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RESUMO 

Nascimento RC. Identificação de alvos para o diagnóstico molecular gênero 

específico da estrongiloidíase experimental. [Dissertação]. São Paulo: Instituto de Medicina 

Tropical de São Paulo da Universidade de São Paulo; 2019. 

Strongyloides venezuelensis tem sido utilizado em diferentes estudos 

experimentais, sobretudo aqueles que objetivam avaliar técnicas para o diagnóstico da 

estrongiloidíase. No presente trabalho, três regiões alvos (gênero,18S e 28S) do DNA 

ribossomal de S. venezuelensis foram avaliadas para o diagnóstico molecular da 

estrongiloidíase experimental. Os ratos foram infectados por via subcutânea com 400 e 

4.000 larvas infectantes por S. venezuelensis em dois grupos (400L3 e 4.000L3) e 

mantidas por 35 dias. Amostras fecais foram coletadas diariamente para contar ovos por 

grama de fezes (OPG) e realizar a reação em cadeia da polimerase (PCR).  A eliminação 

de ovos nas fezes se iniciou no 5º dia pós-infecção (d.p.i.) e terminou nos 33º e 34º d.p.i., 

nos grupos 400L3 e 4.000L3, respectivamente. Considerando a PCR-Gênero, à 

amplificação do alvo ocorreu do 6º ao 29º d.p.i. (400L3) e do 6º ao 34º d.p.i. (4.000L3). 

Para PCR-18S, a amplificação do fragmento alvo foi do 5º ao 30º d.p.i. (400L3), e do 5º ao 

31º d.p.i. (4.000L3). Em relação a PCR-28S, pode-se observar que a amplificação do 

fragmento alvo ocorreu do 1º a 34º d.p.i. (400L3), e do 1º ao 35º d.p.i. (4.000L3). Com base 

na OPG, as amostras fecais dos 2º, 5º, 8º, 11º, 15º, 23º e 35º d.p.i. foram selecionadas 

para extração de DNA; seguida pela PCR (gênero, 18S e 28S); e sequenciamento. As 

sequencias obtidas dos produtos PCR-28S apresentaram 95 a 100% de identidade com 

as sequências de Strongyloides, para ambos os inoculos. Com isso, é possível reforçar a 

aplicação da PCR-28S no diagnóstico de estrongiloidíase experimental e humana. 

Descritores: Estrongiloidíase; Reação em Cadeia Polimerase; Diagnóstico 

Molecular; DNA Ribossomal. 



 

 
ABSTRACT 

Nascimento RC. Identification of targets for the specific molecular diagnosis of the 

experimental strongyloidiasis. (Dissertation). São Paulo: Instituto de Medicina Tropical de 

São Paulo da Universidade de São Paulo; 2019. 

Strongyloides venezuelensis has been used in different experimental studies, such 

as those aimed at the evaluation of diagnostic techniques for strongyloidiasis. In this study, 

three regions (genus, 18S and 28S targets) of S. venezuelensis ribosomal DNA were 

evaluated for the molecular diagnosis of experimental strongyloidiasis. Rats were infected 

subcutaneously with 400 or 4,000 S. venezuelensis infective larvae (400L3 and 4,000L3), 

and kept for 35 days. Fecal samples were collected daily to count eggs per gram of feces 

(EPG) and to perform the polymerase chain reaction (PCR). EPG started on the 5th day 

post-infection (pi) and ended on days 33 and 34 pi, in 400L3 and 4,000L3 groups, 

respectively. PCR-genus the amplification occurred from days 6 to 29 p.i. (400L3) and 6 to 

34 p.i. (4,000L3). For PCR-18S, the amplification of the target fragment was from days 5 to 

30 p.i. (400L3), and days 5 to 31 p.i. (4,000L3). Regarding the PCR-28S, it can be seen 

that the amplification of the target fragment was from days 1 to 34 pi (400L3) and days 1 to 

35 pi (4,000L3). Based in EPG, fecal samples were selected from days 2, 5, 8, 11, 15, 23 

and 35 pi for new DNA extraction; a new PCR (genus, 18S and 28S); and sequencing. The 

PCR-28S products showed 95-100% values of identity in the database with the 

Strongyloides sequences. Therefore, it is possible to reinforce the application of PCR-28S 

in the diagnosis of strongyloidiasis experimental and human. 

Descriptors: Strongyloidiasis; Polymerase Chain Reaction; Molecular diagnosis; 

Ribosomal DNA. 
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                                        1 INTRODUÇÂO 

1.1 Aspectos gerais: Strongyloides stercoralis e estrongiloidíase 

Strongyloides stercoralis é um nematoide intestinal com distribuição mundial, 

apresentando alta prevalência em países de clima tropical e subtropical, sendo o homem 

o principal reservatório e fonte de infecção¹. Até o momento foram descritas 52 espécies, 

sendo somente duas com potencial patogênico para o homem: Strongyloides fuelleborni, 

com ocorrência em primatas não humanos, limitado no continente Áfricano e Papua Nove 

Guiné; e Strongyloides stercoralis, com ocorrência mundial¹. No Brasil, a importância desse 

parasito como agente etiológico da estrongiloidíase foi descrita por Ribeiro e da Luz em 

18802. 

A prevalência do parasito no mundo foi classificada em três categorias por 

Stuerchler (1981): casos esporádicos (<1%), endêmica (1-5%) e hiperendêmica (>5%)3. 

Estima-se que 10 a 40% da população mundial esteja infectada pelo parasito nos países 

tropicais e subtropicais, chegando a 60% em países em desenvolvimento4. Baseando-se 

nesta definição, algumas regiões brasileiras podem ser consideradas hiperendêmicas com 

positividade superior a 5%. No Brasil a ocorrência média da infecção por S. stercoralis é 

de 5,5%, sendo Minas Gerais, Alagoas, Santa Catarina, Amazonas e São Paulo os estados 

com maior ocorrência4. No entanto, a grande dificuldade para a determinação da 

prevalência da estrongiloidíase em uma população se dá principalmente pelo grande 

número de casos assintomáticos, formas subclínicas crônicas, manifestações clínicas não 

especificas5. S. stercoralis é considerado um helminto negligenciado dentre os parasitos 

causadores de doenças tropicais negligenciadas6, principalmente pela não realização de 

forma adequada do diagnóstico. 
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1.2 Descoberta do parasito Strongyloides stercoralis e a identificação de seu ciclo 

biológico 

No quadro 1 estão apresentados os principais acontecimentos relacionados ao 

nematódeo S. stercoralis, desde sua descoberta, identificação das formas evolutivas, 

classificação, mecanismos de infecção e aspectos do ciclo biológico2. 

Tabela 1. Eventos importantes relacionados a descoberta do nematódeo parasito Strongyloides 
stercoralis (7;2). 

 

Autor Ano Evento 

Normand 
Bavay 

1876 
Descoberta do parasita 
Denominou de Anguillula stercoralis 

Grassi, Parona, Parona 1878 
Descreveram as larvas rabditoides, as fêmeas de vida livre e  
as larvas filarioides 
Alteração do nome para Anguillula intestinalis 

Grassi 1879 
Criou o Gênero Strongyloides, mudando a denominação para 
Strongyloides intestinalis 

Perroncito 1881 
Observou a transformação da larva rabditoide em macho e 
fêmea de vida livre, seguida pela larva filarioide (infectante) 

Leuckart 1883 
Demonstrou que as formas descritas correspondiam a 
diferentes fases evolutivas no ciclo de vida de Strongyloides 

Stiles, Hassal 1902 Denominaram o parasita como Strongyloides stercoralis 

Durme, Ranson 1902 
1907 

Demonstraram a migração pulmonar e penetração da larva 
pela pele 

Looss 1905 
Demonstrou que a infecção ocorria pela penetração da larva 
pela pele de onde migrava para pulmões, traqueia e intestino 

Gage 1911 Demonstrou a ocorrência da auto-infecção 

Fuelleborn 1914 Confirmou o ciclo migratório das larvas 

Gram 
1936 
1939 

Introduziu o conceito de que as fêmeas parasitos são 
partenogenéticas 
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1.3 Aspectos morfo-biológicos 

Parasitos do gênero S. stercoralis são nematódeos que apresentam seis formas 

bem diferenciadas no seu ciclo evolutivo: fêmea partenogenética, macho de vida livre, 

fêmea de vida livre, larva rabditoide, larva filarioide, e ovo conforme (figura 1)8;4. 

A fêmea parasita partenogenética, possui o corpo cilíndrico com aspecto filiforme 

longo, extremidade anterior arredondada e posterior afilada, mede em torno de 2,5mm de 

comprimento e 0,04mm de largura. Possui uma delgada e transparente cutícula com 

estriações transversais por toda sua extensão corporal. Apresenta um aparelho digestivo 

simples formado por uma boca trilabial, esôfago filarioide longo e cilíndrico, ocupando um 

quarto do seu comprimento total, seguido do intestino simples, reto e ânus em posição 

transversal na extremidade posterior. O aparelho genital ocupa dois terços do corpo sendo 

constituído por ovários, ovidutos com ovos enfileirados em diferentes estágios de 

desenvolvimento embrionário, vulva ventral no terço médio localizada no terço posterior ao 

corpo que se comunica com o útero anfidelfo 8;2;4. 

O macho de vida livre pode ser encontrado no solo. Possui corpo cilíndrico afilado 

com extremidade posterior recurvada ventralmente e anterior arredondada. Medem 

aproximadamente 0,7mm de comprimento por 0,04mm de diâmetro, revestimento 

composto de cutícula delgada e estriada transversalmente. A cavidade digestória é 

composta por uma boca trilabiada, esôfago rabditoide e intestino simples terminado em 

uma cloaca localizada na extremidade da região posterior. O sistema reprodutor é 

composto por testículos, vesícula seminal, canais deferentes, ejaculador que se abre na 

cloaca e dois espículos que auxiliam na cópula 7;8;2;4 . 

 A fêmea de vida livre assim como o macho de vida livre, podem ser encontrados 

no solo. Possui aspecto fusiforme com extremidade posterior afilada e são menores que 

as fêmeas partenogenéticas, mede aproximadamente 1,2mm de comprimento por 0,07mm 
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e de largura, possuem cutícula fina e estriada. Apresenta sistema digestório simples 

formado pela boca trilabiada, esôfago com uma dilatação bulbar, intestino simples e 

retilíneo, e ânus na extremidade posterior. O aparelho genital é constituído por uma vulva 

localizada na região medial do corpo, útero anfidelfo, ovários e receptáculo seminal 7;2;4. 

As larvas rabditoides (L1/L2) são os primeiros estágios larvários e são facilmente 

encontradas nas fezes, sendo o principal estágio no diagnóstico da estrongiloidíase. Mede 

cerca de 0,02 a 0,03mm de comprimento e apresentam uma cutícula fina e hialina. O 

sistema digestório é composto por um vestíbulo bucal curto e esôfago rabditoide formado 

por 2 bulbos: um posterior e granuloso, o outro anterior cilíndrico e alongado, tendo uma 

porção estreita entre os dois. Apresentam primórdio genital bem nítido e sua cauda 

pontiaguda 7;2;4. 

As larvas filarioides (L3) também chamada de larva infectante. Medem 0,50mm 

de comprimento por 0,03mm de largura. Apresentam revestimento com cutícula fina e 

estriada, vestíbulo bucal curto, esôfago filarioide, intestino longo e estreito, terminando em 

abertura anal, cauda entalhada característica, o que as diferencia dos ancilostomideos2;9;4. 

Os ovos se apresentam no mesmo formato aos de ancilostomideo, possuem 

formato elíptico e embrionado com uma parede fina e transparente. Medindo 0,05mm de 

comprimento por 0,03mm de largura para os originados da fêmea parasita, já os da fêmea 

de vida livre são maiores medindo 0,07mm de comprimento por 0,04mm de largura8;2;4. 
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Figura 1 – Representação esquemática das formas evolutivas de S. stercoralis. Adaptado de Costa-Cruz 4.  

 

 

1.4 Ciclo biológico  

  

O ciclo de vida das espécies do gênero Strongyloides é complexo, podendo 

ocorrer de duas maneiras: o direto (partenogenético) e o indireto (sexuado ou de vida livre) 

(figura 2)2.  

A infecção por S. stercoralis ocorre pela penetração das larvas L3 ativamente na 

pele, mucosa oral, esofágica ou gástrica do hospedeiro, com auxílio da secreção de 

metaloproteases, que facilitam a penetração e migração pelos tecidos10. As larvas L3 

alcançam a corrente sanguínea chegam ao coração e aos pulmões, ultrapassam os 

capilares pulmonares e entram nos alvéolos, onde sofrem mudas. Atravessam a membrana 

an – ânus; bo – boca; ca – cauda entalhada; cl – cloaca; ep – espiculo; es – esôfago; in: intestino; ov – ovário; pg – 

primórdio genital nítido; te – testículo; ut – útero divergente; vb – vestíbulo bucal curto; vu – vulva.  

     Fêmea parasita             Fêmea de vida livre       Macho de vida livre      Larva rabditoide          Larva filarioide 
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alveolar e chegam nos brônquios de onde migram para a traqueia, chegando na faringe. 

Nesse momento podem ser expelidas pela expectoração ou serem deglutidas chegando 

nas criptas da mucosa duodenal, onde atingem a maturação e se transformam em fêmeas 

parasitos partenogenéticas. Estas permanecem nas criptas, principalmente nas glândulas 

de Lieberkuühn e na porção superior do jejuno, onde ocorre a liberação dos ovos 

embrionados. As larvas L1-L2 eclodem dos ovos larvados, migram para a luz do intestino 

e são eliminadas nas fezes, podendo seguir um ciclo indireto, ou ciclo direto 2. 

No ciclo direto as larvas L1/L2 que são eliminadas nas fezes chegam no meio 

ambiente e em condições favoráveis de temperatura e solo continuam o ciclo, sofrendo 

mudas para larva L3, e poderão penetrar ativamente a pele humana2. No ciclo indireto as 

larvas L1/L2 em ambiente adequado, irão dar continuidade ao ciclo, passando por 4 mudas 

originando fêmeas e machos de vida livre, que irão realizar a copula e liberar novos ovos 

que eclodirão, liberando larvas L1-L2. Caso as larvas liberadas sofram mudas para L3, 

poderão infectar o homem 11. 

 Algumas larvas (L1/L2) ainda na luz intestinal de indivíduos infectados, se 

transformam em larvas L3, processo chamado de autoinfecção interna. É considerado 

autoinfecção interna quando as larvas L1/L2 transformam em larvas L3 na região perianal 

de indivíduos infectados, caracterizando autoinfecção interna. O processo de autoinfecção 

é responsável pela manutenção da infecção duradoura, de meses a anos, até mesmo em 

indivíduos que não estejam residindo em regiões endêmicas e/ou hiperendêmicas8;2;1. 
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Figura 2 – Ciclo biológico de S. stercoralis 12 

 

 

 

 

1.5 Aspectos clínicos 

As características clínicas decorrentes da infecção causada por S. stercoralis 

estão ligadas a diversos fatores, como grau de infecção parasitária, migração de larvas no 

ciclo pulmonar, multiplicação e permanência da fêmea partenogenética na mucosa 

intestinal, além do estado nutricional do hospedeiro14. Podem ser caracterizadas três 

formas clínicas: aguda, crônica e disseminada1. Nas manifestações agudas, os sintomas 

observados são: lesões papulares pruriginosas e urticarias inespecíficas no local da 

invasão devido a migração larvária. Com a passagem das larvas pelos pulmões, algumas 
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manifestações como tosse seca, dispneia e edema podem ser causadas, podendo ocorrer 

também pneumonia eosinofilica (Sindrome de Löeffler). Manifestações gastrointestinais 

incluindo dor abdominal, diarreia, náuseas e vômitos podem ocorrer de forma intermitente. 

Esses sinais clínicos são variáveis e muitas vezes se assemelham a outras doenças13;1;14. 

A forma crônica da infecção, em geral, é assintomática, porém sintomas pulmonares e 

gastrointestinais podem também ocorrer. Nessa fase os pacientes podem permanecer 

infectados por longo período15;1. 

Formas graves, como hiperinfecção e doença disseminada, podem ocorrem em 

muitos indivíduos infectados. A hiperinfecção é caracterizada pelo grande número de 

formas do parasito nos sítios habituais, como pulmões e intestino delgado14;16. Tem sido 

relatado que a hiperinfecção possa ser mais frequente em pacientes imunocomprometidos 

sobretudo aqueles que fazem uso de corticoesteróides17;1. O uso de corticoesteróides e 

seus metabólitos exercem um efeito estimulatório direto sobre as larvas intra-intestinais 

acelerando suas mudas e favorecendo a auto-infecção ou ainda um efeito sobre a fêmea 

parasita levando ao aumento da ovoposição14. A hiperinfecção está atribuída a aceleração 

do processo de autoinfecção, e consequente exacerbação dos sinais e sintomas16 . 

A forma disseminada da doença ocorre quando as larvas migram para outros 

órgãos e sistemas não usuais, além do pulmonar e gastrointestinal, como esôfago, vesícula 

biliar, fígado, rins, diafragma, ovários, pâncreas, coração, musculatura esquelética, 

linfonodos, esôfago e encéfalo12. O índice de mortalidade pode chegar a 87%, e esta 

comumente associada a infecção bacteriana secundaria15;18;. 

Os quadros de hiperinfeção e disseminação podem ser associados a terapias de 

imunossupressão induzida e doenças que afetam diretamente o sistema imunológico do 

indivíduo, como infecções por HTLV-1, gamaglobulinemias, transplantes, infecção pelo 

HIVe neoplasias malignas2;8;19. 
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1.6 Resposta Imune 

A resposta imunológica celular na estrongiloidíase é mediada por linfócitos T 

CD4+ com perfil Th220. Neste tipo de resposta, ocorre a liberação de interleucinas 

especificas (IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-13 e IL-21) envolvidas na sinalização celular 

em resposta a estimulação antigênica, visando controlar a infecção. Esses mecanismos de 

defesa atuam contra a larva filarioide e/ou sobre a fêmea parasita no intestino delgado21;1;20. 

A imunidade adquirida tem um papel extremamente importante em pacientes com 

infecções crônicas. Os anticorpos IgA estão relacionados com a eliminação das larvas, e 

IgE atuam regulando a autoinfecção, enquanto que IgG4 podem atuar no bloqueio da ação 

da IgE24. Grande parte dos portadores de estrongiloidíase desenvolvem anticorpos IgM, 

IgA, IgG, IgE específicos, sendo que anticorpos IgG estão correlacionados com a 

diminuição do número de fêmeas parasitos22. 

Nos casos de pacientes infectados com S. stercoralis, a eosinofilia apresenta-se 

mais frequente quando comparada a outras infecções parasitarias intestinais, devido a 

presença das fêmeas parasitos na submucosa intestinal causando uma maior resposta 

inflamatória23. 

 

1.7 Diagnóstico da estrongiloidiase 

1.7.1 Parasitológico 

O diagnóstico definitivo da estrongiloidíase é baseado na visualização de formas 

do parasito, principalmente de larvas (L1/L2) ou (L3) na análise microscópica da amostra 

de fezes (Ash e Orihel, 1991)24. No entanto, na maioria dos casos não complicados, a 

eliminação da larva é mínima e irregular, tendo uma baixa e intermitente liberação do 

parasito nas amostras fecais, dificultando o diagnóstico8. Os parasitos podem ser 

encontrados eventualmente em fluidos de aspirado duodenal, escarro, lavado brônquico, 
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urina, esfregaço de sangue periférico e líquor, ou até mesmo em biopsia de pele e de 

mucosa do aparelho digestório25;26. 

De um modo geral, os métodos parasitológicos possuem baixa sensibilidade, em 

torno de 30% quando uma única amostra de fezes é analisada, aumentando para 50% se 

forem analisadas três amostras, podendo chegar perto de 100% quando pelo menos sete 

amostras de fezes são analisadas em dias alternados27. Devido à dificuldade de obtenção 

das sete amostras e inconveniência para o paciente, são frequentes um diagnóstico falso 

negativo na presença da infecção28. Técnicas parasitológicas que tenham por fundamento 

o hidro e termotropismo positivo larvário como de Baermann29 – Moraes7 ou de Rugai30 

apresentam bons resultados de sensibilidade, mas necessitam de material fresco e colhido 

em dias alternados31. 

Com a finalidade de aumentar a possibilidade diagnóstica, são empregadas 

técnicas de coprocultura (cultura em placa de Ágar, cultura em papel-filtro e cultura de 

larvas em carvão) que apresentam boa sensibilidade quando comparadas as demais 

técnicas parasitológicas, pois promove o desenvolvimento no ciclo indireto do parasito, 

melhorando a visualização do parasito, porém exige um tempo maior para se obter 

resultados16. Arakaki et al.32 demonstraram que o método de cultura em placa de ágar para 

o diagnóstico de S. stercoralis aumenta entre duas a 4 vezes a eficácia no diagnóstico 

quando comparado com a técnica de Ritchie. 

 

1.7.2 Sorológico 

As técnicas imunológicas, principalmente as imunoenzimáticas, podem ser boas 

alternativas para o diagnóstico da estrongiloidíase, sobretudo nos casos de formas 

assintomáticas, com a finalidade de esclarecimento do diagnóstico clínico, em inquéritos 

soroepidemiológicos, e ao monitoramento de pacientes submetidos ao tratamento anti-
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helmíntico33. Entre elas pode-se citar a técnica de imunofluorescência indireta (IFI), 

imunoenzimáticas (ELISA) e de Western-blot34;35. Os testes imunoenzimaticos (ELISA) 

possuem alta praticidade e vêm sendo considerados superiores aos outros testes 

sorológicos, principalmente pela alta sensibilidade e especificidade36, além de 

praticidade37.  

No entanto as maiores limitações dos testes sorológicos estão relacionadas com 

obtenção de quantidades suficientes do parasito S. stercoralis para a produção e 

fracionamento de antígenos38, além da dificuldade de interpretação dos resultados, 

sobretudo a diferenciação entre casos recentes, crônicos e a manuteção da reatividade 

após o tratamento39. Associa-se também as limitações da sorologia, não permitir estimar a 

carga parasitaria, e os frequentes relatos de resultados falso-positivos causadas pela 

reação cruzada com antígenos de outros nematódeos38; 40. 

 

1.7.3 Molecular 

Enquanto os métodos parasitológicos permanecem como diagnóstico definitivo 

desta helmintíase, suplementado pelos métodos imunológicos, o uso dos métodos 

moleculares tem se apresentado promissores e aumentado nas duas últimas décadas43.  

O diagnóstico molecular, utilizando como ferramenta reação em cadeia da 

polimerase (PCR), tem-se mostrado bastante atrativo para detecção de parasitoses 

intestinais, principalmente pela alta sensibilidade e especificidade42. Associado à boa 

reprodutibilidade, potencial de desenvolvimento em larga escala, minimizando o tempo de 

diagnóstico43;44. O material resultante da extração de DNA das amostras fecais permite fácil 

e prolongado armazenamento, possibilitando novas investigações45;46. Com isso, as 

técnicas baseadas na detecção de DNA, podem ser alternativas para os problemas no 

diagnóstico da estrongiloidíase47. 
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Embora o número crescente de publicações sobre a utilização da PCR, seja 

convencional ou em tempo real43;48;44;49, ainda não há um consenso nos resultados, 

principalmente em relação a escolha de sequencias alvos, o que dificulta a sua aplicação 

como métodos de escolha para o diagnóstico da estrongiloidíase. Diversos estudos 

realizados em modelos experimentais apresentam resultados promissores. Marra et al.50 

demonstraram maior sensibilidade da PCR comparada as técnicas parasitológicas 

convencionais durante infecções leves, sinalizando que a PCR possa ser uma alternativa 

útil para o diagnóstico da estrongiloidíase experimental. Resultados semelhantes também 

foram apontados por Paula et al.51, destacando a maior positividade da PCR em relação 

aos métodos parasitológicos na detecção de S. venezuelensis. O mesmo tem sido 

demonstrado no diagnóstico da estrongiloidíase humana. O estudo de Verweij et al43  foi o 

pioneiro em destacar o diagnóstico molecular no contexto da detecção da infecção de S. 

stercoralis em amostras fecais utilizando a PCR em tempo real. Recentemente, Paula et 

al.49 destacaram a PCR para a detecção de DNA de S. stercoralis em amostras de fezes 

de pacientes infectados com HIV e HTLV-1.  

De um modo geral, a identificação de parasitos por técnicas moleculares está 

relacionada com o sucesso na extração de DNA, no desenho apropriado das regiões alvos 

e na interpretação dos resultados45;41. Os alvos, mais utilizados para o diagnóstico 

molecular de parasitos, são os genes ribossomais, principalmente pela presença em 

múltiplas cópias em todos os eucariotos45. Entretanto nosso conhecimento sobre as 

sequências alvos para a identificação de Strongyloides ainda é limitado. Diversos estudos 

vêm demonstrando a utilização das regiões alvos gênero e 18S na infecção experimental 

para o diagnóstico molecular da S. venezuelensis com resultados promissores53;51;44;50;43. 

Por outro lado, Krammer et al.48 apontam a utilização do alvo 28S no diagnóstico molecular 

da estrongiloidíase humana e experimental. É importante destacar que além da alta 

sensibilidade das técnicas moleculares, a especificidade pode comprometer a sua 
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aplicação no contexto do diagnóstico da estrongiloidíase. Neste contexto, novos estudos 

se fazem necessários. 

 

1.8 Modelo experimental 

1.8.1 Strongyloides venezuelensis 

S. venezuelensis e Strongyloides ratti são parasitos de roedores (Rattus 

norvegicus) comumente utilizados como modelo experimental, devido a sua facilidade de 

manutenção e manipulação em laboratório55. Pode-se acrescentar que estas espécies não 

oferecem risco de infecção para seus manipuladores, e eliminam grande quantidade de 

ovos54.  

O Ciclo de vida de S. venezuelensis ocorre de forma semelhante a espécie que 

ocorre no homem (S. stercoralis). Inicia-se pela penetração ativa das larvas L3 na pele ou 

mucosa dos ratos ou camundongos, estas migram para o pulmão, a partir de 36 horas pós 

infecção, saem do órgão, passando gradualmente pela traqueia, esôfago e estomago até 

atingir o intestino delgado, entre 48 e 96 horas pós-infecção se instalam na porção inicial 

do duodeno, assim, desenvolvendo e se transformando em fêmeas adultas parasitos. O 

início da ovoposição ocorre após o 5º dia de infecção, sendo a maior fecundidade 

observada no 7º dia pós-infecção57;58. Diferentemente da infecção por S. stercoralis, o 

hospedeiro infectado por S. venezuelensis não é observado o processo de autoinfecção, 

além da eliminação de ovos nas fezes57. 

Estudos utilizando modelos experimentais na estrongiloidíase tem auxiliado na 

padronização de novas técnicas diagnósticas58, no entendimento da interação parasito-

hospedeiro61 e em ensaios terapêuticos60. A PCR tem sido avaliada como ferramenta para 

o diagnóstico molecular durante a infecção experimental50;51;48;52. Krammer et al.48 

avaliando a infecção experimental com S. ratti demonstraram que a PCR em tempo real 
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pode ser uma ferramenta importante a ser utilizada na pesquisa de DNA especifica na 

infecção por Strongyloides.  

A infecção experimental com o parasito S. venezuelensis vem sendo utilizada em 

diferentes estudos para a avaliação de métodos parasitológicos, sorológicos e moleculares 

no contexto da estrongiloidíase52;61. A PCR utilizando amostras fecais e de tecido de ratos 

infectados por S. venezuelensis tem sido proposta como ferramenta complementar ao 

diagnóstico dessa parasitose53;51, mesmo frente a diferentes cargas parasitárias50. Assim a 

utilização da PCR em modelos experimentais pode ser considerada uma importante 

ferramenta para auxiliar o diagnóstico da estrongiloidíase humana, ocasionando resultados 

mais sensíveis e específicos. Com isso a análise de regiões do DNA ribossomal (rDNA) de 

S. venezuelensis pode contribuir para determinar um melhor alvo para ser aplicado ao 

diagnóstico molecular da estrongiloidíase.  
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                                       2 JUSTIFICATIVA 

Além da extração de DNA, a escolha de alvos, constituem processos 

fundamentais para a aplicação dos métodos moleculares no diagnóstico da 

estrongiloidíase. Cabe lembrar que o desempenho das técnicas moleculares tem sido 

heterogêneo nos estudos publicados até o momento44;62;43, o que pode ser explicado pelas 

variações técnicas praticadas pelos grupos que as avaliaram. Assim novas avaliações 

moleculares, são urgentemente necessários. 

Importante ressaltar que o nosso laboratório tem realizado estudos de avaliação 

do diagnóstico molecular no modelo experimental e na população humana44;51;51;52;61, 

porém os resultados obtidos ainda são insatisfatórios para o emprego dessas metodologias 

na rotina laboratorial, principalmente em relação aos valores de especificidade. Outro ponto 

a ser ressaltado, que ainda não foi possível avaliar a infecção experimental considerando 

diferentes cargas parasitárias.  

Assim deve-se priorizar estudos que avaliem as sequencias alvos empregadas, a 

fim de permitir uma maior confiabilidade e aplicação no diagnóstico molecular. Neste 

contexto a infecção experimental pode auxiliar consideravelmente na avaliação de alvos a 

serem utilizados no diagnóstico molecular da estrongiloidíase. 
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                                              3 OBJETIVOS  

3.1 Objetivo Geral  

 Avaliar diferentes alvos do DNA ribossomal de S. venezuelensis para o 

diagnóstico molecular, ao longo da infecção experimental na presença de dois 

inóculos (400 e 4.000 L3). 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Comparar os produtos de PCR utilizando os diferentes alvos e o DNA das 

amostras de fezes ao longo da infecção experimental com S. venezuelensis na 

presença de dois inóculos (400 e 4.000 L3); 

 

 Avaliar os resultados de sensibilidade e especificidade dos diferentes alvos para 

a detecção de DNA de S. venezuelensis ao longo da cinética experimental na 

presença de dois inóculos (400 e 4.000 L3). 
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                          4 MATERIAL E MÉTODO 

4.1 Aspectos éticos 

O presente estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais 

(CEUA) do IMT/SP, sob protocolo (CEUA-IMT 0357A), seguindo a normativa do Conselho 

Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA). Os procedimentos de coleta, 

manipulação de materiais biológicos e reagentes, além da utilização de equipamentos no 

laboratório, estiveram em conformidade com as normas de biossegurança descritas por 

Mineo et al.63.  

          

4.2 Obtenção da larva infectante (L3) de S. venezuelensis 

A cepa de S. venezuelensis utilizada, gentilmente foi cedida pela Profa. Dra. 

Marlene Tiduko Ueta (Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP), e tem sido mantida 

no Biotério de Experimentação Animal do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo 

(IMT/SP) em Rattus norvegicus da linhagem Wistar, machos e com 30 dias de idade, 

experimentalmente infectados (CEUA-IMT 0356A). Para tanto, as larvas infectantes (L3) 

foram obtidas a partir da cultura de fezes de R. norvegicus previamente infectados em 

carvão pelo método de Looss64, durante 48 horas a 28ºC. Após a cultura, as larvas 

recuperadas pelo método de Rugai32 foram lavadas em solução salina. O sedimento de 

larvas foi analisado em microscópio óptico, para a contagem das larvas L3, em seguida foi 

realizada a infecção dos animais com 2000 larvas L3 de S. venezuelensis para a 

manutenção da cepa. 

Os animais receberam água e ração ad libitum. As gaiolas foram inspecionadas 

diariamente e limpas duas vezes por semana. A sala em que as gaiolas permaneceram 

depositadas estava equipada com exaustão de ar e dispositivo para promover alternância 
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de períodos claros e escuros a cada 12 horas. É válido destacar que os animais possuem 

laudo negativo para enteroparasitas intestinais. 

 

4.3 Grupo experimental 

Trinta (30) ratos (R. norvegicus, linhagem Wistar) machos e com 30 dias de idade, 

obtidos do Biotério do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, 

foram mantidos em gaiolas apropriadas no biotério de Experimentação Animal do IMT/SP. 

Foram utilizados dois inóculos, 400 e 4.000 L3 de S. venezuelensis via subcutânea, 

formando dois grupos I e II, respectivamente, com 10 animais cada. Um grupo controle 

(com 10 animais) foi mantido sem infecção. Para a infecção, larvas L3 foram obtidas a 

partir de cultura das fezes de ratos infectados na manutenção da cepa de S. Venezuelensis 

(como descrito no item 4.2). 

Durante 35 dias pós infecção (d.p.i.) foram analisadas diariamente as amostras 

de fezes dos animais infectados experimentalmente com S. venezuelensis nos dois grupos. 

Essas amostras foram utilizadas para a realização da contagem de ovos por grama de 

fezes (OPG), e para a extração de DNA. Ao final da cinética experimental os animais foram 

submetidos à eutanasia pela administração por via intraperitoneal de tiopental pelo menos 

3 vezes a dose anestésica (40mg/kg). Os animais dos grupos controle foram submetidos 

à eutanásia somente ao final do experimento, do mesmo modo do grupo experimental.  

Todo procedimento seguiram as diretrizes do Programa de Gerenciamento de 

Resíduos do Serviço da Saúde pautada na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 

306 da ANNVISA e na Norma regulamentadora – NR Nº 32. 
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4.4 Diagnóstico parasitológico   

As amostras fecais colhidas diariamente foram utilizadas para monitorar a 

intensidade da infecção, pela contagem de ovos por grama de fezes (OPG) de cada animal 

infectado, segundo o método descrito por Gordon, Whitlock65.  

Durante os 35 dias da cinética o material fecal foi coletado nos dois grupos de 

animais infectados com 400 e 4.000L3. Nos dias anteriores a coleta das fezes, os animais 

foram colocados em gaiolas sem maravalha para a coleta de todas as amostras de fezes. 

Foi realizado um pool contendo 0,2 gramas de 5 amostras de fezes de cada grupo de 

animais infectados, totalizando 1 grama de fezes. Este pool foi homogenizados em solução 

saturada de 14 mL de NaCl em cada dia da cinética experimental. Uma alíquota foi retirada 

e preenchida na câmara McMaster, permanecendo em repouso por 5 minutos. Em seguida 

foi realizada a contagem de ovos por grama de fezes (OPG) em microscopio óptico 

Olympus CH2 (Olympus, Japão), em aumento de 10x. Para cada dia de infecção e em 

cada grupo foi realizada 5 contagens. Para cada resultado obtido o valor final foi 

multiplicado por 50. 

 

4.5 Técnicas moleculares 

4.5.1 Extração de DNA das amostra de fezes 

Para extração do material genético das amostras fecais foi utilizado o kit QIAamp 

DNA Stool Mini Kit (Qiagen®, Hilden, Alemanha) de acordo com as instruções do 

fabricante. Uma etapa de lavagem inicial foi realizada, na qual aproximadamente 1 grama 

do material fecal foi homogenizado em tampão salino fosfato (PBS) 1x concentrado, 

acrescido de solução de Polivinilpolipirrolidona 2%. O microtubo foi aquecido a 100ºC 

durante dez minutos em banho maria a seco, centrifugado durante um minuto a 14.000 rpm 

e o sobrenadante desprezado. No sedimento proveninte da etapa inicial de lavagem, foi  
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adicionado tampão ASL (1,4mL). Esta mistura foi homogeneizada por quinze segundos e 

incubada à 70°C em banho maria a seco por cinco minutos. Em seguida, homogeneizada 

por quinze segundos e centrifugada por um minuto a 14.000 rpm. Foi adicionado o 

sobrenadante (1,2 mL) em um novo micro-tubo contendo um tablete de Inhibitex®, em 

seguida a amostra foi homogeneizada por um minuto, incubada em temperatura ambiente 

por um minuto e centrifugada por três minutos a 14.000 rpm. Em um novo tubo contendo 

15 μL da enzima Proteinase K, foi adicionado 200 μL do sobrenadante, homogeneizado 

por quinze segundos, e incubado em banho maria a seco a 56°C por duas horas.  

Findo esse período, foi adicionado tampão AL (200 μL) no microtubo e 

homogeneizado novamente por quinze segundos. Esta mistura foi incubada por dez 

minutos a 70 °C. Após este período foi adicionado etanol absoluto (200 μL) e 

homogeneizado rapidamente. Todo conteúdo foi transferido para uma coluna acoplada em 

um tubo coletor, sendo centrifugada por um minuto a 14.000 rpm. O tubo coletor contendo 

filtrado foi descartado e a coluna transferida para um novo tubo, seguida pela adição de 

tampão AW1 (500 μL) e centrifugação por um minuto a 14.000 rpm. Em seguida, a coluna 

foi transferida novamente para um novo tubo, seguida pela adição de tampão AW2 (500 

μL) e centrifugação por três minutos a 14.000 rpm. O tubo coletor contendo filtrado foi 

descartado e a coluna transferida para um novo micro-tubo de 1,5 mL, foi adicionado 

tampão AE (50 μL) na coluna e incubada por um minuto em temperatura ambiente (TA). 

Após incubação, o micro-tubo foi centrifugado por um minuto a 14.000 rpm. Novamente, 

foi adicionado tampão AE (50 μL) na coluna e incubada por um minuto em temperatura 

ambiente (TA). Após incubação, o micro-tubo foi centrifugado por um minuto a 14.000 rpm, 

e a coluna descartada. O DNA extraído foi quantificado por espectrofotometria utilizando o 

equipamento NanoDrop ND-1000 UV-VIS spectrophotometer v.3.2.1 (NanoDrop 

Technologies Scientific, Wilmington, Delaware USA). A estimativa de pureza foi dada pela 

relação da absorbância do DNA/proteína66. O DNA obtido foi dividido em alíquotas e 

armazenado a -20°C até o momento do uso. 
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4.5.2 Extração de DNA de outros parasitos  

O DNA de vermes adultos de Toxocara canis, Hymenolepis diminuta, Schistosoma 

mansoni e cultura positiva de Blastocystis sp. foram utilizados como controle de 

especificidade dos alvos. Foi utilizado estes parasitas por conveniência de manutenção no 

nosso laboratório.  

O DNA foi obtido utilizando kit QIAamp DNA Mini Kit (Qiagen®- Hilden, Germany), 

seguindo instruções do fabricante com pequenas modificações. Foi adicionado 180µl de 

Buffer ATL em 200µl da amostra em microtubo. Em seguida houve adição de 20µl de 

proteinase K, homogeneização e incubação por 2 horas a 56ºC. Findo esse período foi 

adicionado 200µl do tampão AL, seguido por homogeneização e incubação em banho seco 

por 10 minutos a 70ºC. Após adicionar 200µL de etanol gelado absoluto, o material foi 

homogeneizado por 15 segundos. A amostra foi adicionada a uma coluna acoplada em um 

tubo coletor, sendo então centrifugada por 1 minuto a 14.000 rpm. O filtrado foi descartado, 

e a coluna foi transferida para um novo tubo coletor. Foi adicionado 500µl do tampão AW1 

a coluna, seguida por centrifugação a 14.000 rpm por 1 minuto. O tubo coletor foi trocado, 

e adicionado 500µl do tampão AW2 seguido de centrifugação a 14.000 rpm por 3 minutos. 

O filtrado foi descartado e a coluna foi transferida para um novo tubo coletor identificado e 

adicionado 50 µL do tampão AE e centrifugado por 1 min a 8.000 rpm. Foi adicionado 

novamente 50µL do tampão AE, centrifugado durante 1 minuto a 14.000 rpm, e o DNA 

eluido foi armazenado a -20ºC. 

 

4.5.3 Alvos 

Foram avaliadas diferentes regiões do rDNA de Strongyloides (Tabela 2). Dois 

alvos presente na subunidade 18S: as posições 42-407 (~340bp), denominada de “alvo 

gênero (Gen)”; e as posições 1530-1636 (~101bp), chamada de “alvo 18S”; e um alvo 

presente na subunidade 28S, na posição 2608-2789 (~181bp) denominada de “alvo 28S”. 
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Tabela 2 – Alvos para reação da PCR da detecção de DNA de S. venezuelensis nas amostras fecais de ratos 

experimentalmente infectados. 

 

Alvos   Sequências Pares de Bases (pb) Ref.  

Gen 
F: 5ʾ-AAAGATTAAGCCATGCATG-3ʾ 

~340bp 
Dorris et 

 al.67 

R: 5ʾ- GCCTGCTGCCTTTGGA -3ʾ 

18S 
F: 5ʾ-GAATTCCAAGTAACCGTAAGTCATTAGC-3ʾ 

~101bp Verweij et 
 al.43 F: 5ʾ-TGCCTCTGGATATTGCTCAGTTC-3ʾ 

28S 
F: 5ʾ-TTAGAGTCGTGTTGGTTGGAA-3ʾ 

~181bp Krammer et  
al.48 F: 5ʾ-GTGCAAGTGGCTCTGTATGC-3ʾ 

F, “forward”; R, “reverse” 

 

4.5.4 Reação da cadeia em polimerase (PCR) 

A reação foi realizada em volume final de 10 µL, sendo DNA (~50 ng/µL) e 6 µL 

de mix contendo: água de injeção (2,8 µL), tampão 1x PCR (1,0 µL), dNTPs (0.2 mM), 

MgCl2 (1.5mM) e cada região alvo (forward e reverse) (20 pmol/ µL) e de Platinum® Taq 

DNA polimerase (0,1 µL, 5U/µL, Invitrogen™, Thermo Fisher Scientific Corporation, 

Waltham, MA, USA). Os ciclos de amplificação para os alvos foram de 94°C por dois 

minutos para desnaturação inicial, seguido por 30 ciclos de 94 °C por um minuto 

(desnaturação), 60 °C por um minuto (anelamento) e 72 °C por um minuto (extensão), e 

extensão final de 72 °C por dois minutos. A reação foi realizada no equipamento Master 

cycler ep gradient S thermocycler (Eppendorf®, Hamburg, Alemanha). 

Um controle positivo (DNA de larvas L3 de S. venezuelensis) e um controle 

negativo (mix da reação de PCR e água destilada) foram utilizados em cada reação.  

 

4.5.5 Eletroforese  

A identificação dos produtos amplificados foi realizada por eletroforese em gel de 
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agarose com a adição de corante SYBR safe (Invitrogen™, Thermo Fisher Scientific 

Corporation, Waltham, MA USA). Foram misturados 5 L do produto amplificado com 1 L 

do tampão 10X Bluejuice™ Gel Loading Buffer (Invitrogen™, Thermo Fisher Scientific 

Corporation, Waltham, MA USA), a mistura foi aplicada em um gel de agarose 2% 

preparado com tampão TBE 1X e 7 L de corante SYBR safe para cada 70 mL de tampão. 

Foram acrescentados aos géis marcadores de 50 e 100 pares de bases (Invitrogen™, 

Thermo Fisher Scientific Corporation, Waltham, MA USA) para avaliação do tamanho do 

fragmento obtido, um controle positivo e um controle negativo. A eletroforese ocorreu sob 

tensão elétrica de 110 volts e corrente elétrica de 400mA por 60 minutos.  

Após o término da eletroforese, os géis foram visualizados em transluminador de 

luz ultravioleta (Invitrogen™, Thermo Fisher Scientific Corporation, Waltham, MA, USA) e 

fotografado para posterior análise. 

 

4.5.6 Reação de sequenciamento 

A reação de sequenciamento foi realizada com base na metodologia de Sanger70 

utilizando-se didesoxinucleotídeos (ddNTPs) contendo marcadores fluorescentes, 

conforme o kit BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Ready Reaction (Applied 

Biosystems, Thermo Fisher Scientific Corporation, Waltham, MA, EUA). A concentração de 

DNA utilizada nas reações de sequenciamento foi determinada de acordo com o tamanho 

do produto de PCR e seguindo as orientações do kit BigDye® Terminator v3.1 Cycle 

Sequencing Ready Reaction (Applied Biosystems, Thermo Fisher Scientific Corporation, 

Waltham, MA, EUA). 

Os produtos gerados no ciclo da PCR foram inicialmente purificados utilizando a 

enzima EXOSAP (GE Healthcare, Piscataway, NJ, USA) conforme instruções do 

fabricante. Após a purificação, foram submetidos a reação de sequenciamento para 
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incorporação dos dNTPs marcados. A reação foi realizada em sequenciador automático 

ABI 3500 (Applied Biosystems, Thermo Fisher Scientific Corporation, Waltham, MA, EUA). 

Para reação de sequenciamento foram utilizados 4 L do reagente Ready Reaction Premix 

(kit BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Ready Reaction (Applied Biosystems, 

Thermo Fisher Scientific Corporation, Waltham, MA, EUA); 2 L do tampão 5X (20 Tris 1 

M pH 9,0 + 50 mM de MgCL2); 2 L de cada alvo (1,6 pmol/L); 2 L do produto purificado 

e 10 L de água Mili-Q com volume final de reação de 20 L. As condições da PCR foram: 

40 ciclos de 95 °C por dois minutos; 96 °C por trinta segundos; 52 °C por trinta segundos 

seguido de 60 °C por quatro minutos para extensão final. O produto final foi precipitado 

adicionando 65 L de solução (EDTA 125 Mm e etanol absoluto), seguido por incubação 

em temperatura ambiente por 15 minutos.  

Após o período de incubação, o material foi centrifugado por 30 minutos a 14.000 

rpm. O sobrenadante foi descartado, ao pellet restante foi adicionado 60 L de etanol 70% 

seguido por centrifugação a 14.000 rpm por quinze minutos. Em seguida, foi adicionado ao 

pellet 10 L de formamida e incubado a 95 °C. O produto foi resfriado em banho de gelo e 

submetido ao sequenciamento automático ABI 3500 (Applied Biosystems, Thermo Fisher 

Scientific Corporation, Waltham, MA, EUA). 

 

4.5.7 Análise molecular 

As sequências geradas foram avaliadas quanto a sua qualidade pelo programa 

Eletropherogram quality analysis (http://asparagin.cenargen.embrapa.br/phph/). Para 

confirmar a amplificação de DNA de S. venezuelensis, as sequências obtidas foram 

alinhadas com sequências de Strongyloides sp. presentes nos bancos de dados 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/GenBank/tbl2asn2), utilizando a ferramenta BLAST (Basic 

Local Alignment Search Tool). 
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4.6 Análise dos dados 

Todos os dados gerados foram inseridos no programa Office Excel, e as análises 

descritivas foram realizadas de acordo com a natureza das variáveis. Os resultados foram 

apresentados em forma gráfica para melhor interpretação das informações utilizando o 

programa GraphPad Prism 8.0. 
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                                       5 RESULTADOS  

5.1 Diagnóstico parasitológico  

Para realizar a estimativa da cinética experimental da infecção foi realizada a 

contagem de ovos por gramas de fezes (OPG). O gráfico 1 representa a variação da 

contagem de ovos ao longo da cinética experimental. Com relação ao inóculo de 400 larvas 

L3, pode-se observar que o início da eliminação de ovos ocorreu no 5º d.p.i., seguido por 

um pico de alta eliminação no 8º d.p.i. e com último dia de eliminação de ovos ao 33º d.p.i. 

Por outro lado, no inóculo de 4.000 larvas L3 o início da eliminação de ovos ocorreu no 5º 

d.p.i., seguido por um pico de alta eliminação no 8º d.p.i. e no 34º d.p.i como último dia de 

eliminação de ovos. Devemos ressaltar a ocorrência de outros dias que apresentaram 

eliminação significativa de ovos, sendo o 10º e 21º d.p.i no inóculo de 400 larvas L3; e o 

10º, 21º e 23º d.p.i. no inóculo de 4.000 larvas L3.   

 

Gráfico 1 – Contagem de ovos por gramas de fezes (OPG) dos animais experimentalmente com 400 e 4.000 
larvas filarioides de S. venezuelensis. Os valores representam a média do número de ovos liberados durante 
os 35 d.p.i. (dias pós infecção). 
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Na tabela 3 está demonstrado o número médio de ovos por grama de fezes ao 

longo da cinética experimental, considerando as cinco contagens. O período de maior 

eliminação de ovos ocorreu no 8º d.p.i. em ambos os inóculos com 14.600±1.702,9 (400L3) 

e 43.870±4.801,5 (4.000L3). Além disso, outros picos menores foram observados no 10º 

d.p.i. (9.190±823,0) e 21º d.p.i (600±158,1) nos animais com 400 larvas L3, enquanto que 

nos animais com 4.000 larvas L3 foram observados no 10º d.p.i. (28.056±3.126,8), 21º 

d.p.i. (5.350±1.621,3) e 23º d.p.i. (8.360±571,6).  
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Tabela 3 – Contagem de ovos por grama de fezes (OPG) de animais infectados experimentalmente com 400 
e 4.000 larvas filarioide de S. venezuelensis. Os valores estão apresentados em média ± desvio padrão, 

considerando as cinco contagens em cada dia pós infecção (d.p.i.). 

 

d.p.i.  
OPG 

400L3  4.000L3 

1º 0 0 

2º 0 0 

3º 0 0 

4º 0 0 

5º 150±127,4 250±258,8 

6º 2.494±375,1 8.100±821,6 

7º 5.480±975,7 27.300±5.674,5 

8º 14.600±1.702,9 43.870±4.801,5 

9º 5.688±1.044,4 21.650±3.300,4 

10º 9.190±823,0 28.056±3.126,8 

11º 5.934±795,5 27.020±6.765,2 

12º 2.580±472,5 15.330±3.391,6 

13º 2.080±185,3 11.320±4.542,7 

14º 1.442±362,5 8.500±2.222,9 

15º 1.240±271,0 5.038±1.211,3 

16º 954±167,6 3.180±309,4 

17º 740±119,4 2.880±160,5 

18º 700±79,1 2.490±119,4 

19º 420±75,8 1.540±174,6 

20º 220±57,0 2.580±211,0 

21º 600±158,1 5.350±1.621,3 

22º 500±145,8 3.540±550,5 

23º 700±231,8 8.360±571,6 

24º 730±201,9 4.160±487,9 

25º 660±178,2 3.180±301,2 

26º 490±129,4 1.630±284,2 

27º 280±135,1 1.090±216,2 

28º 220±57,0 590±191,7 

29º 50±35,4 40±41,8 

30º 50±61,2 40±22,4 

31º 20±27,4 20±27,40 

32º 10±22,4 10±22,4 

33º 30±27,4 30±27,4 

34º 0 20±27,40 

35º 0 0 
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5.2 Diagnóstico molecular de S. venezuelensis 

5.2.1 Análise das regiões alvos 

Para análise da efetividade dos alvos   foram utilizadas amostras de DNA controles 

positivos, provenientes de larvas filarioides (L3); e negativos, de animais não infectados 

(Figura 3). Não houve amplificação dos alvos utilizando o DNA obtido das amostras de 

fezes dos animais negativos. 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Amplificação de DNA utilizando os diferentes iniciadores da subunidade ribossomal de 

Strongyloides. A= alvo Gen (340bp). B= alvo 18S (101bp). C= alvo 28S (181bp). CP: controle positivo (DNA 
obtido de larvas filarioide de S. venezuelensis). CN: controle negativo (DNA obtido de amostras de fezes de 
animais não infectados). PM: Padrão de peso molecular 100bp (Invitrogen™, Thermo Fisher Scientific 
Corporation, Waltham, MA USA). 

 

Quanto à sensibilidade analítica da PCR foram realizadas diluições seriadas na 

base 10 de DNA, utilizando amostra de DNA (~2ng/L) obtido de larvas L3, para as três 

regiões alvos (Figura 4). Pode-se observar que o alvo 28S apresentou maior sensibilidade, 

com amplificação do DNA alvo até a concentração de 2x10-4 ng/L.  
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Figura 4 -   Amplificação de DNA, proveniente de larvas filarioides de S. venezuelensis, utilizando os alvos, A= 

Gen (~340bp), B= 18S (~101bp), C= 28S (~181bp) para teste da sensibilidade da PCR em diferentes diluições 
do DNA. PM (padrão de peso molecular 100bp - Invitrogen™, Thermo Fisher Scientific Corporation, Waltham, 
MA USA). 

 

 

Para avaliar a especificidade foram utilizadas amostras de DNA obtidas de fezes 

de animais negativos, vermes adultos de H. diminuta, T. canis e S. mansoni, e cultura de 

Blastocystis sp. (Figura 5). Pode-se verificar amplificação inespecífica principalmente com 

DNA obtido de S. mansoni, considerando o alvo gênero. 
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Figura 5 - Amplificações de DNA utilizando os diferentes alvos da subunidade ribossomal de Strongyloides 

para teste de especificidade. Alvo Gen (340bp). Alvo18S (101bp). Alvo 28S (181bp). CP= controle positivo 
(DNA obtidas de larvas filarioide (L3) de S. venezuelensis). CN= controle negativo (DNA obtidas de amostras 
de fezes de animais não infectados). Foram testadas amostras de Hymenolepis diminuta (Hy), Toxocara canis 
(To) Blastocystis sp (Bl) e de Schistossoma mansoni (Sc). PM= Padrão de peso molecular 100bp (Invitrogen™, 
Thermo Fisher Scientific Corporation, Waltham, MA USA) e 50bp (Invitrogen™, Thermo Fisher Scientific 
Corporation, Waltham, MA USA). 

 

 

 

5.2.2 Avaliações das técnicas moleculares  

 

5.2.2.1 Picos selecionados na cinética experimental 

Num primeiro momento foi realizada a extração de DNA amostras de fezes, 

baseando-se na cinética de eliminação de ovos. Assim, foram utilizadas as amostras dos 

2º, 5º, 8º, 11º, 15º, 23º e 35º d.p.i. para a extração de DNA, seguida pela PCR, 

considerando três alvos (Figura 5, 6 e 7). 
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Figura 6 - Amplificação de DNA, utilizando o alvo Gen (340bp), a partir de amostras de DNA obtido de larva 

de fezes de animais infectados no 2º, 5º, 8º, 11º, 15º, 23º e 35º dias pós-infecção nos inoculos 400 e 4.000L3. 
PM (Padrão de peso molecular 100bp) (Invitrogen™, Thermo Fisher Scientific Corporation, Waltham, MA USA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Amplificação de DNA, utilizando o alvo 18S (~101bp), a partir de amostras de DNA obtido de larva 

de fezes de animais infectados no 2º, 5º, 8º, 11º, 15º, 23º e 35º dias pós-infecção nos inoculos 400 e 4.000L3. 
PM (Padrão de peso molecular 50bp) (Invitrogen™, Thermo Fisher Scientific Corporation, Waltham, MA USA). 
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Figura 8 - Amplificação de DNA, utilizando o alvo 28S (181bp), a partir de amostras de DNA obtido de larva de 

fezes de animais infectados no 2º, 5º, 8º, 11º, 15º, 23º e 35º dias pós-infecção nos inoculos 400 e 4.000L3. PM, 
Padrão de peso molecular 50bp (Invitrogen™, Thermo Fisher Scientific Corporation, Waltham, MA USA). 

 

Baseando-se nos produtos da PCR foi possível verificar que não houve 

amplificação de todos os alvos nos dias selecionados. Pode-se observar que as PCR-18S 

e PCR-28S apresentaram amplificação nos dias 5, 8, 11, 15, 23 e 35 d.p.i. (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Amplificação dos alvos utilizando os alvos Gen, 28S e 18S, ao longo da cinética experimental dos 
animais infectados com 400 e 4.000 larvas filarioide de S. venezuelensis.    

 

d.p.i. 
OPG 400L3 4.000L3 

400L3          4.000L3                         Gen 18S 28S Gen 18S 28S 

2° 0                0 - - - - - + 

5°            150            250 + + + - + + 

8°         14.600        43.870 + + + + + + 

11°  5.934         27.020 + + + + + + 

15°  1.240           5.038 + + + + + + 

23°     700           8.360 - + + - + + 

35°       0                 0 - + + - + + 

- não houve amplificação, + com amplificação do alvo  
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5.2.2.2 Cinética experimental completa 

A partir destes resultados foi realizada uma nova extração de DNA e avaliado as 

regiões alvos (Gen, 18S e 28S) em todos os dias da cinética experimental, em ambos os 

inóculos. Nas amostras de DNA sem amplificação foi realizada a PCR em triplicata. Os 

resultados estão apresentados seguindo uma escala de intensidade de marcação das 

bancas (forte e fraca) como demonstrado no gel de agarose (Figura 9).  

 

 

 

 

 

Figura 9 - Amplificação de DNA, utilizando os alvos Gen (~340bp), 28S (~181bp) e 18S (~101bp) a partir de 
amostras de DNA obtido de larva de S. venezuelensis. Considerando 1, 3 e 5 (banda forte), 2, 4 e 6 (banda 

fraca). PM, Padrão de peso molecular 50bp (Invitrogen™, Thermo Fisher Scientific Corporation, Waltham, MA 
USA).  

 

 

Nos Quadros (1 e 2) e Gráfico 2 estão representados os resultados da 

amplificação das bandas alvos, utilizando os alvos (Gen, 18S e 28S) e considerando a 

intensidade de visualização das bandas no gel de agarose.  
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Quadro 1: Intensidade de visualização das bandas alvos no gel de agarose utilizando os três iniciadores (Gen, 

18S e 28S) em relação a positividade da contagem de ovos por gramas de fezes (OPG) obtido das amostras 
dos animais infectados com 400L3, ao longo da cinética experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ resultado positivo, - resultado negativo, * bandas inespecíficas (abaixo ou acima da alvo) 

d.p.i. 
Parasitológico Molecular 

OPG PCR-Gen PCR-18S PCR-28S 

1° - - - + 

2° - - - + 

3° - - - + 

4° - - - + 

5° + - + + 

6° + +* + + 

7° + + + - 

8° + + + + 

9° + + + + 

10° + +* + + 

11° + + + + 

12° + +* + - 

13° + +* + + 

14° + +* + + 

15° + + + + 

16° + +* + + 

17° + - + + 

18° + +* + + 

19° + +* + - 

20° + + + + 

21° + + + + 

22° + + - - 

23° + + + + 

24° + +* + + 

25° + + + - 

26° + + + + 

27° + - + + 

28° + - + + 

29° + +* + + 

30° + - + + 

31° + - - + 

32° + - - - 

33° + - - + 

34° - - - + 

35° - - - - 

Fraca 

Forte 
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Quadro 2: Intensidade de visualização das bandas alvos no gel de agarose utilizando os três iniciadores (Gen, 

18S e 28S) em relação a positividade da contagem de ovos por gramas de fezes obtido das amostras dos 
animais infectados com 4.000L3, ao longo da cinética experimental. 

 

d.p.i. 
Parasitológico Molecular 

OPG PCR-Gen PCR-18S PCR-28S 

1° - - - + 

2° - - - + 

3° - - - + 

4° - - * - + 

5° + - + + 

6° + + + + 

7° + + + + 

8° + + + + 

9° + + + + 

10° + + + + 

11° + + + + 

12° + + + + 

13° + +* + + 

14° + +* + + 

15° + +* + + 

16° + + + + 

17° + - + + 

18° + + + + 

19° + +* + + 

20° + +* + + 

21° + + + + 

22° + - + + 

23° + + + + 

24° + + + + 

25° + +* + + 

26° + +* + + 

27° + + + + 

28° + +* + + 

29° + + + + 

30° + + + + 

31° + + + + 

32° + +* - + 

33° + +* - + 

34° - +* - + 

35° - +* - + 

+ resultado positivo, - resultado negativo, * fragmentos inespecíficos (abaixo ou acima da alvo) 

Fraca 

Forte 
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Pode-se observar que a amplificação dos alvos ocorreu em maior ou menor 

intensidade, independente do inóculo e do dia pós-infecção. Observando a PCR-Gen à 

amplificação ocorreu até o 29º d.p.i. e 35º d.p.i. nos animais do grupo 400L3 e 4.000L3, 

respectivamente. É válido ressaltar que houve amplificação de bandas inespecíficas 

(aproximadamente 300, 400 e 500bp) em muitas amostras independente do inóculo e do 

dia pós-infecção. Considerando a PCR-18S, a amplificação do alvo ocorreu até o 30º d.p.i. 

e 31°d.p.i. nos grupos 400L3 e 4.000L3, respectivamente. Por outro lado, a PCR-28S à 

amplificação iniciou no 1° d.p.i. nos dois inóculos, com alguns dias sem amplificação nos 

animais do grupo 400L3.  
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Gráfico 2: Representação da intensidade de visualização das bandas no gel de agarose nos dois grupos 

(400L3, 4.000L3) utilizando os três alvos (Gen, 18S e 28S), em relação aos dias pós-infecção. Considerando 
no eixo da intensidade de marcação o número 0 (sem amplificação), 1 (fraca) e 2 (forte).  
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A intensidade de visualização dos produtos de PCR no gel de agarose, 

considerando os alvos (Gen, 18S e 28S) foi variada, sobretudo com maior intensidade da 

banda no inoculo de 4.000L3.  

 

5.3 Sequenciamento 

Os produtos de PCR provenientes dos dias selecionados (segundo a tabela 4) 

foram submetidas ao sequenciamento para confirmar a amplificação específica de DNA de 

S. venezuelensis. Em seguida foi avaliada a qualidade das sequencias obtidas. Pode-se 

observar que as sequencias obtidas da PCR-28S apresentaram maior qualidade (gráfico 

3). 

 

Gráfico 3: Qualidade das sequencias obtidas utilizando os três alvos (Gen, 18S, 28S) nos dois grupos (400L3 

e 4.000L3) ao longo da cinética experimental. Considerando o valor de qualidade >30% segundo o programa 
Eletropherogram quality analysis. 
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Nos quadros 3, 4 e 5, estão apresentados a identidade das sequências obtidas 

com as depositadas na base de dados, considerando a PCR-Gen, PCR-18S e PCR-28S, 

respectivamente.  

 

Quadro 3: Similaridade com as sequencias depositadas na base de dados dos produtos da PCR-Gen a partir 

do DNA obtidos nos 2º, 5º, 8º, 11º, 15º, 23º e 35º dias pós-infecção (d.p.i.) dos animais infectados com 400L3 
e 4.000L3 de S. venezuelensis. 

 

d.p.i. 

400L3 4.000L3 

% Identidade ~ (pb) Descrição 
% 

Identidade 
~ (pb) Descrição 

2° SA - - 87 a 89 420F/R 
Triticium aestivum, 
Penalis vannamei 

5° 91 a 93  1024F Strongyloides sp SA - - 

8° SR - - 98 a 99 360c Strongyloides sp 

11° 
97 a 100 

91 
360c 

Strongyloides sp 
Alloionema sp 

94 370c Strongyloides sp 

15° 97,7 a 98,5  1019F Strongyloides sp 100 360c Strongyloides sp 

23° SA - - SA - - 

35° SA - - SA - - 

 

SA = sem amplificação, SR = sequência ruim, ~ tamanho aproximado (pb), C = com formação de 

“contig”, F/R = recuperação da sequencias “forward” e/ou “reverse”  

 

Quadro 4: Similaridade com as sequencias depositadas na base de dados dos produtos da PCR-18S a partir 

do DNA obtidos nos 2º, 5º, 8º, 11º, 15º, 23º e 35º dias pós-infecção (d.p.i.) dos animais infectados com 400L3 
e 4.000L3 de S. venezuelensis. 

 

d.p.i. 
400L3 4.000L3 

% Identidade ~(pb) Descrição % Identidade ~(pb) Descrição 

2° SA - - 95  76R Strongyloides sp 

5° 93,3 a 95,4  81F/R Strongyloides sp 95,5 a 97,0  74F/R Strongyloides sp 

8° 94,2 a 98,3  84F/R Strongyloides sp 
95,5 a 97  

93 
80F/R 

Strongyloides sp 
Alloionema sp 

11° 
95,5 a 100 

93 
83F/R 

Strongyloides sp 
Alloionema sp 

93 a 100  
92 

75F/R 
Strongyloides sp 
Alloionema sp 

15° 93,4 a 100% 82F/R Strongyloides sp 
92 a 100 

 
78F/R 

Strongyloides sp 
 

23° 100  142R 
S. stercoralis, 
Blastocystis sp 

96 a 100  
92 
90 

82F/R 
Strongyloides sp 
Alloionema sp 
Blastocystis sp 

35° 
95 a 100  

92,8  
74F/R 

Strongyloides sp 
Aloionema sp 

97 a 100  
95 

87F/R 
Strongyloides sp 
Alloionema sp 

 

SA = sem amplificação, SR = sequência ruim, ~ tamanho aproximado (pb), C = com formação de 

“contig”, F/R = recuperação da sequencias “forward” e/ou “reverse”  
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Quadro 5: Similaridade com as sequencias depositadas na base de dados dos produtos de PCR-28S a partir 

do DNA obtidos nos 2º, 5º, 8º, 11º, 15º, 23º e 35º dias pós-infecção (d.p.i.) dos animais infectados com 400L3 
e 4.000L3 de S. venezuelensis. 
 

d.p.i. 
400L3 4.000L3 

% Identidade ~(pb) Descrição % Identidade ~(pb) Descrição 

2° SA - - 95 a 97 155F/R Strongyloides sp 

5° 99 a 100 178C Strongyloides sp SR - - 

8° 99 a 100 178C Strongyloides sp 99 a 100  178C Strongyloides sp 

11° 99 a 100 179C Strongyloides sp 99 a 100  178C Strongyloides sp 

15° 97 a 98 156F/R Strongyloides sp 99 a 100  179C Strongyloides sp 

23° 95 a 98 155F/R Strongyloides sp 100  179C Strongyloides sp 

35° 99 a 100 178C Strongyloides sp 95 a 97 87F/R Strongyloides sp 

 

SA = sem amplificação, SR = sequência ruim, ~ tamanho aproximado (pb), C = com formação de 

“contig”, F/R = recuperação da sequencias “forward” e/ou “reverse”  

 

Pode-se observar que o alvo gênero, ocorreu amplificação no 2º d.p.i. nas 

amostras dos animais com 400L3, no entanto, não houve similaridade na base de dados 

com as sequencias de Strongyloides sp. Por outro lado, os alvos 18S e 28S apresentaram 

similiaridade no 2º d.p.i. somente no grupo 4.000L3, porém sem formação de contig.  

  

5.4 Comparação das técnicas parasitológica (OPG) e PCR (Gen, 18S e 28S) 

No quadro 6 está demonstrado a comparação entre os resultados obtidos com a 

contagem de ovos por gramas de fezes (OPG) e os diferentes alvos, nos dois inóculos 

400L3 e 4.000L3 ao longo da cinética experimental. Considerando o resultado da OPG 

como 100% de positividade em cada inóculo, pode-se observar que a sensibilidade de 

cada alvo foi variada. No grupo 400L3, a OPG foi positiva em 29 amostras (5º ao 33º d.p.i.), 

enquanto que PCR utilizando os alvos detectaram 21/29 (72,4%), 25/29 (86,2%), e 23/29 

(79,3%), Gen, 18S e 28S, respectivamente. Por outro lado, no grupo 4.000L3, a OPG foi 

positiva em 30 amostras (5º ao 34º d.p.i.), destas 27/30 (90%) apresentaram o fragmento 

alvo pelas PCR-Gen e PCR-18S, e todas (100%) o fragmento alvo para a PCR-28S. 
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Quadro 6: Comparação dos resultados da contagem de ovos por gramas de fezes (OPG) e dos testes 

moleculares (Gen, 18S e 28S) considerando os dois grupos de animais (400L3 e 4.000L3), ao longo da cinética 
experimental. 

 

d.p.i. 
400L3 4.000L3 

OPG PCR-Gen PCR-18S PCR-28S OPG PCR-Gen PCR-18S PCR-28S 

1° - - - + - - - + 

2° - - - + - -  - + 

3° - - - + - - - + 

4° - - - + - -  - + 

5° + + + + + - + + 

6° + + + + + + + + 

7° + + + - + + + + 

8° + + + + + + + + 

9° + + + + + + + + 

10° + + + + + + + + 

11° + + + + + + + + 

12° + + + - + + + + 

13° + + + + + + + + 

14° + + + + + + + + 

15° + + + + + +  + + 

16° + + + + + + + + 

17° + - + + + - + + 

18° + + + + + + + + 

19° + + + - + + + + 

20° + + + + + + + + 

21° + - + + + + + + 

22° + + - - + - + + 

23° + + + + + + + + 

24° + + + + + + + + 

25° + + + - + +  + + 

26° + + + + + + + + 

27° + - + + + + + + 

28° + - + + + +  + + 

29° + + + + + + + + 

30° + - + + + + + + 

31° + - - + + + + + 

32° + - - - + +  - + 

33° + - - + + +  - + 

34° - - - + + +  - + 

35° - - - + - - - + 

+ resultado positivo, - resultado negativo 
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Na comparação entre os alvos pode-se observar que existe uma grande 

concordância entre os resultados, ou seja, uma amostra de DNA positiva em um alvo foi 

também positiva nos outros. Isto ficou mais evidente nos dias pós-infecção com maior 

eliminação de ovos, independente no inoculo. Fica demarcada a maior sensibilidade da 

PCR-28S com amplificação do alvo no início da infecção, em contrapartida a menor 

especificidade da PCR-Gen, facilmente observado pela amplificação de bandas 

inespecíficas.  
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                                         6 DISCUSSÂO  

A estrongiloidíase é uma doença tropical negligenciada com prevalência em vários 

países, sendo responsável por infecções crônicas assintomáticas em pacientes 

imunocompetentes e imunocomprometido, além de ter assumido importância médica pelo 

crescente número de óbitos principalmente nos indivíduos acometidos33. O diagnóstico da 

infecção por S. stercoralis por métodos parasitológicos convencionais é dificultado pela 

intermitência na excreção da larva, assim a combinação de métodos se faz necessária53. 

Com este intuito, alguns estudos avaliaram a combinação de métodos parasitológicos e 

moleculares em modelos experimentais para aprimorar o conhecimento quanto a dinâmica 

da estrongiloidiase 53;44; 51; 52. 

No presente estudo a cinética de eliminação de ovos demarcou 

consideravelmente a infecção experimental, deixando marcada as fases aguda e crônica, 

com maior e menor eliminação de ovos, respectivamente. Quando observado o inóculo de 

400 larvas L3, o início da eliminação do número de ovos ocorreu no 5º d.p.i., seguido por 

um pico máximo que ocorreu no 8º d.p.i. e pela redução a partir do 33º d.p.i. Quanto ao 

inóculo de 4.000 larvas L3 pode-se observar um padrão similar de eliminação de ovos, 

apenas com uma diferença em que a redução ocorreu no 34º d.p.i. Vale ressaltar que em 

ambos os inóculos pode-se observar a presença de picos menores de eliminação de ovos, 

sendo no 10º d.p.i. (400L3) e 21º e 23º d.p.i. (4.000L3). O inóculo de 4.000 larvas L3 

apresentou um tempo maior de eliminação de ovos, além de picos menores significativos 

na cinética experimental.  

A ocorrência de mais de um pico na cinética experimental foi descrita em outros 

estudos experimentais utilizando ratos R. norvegicus da linhagem Wistar. Dentre estes, 

Kimura et al.71 demonstraram dois picos de eliminação de ovos no 7º-8º e no 11º d.p.i., em 

animais infectados com S. ratti.  Marques et al.54 utilizando animais infectados com 2.000 
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L3 de S. venezuelensis, observaram três picos de eliminação de ovos sendo o maior deles 

no 8º d.p.i. (~33.267 OPG) e dois menores, no 13º d.p.i. (~19.792 OPG) e no 21º d.p.i. 

(~8.117 OPG). Além disso, Nakai e Amarante70 avaliando a infecção 500 e 4.000L3 de S. 

venezuelensis, observaram 3 picos, sendo o maior deles no 8º d.p.i. (~96.900 OPG) e dois 

menores, no 11º d.p.i. (~60.000 OPG) e no 21º d.p.i. (~35.000 OPG). Por outro lado, 

Silveira et al.71 verificou um pico no 7º d.p.i. (17.000 OPG) em animais infectados com 

1.500 L3 de S. venezuelensis. A presença de outros picos de elevação de OPG pode ser 

devido a presença de fêmeas que se estabelecem no intestino grosso70. É válido ressaltar 

que a variação na eliminação de ovos em cada estudo realizado, podem ser devido ao 

trânsito do alimento e das fezes no trato gastrointestinal, bem como a consistência das 

mesmas, ou ainda a distribuição de ovos nas amostras fecais nos animais72. Acrescenta-

se que embora as espécies dentro do gênero Strongyloides apresentam semelhanças em 

modelo experimentais pequenas variações ocorrem70, sobretudo baseando-se no inoculo 

utilizado para realizar a infecção experimental. 

Na busca de técnicas diagnósticas mais efetivas, a biologia molecular torna-se 

uma ferramenta promissora. O uso da PCR para o diagnóstico de helmintos em amostras 

fecais tem demonstrado maior sensibilidade que as técnicas parasitológicas 

convencionais43;74. No contexto da estrongiloidíase alguns estudos avaliaram a utilização 

da PCR no diagnóstico molecular, tanto em amostras de fezes humanas quanto de animais 

experimentais. Sitta et al.44 relataram que o alvo especie-especifico (18S) apresenta boa 

sensibilidade na detecção de DNA de S. stercoralis em fezes humanas. Marra et al.50 

relatou que a PCR utilizando o alvo Gen pode ser uma metodologia  com alta sensibilidade 

em fezes de ratos infectados com baixa carga parasitaria. Embora nos ultimos anos exista 

um número crescente de estudos avaliando a efetividade das técnicas moleculares no 

diagnóstico da estrongiloidíase53;44;51;52 ainda não há um consenso nos resultados, 

principalmente em relação a escolha de sequencias alvos. Com isso, o presente estudo 
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avaliou diferentes regiões do DNA ribossomal de S. venezuelensis para o diagnóstico 

molecular, ao longo da infecção experimental frente a dois inóculos. 

A amplificação de DNA genômico a partir de amostras fecais tem permitido novas 

perspectivas quanto ao aprimoramento do diagnóstico laboratorial da estrongiloidiase 

experimental e humana. Alguns aspectos técnicos são importantes ser definidos, 

principalmente relacionado a sensibilidade de reconhecimento do fragmento alvo de cada 

alvo na reação de amplificação. Com o intuito de avaliar a sensibilidade dos alvos foram 

realizadas diluições obtidas a partir de DNA de larvas L3 de S. venezuelensis. Observou-

se que o alvo 28S amplificou o fragmento alvo nas menores concentrações de DNA 

específico. Confirmando o estudo realizado por Krammer et al.48 utilizando o mesmo alvo.  

Por outro lado, Marques et al.52 demonstraram que apenas uma única larva L3 de S. 

venezuelensis foi suficiente para a obtenção de amplificação positiva, utilizando o alvo Gen. 

Pode-se ressaltar que no presente estudo optou-se por diluições do DNA positivo ao invés 

da contaminação de amostras de fezes animais negativos com larvas L3 de S. 

venezuelensis como realizado por Marques et al.52 

Outro ponto importante é a avaliação da especificidade dos alvos para diagnóstico 

molecular. Para avaliar a especificidade dos alvos em nosso estudo, foram utilizadas 

amostras de DNA genômico provenientes de verme adulto de H. diminuta, T. canis e S. 

mansoni e cultura de Blastocystis sp. Com relação a PCR-Gen, pode-se observar uma 

amplificação inespecífica de ~400bp para S. mansoni. Em adição, as PCR-18S e PCR-28S 

apresentaram amplificações inespecíficas de cada iniciador, ou seja, ~101bp para 

Blastocystis e S. mansoni, e de ~181bp para S. mansoni. Estudos relataram resultados 

semelhantes aos nossos quanto a utilização de DNA genômico de outros parasitos para 

avaliação da especificidade. Marra et al.50 demonstraram amplificação inespecífica da PCR 

utilizando o alvo Gen e DNA de Syphacea. Considerando a especificidade como 

característica fundamental para o diagnóstico molecular na infecção humana, estudos 
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apontam resultados diversos. O estudo realizado por Sitta et al.44 apresenta uma 

especificidade de 86,7% e 70,0% para os alvos 18S e Gen, respectivamente, avaliando 

amostras positivas para outros parasitos. Resultados semelhantes foram apresentados por 

Paula et al.49, utilizando o alvo 18S, aplicado na PCR e na qPCR. 

A amplificação inespecífica foi observada em todos os alvos, o que reforça a 

necessidade de melhores avaliações de regiões do DNA genômico de Strongyloides, para 

a obtenção de sequencias que sejam mais específicas para serem aplicadas ao 

diagnóstico da estrongiloidiase humana e experimental. Uma vez que altos valores de 

sensibilidade e especificidade podem levar a resultados mais confiáveis da prevalência e 

intensidade da infecção, favorecendo o seu controle.  Acrescenta-se que a utilização de 

métodos moleculares pode aumentar em até duas vezes na taxa de detecção do parasito 

S. stercoralis43. Marra et al.50 destaca que os testes moleculares possuem um papel 

importante na epidemiologia, diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças parasitárias.  

De um modo geral, os diferentes alvos apresentaram bons resultados, ou seja, 

ocorrendo amplificação do alvo na maioria das amostras ao longo da cinética experimental, 

independente do inoculo. Vale ressaltar que em nosso estudo foi o pioneiro em avaliar uma 

cinética experimental completa da infecção por S. venezuelensis até 35º d.p.i., 

considerando dois inóculos. Marra et al.50 realizaram um estudo, utilizando amostras de 

fezes de grupos de animais infectados com 40L3, 400L3 e 4.000L3 de S. venezuelensis, 

no 7º d.p.i., observaram que ocorreu amplificação em todos os inoculos, utilizando o alvo 

Gen.  

Com relação ao diagnóstico molecular, à amplificação do fragmento alvo ocorreu 

do 5º ao 29º d.p.i., destes em alguns dias (17º, 21º, 27º e 28º d.p.i.) não ocorreu 

amplificação, utilizando o alvo Gen, nos animais do grupo de 400L3. Por outro lado, no 

inóculo de 4.000L3 houve amplificação positiva do 6º ao 34º d.p.i., e ausência de 

amplificação nos 17º e 22º d.p.i. Esses resultados são semelhantes aos apresentados por 
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Marra et al.53, com detecção de DNA específico do 6º ao 32º d.p.i. em animais infectados 

com 4.000L3 de S. venezuelensis, com aparecimento de bandas inespecíficas a partir do 

10º d.p.i. Importante ressaltar o aparecimento de bandas inespecíficas à medida que ocorre 

a evolução da cinética experimental, ou seja, do 6º ao 29º d.p.i. e do 13º ao 35º d.p.i., nos 

inóculos de 400L3 e 4.000L3, respectivamente. Fato este também relatado por outros 

autores50;51;52.  A amplificação de um fragmento de aproximadamente 420pb, utilizando o 

alvo Gen, pode estar relacionada com a presença de DNA do rato utilizado no modelo 

experimental50. Podemos inferir que na presença de grande quantidade do DNA alvo, 

coincidente com maiores eliminações de OPG tem-se uma amplificação positiva, sem 

bandas inespecíficas. Em contrapartida, na presença de pequena quantidade do DNA onde 

ocorre menor eliminação de ovos descrito na OPG ocorre a amplificação de bandas 

inespecíficas. Isto pode explicar a maior ocorrência de amplificação inespecífica no inóculo 

de 400L3.  

Quanto ao alvo 18S, a positividade nos dois inóculos ao longo da cinética 

experimental mostrou-se homogênea do início ao final da infecção, ou seja, foi observado 

uma maior intensidade na banda nos dias de maior eliminação de ovos. A amplificação do 

fragmento alvo ao longo da cinética experimental, ocorreu do 5º ao 30º d.p.i., do 5º ao 31º 

d.p.i., nos inóculo de 400L3, e de 4.000L3, respectivamente. Não foi observado 

amplificação inespecífica em ambos os inóculos. Estudos desenvolvidos por Sitta et al.46 

demonstraram bons resultados utilizando o alvo 18S em amostras fecais humanas, 

destacando a sua utilização como uma região alvo promissora para diagnóstico da infecção 

por S. stercoralis. 

Em relação ao alvo 28S, pode-se observar que a amplificação do fragmento alvo 

ocorreu do 1º ao 35º d.p.i., sendo que em alguns dias (7º, 12º, 19º, 22º, 25º, 32º d.p.i.), nas 

amostras de fezes dos animais infectados com 400L3 não ocorreu amplificação. O mesmo 

ocorreu com as amostras dos animais do inóculo de 4.000L3, nota-se que a amplificação 
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ocorreu a partir do 1º d.p.i. e se estendeu até o 35º d.p.i., sendo mais homogênea do que 

o grupo de 400L3. Este alvo foi utilizado no estudo de Krammer et al.48, onde observaram 

à amplificação de DNA específica do 4º ao 22º d.p.i. em amostras de ratos infectados com 

2.500L3 de S. ratti, utilizando a qPCR. Embora, os resultados da PCR-28S demonstraram 

maior sensibilidade e especificidade, não podemos deixar de destacar que a visualização 

de amplificação no 1º d.p.i. foi inesperada, sobretudo porque somente após o 2º d.p.i. 

ocorre a chegada do parasito no intestino delgado55,56. Além disso não podemos esquecer 

que esta amostra em especial não foi sequenciada, e possivelmente pode ser devido a 

uma amplificação inespecífica. 

Quando avaliamos à intensidade de visualização da banda alvo no gel de agarose 

pode-se observar que ocorreu variações. Ressalta-se que as PCR-18S e PCR-28S, 

apresentaram menores variações, principalmente no grupo infectado com 4.000L3 ao 

longo da infecção experimental. Acrescenta-se que a uniformidade na intensidade ficou 

maior nos dias com maior eliminação de ovos. 

Após análise do sequenciamento obtido dos produtos de PCR com amplificação 

positiva, pode-se verificar que as sequências geradas na sua maioria, apresentaram 

identidade com o DNA ribossomal do gênero Strongyloides. Ressalta-se que as sequências 

obtidas na PCR-28S apresentaram uma maior qualidade, independente do inóculo. Fato 

este confirmado pela análise das sequências geradas, uma vez que, estas apresentaram 

valores de identidade variando de 95 a 100% para as sequências do gênero Strongyloides 

depositadas na base de dados, independente do dia pós infecção e do inóculo, exceto no 

5º d.p.i. do grupo 4.000L3. Pode-se destacar que o produto de PCR referente a esta 

sequência apresentou uma banda fraca no gel de agarose. Acrescenta-se que as 

sequências obtidas alinharam com diferentes espécies dentro do gênero Strongyloides, 

como: S. ratti, S. fuelleborni, S. stercoralis, o que ressalta a alta especificidade deste alvo. 



49 

 

As sequências geradas nas PCR-18S e PCR-Gen, no geral apresentaram 

qualidades bem variadas. Fato que foi confirmado pela não formação de contig e pelo 

tamanho do fragmento gerado, muitas das vezes não correspondendo ao tamanho 

esperado, além dos valores de identidade. Acrescenta-se que ocorreu alinhamento com 

sequências de outros organismos presente no banco de dados. As sequencias obtidas com 

o alvo Gen apresentaram identidade com: Alloionema appendiculatum (nematódeo 

associado a moluscos gastrópodes); Penalis vanemmei (camarão marinho) e Triticum 

aestivum (espécie de planta). Por outro lado, as sequências obtidas com o alvo 18S 

apresentaram identidade com: Blastocystis sp. (protista comumente encontrado em 

amostras de fezes humanas e de animais) e A. appendiculatum. O alinhamento com 

sequencias de outros organismos na base dados, pode estar relacionado com a 

amplificação de regiões do gene de DNA ribossomal comum em nematódeos, uma vez 

que, as sequencias ribossomais são altamente conservadas entre os organismos41;45. Ou 

ainda pode ser devida a competição entre DNAs mais ou menos abundantes presentes 

nas amostras durante a PCR50. Acrescenta-se ainda, que muitas das amostras não 

sequenciadas ou com baixa qualidade, e sem formação de contigs, são originárias de 

produtos de PCR com bandas fracamente observadas no gel de agarose.  

Quando comparamos o resultado de OPG com a PCR, pode-se observar uma 

constância nos dados. Considerando as amostras dos animais do grupo 400L3, as PCRs 

utilizando os alvos Gen e 18S apresentaram amplificação do fragmento alvo no início da 

eliminação de ovos (5º d.p.i.) até 29º e 30º d.p.i., respectivamente, enquanto que a 

positividade da OPG foi observada até o 33º d.p.i. Por outro lado, no grupo 4.000L3, a PCR 

utilizando o alvo Gen foi positiva do 6º ao 35º d.p.i. Em relação ao alvo 28S, a PCR foi 

positiva em toda a cinética experimental (1º ao 35º d.p.i.), principalmente no grupo  

4.000L3, enquanto que a OPG foi positiva do 6º ao 34º d.p.i. Em síntese, a maioria das 

amostras com resultado parasitológico positivo foram também positivas na PCR. 

Resultados semelhantes foram descritos em diversos estudos50;53;51;52. Interessante 
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pontuar que nestes estudos foram realizados com o alvo Gen como alvo. Acrescenta-se 

que com a evolução da cinética experimental, com a redução do número de OPG, ocorre 

a amplificação de fragmentos inespecíficos em ambos os inóculos (400L3 ou 4.000L3), 

considerando o alvo Gen. Fato também já destacado na literatura50;52;53. 

Quando consideramos a sensibilidade das técnicas parasitológicas e moleculares, 

a literatura é concordante em destacar a maior sensibilidade da PCR versus OPG. Paula 

et al.52 demonstraram maior sensibilidade da PCR em comparação a OPG na detecção da 

infecção de S. venezuelensis em amostras de animais. Os presentes resultados confirmam 

estas observações, principalmente no grupo de 4.000L3, onde a positividade da PCR 

antecipou a positividade da OPG. O mesmo ocorre na estrongiloidíase humana, ou seja, 

diversos estudos afirmam a maior sensibilidade das técnicas moleculares versus as 

parasitológicas para a detecção da infecção por S. stercoralis em amostras de fezes. Um 

dos trabalhos pioneiros no contexto da estrongiloidíase, foi realizado por Verweij et al.43, 

onde os autores reforçam que ocorre um aumento de 2 vezes na taxa de detecção da 

infecção da PCR comparada a técnica de Baermann-Moraes. Em um estudo realizado por 

Paula et al.52, o número de resultados positivos pela PCR significantemente excedeu as 

técnicas de Lutz, Rugai e de Placa de Ágar. Resultados semelhantes foram apontados por 

Pontes et al.74 que relataram maior sensibilidade da PCR em relação a técnica de Kato-

Katz para o diagnóstico da infecção por Schistosoma mansoni em fezes de humanos. 

Sabendo-se da dificuldade de determinar um padrão ouro para o diagnóstico da 

estrongiloidíase, as técnicas parasitológicas mesmo com menor sensibilidade são 

utilizadas para a avaliação de métodos moleculares. No presente estudo, pode-se observar 

que a sensibilidade de cada alvo foi variada, onde os alvos apresentaram valores de 72,4%; 

86,2% e 79,3%, Gen, 18S e 28S, respectivamente, no grupo de 400L3. E de 90% (alvos 

Gen e 18S) e 100% (28S). Estudos utilizando o modelo experimental demonstram 57,1 

a100% de sensibilidade para o alvo Gen50;52. No entanto estes autores consideraram 
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apenas alguns pontos dentro cinética experimental, diferente do presente estudo que 

apresentou a cinética completa. No contexto da aplicação no diagnóstico da infecção 

humana, Sitta et al.44 avaliando os alvos 18S e Gen, verificaram uma sensibilidade de 

84,8% e 78,8%, respectivamente. Schar et al.34 utilizando o alvo 18S encontraram 

sensibilidade de 88,9% no Camboja. Saugar et al.75 utilizando o alvo 18S apresentou uma 

sensibilidade de 93,8% na Espanha e Becker et al.76 de 76,8% no Oeste da África. Uma 

possível explicação para a ausência de amplificação em amostras sabidamente positiva 

pelos métodos parasitológicos pode ser a presença de inibidores da amplificação de 

DNA64. Oikarinen et al.77 destacaram que é frequente amostras de fezes conterem 

inibidores de DNA, e estes podem influenciar os resultados dos ensaios de PCR. Os 

estudos realizados por Sitta et al.44 demonstraram que a presença de inibidores nas fezes 

pode levar a degradação do DNA, reduzindo a sensibilidade da PCR em até 1000 vezes. 

Para um método ser considerado ideal para a detecção de uma determinada 

infecção deve ser sensível e específico. Nesta perspectiva, alguns pontos devem ser 

avaliados, inicialmente, a PCR utilizando o alvo 28S antecipou e estendeu a positividade 

da infecção por S. venezulenesis ao longo da cinética experimental, considerando o 

resultado da OPG e dos outros alvos avaliados (Gen e 18S). Em segundo, as sequências 

obtidas apresentam uma maior qualidade, e identidade na base de dados. Assim os 

presentes resultados apontam para uma maior sensibilidade e especificidade do alvo 28S. 

Interessante pontuar que a aplicação deste alvo no contexto do diagnóstico da 

estrongiloidíase foi destacado somente um único estudo48, porém utilizando a análise de 

um número reduzido de amostras. Acrescenta-se que ainda não houve relatos sobre o 

sequenciamento das três regiões do DNA ribossomal de Strongyloides utilizadas neste 

estudo, ao longo de uma cinética experimental. 

Algumas limitações podem ser apontadas no presente estudo, como a 

possibilidade de prolongar a infecção experimental, para avaliação dos alvos após a 
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resolução completa da infecção. Acrescenta-se também a possibilidade de avaliação de 

outros alvos, como os genes mitocondriais, também utilizados em avaliações 

moleculares41. Ou ainda a utilização da PCR em tempo real para aumentar a sensibilidade 

de detecção de DNA específico, sobretudo nos dias anteriores e posteriores a observação 

de ovos nas fezes dos animais infectados. É importante destacar a dificuldade da utilização 

de amostras de fezes para a extração de DNA, além da possibilidade da presença de 

inibidores da polimerase, tem-se a dificuldade de se quantificar com exatidão o DNA 

extraído, o que pode comprometer a sensibilidade da PCR, ou seja, alta quantidade de 

DNA pode também inibir a PCR, levando a resultados falso-negativos. Está possibilidade 

não pode ser descartada nas amostras com PCR negativa, mesmo com a realização da 

triplicata. No entanto, no presente estudo objetivou a maior praticidade na realização da 

PCR, considerando os diferentes alvos, o que facilita o seu emprego na rotina laboratorial 

diagnóstica molecular da estrongiloidíase.  

Diante disso pode-se concluir que o diagnostico molecular, sobretudo a região 

alvo 28S, em combinação com as técnicas parasitológicas pode ser utilizada ao longo da 

cinética experimental com S. venezuelensis, o que reforça a sua aplicação no diagnóstico 

da estrongiloidiase humana.  
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                                          7 CONCLUSÃO 

a)  As regiões alvos avaliados apresentaram bons resultados para detecção de DNA de S. 

venezuelensis ao longo da cinética experimental em ambos os inóculos (400 e 4.000L3); 

b) A PCR-28S mostrou-se mais sensível e específica para a detecção de DNA de S. 

venezuelensis ao longo da cinética experimental em ambos os inóculos (400 e 4.000L3). 
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