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RESUMO 

 

 

Kawasato KH. Padronização de sistemas de dupla amplificação para a 

detecção de DNA de Bartonella henselae em casos suspeitos de 

bartonelose humana. [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2009. 117p.  

 

Bartoneloses são infecções causadas por Bartonella spp e constituem 

zoonoses de importância crescente devido à gravidade da infecção em 

pacientes imunodeficientes. Existem muitas síndromes clínicas associadas 

às bartoneloses, desde quadros típicos de doença da arranhadura do gato 

até lesões cutâneas linfoproliferativas (angiomatose bacilar), ou 

granulomatosas em órgãos (peliose bacilar), passando por quadros 

neurológicos, oculares, endocardites e febre prolongada. O diagnóstico 

laboratorial deveria ser baseado em isolamento da bactéria em cultura, 

resultados de sorologias e exames imunohistoquímicos, porém estas 

técnicas não se encontram disponíveis em nosso meio. A Reação da Cadeia 

da Polimerase (PCR) tem sido utilizada para aprimorar o diagnóstico das 

bartoneloses, e o presente estudo teve como objetivo padronizar três 

sistemas de dupla amplificação para detecção de DNA de Bartonella 

henselae em amostras biológicas de pacientes com suspeita de bartonelose 

e determinar dentre os sistemas de dupla amplificação (nested-PCR), aquele 

com melhor desempenho. Os nested-PCR empregaram oligonucleotídeos 



iniciadores das sequências ITS, HSP e FtsZ da Bartonella spp. Foram 

incluídos 19 pacientes, sendo 14 crianças/adolescentes e cinco adultos, 

tendo oito deles referido contato com gatos. Dos pacientes, 10 não tinham 

doenças de base, e nove apresentavam doença de base (três evoluíram a 

óbito). Foram coletadas 25 amostras: 14 de sangue periférico, sete biópsias 

de gânglios, duas punções de gânglios e duas biópsias de pele. Do total de 

19 pacientes, 14 tiveram resultados positivos por PCR, e considerando as 25 

amostras, 18 foram positivas por PCR (nove amostras de sangue, cinco 

biópsias de gânglios, duas punções de gânglios e duas biópsias de pele). 

Dez das 18 amostras positivas por PCR só foram detectadas pelo nested-

FtsZ (seis amostras de sangue periférico, duas punções de gânglios, uma 

biópsia de gânglio e uma biópsia de pele). A primeira amplificação do 

sistema HSP-PCR detectou uma amostra positiva em 25 (1/25 ou 4%), e 

após o nested-HSP este percentual foi de 24% (6/25). Na primeira 

amplificação do sistema ITS-PCR a positividade foi de 20% (5/25), e no 

nested-ITS 32% (8/25). Após a primeira amplificação do sistema FtsZ-PCR a 

positividade foi de 16% (4/25), e no nested-FtsZ foi de 72% (18/25). O teste 

de McNemar testou a concordância ou discordância dos resultados obtidos 

pelos três sistemas de nested-PCR e revelou que os mesmos foram 

discordantes, com superioridade do sistema nested-FtsZ em relação aos 

outros dois nested-PCR, sendo a diferença estatisticamente significante 

(p<0,05). Os resultados do presente estudo permitiram concluir que o 

nested-FtsZ apresentou vantagens para o diagnóstico das bartoneloses em 

relação aos outros sistemas testados, em materiais biológicos previamente 



descritos na literatura (biópsias e punções de gânglios), e até mesmo em 

sangue periférico de pacientes sem doença de base. Além disso, foi possível 

determinar, no presente estudo, que as infecções foram causadas por B. 

henselae, uma vez que não houve nenhuma PCR positiva pelos outros dois 

sistemas que não tenha sido detectada pelo nested-FstZ, e este amplifica 

apenas DNA de Bartonella henselae após a segunda amplificação.  

 

Descritores: Bartonella henselae, DNA, Infecções por Bartonella/diagnóstico, 

Reação em cadeia da polimerase/métodos 



SUMMARY 

 

 

Kawasato KH. Standardization of nested-PCR amplification systems for 

Bartonella henselae DNA detection in cases of suspected human 

bartonellosis. [Dissertation]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo, 2009. 117p. 

 

Bartonellosis are infections caused by Bartonella spp and this zoonosis is of 

growing importance due to the severity of infection in immunodeficient 

patients. Many clinical syndromes are associated with bartonellosis, varying 

from typical manifestations of cat scratch disease, to lymphoproliferative skin 

lesions  (bacillary angiomatosis) or granulomatous ones in organs (bacillary 

peliosis), and also neurologic and ocular manifestations, endocarditis and 

prolonged fever. The laboratory diagnosis should be based on bacteria 

isolation in culture, serological tests and immunohistochemical examination, 

but these techniques are not available in our country. The Polymerase Chain 

Reaction (PCR) has been used to improve the diagnosis of bartonellosis, and 

this study has aimed at standardizing three nested-amplifications for 

detection of Bartonella henselae DNA in biological samples of patients with 

suspected bartonellosis, and establishing among the three nested-PCR, the 

one presenting with the best performance. Nested-PCR amplifications were 

performed using the ITS, the HSP and the FtsZ gene sequences of 

Bartonella spp. We included 19 patients, being 14 children / adolescents and 



five adults, and eight reported contact with cats. From these patients, 10 had 

no underlying disease, and nine patients had underlying conditions (3 

evolved to death). We collected 25 samples: 14 peripheral blood samples, 

seven lymph nodes biopsies, two lymph nodes punctures and two skin 

biopsies. From the total of 19 patients, 14 had positive results by PCR, and 

considering the 25 samples, 18 were positive by PCR (nine peripheral blood 

samples, five lymph nodes biopsies, two lymph nodes punctures and two 

skin biopsies). Ten of the 18 PCR-positive samples were only detected by 

the nested-FtsZ (six peripheral blood samples, two lymph nodes punctures, 

one lymph node biopsy and one skin biopsy). The first HSP-PCR 

amplification detected one positive sample in 25 (1 / 25 or 4%), and after the 

nested-HSP this percentage was 24% (6 / 25). In the first ITS-PCR 

amplification the positivity was 20% (5 / 25), and after the nested-ITS 32% (8 

/ 25). The first FtsZ-PCR amplification positivity was 16% (4 / 25), and after 

the nested-FtsZ it was 72% (18/25). The McNemar test was used to verify 

the concordance or discordance of the results obtained by the three nested-

PCR systems and showed that they were discordant, with superiority of the 

nested-FtsZ in relation to the other two nested-PCR, being the difference 

statistically significant (p<0.05). The results of this study indicated that the 

nested-FtsZ showed advantages for the diagnosis of bartonellosis with 

respect to the other two systems when biological materials previously 

described in literature were tested (punctures and lymph nodes biopsies), 

and also in peripheral blood of patients without underlying conditions. 

Furthermore, it was possible to determine that the infections were caused by 



B. henselae, since there was no positive PCR results obtained by the other 

two systems that were not detected by the nested-FstZ, that only amplifies 

DNA from Bartonella henselae after the second round of amplification.  

 

Descriptors: Bartonella henselae, DNA, Bartonella infections/diagnostic, 

Polymerase chain reaction/methods 
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1.1 Considerações gerais 

 

Diferentes espécies de Bartonella afetam o homem há muitos séculos, 

como por exemplo, a B. quintana que foi considerada um dos fatores que 

contribuíram para o declínio do império Inca (Huarcaya et al., 2004).  

O gênero Bartonella recebeu este nome em homenagem a Alberto 

Leonardo Barton Thompson, pesquisador peruano nascido na Argentina, 

que em 1905 associou, de forma inequívoca, a infecção causada por 

Bartonella bacilliformis à febre de Oroya (ou doença de Carrion), afecção 

febril grave acompanhada de bacteremia, endocardite, anemia hemolítica, 

encefalite, podendo levar a colapso circulatório (Brouqui et al., 2006). Esta 

foi uma das primeiras infecções humanas a serem relatadas uma vez que 

várias culturas pré-hispânicas do Peru, tais como os Mochicas, Chimu e 

Nazca representaram pacientes com lesões de pele típicas em cerâmicas. A 

doença de Carrion apresenta duas fases: a fase aguda com febre, anemia e 

icterícia, e a crônica caracterizada pelo aparecimento de lesão cutânea, a 

chamada verruga peruana. Até 1885, não se sabia ao certo que a febre de 

Oroya e a verruga peruana constituíam duas fases de uma mesma doença, 

até que o estudante de medicina peruano, Daniel Alcides Carrion, inoculou 

em si mesmo a B. bacilliformis utilizando material extraído de lesão de pele 

de paciente com verruga peruana, evoluindo com infecção febril grave (febre 

de Oroya) que o levou a óbito.  

 Outro membro do gênero Bartonella, a B. quintana, é transmitida por 

fezes de piolhos que contaminam feridas abertas ou conjuntivas. Trata-se do 
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agente etiológico da febre das trincheiras, infecção febril acompanhada de 

cefaléias, dores oculares e musculares intensas, e mais raramente 

associada a quadros de endocardite. A febre das trincheiras foi descrita em 

1915, e resultou em um milhão de soldados infectados na Europa durante a 

primeira guerra mundial. Atualmente, infecções causadas por B. quintana 

são descritas em pacientes alcoólicos e moradores de rua (Mogollon-

Pasapera et al., 2009).  

Maior exposição dos seres humanos a Bartonella spp, especialmente 

Bartonella elizabethae, que tem como reservatório o rato, tem sido relatada 

com frequência em indivíduos de baixa renda (Ellis et al., 1999; Childs et al., 

1999). Bartonella spp também pode estar presente em usuários de drogas 

injetáveis de grandes áreas urbanas, de acordo com descrições feitas nos 

Estados Unidos (Comer et al., 1996; Comer et al., 2001). 

A Bartonella henselae é conhecida como agente etiológico da Doença 

da Arranhadura do Gato (DAG), caracterizada por quadro clínico que vai 

desde infecção branda que pode ser auto limitada, até sinais e sintomas de 

acometimento sistêmico com febre, cefaléias, fraqueza e inapetência. 

Recentemente, foi descrito que B. quintana e B. bacilliformis podem invadir 

eritrócitos humanos (Pitassi et al., 2007), e ainda que B. henselae e B. 

quintana podem causar angiomatose bacilar e peliose bacilar em pacientes 

imunodeficientes, notadamente nos infectados pelo HIV (Velho et al., 2007).  

A distribuição mundial de diferentes genótipos/fenótipos da B. 

henselae pode ter ocorrido durante a migração dos seres humanos com 

gatos domésticos. Mais recentemente, foi relatada presença de DNA da 



INTRODUÇÃO 4

Bartonella henselae cepa Houston I em gatos franceses que viveram entre 

os séculos XIII e XVI, em lugar da cepa Marseille que predomina atualmente 

em gatos franceses (La VD et al., 2004). 

 

1.2 Bartonella spp. e bartoneloses  

 

Wear et al. (1983), identificaram pequenos bacilos gram-negativos, 

pleomórficos utilizando a coloração de Warthin-Starry e de Brown-Hopp em 

linfonodos de pacientes com suspeita de DAG. English et al. (1988) isolaram 

e obtiveram sucesso no cultivo da bactéria utilizando material de pacientes 

com DAG. Em 1991, Brenner et al. isolaram bactéria que foi denominada 

Afipia, e a espécie foi chamada de felis por ter sido isolada de gato 

doméstico, Felis domesticus, suposto reservatório do microrganismo. Assim, 

a Afipia felis foi considerada, inicialmente, o agente etiológico da DAG.  

Bactérias do gênero Bartonella fazem parte da família Bartonellaceae 

e mantêm relação filogenética remota com os membros da ordem 

Rickettisiale (Slhessarenko, 1998).  

Regnery et al. (1992) isolaram a Rochalimaea henselae (nome dado 

em homenagem ao patologista brasileiro, Henrique da Rocha Lima), em 

pacientes infectados pelo HIV que apresentavam angiomatose bacilar, 

peliose hepática e febre.  

Outros estudos (Perkins et al., 1992; Dolan et al., 1993), associaram a 

DAG ao gênero Rochalimaea, confirmando que Afipia felis não seria o único 

agente etiológico. Em 1993, Brenner et al., sugeriram que todas as 



INTRODUÇÃO 5

Rochalimaea fossem transferidas para o gênero Bartonella, sendo essa 

nomenclatura amplamente aceita. Desta forma, a Bartonella henselae é 

atualmente reconhecida como um dos agentes responsáveis pela DAG e por 

outras bartoneloses humanas.  

Tradicionalmente o isolamento da Bartonella henselae é realizado em 

meio ágar infusão cérebro-coração, enriquecido com 5% de sangue de 

carneiro, coelho ou humano; hemina ou ainda com 6 a 8% da solução de 

Fields, em ambiente micro-aerófilo (5% de CO2) com alto teor de umidade. A 

temperatura ótima de crescimento varia de 35 a 37°C. São bactérias de 

crescimento lento, levando em média sete a 10 dias para a visualização de 

pequenas colônias, requerendo, por vezes, até cinco semanas para a leitura 

final (Schwartzman et al., 1993; Wong et al., 1995). O isolamento da bactéria 

em cultura de sangue periférico ou de outros tecidos não se aplica à rotina 

da maioria dos laboratórios de microbiologia, tanto pelo tempo prolongado 

de cultivo, quanto pelas condições especiais necessárias ao crescimento 

das Bartonella spp.  

Atualmente, encontram-se identificadas 30 espécies e subespécies de 

Bartonella (Lamas et al., 2008; Saisongkorh et al.,2009; Inoue et al., 2009) 

sendo que 11 são patogênicas para seres humanos imunodeficientes e 

imunocompetentes: 

- B. bacilliformis, B. quintana e B. henselae, responsáveis pela maioria 

das infecções humanas (Dehio, 2004); 

- B. elizabethae, isolada de pacientes com endocardite (Daly et al., 

1993); 
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- B. clarridgeiae associada a casos de DAG (Sander et al., 2000.); 

- B. grahamii em casos de neurorretinite (Kerkhoff et al., 1999); 

- B. vinsonii subsp arupensis isolada de pacientes com bacteremia e 

febre (Welch et al.,1999);  

- B. washoensis, causadora de miocardites (Kosoy et al., 2003); 

- B. koehlerae (Avidor et al., 2004) e B. alsatica (Raoult et al., 2006) 

em pacientes com endocardite; 

- B. rochalimae descrita em um turista norte americano em visita ao 

Peru (ano de 2007), que apresentou bacteremia e febre (Eremeeva et al., 

2007). 

A transmissão de diferentes espécies de Bartonella entre o 

reservatório natural da doença (gatos) e o hospedeiro definitivo (outros 

mamíferos, incluindo o homem) é feita por vetores tais como moscas, 

pulgas, piolhos, carrapatos, ou ainda por meio de arranhadura, mordedura 

ou lambedura de animais infectados, principalmente gatos. A gama de 

vetores envolvidos na transmissão da doença não para de crescer, e ainda 

não foi definitivamente caracterizada (Lamas et al., 2008; Mogollon-

Pasapera et al., 2009).  

 

1.3 Ciclo de vida e transmissão da Bartonella henselae na DAG 

 

Gatos domésticos constituem o reservatório natural da Bartonella 

henselae (Koehler et al., 1994). Mais de 90% dos casos de DAG foram 

associados ao contato com gatos e a transmissão da bactéria de gato para 
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gato pode ocorrer por meio de pulgas contaminadas (Ctenocephalides felis). 

Chomel et al., (1996) sugeriram que a infecção entre gatos pode ocorrer pela 

inoculação de fezes de pulgas contendo bactérias, ao invés da picada de 

pulgas (Foil et al., 1998; Finkelstein et al., 2002).  

A transmissão da Bartonella henselae de gatos para seres humanos 

pode ocorrer indiretamente por intermédio de pulgas, muito embora esse tipo 

de transmissão ainda não tenha sido comprovado. Estudos recentes 

encontraram DNA de Bartonella spp em pulgas encontradas em seres 

humanos (Adelson et al., 2004). A transmissão também pode ocorrer de 

forma direta por intermédio de mordedura, arranhadura ou lambedura 

(Carithers et al., 1985; Chomel et al., 2000; Lamas et al., 2008; Mändle et al., 

2005; Mogollon-Pasapera et al., 2009). Em gatos, a Bartonella henselae 

localiza-se no interior de eritrócitos (Kordick et al., 1995a; Rolain et al., 

2001), e esta localização foi demonstrada in vitro por Mehock et al. (1998), 

sendo que a maioria dos felinos apresenta bacteremia assintomática por 

períodos prolongados (Koehler et al., 1994; Kordick et al., 1995b; Rolain et 

al., 2001; Dehio et al., 2004). Em seres humanos, a infecção intra-

eritrocitária também foi demonstrada in vitro no trabalho de Mändle et al. 

(2005) e de Pitassi et al (2007). 

 

1.4 Epidemiologia 

 

Infecções causadas por bactérias do gênero Bartonella constituem 

zoonoses de importância crescente, distribuição mundial, com casos da 
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forma clássica da doença (DAG) descrita em pacientes nos Estados Unidos 

(Carithers et al., 1985), Europa (Bergmans et al., 1996), Japão (Maruyama et 

al., 2004), Nova Zelândia (Kelly et al., 2004) e Austrália (Fournier et al., 

2002b). 

Nos Estados Unidos, a distribuição sazonal parece ser importante 

fator, com maioria de casos ocorrendo entre os meses de julho e janeiro 

(Carithers, 1985; Jackson et al., 1993), e hospitalizações (no ano de 2000), 

concentradas entre os meses de julho e outubro (Reynolds et al., 2005). 

Alguns autores consideram que a variação sazonal da doença está 

associada à presença de maior reprodução de felinos em determinadas 

épocas do ano, coincidindo com a época de maior proliferação de pulgas, 

fatores que interferem no modelo de transmissão da infecção (Anderson et 

al., 1997). 

Em 1993, nos Estados Unidos, Jackson et al. descreveram 22.000 

casos de DAG com estimativa de incidência da doença em pacientes 

ambulatoriais de 9,3 casos por 100.000 habitantes/ ano. Em 1997, Bass et 

al. relataram, em todas as regiões norte-americanas, aproximadamente 

24.000 casos que resultaram em mais de 2.000 internações. Na Holanda, o 

número estimado de casos de DAG foi de 2.000 casos/ ano, ou 12,5 casos 

em 100.000 habitantes (Bergmans et al., 1997). 

No Brasil, Costa et al. (2005) realizaram estudo soro-epidemiológico 

com detecção de anticorpos anti-B.henselae e anti-B.quintana em 457 

adultos saudáveis do Piauí, e em população de vilarejo do Estado de Minas 

Gerais, obtendo 13,7 e 12,8 % de soroprevalência, respectivamente. Lamas 
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et al. (2006), estudaram 125 pacientes HIV positivos clinicamente 

assintomáticos em uma pequena cidade do Rio de Janeiro e encontraram 

41,6% de soroprevalência para Bartonella spp. 

Florin et al. (2008) descreveram muita dificuldade para estabelecer a 

incidência da infecção por Bartonella spp, pois a doença não é notificada 

compulsoriamente na maioria dos estados norte-americanos, e em muitos 

casos a infecção por Bartonella spp não é diagnosticada.  

 

1.5 Formas clínicas das bartoneloses humanas 

 

Do ponto de vista clínico, infecções por Bartonella spp podem causar 

desde quadros autolimitados até infecções fatais, levando a diferentes 

desfechos, com envolvimento local, ou de múltiplos órgãos e sistemas. As 

síndromes conhecidas até o momento associadas às bartoneloses incluem a 

febre de Oroya (doença de Carrion), síndrome óculo-glandular de Parinaud, 

febre das trincheiras, bacteremias associadas a endocardites, doença da 

arranhadura do gato, angiomatose bacilar e peliose bacilar (Ahsan et al., 

1998; Jacomo et al., 2002; Rolain et al., 2004; López et al., 2008 ).  

A primeira descrição de bartonelose humana ocorreu em 1889 

quando Parinaud et al. relataram caso de paciente apresentando 

conjuntivite, linfadenopatia regional e que havia sido arranhado por um gato. 

Em 1930, as bartoneloses foram reconhecidas como entidades clínicas por 

Robert Debré, professor de pediatria da Universidade de Paris, que 

descreveu pacientes que haviam sido arranhados por gatos e 
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desenvolveram adenite supurativa. Em 1950, Debré et al., realizaram a 

primeira divulgação formal e escrita da doença, que chamaram de maladie 

des griffes du chat ou Doença da Arranhadura do Gato (DAG).  

 

1.5.1 Bartoneloses humanas – formas típicas (DAG) 

 

Em sua forma típica, a bartonelose humana corresponde à DAG e 

compreende a história de contato com gato, além de linfadenopatia regional 

subaguda que pode estar associada à lesão primária de pele e outras 

manifestações sistêmicas incluindo quadro febril (Hagiwara, 2005; Del Prete 

et al., 2000a; Reynolds et al., 2005; Massei et al., 2005; Spach et al., 2007). 

Usualmente, após a arranhadura, ocorre o aparecimento de lesão primária 

(pápula eritematosa), com desenvolvimento de nódulo no sítio de inoculação 

em período de 7 a 12 dias, podendo evoluir com ulceração (Margileth, 1993; 

Carither et al., 1985; Jacomo et al., 2002). A linfadenopatia regional pode 

persistir por poucas semanas ou até meses. Para os 1.200 casos relatados 

por Carithers et al. (1985), menos de 10% apresentaram febre acima de 

39°C e 30% não apresentam febre. Foram relatados pacientes com 

anorexia, cefaléia e esplenomegalia (Boulouis et al., 2005). 

 

1.5.2 Bartoneloses humanas - formas atípicas 

 

Regnery et al., 1992 isolaram pela primeira vez a B. henselae em 

paciente portador do HIV com número reduzido de linfócitos CD4. Pons et al. 
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(2008) concluíram que a infecção por Bartonella spp deve ser considerada 

em pacientes com HIV e imunodeficiência grave. Pacientes imunodeficientes 

quando expostos à arranhadura de gatos domésticos podem apresentar 

bacteremia por muitas semanas (Koehler et al., 1993; Koehler et al., 1997).  

A infecção causada por Bartonella henselae tem sido observada em 

pacientes co-infectados com outros microrganismos tais como o HIV 

(Koehler et al., 2003) e o vírus Epstein-Barr (Signorini et al., 2002). 

A angiomatose bacilar (AB), doença cutânea com proliferação de 

vasos é manifestação clínica relativamente comum dentre as infecções 

causadas por Bartonella spp (Koehler et al., 1993) em pacientes 

imunodeficientes, especialmente portadores do HIV (Dehio, 2004; Velho et 

al., 2007), podendo, no entanto, causar infecção em pacientes 

imunocompetentes (Velho et al., 2006; Petersen et al., 2007). Bartonella 

henselae pode também causar doença em órgãos internos (peliose bacilar), 

caracterizada por proliferação vascular em fígado e baço, com formação de 

lesões granulomatosas (Relman et al., 1990; Perkocha et al., 1990; Tappero 

et al., 1993; Koehler et al., 1993; Mohle-Boetani et al., 1996).  

A infecção por Bartonella spp deve também ser considerada em 

receptores de órgãos, especialmente nos casos onde existe contato prévio 

com gatos, tendo em vista a elevada frequência da bactéria em felinos 

domésticos (Slhessarenko et al., 1996; Belangero et al., 2006; Bonatti et al., 

2006).  

A síndrome óculo-glandular de Parinaud é composta por febre, 

linfadenopatia regional e conjuntivite folicular, tendo sido descrita pela 
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primeira vez em 1889 por Parinaud, constituindo a manifestação ocular mais 

comum causada por Bartonella henselae, acometendo cerca de 5% dos 

pacientes (Carithers, 1985).  

Associação de bartonelose com quadros neurológicos, em especial 

encefalopatias, ocorre em aproximadamente 2% dos pacientes com 

bartonelose atípica (Carithers, 1985). Os sintomas neurológicos geralmente 

ocorrem duas a três semanas após o aparecimento da linfadenopatia, 

incluindo cefaléia e alteração do nível de consciência. A epilepsia é 

frequentemente, o primeiro sinal de envolvimento neurológico (Lewis et al., 

1986; Armengol et al., 1999). 

Endocardite é a mais comum das manifestações cardíacas causadas 

pela Bartonella spp acometendo aproximadamente 3% dos casos (Brouqui 

et al., 2001; Gouriet et al., 2007). Foi inicialmente relatada em adultos, mas 

também pode ocorrer em crianças (Florin et al., 2008) e em animais (Kelly et 

al., 2006; Diniz et al., 2007). As lesões localizam-se preferencialmente em 

válvula aórtica (Raoult et al., 1996) e muitos pacientes apresentam altos 

títulos de anticorpos anti-Bartonella (Fournier et al., 2002a), porém com 

resultados negativos em cultura, sendo positivos apenas por meio da 

amplificação de DNA de Bartonella spp (Fournier et al., 2001). 

Muito embora as complicações hematológicas provocadas pela 

infecção por Bartonella spp sejam raras, anemia hemolítica já foi relatada em 

adultos e crianças (Greenbaum et al., 1986; Van Audenhove et al., 2001). 

Em pacientes pediátricos existem ainda casos de púrpura trombocitopênica 

associados a infecções por Bartonella spp (Borker et al., 2002). 



INTRODUÇÃO 13

Lesões ósseas constituem complicações raras da infecção por 

Bartonella henselae e foram associadas a abscessos (Heye et al., 2003; 

Abdel-Haq et al., 2005) e a granulomas ósseos necrotizantes (Maggiore et 

al., 1999). Frequentemente, essas lesões evoluem com formação de 

processo lítico e instalação de ostemiolite (Florin et al., 2008), que pode ser 

contígua ao linfonodo acometido, ou apresentar-se à distância, sugerindo 

lesão disseminada por via hematogênica ou linfática (Hulzebos et al., 1999). 

Hepatoesplenomegalias provocadas por Bartonella spp são 

geralmente acompanhadas de sintomas sistêmicos, tais como febre 

prolongada, presença de micro-abscessos em fígado e baço. Mais da 

metade de todos os pacientes com bartoneloses apresenta hepatomegalia, 

esplenomegalia ou hepatoesplenomegalia ao exame físico (Florin et al., 

2008). 

 

1.6 Diagnóstico laboratorial 

 

Até a década de 1990, o diagnóstico das bartoneloses humanas era 

feito apenas com base nos dados clínicos, epidemiológicos e 

histopatológicos. A seguir, foram desenvolvidos testes sorológicos tais como 

a imunofluorescência indireta (IFI), com sensibilidades variando de 14 a 

100% (Sander et al., 2001; Rolain et al., 2003), podendo ainda resultar em 

reações cruzadas com outros microrganismos tais como B.quintana (La 

Scola et al., 1996), Chlamydia pneumoniae (Maurin et al., 1997), 

Mycoplasma pneumoniae (Massei et al., 2003), além de testes 
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imunoenzimáticos que também carecem de sensibilidade e especificidade, e 

que apresentam reações cruzadas entre B. henselae e outras espécies 

(Sander et al., 2001; Giladi et al., 2001; Maurin et al., 2002; Metzkor-Cotter et 

al., 2003; Massei et al., 2003; Vermeulen et al., 2007; Herremans et al., 

2007). 

Nas últimas décadas, devido ao excelente nível de sensibilidade e de 

especificidade, além da rapidez de execução e versatilidade (pode ser 

realizada com qualquer tipo de material biológico), a Reação em Cadeia da 

Polimerase (Polymerase Chain Reaction, ou PCR) tem sido utilizada em 

praticamente todas as áreas da pesquisa médica (Goral et al., 1994; Zeaiter 

et al., 2002a; Chung et al., 2005). Muitos ensaios baseados na PCR têm sido 

desenvolvidos para a detecção da Bartonella henselae em amostras clínicas, 

ou com finalidades epidemiológicas. No entanto, até o momento, houve 

pouco sucesso nas tentativas de detecção de Bartonella spp em sangue 

periférico de pacientes com suspeita clínica de bartonelose. Os melhores 

resultados foram obtidos quando a detecção por PCR foi realizada em 

aspirado ou biópsia de gânglios, ou utilizando colônias previamente isoladas 

em meios de cultura (Goral et al., 1994; Avidor et al., 1997; Sander et al., 

1999; Hansmann et al., 2005). Entretanto, poucos trabalhos compararam o 

desempenho de diferentes sistemas de amplificação (Avidor et al., 1997; 

Sander et al., 1998b; Sander et al., 1999), e esses estudos também foram 

realizados com aspirados ou biópsias de gânglios.  
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Cinco genes da bactéria são capazes de diferenciar Bartonella spp e 

têm sido frequentemente utilizados no diagnóstico das bartoneloses por 

PCR: 

- gene que codifica a enzima citrato sintetase (CS-PCR) (Norman et 

al., 1995); 

- gene responsável pela síntese de proteína de choque térmico de 60 

kDa (HSP60-PCR) (Anderson et al., 1994); 

- gene que codifica região localizada entre a subunidade ribossomal 

16S e a 23S do rRNA da Bartonella spp (rRNA-PCR ou ITS-PCR) (Minnick 

et al., 1997). 

- gene que codifica a proteína FtsZ envolvida na divisão celular da 

bactéria (Kelly et  al., 1998) 

- gene que codifica a enzima riboflavina sintetase (ribC) (Johnson et 

al., 2003).  

 Em nosso estudo, propusemos a padronização de três sistemas de 

dupla amplificação (nested-PCR) utilizando como alvos das amplificações 

fragmentos dos seguintes genes: FtsZ, HSP 60kDa e ITS (16S-23S rRNA), 

com o intuito de aprimorar a detecção da B. henselae, principalmente em 

amostras de sangue periférico de pacientes com suspeita de bartonelose. 



2. JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 
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Bartoneloses humanas constituem afecções de importância crescente 

devido à gravidade do quadro clínico em pacientes imunodeficientes, porém 

ainda são pouco estudadas e muito pouco diagnosticadas tendo em vista as 

dificuldades técnicas dos isolamentos em cultura, limitação das técnicas 

sorológicas e imunohistoquímicas e à falta de disponibilidade de todos os 

testes diagnósticos em nosso meio, incluindo os moleculares (PCR).  

Outro fator digno de nota é que a produção efetiva de anticorpos 

específicos pode ocorrer muito tempo após a fase aguda da infecção, porém 

com persistência de títulos elevados por longos períodos, o que dificulta o 

diagnóstico laboratorial baseado apenas em títulos de anticorpos IgG, 

principalmente em pacientes imunodeficientes.  

Acreditamos que com as técnicas moleculares seja possível aumentar 

o poder de detecção de DNA da Bartonella henselae com manutenção da 

especificidade do diagnóstico laboratorial das bartoneloses humanas. No 

entanto, nossa unidade laboratorial já participou de pesquisa (dissertação de 

mestrado do aluno Marcelo de Souza Zanutto, do programa de Pós-

Graduação da Medicina Veterinária da USP), na qual foram testadas 

técnicas moleculares de amplificação simples de DNA de Bartonella 

henselae (um único round de amplificação), comparando a positividade de 

dois sistemas de amplificação com os isolamentos em cultura, sendo que as 

amplificações foram menos sensíveis que as culturas. Esta falta de 

sensibilidade das amplificações do tipo one round nos motivou a propor o 

presente estudo.  



3. HIPÓTESE DO TRABALHO 
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É possível aumentar o poder de detecção de amplificações 

direcionadas ao diagnóstico das bartoneloses humanas (sem perda de 

especificidade), com a utilização de técnicas de dupla amplificação (nested-

PCR). A falta de sensibilidade de amplificações realizadas em estudos 

anteriores pode ser devido ao fato das amostras de pacientes apresentarem 

poucas bactérias (pacientes já receberam antibióticos diversos no momento 

da coleta), o que requer método molecular que atinja limiares de detecção 

da ordem de fentogramas de DNA (equivalente a 10-15 g de DNA ou uma 

unidade formadora de colônia), o que pode ser alcançado com técnicas de 

dupla amplificação. 

 



4. OBJETIVOS 
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4.1 Geral 

 

Aumentar o poder de detecção de DNA da Bartonella henselae por 

meio de técnicas de dupla amplificação (nested-PCR), com manutenção da 

especificidade dos testes.  

 

4.2 Específicos 

 

- padronizar três sistemas de dupla amplificação para a detecção de 

DNA de Bartonella henselae em amostras biológicas de pacientes com 

suspeita de bartonelose, incluindo amostras de sangue periférico; 

- comparar a positividade global das técnicas de amplificação simples 

com a positividade global obtida após dupla amplificação (nested-PCR); 

- determinar, dentre os sistemas de dupla amplificação (nested-PCR), 

aquele com melhor desempenho (maior poder de detecção), para que possa 

ser adotado como padrão do diagnóstico molecular de bartoneloses em 

nosso laboratório. 



5. ASPECTOS ÉTICOS DO ESTUDO 
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Este projeto de pesquisa foi aprovado pelas Comissões de Pesquisa e 

Ética do Departamento de Pediatria (CPE) e pela Comissão de Ética para 

Análise de Projetos de Pesquisa – CAPPesq da Diretoria Clínica do Hospital 

das Clínicas e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em 

20 de dezembro de 2006, tendo o protocolo recebido o número 1245/06  

(Apêndices). 



6. CASUÍSTICA E MÉTODOS 
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6.1 Casuística 

 

O estudo incluiu 19 pacientes com suspeita clínica de infecção 

causada por Bartonella spp e dos quais foram obtidas 25 amostras 

biológicas, sendo 14 de sangue periférico, sete biópsias de gânglios, duas 

punções de gânglios e duas biópsias de pele. Tratou-se de casuística de 

conveniência, limitada pelo número de amostras biológicas disponíveis em 

nosso laboratório. Apenas seis dos 19 pacientes com suspeita clínica 

apresentaram resultados em outros testes laboratoriais para investigação de 

bartonelose: sorologia, isolamento em cultura, microscopia eletrônica ou 

identificação de bactérias aderidas a eritrócitos ou intra-eritrocitárias 

sugestivas de Bartonella spp pela coloração de Giemsa. 

Os dados clínicos e demográficos dos pacientes estão descritos nos 

Apêndices. 

 

6.2 Métodos 

 

6.2.1 Extração de DNA 

 

O protocolo de extração de DNA foi adaptado ao tipo de material 

biológico a ser analisado.  
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6.2.1.1 Extração de DNA a partir de sangue periférico 

 

Foi realizada de acordo com o protocolo descrito por Miller et al. 

(1988). Resumidamente, em tubo tipo Falcon de 15mL foi colocado 1mL de 

sangue coletado em tubo K2 EDTA 7,2mg (Becton Dickinson). Foram 

acrescidos 10mL da solução blood lysis buffer [1X] e a solução foi incubada 

por 30 minutos em banho de gelo para promover ruptura dos eritrócitos. A 

seguir, a amostra foi homogeneizada vigorosamente no agitador da marca 

Vortex e centrifugada a 4°C por 15 minutos a 420 x g (centrífuga refrigerada 

da marca Sorwall, modelo RT6000B). Foi retirado o sobrenadante e 

acrescido 4mL da solução blood lysis buffer. A amostra foi centrifugada a 

4°C por 5 minutos a 420 x g. Esta etapa foi repetida por mais duas ou três 

vezes até ruptura completa dos eritrócitos. Foi retirado o sobrenadante, em 

seguida, acrescentado ao precipitado de células 1mL da solução nucleo lysis 

buffer [1X], e a solução foi homogeneizada no agitador para promover a lise 

nuclear. Foram adicionados 5uL de proteinase K a 20 mg/mL (Sigma) e 

300uL de SDS (dodecil sulfato de sódio) 10% (Merck), e a mistura foi 

cuidadosamente homogeneizada por inversão e incubada de um dia para o 

outro a 37°C em banho maria. Um mililitro de solução saturada de NaCl 

(cloreto de sódio) 6M (Merck) foi adicionado e submetido a agitação vigorosa 

por 15 segundos e a seguir a amostra foi centrifugada a 4°C por 20 minutos 

a 420 x g. O sobrenadante foi transferido para outro tubo tipo Falcon de 15 

mL. A amostra foi novamente centrifugada a 4°C por 15 minutos a 420 x g e 

o sobrenadante foi novamente transferido para outro tubo tipo Falcon de 
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15mL contendo duas vezes o volume de etanol absoluto (Merck) para 

promover a precipitação de DNA. O DNA precipitado foi retirado com o 

auxílio de uma ponteira e transferido para um tubo do tipo eppendorf. 

Quinhentos microlitros de etanol 70°GL foram acrescidos ao microtubo para 

retirar o excesso de NaCl e a solução foi centrifugada a 13.500 x g por 5 

minutos a 4°C (centrífuga da marca Eppendorf, modelo 5417R). O 

sobrenadante foi desprezado e o tubo contendo o DNA foi deixado aberto 

em temperatura ambiente para a evaporação completa do etanol 70°GL. 

Após essa etapa, foram adicionados ao precipitado de DNA, 100 a 400µL de 

tampão TE (Tris 0,1M, EDTA 0,01M) de acordo com o volume de DNA 

precipitado obtido e a amostra foi armazenada a -20°C até o momento do 

uso. 

 

6.2.1.2 Extração de DNA a partir de tecidos 

 

A extração de DNA a partir de tecidos foi realizada com o kit da 

QIAamp DNA Mini Kit (QIAGEN Inc., Germany) de acordo com as 

recomendações do fabricante. Resumidamente, o fragmento de tecido 

(biópsia) foi colocado em um tubo do tipo eppendorf de 1,5mL. Foram 

acrescidos 180µL do tampão de lise para tecido “ATL” e 20μL de proteinase 

K (Sigma) a 20 mg/mL, homogeneizado no agitador e incubado a 56°C 

(banho seco marca Grant modelo QBT2) por 15 minutos. A seguir, foram 

adicionados 200μL do tampão de lise “AL” e a solução foi homogeneizada 

no agitador e incubada a 70°C por 10 minutos. A esta mistura foram 
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acrescentados 200μL de etanol absoluto e a solução resultante foi 

novamente homogeneizada no agitador. 

Seiscentos microlitros da solução foram transferidos para a coluna do 

kit de extração QIAamp, e a coluna foi centrifugada por 1 minuto a 6.000 x g. 

Após a centrifugação o sobrenadante foi desprezado, em seguida, foram 

acrescentados 500μL da solução de lavagem wash 1 e a coluna foi 

novamente centrifugada por 1 minuto a 6.000 x g. O sobrenadante foi 

desprezado novamente e foram acrescentados a esta coluna, 500μL da 

solução de lavagem wash 2. A centrifugação foi repetida novamente por 3 

minutos a 6.000 x g e o sobrenadante foi desprezado. 

Finalmente, foram acrescidos à coluna 100µL do tampão de eluição 

“AE” e a solução contendo o DNA foi deixada em temperatura ambiente por 

5 minutos, para em seguida ser centrifugada por 1 minuto por 6.000 x g. 

O sobrenadante (contendo DNA) obtido após esta última 

centrifugação foi armazenado a -20 °C até o momento do uso. 

 

6.2.1.3 Extração de DNA a partir de cepas de Bartonella henselae 

Houston-1 e de Bartonella quintana (bactérias liofilizadas) 

 

As cepas de Bartonella henselae Houston-1 e de Bartonella quintana 

foram adquiridas da Coleção de Culturas do Instituto Adolfo Lutz.  

As bactérias liofilizadas foram ressuspensas em 500µL de H2O estéril 

e em seguida a amostra foi homogeneizada por agitação. Duzentos e 
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cinquenta microlitros da solução contendo bactérias foram centrifugados a 

5.200 x g por 10 minutos. 

Após o preparo desse material liofilizado, o procedimento de extração 

de DNA foi realizado com o kit de extração para células liofilizadas da QIamp 

DNA Mini Kit (QIAGEN Inc., Germany) de acordo com as recomendações do 

fabricante. Resumidamente, após a centrifugação, o sobrenadante foi 

desprezado e em seguida foram acrescentados 180μL da enzima lisozima 

20mg/mL (Sigma) e a solução foi incubada a 37°C por 30 minutos. Após a 

incubação foram adicionados 20μL da proteinase K (Sigma) a 20 mg/mL e 

200μL do tampão de lise “AL” da QIamp. Essa solução foi homogeneizada e 

colocada em repouso por 30 minutos a 56°C, e depois por 15 minutos a 

95°C. Em seguida foram acrescidos a esta solução 200μL de etanol absoluto 

e foi homogeneizada por inversão. 

Seiscentos microlitros dessa solução foram transferidos para a coluna 

do kit QIAamp, e em seguida foi realizada centrifugação de 1 minuto a 6.000 

x g. Após a centrifugação, o sobrenadante foi desprezado e em seguida, 

foram acrescentados 500μL do tampão wash 1 e a coluna foi centrifugada 

por 1 minuto a 6.000 x g. O sobrenadante foi desprezado novamente e foram 

acrescentados a esta coluna 500μL do tampão wash 2. A centrifugação foi 

repetida novamente por 3 minutos a 6.000 x g e o sobrenadante foi 

desprezado. 

A esta coluna foram acrescidos 100µL do tampão de eluição “AE”, e a 

mistura foi deixada em temperatura ambiente por 5 minutos, e em seguida 

foi centrifugada por 1 minuto por 6.000 x g. 
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O sobrenadante obtido após a centrifugação (contendo o DNA) foi 

armazenado a -20°C até o momento do uso. 

 

6.2.1.4 Extração de DNA de vírus, protozoários e bactérias para a 

realização de testes de especificidade 

 

As extrações de DNA de diferentes microrganismos: dois vírus 

(Citomegalovírus, Epstein-Barr vírus), gentilmente cedidos pelo Laboratório 

de Virologia do IMT-SP; um protozoário (Toxoplasma gondii) obtido do 

Laboratório de Protozoologia do Instituto de Medicina Tropical - SP; e seis 

bactérias (Escherichia coli, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus 

epidermidis, Mycobacterium tuberculosis, Chlamydia pneumoniae e 

Bartonella quintana), fornecidas pela Seção de Microbiologia da Divisão de 

Laboratório Central do HC/FMUSP, pela Seção de Biologia Molecular do 

Laboratório Diagnóstico da América (DASA) e pela coleção de culturas do 

Instituto Adolfo Lutz de São Paulo, foram realizadas com o kit de extração 

para células liofilizadas da QIamp DNA Mini Kit (QIAGEN Inc., Germany) de 

acordo com as recomendações do fabricante. 

 

6.2.2 Determinação da concentração de DNA e qualidade da 

amostra 

 

A estimativa da concentração de DNA nas amostras extraídas foi 

realizada por espectrofotometria UV (Beckman – DU 70) em comprimentos 
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de onda de 260, 280 e 320 nm. A concentração de DNA foi determinada em 

260 nm. No comprimento de onda de 280 nm foi determinada a 

concentração de proteínas remanescentes na amostra de DNA, e no 

comprimento de onda de 320 nm verificou-se a presença de traços de 

solventes na amostra. O índice de pureza foi determinado por meio da razão 

260nm/ 280nm, e foi considerado adequado na faixa de 1,2-2,0. 

A concentração de DNA (µg/mL) foi calculada pela seguinte equação: 

[DNA] = leitura 260nm x 50 (1 D.O.) x 50 (fator de diluição da amostra), 

considerando que uma densidade ótica (D.O.) corresponde a 

aproximadamente 50µg/mL de DNA dupla fita. 

 

6.2.3 Medidas para minimizar os riscos de “contaminação” das 

amplificações 

 

O LIM/36 (Laboratório de Investigação Médica em Pediatria Clínica do 

Departamento de Pediatria da FMUSP) é um laboratório dedicado ao 

desenvolvimento de métodos moleculares. Trata-se de estrutura física com 

as áreas destinadas à amplificação separadas em três salas (com sistema 

de ar condicionado exclusivo para cada sala): reagentes, extração e 

amplificação. Todo material descartável e equipamentos são específicos de 

cada sala e não são, em hipótese alguma, levados de um ambiente ao outro 

(aventais, luvas, micropipetas, ponteiras com barreira anti-aerosol, estantes 

etc.). Em todos os testes empregamos uma série de controles negativos e 

controlamos de maneira bastante rigorosa o uso dos controles positivos. 
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Além disso, todo material descartável é “DNase e RNAse – free”, não 

havendo reaproveitamento de qualquer um deles, e os reagentes são 

divididos em pequenas alíquotas para evitarmos ciclos de congelamento e 

descongelamento. 

 

6.2.4. Verificação da qualidade das amostras de DNA extraídas e 

inexistência de inibidores da amplificação 

 

Antes da amplificação com iniciadores (oligonucleotídeos ou primers) 

específicos para Bartonella henselae foi realizada amplificação com 

iniciadores (β1 e β2) oriundos do gene que codifica a proteína β-actina 

humana descritos por Nakajima-Iljima et al. (1985) que amplificam fragmento 

de 540pb. Em um microtubo de 0,2 mL, considerando volume final da reação 

de 50µL, foram usados 200µM de dNTP; 0,4µM dos iniciadores 2,5U da Taq 

DNA polimerase (Labtrade), tampão [10X] (Labtrade), 1,5mM do MgCl2 

(Cloreto de Magnésio ) (Labtrade). As sequências dos iniciadores, bem como 

as condições de amplificação estão descritas na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Protocolo de amplificação de fragmento do gene da β-actina 
humana 

Ciclos 
Iniciadores Sequência (5’ →3’) 

D A E 

Produto 
amplificado 

(pb) 
β1 

β2 
GTG GGG CGC CCC AGG CAC CA 

CTC CTT ATT GTC ACG CAC GATTTC 

95 °C 

1 min. 

45 °C 

1 min. 

72 °C 

1 min. 
540  

D-Desnaturação    A - Annealing    E - Extensão    pb - par de base    min. - minuto 
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6.2.5 Padronização dos três sistemas de dupla amplificação 

(nested-PCR) 

 

Primeiro round de amplificação. No primeiro sistema no qual foram 

usados iniciadores do gene que codifica a proteína de choque térmico (HSP) 

de 60 kDa, denominados HSP1 e HSP2 (Tabela 2), o protocolo utilizado 

seguiu a descrição de Anderson et al. (1994). Este sistema permite a 

diferenciação das espécies henselae e elizabethae, porém não diferencia B. 

henselae de B. quintana, o que teria extrema relevância clínica tendo em 

vista que ambas podem causar DAG, endocardites e outras bartoneloses.  

O segundo sistema de amplificação utilizou iniciadores oriundos da 

região localizada entre as sequências que codificam as subunidades 

ribossomais 16S e 23S do rRNA de Bartonella spp denominados ITS1 e 

ITS2 (Tabela 2). Trata-se de região que contém sequências nucleotídicas 

com pesos moleculares distintos de acordo com a espécie de Bartonella spp 

(Jensen et al., 2000), sendo capaz de diferenciar Bartonella henselae das 

seguintes: Bartonella quintana, Bartonella bacilliformis, Bartonella 

elizabethae, Bartonella vinsonii, porém não sendo capaz de diferenciar 

Bartonella clarridgeiae de Bartonella quintana, uma vez que os produtos de 

amplificação possuem o mesmo peso molecular. 

O terceiro sistema de amplificação padronizado empregou iniciadores 

da região que codifica a proteína FtsZ envolvida na divisão celular de 

Bartonella henselae, denominados FtsZ1 e FtsZ2 (Tabela 2), descritos por 
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Kelly et al. (1998). Este sistema amplifica somente DNA de B. henselae, não 

amplificando B. quintana e B. bacilliformis. 

 

Segundo round de amplificação. No caso dos três nested-PCR, três novos 

pares de iniciadores foram selecionados para cada um dos sistemas, sendo 

a seguir identificados como HSP3 e HSP4, ITS3 e ITS4 e FtsZ3 e FtsZ4 

(tabela 2), que amplificam regiões internas dos três fragmentos gerados na 

primeira amplificação, tendo sido selecionados para esta pesquisa, com 

auxílio do programa BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi).  

 

Tabela 2 - Sequência nucleotídica dos iniciadores e peso molecular dos 
fragmentos amplificados 

PCR Iniciadores Sequência (5’ →3’) Produto 
amplificado (pb) 

FtsZ-PCR FtsZ1 
FtsZ2 

AGGTGAACGCGCTTGTATTTG 
AGGTGAACGCGCTTGTATTTG 

354 

nested-FtsZ FtsZ3 
FtsZ4 

CAAAACGGTTGGAGAGCAGT 
CGCCTGTCATCTCATCAAGA 

218 

HSP-PCR HSP1 
HSP2 

GATTCAATTGGTTTGAA(G/A)GAGGCT 
TCACATCACCAGG(A/G)CGTATTC 

414 

nested-HSP HSP3 
HSP4 

AGCTGGTATCAAGGCAGGTG 
ATTTTCGTCTTCAGGCATCG 

184 

ITS-PCR ITS1 
ITS2 

(C/T)CTTCGTTTCTCTTTCTTCA 
AACCAACTGAGCTACAAGCC 

172 

nested-ITS ITS3 
ITS4 

GATGATGATCCCAAGCCTTC 
TCCCCGGCATAATCTCATAA 

113 

pb = pares de base 

 

 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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Para definir a concentração ideal de DNA template a ser utilizada no 

primeiro sistema de amplificação, foram testadas várias concentrações: 

10ng, 100ng, 500ng e 1 micrograma. O mesmo procedimento foi adotado 

para a definição do volume de amostra a ser transferido do primeiro PCR 

para o segundo round de amplificação (1uL, 2uL, 5uL, 10uL, 15uL e 20uL). 

Todos os outros reagentes de amplificação (iniciadores, cloreto de 

magnésio, etc) foram testados em várias concentrações, bem como os 

tempos de amplificação e temperatura de annealing até a escolha da 

combinação de melhor desempenho. O número de ciclos de amplificação, 

tanto para o primeiro PCR quanto para o segundo PCR (nested) também 

foram selecionados após teste de 25, 30, 35 e 40 ciclos. As amplificações 

foram realizadas no termociclador T3 Thermocycler (Biômetra, Germany). 

Em todas as reações foram utilizados controles positivos, isto é, DNA 

extraído de cepas de Bartonella henselae Houston-1 adquiridas da Coleção 

de Culturas do Instituto Adolfo Lutz, e controles negativos (água estéril em 

lugar de DNA). 

 

6.2.5.1 Detecção dos produtos de amplificação 

 

Os produtos amplificados foram submetidos à eletroforese horizontal 

(H-58, Life Technologies) em gel de agarose a 2% preparado em tampão 

TAE (Tris- Ácido acético glacial e EDTA [1X] pH 8,0), corado com brometo 

de etídio (0,5μg/mL), a 100V por 1 hora. Os amplificados foram visualizados 

e fotografados em sistema de foto-documentação (Bio - Vision Vilber 
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Lourmat, France). As imagens foram impressas em papel termo sensível 

para posterior análise. 

 

6.2.6 Limiar de detecção 

 

Para determinar a sensibilidade dos três sistemas de dupla 

amplificação (limiar de detecção) foram realizadas duas etapas de 

padronização, uma contendo apenas DNA de Bartonella henselae e outra 

com amostras de DNA humano e DNA de Bartonella henselae para simular 

as condições de análise das amostras de pacientes.  

 

Teste apenas com DNA de Bartonella henselae. Foi realizada diluição 

seriada (1/10) partindo de 1ng até 0,1fg de DNA de Bartonella henselae. 

Essas diluições de DNA de Bartonella henselae de 1ng até 0,1fg foram 

submetidas à amplificação. 

 

Teste realizado com DNA específico de Bartonella henselae e DNA 

humano. Nesta segunda etapa foi realizada diluição seriada (1/10) partindo 

de 1ng até 0,1fg do controle positivo de DNA de Bartonella henselae. Ao 

DNA bacteriano foi adicionado a 1µg de DNA humano de indivíduo 

sabidamente sem bartonelose (indivíduo saudável). As diluições contendo 

1µg de DNA humano e DNA de Bartonella henselae em concentrações 

variando de 1ng até 0,1fg foram submetidas à amplificação.  

É importante que o método molecular atinja limiares de detecção da 

ordem de fentogramas de DNA (equivalente a uma unidade formadora de 
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colônia). Uma vez que o tamanho do genoma da Bartonella henselae é de 2 

x 106 pb (Anderson et al., 2000), uma unidade formadora de colônia (CFU) 

corresponde a aproximadamente 2 fentogramas de DNA.   

 

6.2.7 Teste de especificidade dos três sistemas de nested-PCR 

 

Foi verificada a possibilidade de reação cruzada (amplificação com o 

DNA de diferentes microrganismos): dois vírus (Citomegalovirus, Epstein-

Barr vírus); um protozoário (Toxoplasma gondii); seis bactérias (Escherichia 

coli, Streptococcus pyogenes; Staphylococcus epidermidis, Mycobacterium 

tuberculosis, Chlamydia pneumoniae e Bartonella quintana). Estes 

microrganismos e seus respectivos DNA foram escolhidos porque causaram 

infecção, em pacientes atendidos no Instituto da Criança, com quadros 

clínicos que poderiam ser confundidos com o de bartonelose (febre, 

linfadenopatia, hepatoesplenomegalia, lesões cutâneas, etc).  

 

6.2.8 Validação dos três sistemas de nested-PCR padronizados 

(teste de amostras biológicas provenientes de pacientes com suspeita 

de bartonelose) 

 

As vinte e cinco amostras biológicas provenientes dos 19 pacientes 

com suspeita clínica de infecção causada por Bartonella spp foram 

testadas pelos três sistemas de dupla amplificação (nested-PCR), para 

avaliar o desempenho das técnicas em diferentes amostras biológicas. 
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6.2.9 Confirmação dos resultados positivos de amostras que 

foram amplificadas pelo nested-FtsZ para Bartonella henselae  

 

Para confirmar os resultados positivos para Bartonella henselae 

obtidos pelo nested-FtsZ, foram usados dois procedimentos: a restrição 

(clivagem enzimática) e o sequenciamento dos fragmentos de DNA 

amplificados, tendo em vista a impossibilidade de compararmos todos os 

resultados positivos por nested-FtsZ com outras técnicas diagnósticas 

(isolamentos em culturas, sorologias, testes imunohistoquímicos, esfregaço 

corado pelo Giemsa), realizados em apenas seis dos 19 pacientes da 

casuística.  

 

6.2.9.1 Clivagem do produto de amplificação de nested-FtsZ 

(restrição enzimática ou RFLP para Restriction Fragment Length 

Polymorphism) 

 

Para esta reação foram usados 100ng dos 18 fragmentos 

amplificados pelo nested-FtsZ submetidos a seguir a clivagem enzimática 

com 5 unidades da enzima HpyCH4IV (New England Biolabs), sendo a 

solução incubada a 37°C por 3 horas e os resultados da clivagem analisados 

em eletroforese horizontal (gel de agarose/nusieve a 3%). Como a enzima 

HpyCH4IV possui um único sítio de restrição no fragmento de 218pb, este é 

clivado em duas partes, uma de 127pb e outra de 91pb.  
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A tabela 3 mostra a sequência completa do fragmento amplificado 

pelo nested-FtsZ de Bartonella henselae e o sítio de clivagem da enzima de 

restrição HpyCH4IV.  

 

Tabela 3 - Sequência do fragmento amplificado pelo nested-FtsZ de 
Bartonella henselae e o sítio de clivagem da enzima de restrição 

 
CAAAACGGTTGGAGAGCAGTTCGTCCTAAAAGTCAAATTTTTGCACAGCCTGCAGACACTGTTGCTGCACGA

AATGCTGCCGCTGCTTATGGGTCAAGTGCTCATGGGCAGATATCAAATGCGCCA↓CGTGCAAGTAAGCCGT

AGTTCGAATCCTCATATGGTTGCACCAGTGAGTATGGAGGCGACGGCGCATGTTCTTGATGAGATGACAGGC

G = 218pb 

HpyCH4IV 

pb = par de base 
 

6.2.9.2 Sequenciamento dos fragmentos amplificados pelo 

nested-FtsZ 

 

O sequenciamento constitui o método de referência para a análise da 

composição nucleotídica de fragmentos de DNA. Trata-se de procedimento 

de extrema sensibilidade e especificidade para confirmar os resultados 

positivos do nested-FtsZ. Os sequenciamentos foram realizados no 

Laboratório de Virologia do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo. 
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6.2.9.2.1 Purificação do produto de nested-FtsZ para o 

sequenciamento  

 

O procedimento de purificação do produto de PCR foi realizado com o 

kit de purificação da QIAquick Spin Handbook (QIAGEN Inc., Germany) de 

acordo com as recomendações do fabricante. Resumidamente, foram 

adicionados cinco volumes do tampão “PBI” para 1 volume do produto de 

nested-FtsZ, e em seguida, essa mistura foi transferida para a coluna do kit 

do QIAquick, e centrifugada por 1 minuto a 18.570 x g. 

O sobrenadante foi desprezado e foram acrescentados a esta coluna 

750μL do tampão “PE” e a mistura foi centrifugada por 1 minuto a 18.570 x 

g. O sobrenadante foi desprezado novamente e centrifugado por mais 1 

minuto a 18.570 x g. Em seguida, foi eluído com 50μL do tampão “EB”, e 

deixado por 5 minutos em temperatura ambiente, sendo posteriormente 

centrifugado por 1 minuto a 18.570 x g.  

O sobrenadante obtido após a centrifugação (contendo DNA) foi 

armazenado a -20 °C até o momento do uso. 

 

6.2.9.2.2 Reação de sequenciamento 

 

Cerca de 100ng de produto amplificado foram adicionados ao 

microtubo contendo 3,2μM dos iniciadores, 2uL de Mix Big Dye Terminator 

Ready Reaction (Applied Biosystems Incorporation, Foster City, Califórnia, 

EUA), 4,4uL da solução save money (Tris-HCl 200mM, pH 9,0 e 5mM de 

 



CASUÍSTICA E MÉTODOS 41

MgCl2). Vinte cinco ciclos de extensão enzimática foram realizados nas 

condições descritas na tabela 4, utilizando termociclador da marca 

Eppendorf.  

 
Tabela 4 - Sequência dos iniciadores, condições de amplificação e peso 
molecular do fragmento amplificado 

Ciclos 
Iniciadores Sequência (5’ →3’) 

D A E 

Produto 
amplificado 

(pb) 

FtsZ3 

FtsZ4 

CAAAACGGTTGGAGAGCAGT 

CGCCTGTCATCTCATCAAGA 

96 °C 

30s 

50 °C 

45s 

60 °C 

45s 
218 

D-Desnaturação    A- Annealing       E- Extensão       s - segundos       pb - pares de base         

 

O produto obtido foi novamente purificado visando a remoção do 

excesso de dideoxinucleotídeos terminator presentes na reação. 

Foram utilizados dideoxinucleotídeos marcados com fluoróforos 

diferentes para cada um deles (ddATP, ddCTP, ddTTP, ddGTP), permitindo 

a leitura concomitante em um mesmo sensor do sequenciador automatizado 

(ABI PRISM 377 – Applied Biosystems Incorporation, Foster City, Califórnia, 

EUA).  

Foram adicionados 80μL de isopropanol 75°GL à reação de 

sequenciamento, que foi em seguida homogeneizada por 15 segundos. A 

solução foi incubada em temperatura ambiente por 15 minutos. Após a 

incubação, a solução foi centrifugada a 17.900 x g por 20 minutos. O 

sobrenadante foi retirado, e em seguida foram adicionados 160μL de etanol 

80°GL com homogeneização por 15 segundos. A solução foi centrifugada a 

17.900 x g por 5 minutos e o sobrenadante retirado. Após esta etapa, o 
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sedimento foi colocado a 45°C por 10 minutos para a evaporação completa 

do etanol 80°GL. O sedimento foi ressuspenso em 4μL do tampão loading 

(Applied Biosystems Incorporation, Foster City, Califórnia, EUA). 

As sequências nucleotídicas foram “alinhadas” e analisadas no 

próprio programa do sequenciador Sequencer Navigator (ABI PRISM 377 – 

Applied Biosystems Incorporation, Foster City, Califórnia, EUA). Todas as 

sequências foram comparadas com àquelas oriundas de cepas de referência 

de Bartonella spp depositadas no GenBank para verificar o grau de  

homologia. Os alinhamentos foram realizados com o auxílio do programa 

NCBI/nucleotide-nucleotide BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST).  

 

6.3 Análise Estatística 

 

A frequência de resultados positivos obtidos com os três sistemas de 

dupla amplificação foi comparada aos resultados obtidos com os três 

sistemas de amplificação simples. Também foi realizada comparação da 

frequência de resultados positivos obtidos com cada uma das três técnicas 

de dupla amplificação.  

A concordância ou discordância entre os sistemas de dupla 

amplificação e os sistemas de amplificação simples, bem como a 

concordância ou discordância entre os três sistemas de dupla amplificação 

entre si foram determinadas por meio do teste de McNemar, utilizando o 

programa SSPS, versão 13.0, considerando significantes valores de p< 0,05. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST


7. RESULTADOS 
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 A casuística do presente estudo foi composta por 19 pacientes, sendo 

14 crianças ou adolescentes e cinco adultos. Dentre os 19 pacientes, havia 

nove com doença de base, e 10 sem doença de base. Oito em 19 referiram 

contato com gatos, sendo que dois pacientes referiram ter sido arranhado 

por gato. Houve três óbitos dentre os 19 pacientes (duas crianças e um 

adulto, os três com doença de base).   

Considerando os resultados das amplificações por paciente e não por 

amostras, houve 14 pacientes com PCR positiva (do total de 19), e cinco 

pacientes com PCR negativa. Dos 14 pacientes com PCR positiva, cinco 

possuíam doença de base.  Dos cinco pacientes com PCR negativa, quatro 

apresentavam doença de base. Dos oito pacientes com dado epidemiológico 

de contato com gatos, cinco apresentavam PCR positiva.  

Dos 19 pacientes foram obtidas 25 amostras biológicas: 14 de sangue 

periférico, sete biópsias de gânglios, duas punções de gânglios e duas 

biópsias de pele. Foram detectadas 18 amostras positivas do total de 25 

(pelo nested-FtsZ): nove de sangue periférico, cinco biópsias de gânglios 

(todas deste tipo), duas punções de gânglios (todas deste tipo) e duas 

biópsias de pele (todas deste tipo). Sete amostras foram negativas (cinco 

eram amostras de sangue periférico e duas biópsias de gânglios). Houve 10 

amostras que só foram positivas pelo nested-FtsZ (seis amostras de sangue, 

as duas punções de gânglios, uma biópsia de gânglio e uma biópsia de 

pele).  
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7.1 Condições de amplificação dos três sistemas de nested-PCR 

 

Inicialmente, foram definidas as condições de amplificação dos três 

sistemas de nested-PCR, com o intuito de melhorar a detecção de Bartonella 

spp, sem, no entanto, perder a especificidade. 

Estimando que a infecção possa ser paucibacilar (presença de 

poucas bactérias pelo fato da maior parte dos pacientes receber antibióticos 

antes da coleta de amostras para a PCR), 1 micrograma de DNA genômico 

(DNA humano contendo possivelmente ínfimas quantidades de DNA de 

Bartonella henselae) foi a concentração de DNA definida como ideal para a 

realização da primeira etapa de amplificação, em volume final de reação de 

50µL contendo 200µM de dNTP; 0,4µM dos iniciadores, 2,5U da Taq DNA 

polimerase (Labtrade), tampão [10 X] (Labtrade), 1,5mM do MgCl2 

(Labtrade). 

Para a segunda etapa (segundo round) de amplificação, 5µL do 

produto do primeiro PCR foram transferidos ao microtubo do nested-HSP, 

nested-FtsZ e nested-ITS contendo 45μL de volume contendo reagentes em 

concentrações semelhantes àquelas da primeira amplificação, apenas 

diferindo na composição dos iniciadores. As condições de amplificação 

definidas para as duas etapas dos três sistemas de dupla amplificação 

foram: desnaturação do DNA a 95˚C por 5 minutos, seguida de 40 ciclos 

descritos na Tabela 5, e uma etapa de extensão final a 72˚C por 5 minutos. 
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Tabela 5 - Padronização das condições das duas etapas de amplificação 
dos três sistemas de nested-PCR 

Ciclos 
PCR 

D A E 

HSP-PCR 95 °C 
1 min. 

55 °C 
1 min. 

72 °C 
1 min. 

nested-HSP 95 °C 
1 min. 

60 °C 
1 min. 

72 °C 
1 min. 

ITS-PCR 95 °C 
1 min. 

55 °C 
1 min. 

72 °C 
1 min. 

nested-ITS 95 °C 
1 min. 

55 °C 
1 min. 

72 °C 
1 min. 

FtsZ-PCR 
95 °C 

1 min. 

55 °C 

1 min. 

72 °C 

1 min. 

nested-FtsZ 
95 °C 

1 min. 

60 °C 

1 min. 

72 °C 

1 min. 
D-Desnaturação      A-Annealing    E-Extensão  min.-minuto   

 

7.2 Limiar de detecção 

 

7.2.1 Limiar de detecção apenas com DNA de Bartonella henselae 

e com DNA de Bartonella henselae e DNA humano 

 

O limiar de detecção obtido com o teste apenas do DNA de Bartonella 

henselae mostrou melhora da sensibilidade com a utilização do nested-HSP 

e nested-FtsZ, sendo que os dois sistemas conseguiram amplificar até 10fg 

de DNA bacteriano. Contrariamente, o sistema ITS-PCR não mostrou ganho 

de sensibilidade após a dupla amplificação, porém o ITS-PCR já era capaz 

de detectar 10fg de DNA desde a primeira amplificação (Tabela 6). 
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Quando o limiar de detecção das amplificações dos três sistemas foi 

aferido com DNA de Bartonella henselae “misturado” ao DNA humano, os 

resultados obtidos mostraram detecção de 100fg para os três sistemas após 

a segunda amplificação. No entanto, o nested-ITS apresentou ganho com o 

segundo round de amplificação (passou de 1pg para 100fg), e o nested-FtsZ 

também apresentou ganho com o segundo round de amplificação (passou 

de 10pg para 100fg), salientando que no sistema HSP já era possível 

detectar 100fg após a primeira amplificação, conforme mostra a tabela 6. De 

uma forma geral, houve piora do limiar de detecção dos nested-PCR quando 

o DNA humano foi acrescido ao DNA de bartonela, passando de 10fg para 

100fg (100fg corresponderiam a 50 unidades formadoras de colônias).  

 
Tabela 6 - Limiar de detecção com amostras oriundas de diluição 

limite 

Iniciadores DNA Bartonella DNA Bartonella + DNA 
humano 

HSP-PCR 100fg 100fg 

nested-HSP 10fg 100fg 

ITS-PCR 10fg 1pg 

nested-ITS 10fg 100fg 

FtsZ-PCR 100fg 10pg 

nested-FtsZ 10fg 100fg 
pg – picograma        fg - fentograma 
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7.3 Especificidade 

 

Não foi observada nenhuma reação cruzada com os diferentes 

microrganismos avaliados: Citomegalovirus, Epstein-Barr vírus, Toxoplasma 

gondii, Escherichia coli, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus 

epidermidis, Mycobacterium tuberculosis, Chlamydia pneumoniae e 

Bartonella quintana. Esta última foi a única outra espécie de Bartonella (além 

da B. henselae) que pudemos utilizar para a realização dos testes de 

especificidade.  

 

7.4 Validação dos sistemas de nested-PCR: teste de amostras de 

pacientes 

 

As 25 amostras de DNA foram amplificadas com sucesso com os 

iniciadores universais (β1 e β2), e foram a seguir amplificadas pelos três 

sistemas para detecção de DNA de Bartonella henselae. 

Após a primeira amplificação com o sistema HSP-PCR (iniciadores 

HSP1 e HSP2) foi detectado somente 1 caso positivo correspondendo a 1/25 

ou 4,0%. Após o nested-HSP (iniciadores HSP3 e HSP4) obtivemos 6 

resultados positivos, correspondendo a 6/25 ou 24%, porém, apesar da 

detecção ter passado de 4 para 24%, esta diferença não foi estatisticamente 

significante com p=0,063 (Tabela 7). 

Após a primeira amplificação com o sistema ITS-PCR (iniciadores 

ITS1 e ITS2) foram detectados 5 casos positivos correspondendo a 5/25 ou 
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20%. Após o nested-ITS (iniciadores ITS3 e ITS4) obtivemos 8 resultados 

positivos, correspondendo a 8/25 ou 32%, porém, esta diferença também 

não foi estatisticamente significante com p=0,250 (Tabela 7).  

Após a primeira amplificação com o sistema FtsZ-PCR (iniciadores 

FtsZ1 e FtsZ2) foram detectados 4 casos positivos, correspondendo a 4/25 

ou 16%. No entanto, após o nested-FtsZ obtivemos 18 resultados positivos 

correspondendo a 18/25 ou 72% (Tabela 7).  

Quando o teste de McNemar foi aplicado para verificar a concordância 

ou discordância dos resultados da amplificação simples em relação à dupla 

amplificação, verificou-se discordância dos resultados favorecendo a dupla 

amplificação, sendo a diferença encontrada entre os dois testes (primeiro 

sistema de FtsZ-PCR versus nested-FtsZ) considerada estatisticamente 

significante, com p=0,0001 (Tabela 7).  

 

Tabela 7. Frequência de resultados positivos e valores de p obtidos na 
verificação da concordância ou discordância entre os resultados do primeiro 
PCR em relação a nested-PCR 

 Positivas/total % positivas ρ 

HSP-PCR 
nested-HSP 

1/25 
6/25 

4 
24 

0,063 

ITS-PCR 
nested-ITS 

5/25 
8/25 

20 
32 

0,250 

FtsZ-PCR 
nested-FtsZ 

4/25 
18/25 

16 
72 

0,0001 
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Quando o mesmo teste de McNemar foi aplicado para verificar a 

concordância ou discordância dos resultados obtidos com os três sistemas 

de dupla amplificação, verificou-se discordância dos resultados favorecendo 

o sistema nested-FtsZ, sendo a diferença entre o desempenho do nested-

FtsZ em relação aos outros dois sistemas de dupla amplificação (nested-ITS 

e nested-HSP) considerada estatisticamente significante (p< 0,0001). Essa 

diferença se manteve mesmo após a correção de Bonferroni. 

É importante salientar que não houve nenhuma amostra positiva pelos 

nested-HSP e nested-ITS e que não tenha sido detectada pelo nested-FtsZ 

(Tabela 8).  
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Tabela 8 – Comparação entre os resultados das amplificações simples e os 
obtidos pelos nested-PCR com relação a todas as amostras testadas 

N°. Pac. Material FtsZ 
PCR 

nested
FtsZ 

HSP 
PCR 

nested 
HSP 

ITS 
PCR 

nested 
ITS 

1 WSS Biópsia de pele + + - + + + 

2 RAV Biópsia de gânglio - + - + - + 

A. Sangue - + - - - - 
3 BTP 

B. Biópsia de gânglio + + - + + + 

4 JJS Sangue - + - - - + 

5 TRCO Biópsia de gânglio + + - + + + 

6 CH Punção gânglio - + - - - - 

7 PA Biópsia de pele - + - - - - 

8 MF Sangue - - - - - - 

9 LN Sangue - + - - - + 

10 ESF Sangue + + - - - - 

11 NNM Sangue - - - - - - 

A. Sangue - + - - - -  
12 

 

PKS B. Biópsia de gânglio - + + + + + 

13 MDT Sangue - + - - - - 

14 WVM Sangue - + - - - - 

A. Punção gânglio - + - - - - 

B. Biópsia de gânglio - + - - - - 15 HLS 

C. Sangue - + - - - - 

16 ASTG Sangue - + - + + + 

A. Sangue - - - - - - 
17 MALM 

B. Biópsia de gânglio - - - - - - 

A. Sangue - - - - - - 
18 IMF 

B. Biópsia de gânglio - - - - - - 

19 JCS Sangue - - - - -  

- Negativo; + positivo 
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7.5 Confirmação da sequência nucleotídica dos amplificados 

obtidos no nested-FtsZ 

 

7.5.1 Clivagem enzimática (RFLP) 

 

 Das 25 amostras biológicas analisadas, 18 amplificaram no sistema 

nested-FtsZ e esses produtos de amplificação foram clivados com a enzima 

de restrição HpyCH4IV, assim como o controle positivo (fragmento de DNA 

de Bartonella henselae amplificado pelo nested-FtsZ). Todas as amostras 

positivas pelo nested-FtsZ (bem como o controle) produziram dois 

fragmentos com os pesos moleculares esperados (127 e 91pb), a partir da 

restrição do fragmento total de 218 pb do gene FtsZ. A clivagem enzimática 

das 18 amostras positivas foi ilustrada na Figura 1. 

 
25pb   1      2     3A    3B   4       5      6      7      9     10 12A 12B 13   14   15A 15B  15C  16   C1   C2 

  

127pb 
218pb 

91pb

Figura 1 - RFLP das amostras positivas para nested-FtsZ 
 
25pb: marcador de peso molecular 25 bp ladder (GE Health Care) 
Linhas 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12A, 12B, 13, 14, 15A, 15B, 15C e 16: 
amostras positivas pelo nested-FtsZ 
C1: Controle (amplificado de Bartonella henselae após clivagem enzimática com 
HpyCH4IV) 
C2: Controle (amplificado de Bartonella henselae sem clivagem enzimática) 
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7.5.2 Sequenciamento 

 

Os resultados do sequenciamento dos fragmentos amplificados pelo 

nested-FtsZ mostraram porcentagem elevada de homologia, variando de 97 

a 100%, quando comparadas à sequência nucleotídica de Bartonella 

henselae cepa Houston-1 (número de acesso no GenBank 005956.1). Os 

resultados dos sequenciamentos das amostras positivas no nested-FtsZ e o 

grau de homologia com a cepa de referência encontram-se nos Anexos.  



8. DISCUSSÃO 
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Tendo em vista que na atualidade diferentes espécies de Bartonella 

estão associadas a infecções em seres humanos, e devido às dificuldades 

para se definir o diagnóstico laboratorial, a padronização de testes capazes 

de detectar a presença desta bactéria, de forma rápida, sensível e 

específica, principalmente em pacientes imunodeficientes que apresentam 

quadros clínicos de maior gravidade, tornou-se de extrema relevância 

clínica. 

Este estudo teve como objetivo aumentar o poder de detecção de 

DNA da bactéria Bartonella henselae para o diagnóstico laboratorial tanto da 

Doença da Arranhadura do Gato, quanto de outras bartoneloses humanas, 

por meio de técnica de PCR de dupla amplificação (nested-PCR). Esta 

detecção deveria ser mais sensível e específica em relação aos métodos 

diagnósticos convencionais, e também apresentar maior versatilidade, uma 

vez que pode ser realizada com diversos tipos de material biológico, 

incluindo sangue periférico, bastando que ocorra adaptação da técnica de 

extração de DNA, que deve, no entanto, considerar as características da 

bactéria que é intraeritrocitária (Pitassi et al., 2007), privilegiando o uso de 

protocolos que partam de sangue total, com aproveitamento e lise de 

eritrócitos, em lugar da utilização da camada de leucócitos e plaquetas. Além 

disso, na dependência da amostra biológica a ser testada, e do modelo de 

estudo, deve-se ainda considerar que Bartonella henselae também infecta 

células endoteliais (Dehio et al., 1997; Kempf et al., 2000; Riess et al., 2004), 

células epiteliais (Batterman et al., 1995; Kempf et al., 2001), monócitos e 

macrófagos (Resto-Ruiz et al., 2002; Kempf et al., 2005). 
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Na maior parte dos casos, o diagnóstico é baseado na combinação de 

dados clínicos, epidemiológicos (contato com gatos), sorológicos e mais 

raramente histopatológicos, uma vez que a forma clínica mais comumente 

diagnosticada de bartonelose ainda é a Doença da Arranhadura do Gato, 

que aparece como processo inflamatório de linfonodos, após lesão de pele 

causada geralmente por arranhadura, que funciona como sítio de inoculação 

da bactéria.  

Outros testes, tais como os imunohistoquímicos e a microscopia 

eletrônica, são realizados em alguns poucos centros universitários, assim 

como a coloração de Giemsa (realizada em esfregaços de sangue 

periférico), que é utilizada apenas como teste de triagem de casos suspeitos 

de infecção causada por Bartonella spp. Portanto, a busca de métodos 

diagnósticos mais sensíveis, específicos e rápidos traria contribuição 

significativa ao diagnóstico e ao manejo de casos de bartonelose humana, 

notadamente em pacientes imunodeficientes. 

A utilização da técnica de PCR como ferramenta diagnóstica de 

infecções causadas por Bartonella spp possibilita a detecção do agente 

infeccioso diretamente de material biológico representativo do sítio de 

infecção. Sendo assim, as amostras mais empregadas para a detecção por 

PCR têm sido fragmentos de biópsias (geralmente de gânglios), e secreção 

obtida por meio de punção de linfonodos.  

Muitas técnicas moleculares têm sido descritas nos últimos anos para 

a identificação de diferentes espécies de Bartonella (Anderson et al., 1994; 

Sander et al., 1998b; Kelly et al., 1998; Zeaiter et al., 2002; Margolis et al., 
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2003; Zeaiter et al., 2003; Hansmann et al., 2005; Ciervo et al., 2005; 

García-Esteban et al., 2008), mas poucos trabalhos determinaram a 

sensibilidade, ou seja, o limiar de detecção de cada uma das técnicas 

(Norman et al., 1995; Avidor et al., 1997; Jensen et al., 2000; Johnson et al., 

2003). Além disso, esses estudos se limitaram a analisar biópsias ou 

secreção de gânglios de pacientes com quadro clínico sugestivo de DAG, e 

comparar as sensibilidades de diferentes sistemas de detecção (Avidor et 

al., 1997; Sander et al., 1999). 

Na tentativa de alcançar o diagnóstico mais sensível e específico 

considerando nossas condições laboratoriais, e ainda, de forma bastante 

versátil (utilizando vários tipos de material biológico, especialmente sangue 

periférico), padronizamos três sistemas de dupla amplificação (nested-PCR). 

É importante salientar que este é o primeiro trabalho de detecção de DNA de 

Bartonella spp em sangue periférico (com exceção de alguns poucos relatos 

de caso existentes na literatura) (Del Prete et al., 2000; Arvand et al., 2006), 

além da análise de amostras convencionalmente utilizadas (gânglios e 

punção de gânglios). A maior parte dos autores utiliza técnicas de 

amplificação simples (one-round PCR) (Anderson et al., 1994; Kelly et al., 

1998; Sander et al., 1999; Jensen et al., 2000; Johnson et al., 2003; 

Hansman et al., 2005), ou que utilizaram material previamente semeado em 

cultura, com o objetivo de amplificar possíveis colônias bacterianas de 

Bartonella spp (Norman et al., 1995; Rolain et al., 2006). 

Os três sistemas de dupla amplificação (nested-PCR) utilizaram como 

alvo três genes da Bartonella spp capazes de detectar a B. henselae. O 
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sistema nested-FtsZ detecta especificamente B. henselae, enquanto o 

nested-HSP não é capaz de diferenciar B. henselae de B. quintana, e o 

nested-ITS é capaz de diferenciar B. henselae das demais, porém não 

diferencia B. quintana de B. clarridgeiae.  

O nested-FtsZ foi considerada útil uma vez que, dentre as espécies 

de Bartonella, aquela que mereceria maior atenção seria de fato a Bartonella 

henselae, causadora da maior parte das infecções humanas, tendo sido 

descrita em associação a quadros clínicos de DAG, angiomatose bacilar, 

peliose bacilar, endocardites, manifestações oculares e etc (Lamas et al., 

2008). 

Ainda com relação ao diagnóstico molecular de bartoneloses, 

devemos lembrar que a B. quintana também pode causar manifestações 

clínicas semelhantes àquelas da B. henselae. No entanto, a diferenciação 

das duas espécies foi possível em nosso estudo graças à utilização do 

nested-ITS, que amplifica fragmentos de peso molecular distintos, não 

sendo, no entanto, capaz de diferenciar a B. quintana de B. clarridgeiae. 

Este último fato não parece, ao menos até o presente, ser clinicamente 

relevante uma vez que estudos de distribuição geográfica de Bartonella spp 

parecem indicar que a B. clarridgeiae está presente na Europa, Estados 

Unidos e Ásia (Lamas et al., 2008), causando infecções humanas de menor 

gravidade em relação à B. henselae (Zeaiter et al., 2002), mas não foi ainda 

descrita em nosso meio. 

Inicialmente determinou-se o limiar de detecção dos três sistemas de 

nested-PCR (FtsZ, HSP e ITS) apenas com o DNA da Bartonella henselae 
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Houston-1. A sensibilidade foi igual nos três sistemas de dupla amplificação 

(10 fg), porém todos os sistemas perderam sensibilidade após adição de 

DNA humano (100fg). Johnson et al. (2003) obtiveram resultados 

semelhantes aos nossos após a adição do DNA humano, com a detecção de 

100fg (que corresponde a 50 unidades formadoras de colônia de Bartonella 

spp), porém, naquele estudo, tratava-se de sistema de amplificação simples 

do gene que codifica região ITS.  

A concentração de Bartonella spp em sangue periférico dos pacientes 

com suspeita de bartonelose deve ser muito baixa (maior concentração 

esperada em gânglios), fato agravado pela administração prévia de 

antibióticos que ocorre na maior parte dos casos. Utilizando esta premissa 

decidimos padronizar três técnicas de dupla amplificação que deveriam ser 

capazes de contornar a “falta de sensibilidade” das amplificações simples, e 

nos permitir definir o diagnóstico com ganho de sensibilidade. É preciso 

também salientar que a dupla amplificação permite não apenas melhorar a 

sensibilidade, mas também ganhar especificidade, uma vez que uma dada 

amostra só resultará positiva após o nested-PCR caso tenha havido 

reconhecimento da sequência alvo pelos dois pares de iniciadores (da 

primeira e da segunda amplificação). 

Considerando a situação de infecções paucibacilares pelos motivos já 

expostos, adotamos a concentração de 1μg de DNA total dos pacientes 

(contendo muito DNA humano e talvez pouco DNA de Bartonella spp) como 

concentração a ser utilizada na primeira amplificação, pensando justamente 

em aumentar nossas chances de obter resultados positivos, sem contudo 
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correr o risco de saturar o sistema, provocando efeito indesejado (inibição da 

amplificação), o que não ocorreu neste estudo.  

No teste de especificidade os três sistemas de PCR mostraram 

excelentes resultados, uma vez que não houve reações cruzadas com 

microrganismos que podem causar linfadenopatia febril em crianças, tais 

como CMV e Toxoplasma gondii (síndromes mononucleose símile), ou com 

outros agentes etiológicos que podem produzir reações falso-positivas em 

testes imunoenzimáticos, tais como Bartonella quintana e Chlamydia 

pneumoniae (La Scola et al., 1996; Maurin et al., 1997). 

A validação dos três sistemas de PCR (FtsZ, HSP e ITS) foi realizada 

utilizando-se DNA extraído de diferentes materiais biológicos de pacientes 

com suspeita de bartonelose (sangue periférico, biópsia de gânglio, punção 

de gânglio e biópsia de pele), ou seja, que apresentavam sinais e sintomas 

sugestivos de bartonelose. Nossos resultados mostraram que os três 

nested-PCR apresentaram melhor desempenho em relação às amplificações 

simples, e dentre os sistemas de dupla amplificação, o nested-FtsZ foi o que 

alcançou os melhores resultados, não havendo nenhuma amostra que tenha 

sido positiva pelos nested-HSP ou ITS que também não tenha sido 

amplificada pelo nested-FtsZ, o que nos permite afirmar que, na presente 

casuística, as bartoneloses diagnosticadas tenham sido causadas 

exclusivamente por B. henselae. Além disso, a possibilidade de se coletar 

sangue periférico dos pacientes (principalmente crianças), em lugar de 

submetê-los a biópsias ou punções de gânglios, constitui medida de extrema 

relevância assistencial, com redução dos riscos inerentes à realização de 
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procedimentos diagnósticos mais invasivos, além de possibilitar a definição 

de casos nos quais não há possibilidade de realização de biópsia ou punção 

de gânglios, ou ainda nos casos com testes ditos “de triagem” sugestivos de 

bartonelose (Arvand et al., 2006). 

A técnica de nested-ITS (Jensen et al., 2000), também poderia ser 

aperfeiçoada, pois é capaz de diferenciar seis espécies de Bartonella, 

incluindo àquelas de maior relevância em patologia humana, enquanto que o 

nested-FtsZ só detecta B. henselae. Muito embora o nested-FtsZ tenha sido 

o mais sensível no presente estudo, o aperfeiçoamento do nested-ITS 

poderia ser útil em casos de escassez de material biológico, fato 

relativamente frequente em casuísticas pediátricas e havendo necessidade 

de diagnóstico diferencial de infecções causadas por B. henselae, B. 

quintana e outras espécies (B. elizabethae e B. vinsoni). 

Anderson et al. (1994) mostram positividade de 84% de PCR para o 

gene HSP de Bartonella spp em biópsias e punções de linfonodo de 

indivíduos com linfadenopatia regional e contato com gatos. Avidor et al. 

(1997), utilizando o mesmo tipo de material biológico e o mesmo sistema de 

amplificação de Anderson et al. (1994) mostraram sensibilidade mais baixa 

(69%). Nosso resultado que mais se aproximou do trabalho de Avidor et al. 

(1997) foi o nested-FtsZ que apresentou positividade de 72% em diferentes 

materiais biológicos (sangue periférico, biópsia e punção de gânglio e 

biópsia de pele), e se considerarmos somente biópsias e punções de 

gânglios a positividade passa a ser de 78%. Sander et al., (1999) 
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observaram sensibilidade menor (43%) em casos sugestivos de bartonelose, 

porém a técnica usada foi o exame histopatológico de linfonodos. 

A grande variabilidade na sensibilidade de técnicas de amplificação 

enfatiza a importância de triagem clínica e epidemiológica adequada, uma 

vez que os resultados sorológicos podem ser inconclusivos e os achados 

histopatológicos podem ser considerados muito sugestivos de bartoneloses, 

porém não são patognomônicos. Linfadenopatias inguinais, por exemplo, 

podem ser causadas por outros agentes etiológicos tais como Chlamydia 

trachomatis, micobactérias atípicas, Yersinia, Brucella e fungos, devendo ser 

consideradas no diagnóstico diferencial de pacientes imunodeficientes 

(Kaschula, 1996).  

Sander et al (1999) mostraram a importância da confirmação dos 

resultados histopatológicos pela amplificação de DNA da Bartonella spp em 

amostras de tecido, da mesma forma que Hansmannn et al. (2005) que 

encontraram elevada sensibilidade (detecção em torno de 80%) utilizando 

amplificação de biópsias de linfonodo, em pacientes com diagnóstico clínico, 

epidemiológico e laboratorial de DAG (presença de linfadenopatia regional, 

contato com gatos e exame histopatológico e/ou pela imunofluorescência 

positiva para Bartonella spp). Portanto, essa variação de sensibilidade pode 

ser explicada pelos critérios clínicos e epidemiológicos utilizados para a 

seleção dos casos, bem como pela demora em se considerar a possibilidade 

de bartonelose como hipótese diagnóstica, com administração prévia de 

vários antibióticos antes da coleta do material biológico para a realização de 
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testes laboratoriais específicos, tais como isolamento em cultura, sorologias, 

exames imunohistoquímicos e mais recentemente, a PCR. 

Em nosso estudo, a maioria dos pacientes fazia uso de algum 

antibiótico ou de vários antibióticos, porém esse fato parece não ter 

influenciado de forma significativa o desempenho dos sistemas de dupla 

amplificação (especialmente o nested-FtsZ), uma vez que houve detecção 

de 18 amostras positivas das 25 testadas, muito embora não tenha sido 

possível realizar a comparação dos desempenhos em relação aos métodos 

diagnósticos convencionais, uma vez que estes testes foram realizados em 

apenas 6 dos 19 pacientes. O isolamento em culturas, testes sorológicos, 

imunohistoquímicos e microscopia eletrônica não foram solicitados para 

todos os pacientes incluídos na casuística devido à indisponibilidade destes 

exames em nosso meio. 

Tendo em vista que na maior parte das suspeitas clínicas de 

bartonelose os pacientes acabam recebendo antibióticos antes da coleta de 

exames diagnósticos específicos, com regressão dos sinais e sintomas, o 

número de pacientes nos quais a hipótese diagnóstica de infecção causada 

por Bartonella spp é aventada permanece restrito. As bartoneloses são 

provavelmente muito mais frequentes do que se imagina, porém não são 

diagnosticadas. Este fato explica porque nossa casuística foi composta por 

apenas 19 pacientes, dos quais obtivemos 25 amostras. 

É importante salientar que de nove amostras de sangue periférico que 

foram positivas pelo sistema nested-FtsZ, 7 são de pacientes 

imunocompetentes. A possibilidade de se detectar Bartonella henselae (e 



DISCUSSÃO 64

outras espécies) em sangue periférico representa avanço diagnóstico 

significativo uma vez que permite definição mais rápida e acurada de casos 

suspeitos de bartonelose. Porém, a detecção da Bartonella henselae por 

PCR em sangue periférico não tem obtido bons resultados em pacientes 

com bartonelose que não apresentam evidência de doença sistêmica, o que 

é compreensível. Existem alguns relatos de caso na literatura (Del Prete et 

al., 2000b; Tsukahara et al., 2001; Arvand et al., 2006; Velho et al., 2007), 

em pacientes imunodeficientes, notadamente em portadores do HIV que 

apresentavam sintomatologia mais grave e nos quais foi possível detectar 

DNA de bartonela em amostras de sangue (Pons et al., 2008). 

A pesquisa de Bartonella spp em pacientes imunodeficientes deveria 

ser realizada de forma mais sistemática uma vez que estudo de Pons et al. 

(2008) mostrou que a frequência de angiomatose bacilar é elevada em 

portadores do HIV, nos quais o número de lesões, além da extensão e 

distribuição das mesmas pode ser atípico (Velho et al., 2007). Em nosso 

estudo conseguimos identificar a presença da Bartonella henselae em dois 

pacientes portadores do HIV pelo nested-FtsZ, sendo que um deles (WSS) 

apresentava quadro clínico bastante complexo (Peliose hepática por 

bartonela) e evoluiu a óbito 53 dias após o diagnóstico de bartonelose. 

Portanto, Bartonella spp deve ser considerada como agente etiológico em 

pacientes imunodeficientes (portadores do HIV, doença granulomatosa 

crônica ou outra condição que predisponha a infecção), com febre e algum 

outro sinal ou sintoma sugestivo (ou dado epidemiológico de contato com 
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gatos), e que já tenha sido descrito em associação à bartoneloses (Koehler 

et al., 2003; Velho et al., 2007; Pons et al., 2008). 

Na presente casuística incluímos um paciente portador de Doença 

Granulomatosa Crônica (HLS), doença causada por defeito genético 

associado à falha do metabolismo oxidativo de fagócitos e incapacidade 

destas células de destruírem bactérias e fungos (Hara et al., 2009; Segal et 

al., 2009). Apesar de ter evoluído a óbito, foi possível se chegar ao 

diagnóstico laboratorial de bartonelose neste paciente uma vez que o 

nested-FtsZ foi positiva.  

Incluímos também em nosso estudo, um paciente (ESF) submetido a 

transplante hepático apresentando febre e que evoluiu com quadro séptico. 

O esfregaço de sangue periférico corado pelo Giemsa sugeriu a presença de 

bactérias que poderiam ser Bartonella spp, o que foi confirmado pelo 

resultado positivo para nested-FtsZ (detecção específica de Bartonella 

henselae). Outros autores enfatizaram a importância de se pensar na 

possibilidade de bartoneloses em pacientes submetidos à imunossupressão 

após transplante de órgãos (Belangero et al., 2005). 

Outro aspecto digno de nota é que, em nosso meio, não existe no 

momento disponibilidade de centros capazes de realizar o isolamento de 

Bartonella spp em cultura, ou teste sorológicos de forma rotineira. Sendo 

assim, os testes moleculares podem representar, ao menos por enquanto, a 

única forma de se chegar ao diagnóstico laboratorial de bartoneloses 

humanas no Brasil, apresentando vantagens em termos de sensibilidade e 

especificidade em relação às culturas e sorologias.  
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O presente estudo padronizou e validou com sucesso os três 

sistemas de dupla amplificação para a detecção de DNA de Bartonella 

henselae, sendo que o nested-FtsZ foi o mais sensível dos três, 

possibilitando aumento significativo do número de casos diagnosticados, 

comprovando a possibilidade de sua utilização em amostras de sangue 

periférico. 



9. CONCLUSÕES 

 



CONCLUSÃO 68

Os testes de dupla amplificação foram capazes de melhorar a 

detecção de Bartonella henselae sem perder especificidade. 

 

Os três sistemas de dupla amplificação foram padronizados com 

sucesso. 

 

Os três sistemas de dupla amplificação detectaram maior número de 

casos positivos que as amplificações simples. 

 

Dentre os sistemas de dupla amplificação, o nested-FtsZ apresentou 

o melhor desempenho e será doravante adotada como padrão de 

diagnóstico molecular em nosso laboratório.  



10. PERSPECTIVAS 

 



PERSPECTIVAS 70

Pretendemos aprimorar o diagnóstico molecular das bartoneloses 

humanas com a padronização de sistema de dupla amplificação para a 

detecção de B. quintana com iniciadores oriundos do gene FtsZ. Além disso, 

o sistema de amplificação que utiliza iniciadores do gene que codifica a 

região intergênica 16S-23S do rRNA, chamado de ITS-PCR também 

necessita de aprimoramento, uma vez que pode ser extremamente útil na 

diferenciação de seis espécies de Bartonella, incluindo as mais importantes 

em patologia humana, em situações de escassez de material biológico 

disponível para as amplificações.  

 



11. ANEXOS 
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RESULTADOS DOS SEQUENCIAMENTOS 

 

Cepa de referência e 18 amostras que foram positivas pelo nested-FtsZ 

 

 

Cepa de referência usada como controle positivo: Bartonella henselae 
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Amostra n° 1 Sigla: WSS Material Biológico: Biópsia de pele 
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Amostra n° 2 Sigla: RAV Material Biológico: Biópsia de gânglio 
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Amostra n° 3A  Sigla: BTP  Material biológico: Sangue 
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Amostra n° 3B Sigla: BTP Material biológico: Biópsia de gânglio 
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Amostra n° 4  Sigla: JJS  Material biológico: Sangue 
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Amostra n° 5     Sigla: TRCO  Material biológico:Biópsia de gânglio 
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Amostra n° 6 Sigla: CH Material biológico: Punção de gânglio 
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Amostra n° 7 Sigla: PA  Material biológico: Biópsia de pele 
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Amostra n° 9  Sigla: LN  Material biológico: Sangue 
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Amostra n° 10  Sigla: ESF  Material biológico: Sangue 
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Amostra n° 12A  Sigla: PKC  Material biológico: Sangue 
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Amostra n° 12B Sigla: PKC Material biológico: Biópsia de gânglio 
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Amostra n° 13  Sigla: MDT  Material biológico: Sangue 
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Amostra n° 14 Sigla: WVM  Material biológico: Sangue 
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Amostra n° 15A Sigla: HLS Material biológico: Punção de gânglio 
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Amostra n° 15B Sigla: HLS Material biológico: Biópsia de gânglio 
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Amostra n° 15C Sigla: HLS  Material biológico: Sangue 
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Amostra n° 16  Sigla: ASTG  Material biológico: Sangue 
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APÊNDICES 



DADOS DEMOGRÁFICOS, QUADRO CLÍNICO, LABORATORIAL E DESFECHO DOS PACIENTES DO ESTUDO 
 

N° 

pac Sigla Material biológico Sexo Idade Doença de 
base Quadro clínico Diagnóstico 

laboratorial Antibiótico(s) Desfecho 

1 WSS Biópsia de pele M 7 
AIDS 
Peliose 
hepática 

Febre alta persistente com 
hemoculturas, uroculturas e 
cultura de LCR negativas 

PCR para Bartonella sp 
positiva em biópsia de 
pele 

Cefalexina Óbito após 53 
dias 

2 RAV Biópsia de gânglio M 12 Sem doença 
de base Adenomegalia cervical 

PCR para Bartonella sp 
positiva em biópsia de 
gânglio 

Cotrimoxazol Alta após 6 
dias  

3 BTP A-sangue 
B-Biópsia de gânglio M 5 Sem doença 

de base 

Febre, adenomegalia cervical 
e infecção de vias aéreas 
superiores 

PCR para Bartonella sp 
positiva em sangue e 
biópsia de gânglio 

Cotrimoxazol Alta após 10 
dias  

4 JJS Sangue M 5 Sem doença 
de base 

Febre e adenomegalia axilar. 
Contato com gato 

PCR para Bartonella sp 
positiva em sangue Cotrimoxazol Alta após 5 

dias  

5 TRCO Biópsia de gânglio F 9 Sem doença 
de base 

Febre alta há três meses e 
adenomegalia cervical 

PCR para Bartonella sp 
positiva em biópsia de 
gânglio 

Claritromicina Alta após 10 
dias  

6 CH Punção de gânglio F 8 Sem doença 
de base 

Gânglio em pescoço, dor 
local, sem febre, 
esplenomegalia 
Contato com gato 

PCR para Bartonella sp 
positiva em punção de 
gânglio 

Sem antibiótico Seguimento 
ambulatorial 

7 PA Biópsia de pele M 36 
AIDS, usuário 
de drogas 
injetáveis 

Anemia, panserosite, hepatite 
criptogênica. Lesão 
angioproliferativa Contato 
com gatos e cães 

PCR para Bartonella sp 
positiva em biópsia de 
pele 
 

Cotrimoxazol, 
Ceftriaxona, 
Metronidazol 

Recuperação e 
alta. Paciente 
mudou para 
outro Estado 

8 MF Sangue F 14 Sem doença 
de base Lesão angioproliferativa 

Microscopia eletrônica 
sugestiva de Bartonella 
spp. Sorologia: positiva 
para Bartonella spp. PCR 
para Bartonella sp 
negativa 

Eritromicina Seguimento 
ambulatorial 



9 LN Sangue F 27 Sem doença 
de base 

Assintomática (descoberta de 
Bartonella spp em sangue 
doado a banco de sangue) 
Mãe da paciente NNM 
(número 11) 
Contato com gatos 

PCR para Bartonella sp 
positiva em sangue 
 
 

Não recebeu Seguimento 
ambulatorial 

10 ESF Sangue F 37 
Hepatite C, 
Transplante 
hepático, 

Febre, anemia crônica, sepse 
e choque séptico 

Sugestivo de Bartonella 
spp em esfregaço de 
sangue (Giemsa) 
PCR para Bartonella sp 
positiva em sangue 

Vancomicina, 
Clindamicina, 
Doxicilina 

Recuperação 
do quadro 
séptico; óbito 
posterior por 
complicações 
do transplante 

11 NNM Sangue F 3 
Síndrome 
colestática do 
recém-nascido 

Icterícia com predomínio de 
BD (41,8 mg/dl), 
hepatoesplenomegalia, 
plaquetopenia, anemia 
crônica grave (necessidade 
de múltiplas transfusões) 
Contato com gatos 

Bartonella spp em 
microscopia eletrônica 
(três anos) 
PCR para Bartonella sp 
negativa 
 

Eritromicina, 
Gentamicina, 
Azitromicina 

Alta após 
tratamento, 
com melhora 
da anemia 

12 PKS A-sangue 
B-Biópsia de gânglio F 9 Sem doença 

de base 

Febre, dor. 
Arranhado há três meses por 
gato 

PCR para Bartonella sp 
positivas em sangue e 
biópsia de gânglio 

Cotrimoxazol 
Cefalexina 

Seguimento 
ambulatorial 

13 MDT Sangue F 9 

Síndrome 
convulsiva, 
microcefalia 
(sequela de 
encefalite viral 
com 1 ano de 
idade)  

Febre há dois meses, 
adenomegalia axilar e 
epitroclear (esquerda). 
Recebeu amoxicilina e 
cefalexina, sem melhora.  
 

PCR para Bartonella sp 
positiva em sangue 

Após suspeita 
de DAG 
recebeu 14 dias 
de Eritromicina, 

Seguimento 
ambulatorial 
Recebeu alta 
do ICr em 2001 
(encaminhada 
neuropediatria   
da UNIFESP) 

14 WVM Sangue M 11 Sem doença 
de base 

Febre persistente e 
hepatoesplenomegalia 

Hemocultura positiva 
para Bartonella spp 
PCR para Bartonella sp 
positiva em sangue 
 

Cefotaxima 
Amicacina 

Alta após 3 
meses de 
internação 



15 HLS 
A-Punção de gânglio 
B-Biópsia de gânglio 

C-Sangue 
M 12 

Doença 
Granulomatosa 
Crônica 

Gânglio cervical doloroso 
Sem febre 

PCR para Bartonella sp 
positiva em punção, 
gânglio e sangue 

Cefalexina 
Óbito após 
longa 
internação 

16 ASTG Sangue F 6 Sem doença 
de base 

Febre 38-39°C 
Arranhado por gato há 2 
meses  

PCR para Bartonella sp 
positiva em sangue Cotrimoxazol Alta após 5 

dias 

17 MALM A-Sangue 
B-Biópsia de gânglio F 61 Linfoma não 

Hodgkin 

Linfadenopatia inguinal, 
cervical, temporal e 
retroauricular 
Contato com gatos 

PCR para Bartonella sp 
negativa Não recebeu Realiza 

quimioterapia 

18 IMF A-Sangue 
B-Biópsia de gânglio F 80 Linfoma não 

Hodgkin 
Pneumonia, derrame pleural, 
linfadenopatia cervical 

PCR para Bartonella sp 
negativa Ciprofloxacin 

Evoluiu bem da 
infecção e 
realiza 
quimioterapia 

19 JCS Sangue F 2 
Anemia, 
plaquetopenia, 
transfusão 

Febre, anemia, trombose de 
veia porta, varizes de 
esôfago, hiperesplenismo 

PCR para Bartonella sp 
negativa Cefepime 

Melhora do 
quadro 
infeccioso, alta 
hospitalar 



PREPARO DE REAGENTES 

 

 

Blood lysis buffer [10X]  

NH4Cl   1.550 mM 

KHCO3  100 mM 

EDTA pH 7,4  10 mM 

Preparo: 

NH4Cl   82,91 g 

KHCO3  10,01 g 

EDTA 0,5M pH 7,4  20 mL 

H2O Milli Q   q.s.p.1.000 mL 

 

EDTA (solução estoque 0,5M - pH 7,4) 

EDTA   186,1 g 

H2O MilliQ  800 mL 

Agitar, com aquecimento até 45°C. Ajustar o pH para 7,4 com NaOH (10N). 

Completar o volume para 1.000 mL. Armazenar em geladeira (4-8°C).  

 

EDTA (solução estoque 0,5M - pH 8) 

EDTA   186,1 g 

H2O MilliQ  800 mL 

Agitar, com aquecimento até 45°C. Ajustar o pH para 8,0 com NaOH (10 N). 

Completar o volume para 1.000 mL. Armazenar em geladeira (4-8°C). 



EDTA (solução estoque 0,5M - pH 8,2) 

EDTA   186,1g 

H2O MilliQ  800 mL 

Agitar, com aquecimento até 45°C. Ajustar o pH para 8,2 com NaOH (10N). 

Completar o volume para 1.000 mL. Armazenar em geladeira (4-8°C). 

 

NaOH 10N 

NaOH   400 g 

H2O MilliQ  700 mL 

Agitar, completar o volume para 1.000 mL. Armazenar em geladeira (4-8°C). 

 

Tris-HCl (Solução 100mM, pH 8,0) 

Tris    3,15 g 

H2O Milli Q    q.s.p.100 mL 

Ajustar o pH para 8,0 com HCl fumegante. Ajustar o volume para 200 mL. 

Armazenar em geladeira (4-8°C). 

 

SDS 10% (Duodecil sulfato de sódio) 

SDS    10 g 

H2O Milli Q    q.s.p.100 mL 

Dissolver em banho-maria 56 °C. Não agitar. Armazenar em temperatura 

ambiente. 

 

 



Nucleo lysis buffer [10X] 

Tris-HCl pH 8,0  100 mM  

NaCl    4 M 

EDTA pH 8, 2  20 mM 

Preparo: 

Tris-HCl pH 8.0  10 mL 

NaCl    23,38 g 

EDTA 0,5 M pH 8,2  4 mL 

H2O MilliQ   100 mL 

 

CaCl2 40mM 

CaCl2   0,147 g 

H2O Milli Q   q.s.p.25 mL 

 

Enzima lisozima (20mg/mL) 

Lisozima  20 mg 

H2O   1,0 Ml 

 

NaCl 6M 

NaCl   70,13 g 

H2O MilliQ  180 mL 

Agitar. Completar o volume para 200 mL. Armazenar em geladeira (4-8°C). 

 

 



Proteínase K (solução a 20mg/mL) 

Diluir a Proteinase K (100 mg) em 5 mL em solução contendo: 

Tris HCl (100 mM)  10 mM 

CaCl2 (40 mM)  20 mM 

Glicerol   50% 

Preparo: 

Tris HCl  0,5 mL 

CaCl2   2,5 ml 

Glicerol  50% 

Aliquotar e armazenar a -20 °C 

 

Tampão Tris-EDTA (TE) 

Tris.HCl 2 M pH 7,6  1 mL 

EDTA 0,2 M pH 8  1 mL 

H2O Milli Q    q.s.p.200 mL 

 

Tris.HCl 2 M pH 7,6 

Tris   242,2 g 

H2O MilliQ  800 mL 

Ajustar o pH da solução para 7,6 com HCl fumegante. Ajustar o volume para 

1000 mL. Armazenar em geladeira (4-8°C). 

 

 

 



dNTP (200 μM) 

A 100 mM 20 μL 

T 100 mM 20 μL 

C 100 mM 20 μL 

G 100 mM 20 μL 

H2O MilliQ q.s.p. 320 μL 

 

TAE [50X] 

Trizma base 2 M  242,28 g 

EDTA 0,05 M  18,61 g 

Ácido acético glacial 57 mL 

H2O MilliQ   800 mL 

Agitar, completar volume para 1 L. 
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