial Ltda). Foram considerados positivos os testes nos quais 

houve formação de pápula com diâmetro médio ≥ 3 milímetros (mm), acompanhada 

de eritema, após 15 minutos da aplicação do antígeno. Em todos os testes, foram 

incluídos controles negativo com solução salina 0,9% e positivo com histamina 

dihidroclorídrica 10 mg/mL, (Hollister-Stier Laboratories, USA).  

 
3.3 Análises in vitro  
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3.3.1 Dosagem de IgE total por método fluoroenzimático (ImmunoCAP, Phadia) 

 

IgE total foi quantificado por ImmunoCAP (Phadia, Brasil), nos soros dos 50 

indivíduos participantes do estudo, de acordo com instruções do fabricante. 

 
3.3.2 Quantificação de anticorpos IgE para tropomiosinas de A. lumbricoides e 
barata P. americana (alérgeno Per a 7) por ELISA quimérico 

 

Níveis de anticorpos IgE para tropomiosinas recombinantes de A. lumbricoides 

e de P. americana (rPer a 7) foram determinados através de ELISA quimérico 

(TROMBONE et al., 2002), em soro dos 50 participantes do presente estudo. Para a 

realização do ensaio, placas de poliestireno (Corning Incorporated Costar, NY, USA) 

foram cobertas com 100 μl/ poço de anticorpo monoclonal 1A6 (anti-tropomiosina) 

diluído em tampão carbonato/bicarbonato pH 9,6 em concentração final de 10 μg/mL. 

Após incubação por 18 horas a 4ºC, as placas foram lavadas por 3 vezes com PBS-

Tween (PBS-T) e bloqueadas com 300 μl/poço de 1% BSA-PBS-T. Após incubação 

por 30 minutos a temperatura ambiente, as placas foram lavadas 3 vezes com PBS-

T. Posteriormente foram adicionados 100 μl/poço de tropomiosina recombinante de A. 

lumbricóides ou de rPer a 7, em concentração de 0,5 μg/ml.  Após 1 hora de incubação 

a temperatura ambiente, as placas foram lavadas 5 vezes com PBS-T e foram 

adicionados 100 μl/poço de soro humano diluído 1:10 em 1% BSA-PBS-T. Após 

incubação de 2 horas a temperatura ambiente, as placas foram lavadas como descrito 

acima. Foram adicionados 100 μl/poço de anticorpo de cabra anti-IgE humana (KPL, 

Maryland, USA) diluído 1:4000 em 1% BSA-PBS-T por 1 hora a temperatura ambiente. 

Após lavagens, foram adicionados 100 μL de streptavidina-peroxidase (Sigma, 

Steinheim, Germany) diluída 1:1000 em 1% BSA-PBS-T.  As placas foram incubadas 

por 30 minutos a temperatura ambiente, e a reação foi desenvolvida com 100 μL/poço 

de ABTS/H2O2 (2,2-azino-di-3 ethylbenzthiazoline sulfonic acid contendo H2O2 0,02%) 

(Sigma, Steinheim, Germany). A densidade óptica foi determinada em 

espectrofotômetro (PowerWave X, Bio-tek Instruments, Inc.) em comprimento de onda 

de 405 nm.   

Uma curva controle foi construída utilizando anticorpo quimérico, constituído 

por porção Fab de anticorpo monoclonal de camundongo (clone 2B12) direcionado 
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contra Der p 2, alérgeno do grupo 2 de D. pteronyssinus, e porção Fc de cadeia Ɛ 

humana (OVSYANNIKOVA et al., 1994; SCHUURMAN et al., 1995; SCHUURMAN et 

al., 1997) 

Para a construção da curva, placas (Corning Incorporated Costar, NY, USA) 

foram cobertas com 100 μl/ poço de anticorpo monoclonal anti Der p 2 (αDpX) na 

concentração de 10 μg/mL, diluído em tampão carbonato/bicarbonato pH 9.6.  Após 

incubação por 18 horas a 4ºC, as placas foram lavadas três vezes com PBS-T e 

bloqueadas com 300 μl/poço de 1% BSA-PBS-T. Após incubação por 30 minutos a 

temperatura ambiente, as placas foram lavadas e foram adicionados 100 μl/poço de 

extrato de D. pteronyssinus contendo 0,5 μg/ml de Der p 2, diluído em PBS-T, por 1 

hora a temperatura ambiente. Após lavagens, o anticorpo quimérico anti-IgE-2B12 

diluído em 1% BSA-PBS-T foi adicionado às placas em concentrações de 140 a 0.14 

ng/mL, em duplicata através da placa.  As etapas subseqüentes do ELISA foram 

realizadas da mesma forma descrita acima para determinação de IgE específica para 

tropomiosinas de A. lumbricoides e de P. americana. 

 

3.3.3 Diagnóstico de alergia por componentes: ImmunoCAP-ISAC 
 

Vinte 20 microlitros (μl) de soro do paciente foram aplicados ao chip, que 

contém 103 alérgenos purificados naturais ou recombinantes, derivados de 43 fontes 

diferentes (versão original do teste), incluindo alérgenos inalantes, alimentos, venenos 

de insetos himenópteros e alérgeno de parasita Anisakis simplex. Após incubação de 

2 horas, as placas contendo o chip foram lavadas com solução tampão, e anticorpos 

IgE ligados à superfície do chip foram detectados com anti-IgE marcada com 

substância fluorescente. O chip foi lido em um fluorômetro (Phadia Brasil), e os sinais 

de fluorescência foram interpolados em ISU (ISAC Standardized Units), como 

estimativas semi-quantitativas de anticorpos IgE no soro original.  

As tropomiosinas presentes nesse painel de componentes são rDer p 10, que 

é uma tropomiosina recombinante do ácaro D. pteronissimus, nPen m 1, tropomiosina 

natural do camarão, nBla g 7, tropomiosina natural da barata B. germanica, e rAni s 3, 

tropomiosina recombinante do parasita A. simplex, que apresenta 97% de identidade 

de sequencia com tropomiosina de Ascaris lumbricoides Asc l 3. 

A sensibilidade analítica do ISAC varia em função da especificidade de cada 

alérgeno em particular, e é geralmente menor que aquela do sistema ImmunoCAP 
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quando o mesmo alérgeno é ligado na fase sólida do teste. Os valores de unidades 

ISAC (ISU) propostos para quantificar níveis de anticorpos IgE são os seguintes: ISU 

< 0,3 = não detectável; ISU 0,3 – 0,9 = Baixo; ISU 1 – 14,9 = moderado/alto; ISU > 15 

= muito alto. Essa classificação foi utilizada no presente estudo. 

 
3.4 Análise dos dados 

 

A concordância entre os testes cutâneos, medidas de anticorpos IgE séricos 

por ELISA e análise de componentes por ImmunoCAP ISAC foi avaliada através do 

coeficiente de concordância Kappa (FLEISS, 2001) e seu respectivo intervalo de 

confiança 95%. O software utilizado foi o sas 9.2 (SAS Institute Inc., SAS/STAT® 

User’s Guide, Version 9, Cary, NC: SAS Institute Inc., 2002). 
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4 RESULTADOS  
 
4.1 Características dos pacientes e controles 

 

Foram incluídos 40 pacientes com asma e/ou rinite, e com testes cutâneos de 

hipersensibilidade imediata positivos para extrato comercial de barata Periplaneta 

americana no presente estudo. Todos os pacientes estavam em acompanhamento no 

ambulatório de alergia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo. O grupo controle foi constituído com 10 

indivíduos adultos saudáveis, sem história de asma ou outras doenças alérgicas, e 

com testes cutâneos negativos para painel de inalantes. As características 

demográficas dos pacientes e indivíduos controle participantes do estudo estão 

apresentadas na Tabela 3. Clinicamente, a maioria dos pacientes (72%) apresenta 

asma e rinite alérgica (Gráfico 1). 

 
Tabela 3 - Dados demográficos dos pacientes e controles. 
 

Características Pacientes Controles 

Número 40 10 

Idade média em anos, (intervalo) 30 (12-75) 34 (24-54) 

Sexo masculino, n (%) 25 (62%) 1 (10%) 

 

 
Gráfico 1 - Distribuição dos pacientes segundo diagnóstico clínico de doenças alérgicas. 
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4.2 IgE total e perfil de sensibilização a tropomiosinas recombinantes em 
pacientes com asma e/ou rinite  

 

Os níveis de IgE total variaram de 67 UI/mL a 3.738 UI/mL, sendo a média 

geométrica 623 UI/mL. No grupo controle, a IgE total variou de 4,1 kU/L a 103 kU/L, 

com média geométrica de 21 UI/mL.  

Os testes cutâneos para tropomiosina recombinante de barata Periplaneta 

americana, alérgeno Per a 7, foram positivos em 23 pacientes (57%)  e os diâmetros 

das pápulas variaram de 3 a 13 mm, com média de 6mm.  Os testes cutâneos para 

tropomiosina recombinante de Ascaris lumbricoides foram positivos em 20 pacientes 

(50%), e os diâmetros das pápulas variaram de 3 a 12 mm, com média de 5mm. 

Portanto, a frequência de positividade do teste cutâneo para tropomiosina 

recombinante de diferentes fontes foi semelhante, e não houve diferença entre os 

diâmetros das pápulas (Tabela 4). 
 
Tabela 4 - Testes cutâneos para tropomiosinas. 
 
 Pacientes positivos (%) Média pápulas (variação), mm 

Teste cutâneo para tropomiosina de 
P. americana 23 (57%) 6 (3-13) 

Teste cutâneo para tropomiosina de 
A. lumbricoides 20 (50%) 5 (3-12) 

 
Anticorpos IgE séricos para tropomiosina recombinante de Periplaneta 

americana (rPer a 7) foram detectáveis em 25 pacientes (62%) pelo método ELISA, 

com níveis de 0,92 a 183,3 UI/mL e  média de 17UI/mL. Anticorpos IgE séricos para 

tropomiosina de A. lumbricoides foram positivos em 25 pacientes (62%) por ELISA, 

variando de 0,58 a 500 UI/mL, com média 10 UI/mL (Tabela 5). 

          
Tabela 5 - Anticorpos IgE para tropomiosinas recombinantes de barata P. americana e A. lumbricoides 
medidos por método de ELISA. 
 
ELISA Pacientes positivos (%) Média (variação), UI/mL 

IgE para rPer a 7 25 (62%) 17 (0,92-183,3) 

IgE para tropomiosina de A. lumbricoides  25 (62%) 10 (0,58-500) 
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Pelo método ImmunoCap ISAC (Figura 1), anticorpos IgE para tropomiosina de 

barata Blattelta germanica, alérgeno nBla g 7,  foram detectáveis em 22 pacientes 

(55%), variando de 1,1 a 69 ISU, com média 9,2 ISU. Anticorpos IgE para tropomiosina 

de helminto Anisakis simplex, alérgeno nAni s 3 foram positivas em 23 pacientes 

(58%), variando de 0,4 a 69,0 ISU, sendo a média 5,2 ISU (Tabela 6).  

 
Tabela 6 - Anticorpos IgE para tropomiosinas de barata Blattella germanica e parasita Anisakis. simplex 
medidos por ImmunoCAP ISAC. 
 

ImmunoCAP-ISAC Pacientes positivos (%) Média (variação), ISU 

IgE para nBla g 7 22 (55%) 9,2 (1,1-69) 
IgE para nAni s 3 23 (58%) 5,2 (0,4-69) 

 

 
Figura 1 - Resultado de imunoCAP-ISAC de um paciente com asma e rinite, e de um indivíduo controle. 
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4.3 Avaliação de concordância entre diferentes métodos de medida da 
sensibilização para tropomiosinas de baratas e helmintos 

 

Para avaliar a concordância entre os métodos de medida de anticorpos IgE 

para tropomiosina utilizamos a estatística Kappa. De acordo com esse método, índice 

> 0,75 indica excelente concordância, entre 0,5 e 0,75 boa concordância e < 0,5 baixa 

concordância entre os métodos. 

Na avaliação de concordância entre os métodos de teste cutâneo para rPer a 

7 (tropomiosina de P. americana) e IgE sérica por ELISA para tropomiosina de 

baratas, encontramos Kappa = 0,89 (95% CI 0,76; 1,00), mostrando excelente 

concordância entre esses métodos (Tabela 7).  
 

Tabela 7 - Concordância entre testes cutâneos e anticorpos IgE (por ELISA) para tropomiosina de P. 
Americana. 
 

 
Encontramos excelente concordancia entre os testes cutâneos para rPer a 7 e 

a IgE sérica para nBla g 7, que é a tropomiosina de barata Blattelta germanica 

disponível no immunoCAP-ISAC (Tabela 8). 

 
Tabela 8 - Concordância de testes cutâneos para tropomiosina de P. americana e IgE para nBla g 7 
por ISAC. 
 

         
A concordância entre os métodos de medida de anticorpos IgE por ELISA e 

ImmunoCAP-ISAC para tropomiosinas de baratas também foi excelente (Tabela 9). 
 

 IgE para tropomiosina de 
P. americana por ELISA (+) 

IgE para tropomiosina de  
P. americana por ELISA (-) 

Teste cutâneo para rPer a 7 (+) 23 (58%) 0 

Teste cutâneo para rPer a 7 (-) 2 (5%) 15 (37%)  

 

 IgE específica para 
nBla g 7 por ISAC (+) 

IgE específica para 
nBla g 7 por ISAC (-) 

Teste cutâneo para rPer a 7 (+) 22 (55%) 1 (2%) 

Teste cutâneo para rPer a 7 (-) 0 17 (43%) 

 

 

Kappa= 0,89 (95% CI 0,76;1,00) 

Kappa = 0,95 (0,84; 1,00) 
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Tabela 9 - Concordância de anticorpos IgE para tropomiosina de P. americana (rPer a 7) por ELISA e 
nBla g 7 por ISAC. 
 

 

Avaliando a concordância entre os testes cutâneos e IgE sérica por ELISA para 
tropomiosina de A. lumbricoides encontramos índice Kappa de 0,75, mostrando boa 
correlação entre os métodos (Tabela 10). 

 

Tabela 10 - Concordância entre testes cutâneos e anticorpos IgE (ELISA) para tropomiosina de Ascaris 
lumbricoides. 
 

 

Os testes cutâneos para tropomiosina de Ascaris e medida de IgE para o 
componente rAni s 3, por ImmunoCAP-ISAC tiveram correlação excelente conforme 
Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Concordância entre testes cutâneos para tropomiosina de A. lumbricoides e IgE para rAni 
s 3 por ImmunoCAP-ISAC. 
 

         
Observamos boa correlação entre os métodos de medida de IgE para 

tropomiosina de Ascaris por ELISA e anticorpos IgE para o alérgeno rAni s 3 por 

ImmunoCAP-ISAC (Tabela 12). 

 IgE para 
nBla g 7 por ISAC (+) 

IgE para 
nBla g 7 por ISAC (-) 

IgE para rPer a 7 por ELISA  (+) 22 (55%) 3 (8%) 

IgE para rPer a 7 por ELISA (-) 0 15 (37%) 

 

 

 IgE para tropomiosina de A. 
lumbricoides por ELISA (+) 

IgE para tropomiosina de A. 
lumbricoides por ELISA (-) 

Teste cutâneo para tropomiosina  
de A. lumbricoides (+) 20 (50%) 0 

Teste cutâneo para tropomiosina  
de A. lumbricoides (-) 5 (12%) 15 (38%) 

 

 

 IgE para rAni s 3 por ISAC (+) IgE para rAni s 3 por ISAC (-) 

Teste cutâneo para tropomiosina  
de A. lumbricoides (+) 20 (50%) 0 

Teste cutâneo para tropomiosina  
de A. lumbricoides (-) 3 (8%) 17 (42%) 

 

 

Kappa = 0,75 (0,55; 0,95) 

Kappa = 0,84 (0,7; 1,00) 

Kappa = 0,83 (0,66; 1,00) 



Resultados  |  31 

		

 

Tabela 12 - Concordância entre anticorpos IgE para tropomiosina de A. lumbricoides por ELISA e IgE 
para rAni s 3 por ISAC. 
 

 

Encontramos excelente correlação quando comparamos testes cutâneos para 

tropomiosinas de diferentes fontes, como A. lumbricoides e P. americana (Tabela 13). 

Também houve uma boa correlação para as medidas de anticorpos IgE séricos por 

ELISA para essas fontes (Tabela 14).  
  

Tabela 13 - Concordância de testes cutâneos para tropomiosinas de A. lumbricoides e de P. americana. 
 

 
Tabela 14 - Concordância de IgE para tropomiosinas de A. lumbricoides e de P. americana por ELISA. 
 

 
Anticorpos IgE para os componentes recombinantes (tropomiosinas) de 

Anisakis  e B. germanica, presentes no painel do ImmunoCAP-ISAC, tiveram 

excelente correlação (Tabela 15). 

 
Tabela 15 - Concordância de anticorpos IgE para tropomiosinas de Anisakis e de B. germanica por 
ImmunoCAP-ISAC. 
 

 IgE para rAni s 3 por ISAC (+) IgE para rAni s 3 por ISAC (-) 

IgE para tropomiosina  
de A. lumbricoides por ELISA (+) 21 (52%) 4 (10%) 

IgE para tropomiosina  
de A. lumbricoides por ELISA (-) 2 (5%) 13 (33%) 

 

 

Teste cutâneos rPer a 7 (+) rPer a 7(-) 

Tropomiosina recombinante de A. lumbricoides (+) 20 (50%) 0 

Tropomiosina recombinante de A. lumbricoides (-) 3 (8%) 17 (42%) 

 

IgE sérica por ELISA rPer a 7 (+) rPer a 7(-) 

Tropomiosina recombinante de A. lumbricoides (+) 20 (50%) 3 (8%) 

Tropomiosina recombinante de A. lumbricoides (-) 3 (8%) 14 (35%) 

 

Kappa = 0,66 (0,42; 0,91) 

Kappa = 0,83 (0,66; 1,00) 

Kappa = 0,66 (0,42; 0,91) 
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4.4 Diagnóstico de sensibilização por componentes de baratas pelo método 
ImmunoCAP-ISAC 

 

A maioria dos pacientes (55%) foram positivos para o componente tropomiosina 

rBla g 7. Desses, um foi positivo para rBla g 1, rBla g 2 e rBla g 5; houve também um 

paciente positivo para rBla g 4; e um  paciente positivo para rBla g 5 (Tabela 16). 

Dessa forma, a avaliação de anticorpos IgE para outros componentes de barata trouxe 

um valor adicional limitado para o diagnóstico de alergia a barata.  

 
Tabela 16 - Diagnóstico de alergia a barata por componentes (ImmunoCAP-ISAC). 
 
Alérgeno Número positivos (%) 

rBla g 7 (tropomiosina) 22 55% 

rBla g 7 + rBla g 1 + rBla g 2 + rBla g 5 1 2,5% 

rBla g 7 + rBla g 4 (lipocalina) 1 2,5% 

rBla g 7 + rBla g 5 (glutationa-S-transferase) 1 2,5% 

 

ImmunoCAP-ISAC rBla g 7 (+) rBla g 7(-) 

rAni s 3 (+) 
22 (55%) 1 (3%) 

rAni s 3 (-) 
0 17 (42%) 

 Kappa = 0,95 (0,84; 1,00) 
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5 DISCUSSÃO 
 

No presente estudo, investigamos a resposta IgE a tropomiosinas 

recombinantes de barata e Ascaris lumbricoides, produzidas em nosso laboratório, 

entre pacientes com asma e/ou rinite.  Usando testes cutâneos de hipersensibilidade 

imediata com as proteínas recombinantes, e métodos in vitro de ELISA e microarray 

(ImmunoCAP-ISAC), mostramos que houve uma elevada concordância da resposta 

IgE a tropomiosinas de barata e de A. lumbricoides, em nossos pacientes, apesar dos 

mesmos não apresentarem infecção atual por parasitas, avaliada por exame 

parasitológico de fezes. Essa possível reatividade cruzada IgE em pacientes sem 

evidência de infecção parasitária pode ter ocorrido devido ao fato de que as 

tropomiosinas de invertebrados mostram elevado grau de identidade de sequência e 

estrutura molecular muito semelhante. Nossos resultados nos permitem formular a 

hipótese de que em nosso meio, o contato com parasitas cedo na infância, poderia 

induzir sensibilização IgE a tropomiosina, e a exposição, ainda durante a infância, a 

tropomiosinas de outras fontes, como ácaros e baratas, por via inalatória, poderia levar 

ao desenvolvimento de doenças alérgicas como asma e rinite e/ou potencializar o 

efeito da resposta a estes aeroalérgenos.  

Estudos que investigaram o papel de infecções por parasitas intestinais no 

desenvolvimento de alergia e asma ainda mostram resultados conflitantes.  O efeito 

da infecção por helmintos nas alergias em uma determinada população pode ser 

afetado por alguns fatores incluindo: idade da primeira infecção, duração e cronicidade 

da infecção, carga parasitaria, a espécie do parasita e fatores genéticos do hospedeiro 

(ANDRADE et al., 2019). Esses fatores podem explicar os resultados conflitantes em 

alguns estudos.   

Metanálises e estudos transversais mostraram que infecções por alguns 

helmintos, como Schistosoma, Toxocara e Filarias, são fator de proteção para atopia, 

avaliada por testes cutâneos de hipersensibilidade imediata. No entanto, infecção por 

Ascaris foi associada a risco aumentado de asma. A presença de IgE específica para 

Ascaris mostrou associação consistente com sintomas de asma e maior gravidade da 

doença (CRUZ et al., 2017). Estes estudos indicam que o efeito das infecções por 

helmintos pode variar de acordo com o tipo de parasita envolvido. Infecções por 

Schistosoma em particular têm sido associadas a menor taxa de hospitalização por 

asma, a um curso mais leve da doença, e a diminuição da positividade de testes 
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cutâneos de hipersensibilidade imediata a aeroalérgenos, em pacientes vivendo em 

zonas endêmicas para este parasita (CRUZ et al., 2017). Moléculas com propriedades 

imunoregulatórias tem sido purificadas de Schistosoma, incluindo proteinas 

recombinantes Sm22.6, Sm29,e PIII, e antígeno derivado do tegumento de S. 

mansoni, com capacidade de diminuir a hiperresponsividade brônquica e a eosinofilia 

pulmonar em modelos experimentais de asma usado ovalbumina (OVA). Foi 

demonstrado que essas moléculas causaram efeito protetor através dos seguintes 

mecanismos: diminuição de IL-5, IL-13 e eosinófilos no lavado broncoalveolar, 

diminuição de células inflamatórias nos pulmões, diminuição de IgE específica para 

OVA, e aumento de IL-10 e células Treg (FERNANDES et al., 2019). Por outro lado, 

estudos que mediram IgE para antígenos de Ascaris espécie-específicos 

demonstraram associação positiva consistente com sintomas de asma e gravidade da 

doença. De uma forma geral, infecções por A. lumbricoides e presença de anticorpos 

IgE para espécies de Ascaris estão associadas com aumento do risco de sintomas de 

asma em áreas endêmicas, entretanto a infecção por este geohelminto reduz a 

prevalência de testes cutâneos positivos, sem reduzir a IgE sérica para aeroalérgenos 

(CRUZ et al., 2017). O presente estudo mostra que a resposta IgE a tropomiosina de 

Ascaris tem uma concordância muito boa com a resposta IgE a tropomiosina de 

barata. Desta forma, a presença de um panalérgeno como tropomiosina em Ascaris 

poderia contribuir para uma associação positiva entre infecção por este helminto e o 

desenvolvimento e/ou maior gravidade da asma em indivíduos expostos, não sendo 

evidente uma resposta protetora para Ascaris nos estudos realizados até o momento 

(FERNANDES et al., 2019). 

Estudos que exploraram o efeito das geohelmintíases no desenvolvimento de 

alergia sugerem que a chave do efeito protetor é o fato da infecção ocorrer muito cedo 

na vida, havendo uma janela de oportunidade em que a exposição a esses parasitas 

leve a efeitos protetores. Seriam necessários estudos prospectivos com início antes 

de 1 ano de idade ou até mesmo intra-útero para demostrar esse fenômeno. Além 

disso, estudos que avaliaram o efeito de tratamento anti-helmíntico na prevalência de 

alergia tiveram resultados inconsistentes (CRUZ et al., 2017). 

No Brasil, iniciativas públicas desde os anos 80, que incluem imunização 

rotineira das crianças, levaram a queda da proporção de mortes por doenças 

infecciosas de 50% para 5%. Além disso, as reformas sanitária, social e econômica 

permitiram que em crianças as infecções por cólera, hepatite A, Schistossomiases, 
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Toxoplasma gondii, Herpes simplex deixassem de ser endêmicas. A melhora do 

saneamento juntamente com maior acesso a medicamentos antiparasitários tiveram 

efeito dramático na prevalência das parasitoses por geohelmintos, principalmente por 

A. lumbricoides, Trichuris trichiura e Ancilostomídeos (Ancylostoma duodenale e 

Necator americanus), que possuem alta prevalência em regiões brasileiras com pouco 

saneamento e água potável (ANDRADE et al., 2019). 

Desde os anos 90, alguns programas, incluindo o Programa de Modernização 

do Setor de Saneamento—PMSS, em 1995, aumentaram o acesso ao saneamento. 

Como consequência, o acesso a água encanada nos domicílios aumentou de 32,8% 

para 76,6% e a adequada coleta de esgoto aumentou de 13,1% para 46,5%. Essa 

estratégia também explica a redução de casos de infecções por geohelmintos (A. 

lumbricoides, T. trichiura e Ancilostomíase) e S. mansoni em todo Brasil (ANDRADE 

et al., 2019). 

Estudo ecológico em todos os municípios do Brasil demonstrou baixas taxas 

de hospitalização por asma em áreas endêmicas para Schistosoma mansoni e 

geohelmintos, indicando que infecções endêmicas por esses parasitas podem 

contribuir para reduzir a prevalência e a gravidade da asma. Avaliações posteriores 

com essas populações mostraram que infecções crônicas por geohelmintos foram 

associadas com resposta de citocinas tipo 1 e tipo 2, e produção de IL-10 (ANDRADE 

et al., 2019). 

A iniciativa SCAALA (Mudanças Sociais, Asma e Alergia na América Latina) 

tem nos ajudado a entender melhor os fatores determinantes de alergia e doenças 

alérgicas na América Latina. Com a SCAALA podemos avaliar a relevância da 

hipótese da higiene e explicar a epidemiologia das doenças alérgicas na cidade de 

Salvador-BA. Uma observação inicial mostrou que infecção por T. trichiura com alta 

carga parasitária, precoce em crianças, aparece como proteção para reações em 

testes cutâneos durante a infância, independente do tempo em que a criança 

permaneceu infectada. Infecções repetidas, documentadas em 2 ocasiões, precoce e 

tardiamente durante a infância, esteve associada a baixa prevalência de testes 

cutâneos positivos durante a infância. Ao contrário, infecções por T. trichiura 

associado a IgE específica para Ascaris positiva, estiveram associadas a aumento do 

risco para chiado (ANDRADE et al., 2019). 

Metanálises e estudos transversais sobre associação entre infecções por 

geohelmintos e asma mostraram associação positiva entre detecção de A. 
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lumbricoides em amostras de fezes e sintomas de asma, enquanto que a infecção por 

Ancilostoma esteve associada a redução da prevalência de asma. Da mesma forma, 

metanálises e estudos transversais mostraram associação inversa entre infecções por 

geohelmintos e atopia, definida pela presença de testes cutâneos positivos. Essas 

metanálises, que incluíram estudos do Brasil, mostraram que crianças com alta carga 

parasitária de A. lumbricoides, definido como ³100 ovos/g de fezes, possuem alto risco 

de hiperreatividade brônquica, quando comparadas a crianças não infectadas ou com 

baixa carga parasitária. Essa associação reflete inflamação nas vias aéreas e a hiper-

reatividade brônquica pode ser secundária a síndrome de Loeffler (ANDRADE et al., 

2019). 

Infecções crônicas e co-infecção também estão fortemente associadas com 

presença de IgG4 específica para parasitas. Crianças com infecção crônica por A. 

lumbricoides apresentam altas taxas de IgG4 específica o que pode ser explicado pelo 

aumento da produção de IL-10, e resposta de tolerância a alergia. 

Tropomiosinas são alérgenos maiores em crustáceos e moluscos, representam 

importante causa de alergia alimentar em populações expostas. Além disso, esses 

indivíduos apresentam frequentemente reações a ácaros da poeira domiciliar e 

insetos particularmente baratas, principalmente em locais de clima quente, onde é 

propícia a proliferação de ácaros (MCKENNA et al., 2016).  

Estudos têm estabelecido reatividade cruzada entre crustáceos, moluscos, 

insetos e parasitas, porém a rota de sensibilização permanece desconhecida, e não 

está claro se a sensibilização primária ocorre via gastrointestinal, pela ingestão de 

crustáceos e peixes, ou pelo trato respiratório, pela inalação de vapor de cozimento, 

ou poeira contendo alérgenos de ácaros e barata (MCKENNA et al., 2016).  

A sensibilização por panalérgenos ocorre mais como parte de 

polissensibilização, raramente aparecendo como monossensibilização. Ocorre após 

exposição elevada e prolongada a uma fonte alergênica, e está associada a maior 

gravidade (MCKENNA et al., 2016).  

A relevância clínica da sensibilização a tropomiosina de diversas fontes ainda 

é desconhecida. Tuano e Davis (2018) descreveram 4 pacientes com rinite e asma, 

alérgicos a ácaros, que desenvolveram síndrome da alergia oral com ingesta de 

camarão. Em estudo conduzido por nosso grupo, relatamos os resultados de testes 

de provocação oral (TPO) com camarão em 3 pacientes com asma controlada e rinite, 

sensibilizados a camarão, mas que nunca tinham comido camarão, outros crustáceos 
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ou moluscos em sua vida.  Um paciente apresentou TPO negativo; um paciente foi 

positivo no TPO com sintomas leves; e uma paciente apresentou anafilaxia grave após 

ingestão de 20g de camarão no TPO aberto (MARTINS et al., 2019). Portanto, reações 

clinicamente relevantes, e mesmo anafilaxia grave, a alérgenos cuja sensibilização 

ocorreu por reatividade cruzada são possíveis, embora ainda sejam necessários mais 

estudos para avaliar os fatores que determinam o desenvolvimento dessas reações. 

Em indivíduos sensibilizados a barata, que vivem em centros urbanos, a 

exposição a alérgenos de barata está associada a maior gravidade e morbidade na 

apresentação da asma, sendo um dos fatores responsáveis pela asma de difícil 

controle tanto em crianças como adultos (POMÉS et al., 2017). Nesses pacientes, a 

exposição a alérgeno de barata em seu domicílio foi associada de forma significante 

à presença de IgE específica para barata e camarão, indicando que a exposição a 

barata poderia induzir uma resposta IgE a camarão por reatividade cruzada (POMÉS 

et al., 2017). Em nosso meio, onde infecções parasitárias são ainda frequentes, é 

possível que essas infecções poderiam amplificar a resposta IgE a alérgenos inalantes 

de ácaros e baratas, por exposição a alérgenos compartilhados, particularmente a 

tropomiosina. 

A sensibilização a alérgenos recombinantes de barata varia em diferentes 

locais do mundo. Nos EUA, predomina a sensibilização a Bla g 2, Bla g 4 e Bla g 5, e 

o painel com Bla g 1, Bla g 2, Bla g 4, Bla g 5 e Per a 7 foi suficiente para diagnosticar 

64% dos pacientes alérgicos a barata nos EUA (SATINOVER et al., 2005). Em Taiwan 

também houve um predomínio da sensibilização por Bla g 2 e Bla g 4 (CHUANG et 

al., 2010). Na Coreia do Sul a taxa de sensibilização a rBla g 7 foi de 16,2% (COSME; 

SANTOS; BARBOSA, 2016) 

Já no Brasil, estudo prévio do nosso grupo mostrou que 47% dos 

pacientes foram positivos para o alérgeno Per a 7 (tropomiosina) e 51% não tiveram 

reatividade a nenhum alérgeno recombinante (BARBOSA et al., 2013). No presente 

estudo, em que todos pacientes tiveram testes cutâneos positivos para Periplaneta 

americana, a maioria (55%) dos pacientes apresentou positividade para o alérgeno 

rBla g 7 (tropomiosina) de barata, utilizando painel composto de rBla g 1, rBla g 2, 

rBla g 5 e rBla g 7, presentes no ImmunoCAP ISAC, mostrando que pacientes 

alérgicos a barata no Brasil são predominantemente sensibilizados a tropomiosina. 

Acreditamos que a alta sensibilização a tropomiosina de barata no Brasil ocorre por 

reatividade cruzada com tropomiosinas de ácaros e de Ascaris. Apenas 3 pacientes 
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foram positivos para os outros alérgenos recombinantes de barata, indicando que o 

teste immunoCap ISAC mostrou valor adicional limitado, quando comparado aos 

métodos de teste cutâneo e IgE específica para barata, para investigar alergia a 

barata. Acreditamos que isso tenha ocorrido pela limitada quantidade de 

componentes de baratas identificados e disponíveis atualmente por esse método. 
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6 CONCLUSÕES 
 

Avaliação da resposta IgE para tropomiosinas de Ascaris e barata mostrou 

excelente concordância por métodos in vivo e in vitro. 
A estratégia de diagnóstico por componentes, através do teste immunoCap 

ISAC, mostrou valor adicional limitado, quando comparada aos métodos de teste 

cutâneo de hipersensibilidade imediata e dosagem de IgE específica para barata, para 

investigar alergia a barata. 
Através da técnica microarray foi possível avaliar a presença de sensibilização 

IgE para tropomiosinas de diversas fontes, incluindo ácaros, baratas, crustáceos e 

helmintos, possibilitando assim uma melhor avaliação prognóstica e novas terapias 

direcionadas para o componente. 

A infecção por A. lumbricoides e outros helmintos pode contribuir para 

promover asma ou aumentar a gravidade da asma em nosso meio, através de 

reatividade cruzada IgE entre alérgenos compartilhados entre Ascaris, barata e 

ácaros, particularmente a tropomiosina.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bibliografia  |  40 

		

BIBLIOGRAFIA 
 

Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma 
(GINA). 2019 [06/2019]. Disponível em: http://www.ginasthma.org. 
 
SOLÉ, D. et al. Prevalence of symptoms of asthma, rhinitis, and atopic eczema 
among Brazilian children and adolescents identified by the International Study of 
Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) - Phase 3. Jornal de pediatria, v. 82(5), 
p. 341-346, 2006.  
 
BOUSQUET, J.; VAN CAUWENBERGE, P.; KHALTAEV, N. Allergic rhinitis and its 
impact on asthma. The Journal of allergy and clinical immunology. v. 108, 5 Supp 
5, p. 147-334, 2001. 
 
BOUSQUET, J. et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2016 update 
(in collaboration with the World Health Organization, GA(2) LEN and AllerGen). 
Allergy. V. 63, Suppl 86, p. 8-160, 2008. 
 
BROZEK, J. L. et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) guidelines-
2016 revision. J Allergy Clin Immunol, v. 140, n. 4, 2016. 

SOLÉ, D. et al. IV Consenso brasileiro sobre rinites. 2017. Disponível em: 
http://www.aborlccf.org.br/secao.asp?s=3 
 
CARABALLO, L. et al. Particularities of allergy in the Tropics. World Allergy 
Organization Journal, Cartagena, p. 9-20, 2016. 
 
SANTIAGO, H. C.; NUTMAN, T. B. Human Helminths and Allergic Disease: The 
Hygiene Hypothesis and Beyond. Am. J. Tropical Medicine and Hygiene, Belo 
Horizonte, v. 95(4), p. 746–753, 2016. 

MCKENNA, O. E. et al. How relevant is panallergen sensitization in the development 
of allergies?. Pediatr Allergy Immunol, v. 27, p. 560–568, 2016. 

IUIS Allergen Nomenclature Sub-Committee. 2019 [01/10/2019]; Available from: 
http://www.allergen.org. 

MATRICARDI, P. M. et al. EAACI Molecular Allergology User’s Guide. Pediatric 
Allergy and Immunology, v. 27(suppl23), p.1–250, 2016. 

POMÉS, A. et al. New Insights into Cockroach Allergens. Curr Allergy Asthma Rep, 
v. 17, p. 25-41, 2017. 

SANTOS, A. B. R. et al. Cross-reactive IgE antibody responses to tropomyosins from 
Ascaris lumbricoides and cockroach. J Allergy Clin Immunol, v. 121 (4), p. 1040-
1047, 2008. 

ARRUDA, L. K. et al. Cockroach allergens and asthma. J Allergy Clin Immunol, v. 
107, p. 419-428, 2001. 



Bibliografia  |  41 

		

REESE, G.; AYUSO, R.; LEHRER, S.B. Tropomyosin: an invertebrate pan-allergen. 
Int Arch Allergy Immunol, v. 119, p. 247-258, 1999. 

REESE, G. et al, Structural, immunological and functional properties of natural 
recombinant Pen a 1, the major allergen of Brown Shrimp, Penaeus aztecus. Clin 
Exp Allergy, v. 36, p. 517-524, 2006. 

SANTOS, A.B.R. et al. Cockroach allergens and asthma in Brazil: identification of 
tropomyosin as a major allergen with potential cross-reactivity with mite and shrimp 
allergens. J Allergy Clin Immunol, v. 104, p. 329-37, 1999.  
 
JEONG, K.Y; HONG, C.S; YONG, T.S. Allergenic tropomyosins and their cross-
reactivities. Protein Pept Lett, v. 13(8), p. 835-45, 2006. 
 
MOTOYAMA, K. et al. Identification of Tropomyosins as Major Allergens in Antarctic 
Krill and Mantis Shrimp and Their Amino Acid Sequence Characteristics. Mar 
Biotechnol, v. 10, p. 709–718, 2008. 
 
SEREDA, M.J.; HARTMANN, S.; LUCIUS, R. Helminths and allergy: the example of 
tropomyosin. Trends Parasitol, v. 24(6), p. 272- 278, 2008.  
 
SEREDA, M. J. et al. Characterization of the allergen filarial tropomyosin with an 
invertebrate specific monoclonal antibody. Acta Tropica, v. 116, p. 61–67, 2010. 
 
LIU, R. et al. Tropomyosin from tilapia (Oreochromis mossambicus) as an allergen. 
Clinical & Experimental  Allergy, v. 43, p. 365–377, 2012.  
 
GONZÁLEZ-FERNÁNDEZ, J. et al. Immunological Possível Allergenic Role of 
Tropomyosin in Patients with Adverse Reactions after Fish Intake. v. 47 n. 4 p. 416-
430, 2018. 
 
MIKITA, C.P.; PADLAN, E.A. Why is there a greater incidence of allergy to the 
tropomyosin of certain animals than to that of others?. Med Hypotheses, v. 69(5), p. 
1070-1073, 2007. 
 
JENKINS, J.A.; HEIMO BREITENEDER A.; CLARE MILLS, E.N. Evolutionary 
distance from human homologs reflects allergenicity of animal food proteins. J 
Allergy Clin Immunol, v. 120, p. 1399-405, 2007. 

SOUSA-SANTOS, A. C. A. F. Atividade biológica de tropomiosina recombinante 
de Ascaris lumbricoides em pacientes com asma e/ou rinite alérgicos a barata 
Periplaneta americana. Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, 2010. 

WALLACE, D. V. et al. American Academy of Allergy, Asthma & Immunology Work 
Group Report: allergy diagnosis in clinical practice. The Journal of allergy and 
clinical immunology, v. 120(4), p. 967-969, 2007. 
 
HAMILTON, R.G. Clinical laboratory assessment of immediate-type hypersensitivity. 
The Journal of allergy and clinical immunology. v. 125, Suppl 2, p. 284-296, 
2010. 



Bibliografia  |  42 

		

 
HAMILTON, R.G.; WILLIAMS, P. B. Human IgE antibody serology: a primer for the 
practicing North American allergist/immunologist. The Journal of allergy and 
clinical immunology, v. 126, n.1, p. 33-38, 2010. 
 
KNOL, E. F.; KNULST, A. C. Application of multiplexed immunoglobulin E 
determination on a chip in component-resolved diagnostics in allergy. Clinical and 
experimental allergy: journal of the British Society for Allergy and Clinical 
Immunology, v.40, n. 2, p. 190-192. 
 
TUANO, K.; DAVIS, C. Utility of Component- Resolved Diagnostics in Food Allergy. 
Current Allergy and Asthma Reports, v. 15, n. 6, p. 1-8, 2010. 

YANG, A. C. et al. Measurement of IgE antibodies to shrimp tropomyosin is superior 
to skin prick testing with commercial extract and measurement of IgE to shrimp for 
predicting clinically relevant allergic reactions after shrimp ingestion. The Journal of 
allergy and clinical immunology, v. 125(4), p. 872-878, 2010. 
 
GAMEZ, C. et al. Tropomyosin IgE-positive results are a good predictor of shrimp 
allergy. Allergy, v. 66(10), p. 1375-1383, 2011. 
 
KING, E.M. et al. A multi-center ring trial of allergen analysis using fluorescent 
multiplex array technology. Journal of immunological methods, v. 387(1-2), p. 89-
95, 2013. 
 
RODRIGUES, M.C. Uso de proteínas recombinantes para o estudo da resposta 
IgE a alérgenos de baratas (Blattella germanica e Periplaneta americana) em 
pacientes com asma e/ou rinite. Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo (USP), 
2006.  
 
ALVES, G. B. Diagnóstico de alergia por componentes em pacientes com asma 
e/ou rinite alérgicos a ácaros e barata: relevância clínica. Ribeirão Preto: 
Universidade de São Paulo, 2013. 
 
TROMBONE, A.P. et al. Use of chimeric ELISA to investigate immunoglobulin E 
antibody responses to Der p 1 and Der p2 in mite-allergic patients with as thma, 
wheezing and/or rhinitis. Clin Exp Allergy, v. 32, p. 1-6, 2002. 
 
FLEISS, J. L. Statistical Methods for Rates and Proportions. John Wiley & Sons, 
3.ed. 2001. 

ANDRADE, C. M. et al. Parasites and allergy: Observations from Brazil. Parasite 
Immunology, v. 41, p. 1-9, 2019. 
 
CRUZ, A. A. et al. Global issues in allergy and immunology: Parasitic infections and 
allergy. J Allergy Clin Immunol, v. 140, n. 5, p. 1217–1228, 2017. 
 
FERNANDES, J. S. et al. Helminths and Asthma Risk and Protection. Immunol 
Allergy Clin N Am, v. 39, p. 417–427, 2019. 
 



Bibliografia  |  43 

		

MARTINS, T. F. et al. Reactions to Shrimp Including Severe Anaphylaxis in Mite and 
Cockroach Allergic Patients Who Have Never Eaten Shrimp: Clinical Significance of 
IgE Cross-Reactivity to Tropomyosins From Different Sources. J Investig Allergol 
Clin Immunol, v.29(4), p. 302-305, 2019. 
 
SATINOVER, S. M. et al. Specific IgE and IgG antibody-binding patterns to 
recombinant cockroach allergens. J Allergy Clin Immunol, v. 115, p. 803–809, 
2005. 
 
CHUANG, J. G. et al. Proteome mining for novel IgE-binding proteins from the 
German cockroach (Blattella germanica) and allergen profiling of patients. 
Proteomics, v. 10, p. 3854–3867, 2010. 
 
COSME, J.; SANTOS, A. S.; BARBOSA, M. P. Tropomyosin as a panallegen: 
Review. Rev Port Imunoalergologia, v. 24 (3), p. 143-153, 2016. 

BARBOSA, M. C. et al. Efficacy of recombinant allergens for diagnosis of cockroach 
allergy in patients with asthma and/or rhinitis. Int Arch Allergy Immunol, v.161, p. 
213–219, 2013. 

HAGEL, I. et al. Infection by Ascaris lumbricoides and bronchial hyper reactivity: an 
outstanding association in Venezuelan school children from endemic areas. Acta 
Trop, v. 103(3), p. 231–241, 2007. 

FLORES, K. J. et al. Diagnostic accuracy, risk assessment, and cost-effectiveness of 
component-resolved diagnosis for food allergy: A systematic review. Allergy, v. 73(8), 
p. 1609-1621, 2018. 
 
CALAMELLI, E. Component-Resolved Diagnosis in Food Allergies. Medicina, v. 
55(8), p. 498, 2019. 
 
RAULF, M. Allergen component analysis as a tool in the diagnosis and management 
of occupational allergy. Molecular Immunology, v. 100, p. 21-27, 2018. 
	
PASTORELLO, E. A. et al. Mite-Induced Asthma and IgE Levels to Shrimp, Mite, 
Tropomyosin, Arginine Kinase, and Der p 10 Are the Most Relevant Risk Factors for 
Challeng-Proven Shrimp. Health & Medicine Week, p. 8806, 2018. 
 
JAKOB, T. et al. Component Resolved Diagnostics for hymenoptera venom allergy. 
Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology, v. 30, p. 1, 2017. 
 
TUANO, K.T.S.; DAVIS, C. M. Oral allergy syndrome in shrimp and house dust mite 
allergies. J Allergy Clin Immunol Pract, v. 6(6), p. 2163-2164, 2018. 
 
ACEVEDO, N. et al. Allergenicity of Ascaris lumbricoides Tropomyosin and IgE 
Sensitization among Asthmatic Patients in a Tropical Environment. Int Arch Allergy 
Immunology, v. 154, p.195–206, 2011. 



Anexo  |  44 

		

ANEXO 
 

ANEXO A - Termo de Consentimento livre e esclarecido 
 

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

CAMPUS UNIVERSITÁRIO – MONTE ALEGRE – FONE: 3633 1000 FAX 3633 1144 – 
CEP: 14048-900 

 

TERMO	DE	CONSENTIMENTO	LIVRE	E	ESCLARECIDO	
 

Nome	da	pesquisa:	
Expressão de tropomiosina recombinante de Ascaris lumbricoides e estudo da reatividade cruzada de 
IgE para tropomiosinas de invertebrados 

 

Pesquisadora	Responsável:	Dra.	Ana	Carolina	Alves	Feliciano	de	Sousa	 	 	
Orientadora:	Prof.	Dra	Luisa	Karla	de	Paula	Arruda	 	 CRM:50.494	
 
Local da Pesquisa: Laboratório de Alergia do Departamento de Clínica Médica FMRP-USP e  
Ambulatório de Alergia (AALE), Hospital das Clínicas, FMRP-USP 
 
Objetivos e Procedimentos do Estudo: 

	
A	alergia	a	barata	é	comum	em	nosso	meio	e	é	importante	causa	de	asma	e	rinite.	Nosso	

grupo	identificou	um	importante	componente	da	barata	que	causa	alergia,	chamado	
tropomiosina,	e	vimos	que	esse	componente	é	muito	semelhante	a	tropomiosinas	de	ácaros	
e	de	camarão.	Vimos	também	que	um	parasita	intestinal	comum	em	nosso	meio,	o	Ascaris	
lumbricoides	(lombriga)	produz	uma	proteína	semelhante	a	tropomiosinas	de	outros	
invertebrados.	
 A produção de grandes quantidades de tropomiosina de A. lumbricoides permitirá o estudo 
detalhado dessa proteína, e será útil para esclarecer se parasitoses intestinais contribuem para 
ou protegem contra alergias. Componentes protetores poderiam ser usados como vacina. 
 Utilizando tropomiosina de A. lumbricoides produzida em nosso laboratório, faremos testes 
cutâneos para alergia em você ou em seu filho (a) e coletaremos o sangue para realizar testes 
no laboratório. Os testes serão feitos na pele do braço, pelo método de puntura ou pela injeção 
de pequena quantidade de alérgeno sob a pele, e a leitura após 15 minutos. Os exames de 
sangue incluirão dosagens de anticorpos IgE específicos contra tropomiosina de  A. 
lumbricoides e de barata.  Para as dosagens de anticorpos, serão colhidos 4 mL de sangue.  
 Para que o estudo seja realizado corretamente, estes mesmos testes e dosagens serão feitos 
em adultos que não tem alergia a barata, no sentido de comparar os resultados e tirar 
conclusões. Estes serão os adultos controle. 
 Esperamos com esta pesquisa melhorar o conhecimento do papel de infecções por parasitas 
intestinais no desenvolvimento de alergia e asma. Os resultados dessa pesquisa poderão levar 
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ao desenvolvimento de uma vacina que poderá beneficiar pacientes alérgicos, com asma e 
rinite. 

Desconforto	e	riscos	esperados	
 Os testes alérgicos podem causar coceira e vermelhidão locais transitórias, e o risco de 
reação mais grave é praticamente nenhum. Entretanto, estaremos preparados para tratar 
eventual reação generalizada com adrenalina, anti-histamínico e medidas de suporte, se 
ocorrer. A punção venosa pode causar um pequeno desconforto, mas será realizada por pessoa 
treinada, pertencente ao grupo de pesquisa. 
 
Em caso de qualquer dúvida ou evento associado ao estudo, contactar: 
Dra. L. Karla Arruda 
Laboratório de Alergia – Bloco G, 1º. Andar, Sala 200 – HC-FMRP-USP 
Tels: 016- 3602 2902 (laboratório); 016- 3972 3718 (residência); 016- 9791 6129 (celular) 
 
 
 
     _________________________________________ 
      Pesquisador responsável 
 
 
 

Eu,	____________________________________________________________________	
R.G.____________________________________, abaixo assinado, tendo recebido as 
informações  acima e ciente dos meus direitos abaixo relacionados, concordo em participar. 

1- A garantia de receber a resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento acerca dos 
procedimentos, riscos, benefícios e outros relacionados a pesquisa e o tratamento a 
que serei submetido. 

2- A liberdade de retirar meu consentimento a qualquer momento e deixar de participar 
no estudo sem que isso traga prejuízo à continuação do meu cuidado e tratamento. 

3- A segurança de que não serei identificado e que será mantido o caráter confidencial da 
informação relacionada com a minha privacidade. 

4- O compromisso de me proporcionar informação atualizada durante o estudo, ainda que 
esta possa afetar minha vontade de continuar participando. 

5- O compromisso de que serei devidamente acompanhado e assistido durante todo o 
período de minha participação no projeto, bem como de que será garantida a 
continuidade do meu tratamento, após a conclusão dos trabalhos de pesquisa. 

 
Declaro, ainda, que concordo inteiramente com as condições que me foram apresentadas e 
que, livremente, manifesto a minha vontade em participar do referido projeto. 
 
              
Ribeirão Preto,___________de____________________de__________ 
 
 
 
             _________________________________________________________ 
                   Assinatura do paciente 
 


