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RESUMO 

 

 

ROCHA, L. B. Anticorpos anti-Stx como ferramentas na detecção de 
Escherichia coli produtora da toxina de Shiga (STEC). 2008. 90 f. Dissertação 
(Mestrado em Biotecnologia) – Programa de Pós-Graduação Interunidades em 
Biotecnologia USP/Instituto Butantan/IPT, São Paulo, 2008. 
 

Infecções causadas por STEC constituem problema de saúde pública, pois estão 

associadas à síndrome hemolítica urêmica e colite hemorrágica. A detecção de 

isolados STEC depende de um ensaio diagnóstico sensível, específico e de baixo 

custo. Neste sentido, o presente estudo teve como objetivo o desenvolvimento de 

um ELISA de captura utilizando anticorpos policlonais e monoclonais. Primeiramente 

definiu-se um meio de cultivo para maior expressão de Stx e produziu-se anticorpos 

monoclonais anti-Stx1 e anti-Stx2. Os resultados mostraram que o cultivo de 

isolados por 4h em caldo EC com ciprofloxacina induziu maior produção de Stx no 

sobrenadante bacteriano, e o anticorpo monoclonal anti-Stx1 produzido reconheceu 

a subunidade A de ambas as toxinas, além de apresentar maior constante de 

afinidade que o anti-Stx2. Desta forma, o ELISA de captura foi padronizado com 250 

µg/ml da fração IgG do soro policlonal anti-Stx1 e anti-Stx2 na sensibilização e 2,5 

µg/ml de anticorpo monoclonal anti-Stx1 na captura da toxina, apresentando 80,7% 

de sensibilidade e 100% de especificidade. 

 

Palavras-chave: STEC. Toxina de Shiga. ELISA de captura. Caldo EC. 
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ABSTRACT 

 

 

ROCHA, L. B. Antibodies anti-Stx as tools on detection of Shiga toxin-
producing Escherichia coli (STEC). 2008. 90 f. Master thesis (Biotechnology) 
Programa de Pós-Graduação Interunidades em Biotecnologia USP/Instituto 
Butantan/IPT, São Paulo, 2008. 

 

STEC infection is a public health problem, causing hemolytic-uremic syndrome and 

haemorrhagic colitis. The detection of STEC isolates depends on a sensitive, specific 

and low cost diagnostic method. Thus, the aim of this study was to develop a capture 

ELISA using polyclonal and monoclonal antibodies. For this purpose, first of all a 

growth media that induce better expression and production of Stx was defined and 

monoclonals anti-Stx1 e anti-Stx2 antibodies were produced. The results show that 

the growth of the isolates for 4hs in EC broth with ciprofloxacin increased the 

production of Stx in the bacterial supernantant, and the monoclonal anti-Stx1antibody 

produced was able to recognize the A subunit of both toxins, besides showing higher 

affinity constant than anti-Stx2. Thus, the capture ELISA was standardized using 250 

µg/ml of the IgG enriched fraction of rabbit anti-Stx1 sera and anti-Stx2 for coating 

and 2.5 µg/ml of monoclonal anti-Stx1 antibody for the capture of the toxin, showing 

80.7% of sensibility and e 100% de specificity. 

 

Key words: STEC. Shiga toxin. capture ELISA. EC broth. 
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1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

A doença diarréica é considerada um dos principais problemas de saúde pública 

mundial.  Nas últimas décadas, mesmo com redução na incidência, a diarréia ainda 

é apontada como significante causa de morbidade e mortalidade, principalmente nos 

países em desenvolvimento onde as condições sanitárias são insuficientes (O’ 

RYAN et al., 2005).  Na década de 90, aproximadamente 1,4 bilhões de episódios de 

diarréia ocorreram por ano em crianças abaixo de cinco anos, das quais, 123,6 

milhões necessitaram de cuidados médicos ambulatoriais e 9 milhões necessitaram 

hospitalização.  Anualmente, neste mesmo grupo etário, aproximadamente de 2 a 

2,5 milhões de mortes associadas à diarréia são estimadas, concentradas na maioria 

(85%) em áreas empobrecidas do mundo (O’ RYAN et al., 2005).  

Tanto nos países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento, como o 

Brasil, a importância da diarréia está relacionada aos impactos gerados pelos danos 

à saúde.  Estes danos afetam o desenvolvimento infantil, bem como à sociedade, 

pelos custos diretos e indiretos que acarretam, como por exemplo: a demanda aos 

serviços médicos, atendimento ambulatorial, pronto atendimento, hospitalizações, 

perdas de dias de trabalhos e de escola, gastos com medicamentos, transportes, 

etc. (INFORMES TÉCNICOS INSTITUCIONAIS, 2004).  Para se ter uma idéia, no 

Brasil, em um período de janeiro a outubro de 1996 foram registrados na rede de 

instituições vinculadas ao sistema público de saúde 160.091 hospitalizações por 

diarréia, ao custo aproximado de 20 milhões de dólares, que corresponde a cerca de 

11,5% dos gastos hospitalares realizados no período em atendimentos a crianças 

abaixo de 1 ano de idade (OPAS, 1998).  No Estado de São Paulo, cerca de 2 

milhões de casos de diarréia ocorrem por ano e destes, estima-se que mais de 600 

mil casos de diarréia são atendidos nos serviços de saúde (CVE, 2000).  

Dentre os patógenos causadores de diarréia, o Rotavírus é responsável por 

25 a 75% das gastrenterites, atingindo principalmente crianças abaixo de 2 anos de 

idade.  Em segundo lugar as Escherichia coli (E. coli) diarreiogênicas são 

responsáveis por 30 a 40% dos episódios de diarréia aguda nos países em 

desenvolvimento, atingindo principalmente crianças abaixo de 5 anos e idosos (O’ 

RYAN et al., 2005).  
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Embora E. coli seja a bactéria anaeróbia facultativa predominante na mucosa 

intestinal dos mamíferos, vivendo em simbiose com o hospedeiro, vários isolados ao 

adquirirem fatores de virulência específicos tornam-se potencialmente danosos 

(NATARO; KAPER, 1998).  Os isolados de Escherichia coli diarreiogênica são 

usualmente classificados em seis diferentes categorias de acordo com mecanismos 

de virulência específicos, as síndromes clínicas que causam, os sorotipos O:H, os 

aspectos epidemiológicos e os tipos de interação com linhagens celulares in vitro. 

São elas: E. coli enteropatogênica (EPEC), E. coli enterohemorrágica (EHEC), E. coli 

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

(EIEC) e E. coli difusamente aderente (DAEC) (NATARO; KAPER, 1998).  Embora 

essa classificação continue sendo usada pela maioria dos autores, já se torna 

evidente que algumas categorias incluem patotipos bastante diferentes.  Desta 

forma, as EPEC e EAEC foram subdivididas em típicas e atípicas e as EHEC 

passaram a constituir uma subcategoria de E. coli produtora da toxina de Shiga 

(STEC) (KAPER et al., 2004). 

Dentre essas seis categorias, STEC está relacionada a um largo espectro de 

doenças humanas, desde diarréias leves até doenças severas como colite 

hemorrágica (CH) e síndrome hemolítica urêmica (SHU), causadas pelas potentes 

toxinas de Shiga.  Desta forma, torna-se necessário o estudo dos seus mecanismos 

de patogenicidade, assim como sua detecção, tratamento e prevenção. 

 

 

1.1 Escherichia coli produtora da toxina de Shiga (STEC) 

 

1.1.1 Histórico 

 

A primeira descrição de STEC ocorreu em 1977, quando alguns isolados de 

E. coli  pertencentes aos sorogrupos O18, O26, O111, O126 e O128 causaram efeito 

citotóxico em células Vero (célula epitelial renal de macaco verde africano), surgindo 

então o termo verotoxina ou verocitotoxina (KONOWALCHUK et al., 1977).  Em 

1982, O’Brien et al. descreveram que certas cepas de EPEC produziam uma 

citotoxina letal para células HeLa (linhagem contínua de células derivadas de 

carcinoma cervical humano).  Esta toxina comportava-se como a toxina de Shiga 

produzida por Shigela dysenteriae, ou seja, inibia a síntese protéica em células 
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HeLa, era enterotóxica para intestino de coelhos e letal para camundongos; por esta 

razão, foi chamada de toxina do tipo Shiga.  Posteriormente estes isolados 

bacterianos foram chamados de E. coli verocitotoxigênica (VTEC) ou E. coli 

produtora da toxina de Shiga (STEC) devido ao alto grau de homologia estrutural e 

funcional da toxina de Shiga produzida por Shigella dysenteriae tipo I 

(CALDERWOOD et al., 1996). 

Na década de 1980 aconteceu o primeiro isolamento em um surto de diarréia 

sanguinolenta, o qual foi associado à ingestão de carne de hambúrguer contaminada 

e mal-cozida.  Este isolado foi caracterizado como E. coli O157:H7 devido aos seus 

antígenos somático e flagelar (RILEY et al., 1983), sendo reconhecido como 

patógeno humano que causava desde diarréias leves até doenças severas como a 

CH e SHU (O’BRIEN et al., 1983).   

Devido a associação de O157:H7 com CH, as cepas pertencentes a este 

sorotipo foram denominadas Escherichia coli enterohemorrágica (EHEC). 

Atualmente, o termo STEC é utilizado para caracterizar cepas de E. coli produtoras 

de Stx, enquanto EHEC caracteriza cepas de E. coli que produzem Stx e também 

induzem uma lesão histopatológica (attaching and effacing, A/E), semelhante a 

produzida por EPEC (MAINIL; DAUBE, 2005). 

 

1.1.2 Fatores de virulência 

 

O principal fator de virulência, o qual define esse patotipo é a toxina de Shiga.  

A família Stx contém dois principais grupos: Stx1 e Stx2.  Além destas toxinas, 

existem variantes sendo que, um isolado de STEC pode produzir somente Stx1 ou 

somente Stx2 ou ambas toxinas ou ainda múltiplas formas de Stx1 e Stx2 

(SCHEUTZ et al, 2001).  

Stx1 e Stx2 são produtos dos genes stx1 e stx2 (O’BRIEN et al., 1989; 

SCHMIDT et al., 1999; WELINDER-OLSSON et al., 2002) codificados por 

bacteriófagos lisogênicos.  Pertencem ao grupo das toxinas do tipo A:B, 

apresentando uma subunidade A com 35 kDa e 5 subunidades B com 7,5 kDa.  A 

subunidade A é composta por um peptídeo de 27,5 kDa (A1) que possui atividade 

enzimática e um peptídeo de 7,5 kDa (A2) que liga a subunidade A à subunidade B.  

A subunidade B é responsável pela ligação da toxina ao receptor 
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globotriasilceramida (Gb3) presente na superfície de células eucarióticas (NATARO; 

KAPER, 1998; GYLES, 2007). 

Stx1 é imunologicamente idêntica à toxina de Shiga produzida por Shigella 

dysenteriae.  As subunidades A e B das toxinas Stx1 e Stx2 possuem, entre si, 55 e 

57% da seqüência genética idêntica, respectivamente (NATARO; KAPER, 1998).  

Estas toxinas apresentam o seguinte mecanismo de ação: após ligação à célula 

hospedeira, a toxina é endocitada, encaminhada para o aparato de Golgi e então 

para o retículo endoplasmático; o peptídeo A1, que é uma N-glicosidase, remove um 

resíduo de adenina da porção 28S do ribossomo eucariótico, inibindo a síntese 

protéica e acarretando a morte celular (JOHNSON et al., 2006). 

Além das toxinas de Shiga, existem outros fatores capazes de aumentar ou 

colaborar na patogenicidade de STEC.  A adesina intimina, produto do gene eae, 

presente em EPEC e EHEC contribui para lesão A/E (attaching and effacement).  

Esta lesão consiste na perda das microvilosidades do enterócito e na adesão intima 

da bactéria à superfície das células do epitélio intestinal, levando a um extensivo 

rearranjo do citoesqueleto na região onde a bactéria adere, formando um pedestal. A 

capacidade de induzir a lesão A/E é codificada por genes contidos numa ilha de 

patogenicidade de 35 kb conhecida como região LEE (Locus of enterocyte 

effacement) (JERSE; KAPER, 1991).  Funcionalmente, LEE é dividida em cinco 

regiões: nas três primeiras regiões denominadas LEE1, LEE2 e LEE3 encontram-se 

os genes que codificam o sistema de secreção do tipo III (JARVIS et al., 1995), na 

região LEE4 encontram-se os genes das proteínas Esps, na região LEE5, os genes 

da intimina e Tir, que é a proteína receptora de intimina (JERSE; KAPER, 1991). 

Existe uma associação entre a presença do gene eae e a doença severa, no 

entanto, as lesões associadas à CH e SHU são causadas pela ação das toxinas de 

Shiga nas células endoteliais (O’BRIEN; HOLMES, 1987).  Stx2 tem maior 

participação na patogênese de SHU e são mais tóxicas para célula eucariótica do 

que Stx1 (NATARO; KAPER, 1998).  

Outras adesinas codificadas fora da região LEE têm sido descritas como 

possíveis fatores de virulência.  Dentre elas destacamos: ToxB, uma proteína 

necessária para expressão da cepa Sakai do sorotipo O157:H7 (TATSUNO et al., 

2001), Saa, uma adesina autoaglutinante identificada em sorotipos eae negativos 

(PATON et al., 2001) e Sfp, uma fímbria presente em  isolados de EHEC 

fermentadores de sorbitol do sorogrupo O157 (BRUNDER et al., 2001); estas 
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adesinas são codificadas por genes plasmidiais.  Diferentemente, Iha, uma proteína 

similar a IrgA responsável pela aderência de V. cholerae (SCHMIDT et al., 2001), 

Efa1, fator de aderência de EHEC (NICHOLLS et al., 2000) e LPF, uma longa fímbria  

polar similar a LPF de S. enterica serovar Typhimurium (DOUGHTY et al., 2002; 

TORRES et al., 2002), podem ser codificadas tanto em um plasmídeo de alto peso 

molecular nas cepas de STEC ou em um único segmento de DNA da E. coli EDL933 

chamado de ilhas O (OIs) (PATON et al., 2001). 

Além destes fatores de virulência, existe certa associação entre a presença 

de Stx e de hemolisina nos isolados de STEC (BEUTIN et al., 1989).  A 

enterohemolisina A (Ehly) é codificada pelo gene ehxA localizado em um plasmídeo 

de 90 kb.  Também EsP, uma serino protease codificada no plasmídeo de virulência 

pO157 e alguns mediadores inflamatórios como interleucina 1β e TNFα, produzidos 

pelo hospedeiro, provavelmente participam na patogênese das diversas síndromes 

clínicas que estes patógenos causam (PATON; PATON, 1998). 

 

1.1.3 Epidemiologia  

 

E. coli O157:H7 é o sorotipo mais estudado entre as STEC, considerada a 

mais virulenta e freqüente (RILEY et al., 1983).  Embora muita ênfase tenha sido 

dada à O157:H7, o grupo das STEC compreende quase 250 sorotipos diferentes e 

aproximadamente 100 destes, associados à doenças (JOHNSON et al., 2006).  

Alguns como O157:NM, O26:H11, O111:NM, O121:H19, O145:NM, O111:H8 e 

O113:H21 possuem potencial patogênico similar à O157:H7.  Outros sorogrupos 

também associados são O55, O91, O103 e O119 (PATON; PATON, 1998; VAZ et 

al., 2004; CAPRIOLI et al., 2005).  

A infecção por STEC é facilitada pela dose extremamente baixa, de menos 

que 100 células. Estas infecções têm sido associadas ao consumo de carne, leite e 

derivados contaminados, pois as STEC são comumente encontradas no intestino de 

animais reservatório, dentre eles o gado bovino (principal reservatório), e nos 

ambientes onde são mantidos.  Surtos de STEC também foram associados com 

fontes de água contaminada, consumo de vegetais frescos e produtos vegetais 

industrialmente processados (CAPRIOLI et al., 2005).  

Acredita-se que o grande rebanho bovino e a importação de carnes são 

fatores que favorecem a disseminação dessas bactérias no Brasil.  Estudos 
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mostraram que a presença de STEC em nosso rebanho variou de 12 a 95%, 

dependendo da região estudada (CERQUEIRA et al., 1999; LEOMIL et al., 2003; 

MOREIRA et al., 2003; IRINO et al., 2005; FARAH et al., 2007; TIMM et al., 2007).  

Aidar-Ugrinovich et al. (2007) determinaram a ocorrência de STEC em 10% de 546 

amostras fecais de gado em São Paulo.  Embora não detectado o sorotipo O157:H7, 

outros sorotipos mais freqüentes nas amostras foram: O7:H10, O22:H16, O111:NM, 

O119:HNM e O174:H21.  O gene eae foi detectado em 25% das STEC.  Estes 

dados recentes mostram que o gado brasileiro não é somente um reservatório de 

STEC, mas também uma fonte de infecção em humanos já que alguns sorotipos 

associados com doenças severas foram isolados de humanos, tais como O111:NM, 

O113:H21, O118:H16, e O174:H21 (AIDAR-UGRINOVICH et al., 2007).  Também 

um estudo em ovelhas constatou a presença de STEC em 52,1% dos animais 

analisados (VETTORATO et al., 2003).   

STEC constitui-se hoje como um dos principais problemas de saúde pública 

em vários países, atualmente é uma das maiores causas de diarréias nos Estados 

Unidos, Canadá, Japão e Europa, e existem vários relatos de casos na América 

Latina, principalmente Argentina, Uruguai e Chile (KAPER; O´BRIEN, 1998; BEUTIN, 

2006). 

Irino et al. (2002) e Guth et al. (2002) descreveram diversos casos de 

infecções por STEC no Brasil, principalmente em crianças.  Também, Vaz et al. 

(2004), realizando um estudo retrospectivo em 2607 amostras isoladas de casos 

diarréicos entre 1976 e 1999 de crianças menores de cinco anos de idade e 

pacientes adultos imunocomprometidos, no estado de São Paulo, identificaram 29 

STEC (1,1%) sendo que 89,6% apresentaram os genes stx1 e eae.  A maior parte 

das STEC encontradas pertenciam aos sorotipos, O111:NM, O111:H8, O26:H11; 

mas também foram encontradas STEC pertencentes aos sorotipos O55:H19, 

O93:H19, O118:H16 e O157:H7.  Apenas a amostra O157:H7 apresentava o gene 

stx2.  Os genes stx1 e stx2 foram observados na amostra O93:H19. 

Casos notificados ao Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) ou 

rastreados pela Autorização de Internação Hospitalar (AIH) e Fundação Sistema 

Estadual de Análise de Dados (Fundação SEADE) do Estado de São Paulo no 

período de 1998 a 2006 apontaram a ocorrência de 87 casos de SHU com 35 óbitos 

relacionados ou não a alimentos (CVE, 2007).  Infelizmente, nesses casos, nem 

sempre o agente etiológico foi identificado, dificultando um panorama geral 
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epidemiológico das STEC.  Além disso, um dos únicos agentes rastreados é a STEC 

O157:H7 e como esse sorotipo é pouco encontrado em nosso país, pode haver uma 

falsa realidade de que a fonte de SHU não seja STEC.  Todavia, sabemos que 

existem outros sorotipos não-O157 associados a SHU que não são identificados 

nessas ocorrências. 

Desta maneira, a capacidade para controlar as doenças causadas pela STEC 

em humanos, permitir um tratamento apropriado e limitar o número de surtos, 

depende do rápido diagnóstico e identificação da fonte de infecção. 

 

1.1.4 Diagnóstico  

 

1.1.4.1 Níveis de expressão das toxinas de Shiga 

 

Em geral, existe um senso comum de que o nível de expressão de toxinas é 

dependente do meio em que a bactéria é cultivada.  Em 1982, O’Brien et al. 

descreveram três categorias de E. coli produtora da toxina de Shiga 

compreendendo: baixa, moderada e alta produção da toxina.  Desde esta descrição, 

diferentes meios para cultivo ou para enriquecimento foram empregados em 

diagnóstico de STEC com o objetivo de detectar diferentes níveis de Stx.  Contudo, 

os dados disponíveis em relação ao meio mais adequado são divergentes.  Vimont 

et al. (2006) revisaram a literatura citada sobre protocolos de enriquecimento para 

detecção de STEC em diferentes matrizes e concluíram que o meio Trypticase Soy 

Broth (TSB) é o meio de enriquecimento mais freqüentemente utilizado (39,3%), 

seguido do meio E. coli (25,3%) e Buffer-peptone Water (BPW) (15,6%).  De acordo 

com estes autores existem poucos estudos comparando a eficácia de protocolos de 

enriquecimento, além disso, os resultados divergem dependendo do grupo de 

pesquisa. 

  

1.1.4.2 Testes diagnósticos 

 

Com a emergência principalmente da E. coli O157, vários testes diagnósticos 

tornaram-se disponíveis para facilitar a detecção deste patógeno, como o ágar 

MacConkey-Sorbitol que se baseia na habilidade da E. coli O157 de não fermentar o 

sorbitol (KONEMAN et al., 1997; BOPP et al., 1999).  No entanto, há variantes do 
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sorogrupo O157 e as STEC não-O157 que fermentam sorbitol, diminuindo assim a 

sensibilidade deste método na detecção destes patógenos (PATON; PATON, 1998). 

A detecção das toxinas de Shiga por PCR, ou a detecção de vários fatores de 

virulência como intimina e enterohemolisina por multiplex PCR ou sondas de DNA 

são testes extremamente sensíveis e são realizados em alguns laboratórios, porém, 

não estão amplamente disponíveis (KEHL, 2002).  

O uso de cultura de células para detectar e confirmar a produção de Stx1 e 

Stx2 é considerado o teste padrão para o diagnóstico das STEC, entretanto requer 

capacitação, demanda tempo e tem alto custo, o que o torna impróprio para 

diagnóstico em laboratórios de rotina (BETTELHEIM; BEUTIN, 2003). 

Nos últimos anos, um grande número de métodos imunossorológicos para 

detecção de Stx foi desenvolvido, entre eles: ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent 

Assay), colony immunoblot e aglutinação passiva em látex, para identificação e 

confirmação de isolados de amostras clínicas (STROCKBINE et al., 1998) e de 

alimentos (VERNOZY-ROZAND, 1998; BÔER; HEUVELINK, 2001). 

Dentre os ensaios de disponíveis comercialmente podemos citar o teste de 

aglutinação VTEC-Screen da SEIKEN (Japão); os kits para ELISA: premier-EHEC 

(Meridian Bioscience, Inc. Cincinnati, OH, EUA), Ridascreen Verotoxin (R-biopharm, 

Darmstadt, Alemanha) e Prospect Shiga toxin (Alexon-Trend, REMEL, Lenexa, KS, 

EUA); o colony immunoblot (SIFIN GmbH, Berlin, Alemanha) e o kit 

imunocromatográfico Duopath Verotoxin Test (DV) (Merck KgaA, Darmstadt, 

Alemanha) (BETTELHEIM; BEUTIN, 2003). 

Este crescente número de diferentes métodos comercialmente disponíveis 

para detecção de Stx dificulta a escolha para o diagnóstico laboratorial, pois nem 

todos foram avaliados quanto à sua sensibilidade em laboratórios independentes. 

Além disso, nessa avaliação deveria ser levada em conta a grande variedade de 

cepas de STEC, incluindo-se isolados humanos, animais e ambientais, 

representando deste modo, a variedade de sorotipos, tipos e subtipos de toxinas 

(BETTELHEIM; BEUTIN, 2003).  Ainda, estes testes não são utilizados na rotina 

laboratorial dos países em desenvolvimento porque são extremamente caros 

(STROCKBINE et al., 1998). 

Beutin et al. (1997, 1998) avaliaram o kit Premier-EHEC e verificaram que 

este apresentou alta especificidade, mas baixa sensibilidade comparado ao ensaio 

de célula Vero.  Posteriormente, esses autores concluíram que este kit é apropriado 



 26

para detecção de todos os tipos conhecidos de Stx, mas é pouco aplicável em teste 

de amostras onde se encontram baixas quantidades de Stx, tais como culturas 

misturadas e certas variantes de Stx2 (BEUTIN et al. 2006). 

A presença de STEC no rebanho bovino e ovino, a existência de Stx nos 

diversos sorotipos de E. coli diarreiogênica, a emergência de casos clínicos de SHU 

no Brasil, e o alto custo dos ensaios diagnósticos comerciais, impõem a necessidade 

do desenvolvimento de um método que apresente as seguintes características: baixo 

custo, alta sensibilidade e especificidade, rapidez de resultados e facilidade de 

aplicação.  Deste modo, com um ensaio padronizado, existe a possibilidade da sua 

utilização em estudos epidemiológicos e diagnóstico laboratorial clínico. 

Uma das linhas de pesquisa desenvolvidas no Laboratório de Bacteriologia do 

Instituto Butantan, o qual este trabalho foi realizado, é a obtenção das ferramentas 

específicas para ensaios empregados na detecção de fatores de virulência de E. coli 

diarreiogênicas, dentre elas a STEC.  Neste sentido, Mendes-Ledesma (2005) 

imunizou coelhos com as toxinas Stx1 e Stx2 destoxificadas (toxóides), e observou 

que diferentemente do soro anti-Stx1, o soro de coelho anti-Stx2 reconheceu por 

immunoblotting ambas as toxinas e toxóides, Stx1 e Stx2.  A reatividade destes 

soros com as respectivas toxinas foi idêntica, ambos reconhecendo as duas 

subunidades.  O soro anti-Stx2 também foi capaz de neutralizar as toxinas Stx1 e 

Stx2 em ensaios de células Vero, o mesmo efeito não foi observado com o soro anti-

Stx1, o qual só neutralizou os efeitos de Stx1 (MENDES-LEDESMA, 2005). 

Estes antissoros foram utilizados na padronização dos ensaios de immuno 

dot, colony immunoblot e ELISA.  Foram analisados sobrenadantes de 800 isolados 

de E. coli de crianças menores de cinco anos, com e sem diarréia.  Exceto a 

ocorrência de diarréia, nenhuma outra informação clínica dos pacientes foi avaliada.  

Destes isolados, em oito foi detectada a presença dos genes stx1 e/ou stx2 (BUERIS 

et al., 2007).  Ambos os antissoros, independente do ensaio imunossorológico 

realizado, apresentaram alta especificidade (99,6 - 100%) e alta eficiência (98%).  

Nos ensaios por colony immunoblot foi verificada a sensibilidade de 56% (anti-Stx1) 

e 51,8% (anti-Stx2).  Por outro lado, na reação de immuno dot obteve-se uma 

sensibilidade de 66,6% quando utilizado o soro anti-Stx1 e uma sensibilidade de 

61% quando utilizado o soro anti-Stx2.  Esta diferença de sensibilidade utilizando-se 

os mesmos soros é explicada pela maior quantidade de toxina acessível no suporte 
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inerte, pois diferentemente do colony immunoblot, os sobrenadantes bacterianos 

foram submetidos a vácuo e em maior volume (MENDES-LEDESMA, 2005). 

O ensaio de ELISA foi realizado sensibilizando-se diretamente as microplacas 

com os sobrenadantes bacterianos e este mostrou uma sensibilidade de 66,6% 

quando utilizado o soro anti-Stx1 e uma sensibilidade de 58% quando utilizado o 

soro anti-Stx2.  A análise dos resultados do ELISA utilizando ambos os soros, 

mostrou uma concordância de 70% em relação ao ensaio de neutralização da 

citotoxicidade em células Vero (MENDES-LEDESMA, 2005). 

Esses resultados do ensaio de ELISA foram promissores, entretanto, a 

literatura relata uma sensibilidade em torno de 80 a 100% para diferentes ensaios de 

ELISA (KEHL et al., 1997; MACKENZIE et al., 1998; NOVICKI et al., 2000; BEUTIN 

et al., 2006).  Estes ensaios normalmente utilizam o anticorpo policlonal na 

sensibilização das microplacas, sendo a toxina detectada por anticorpo monoclonal, 

aumentando assim a sensibilidade do método.  

Neste contexto e na tentativa de aumentar a sensibilidade do método, 

surgiram os objetivos desse trabalho, que foram: a padronização e o 

desenvolvimento de ELISA de captura, utilizando anticorpos policlonais e 

monoclonais contra as toxinas de Shiga.  Porém, para alcançar os objetivos 

propostos, foi necessária a determinação do meio adequado para produção de Stx 

para utilização nos ensaios de captura, assim como, a obtenção e caracterização 

dos anticorpos monoclonais anti-Stx1 e anti-Stx2. 
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2   OBJETIVOS 

 

 

� Determinação do meio adequado para produção de Stx para utilização nos 

ensaios de captura;  

 

� Obtenção e caracterização dos anticorpos monoclonais anti-Stx1 e anti-Stx2; 

 

� Padronização e desenvolvimento de ELISA de captura utilizando anticorpos 

policlonais e monoclonais contra as toxinas de Shiga. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 Isolados bacterianos  

 

Neste trabalho foram utilizados 49 isolados de E. coli que possuem o gene stx 

e/ou expressam a toxina de Shiga em ensaio de citotoxicidade em células Vero.  A 

relação desses e suas principais características estão listadas na Tabela 1.  Na 

avaliação do ELISA de captura também foram utilizadas 100 isolados bacterianos 

não produtores da toxina de Shiga pertencentes a coleção do Laboratório de 

Bacteriologia (Instituto Butantan), dentre eles: 20 isolados de E. coli não 

diarreiogênica, 10 isolados de E. coli difusamente aderente (DAEC), 15 isolados de 

E. coli enteroagregativa (EAEC), 12 isolados de E. coli enteropatogênica atípica 

(EPECa), 8 isolados de E. coli enteropatogênica típica (EPECt), 11 isolados de E. 

coli interoinvasora (EIEC), 14 isolados de E. coli enterotoxigênica (ETEC) e 10 

isolados de outras enterobactérias (Klebsiella oxytoca, Serratia marcescens, 

Salmonella spp, Proteus mirabilis, Enterobacter cloacae, Providencia spp, Shigella 

flexneri, Klebsiella pneumoniae, Citrobacter freundii, Morganella morganii). 

 

 

3.2 Condições de cultivo bacteriano dos isolados STEC 

 

 A comparação de crescimento bacteriano e a expressão de Stx em 

diferentes meios de cultura foi inicialmente realizada utilizando os isolados 597 e 

53B (Tabela 1).  Estes isolados foram escolhidos por meio do trabalho anterior 

(MENDES-LEDESMA, 2005), o qual o isolado 53B indicava ser baixo produtor de 

Stx2 e o isolado 597 foi escolhido aleatoriamente entre os produtores de Stx1.  
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                     Tabela 1 – Características dos isolados STEC positivos por PCR 
 
 

Isolado Sorotipo Origem Presença do gene 
1 O157:H7 Humana stx2 
2 O157:H7 Humana stx2 
4 O93:H19 Humana stx1/stx2 
5 O55:H19 Humana stx1 
9 O103:H2 Humana stx1/stx2 
11 O118:H16 Humana stx1 
16 O26:H11 Humana stx1 
20 O111:H8 Humana stx1 
23 O111:H8 Humana stx1 
26 O111:NM Humana stx1 
27 O111:NM Humana stx1 
41 ONT:NM Animal stx2 
44 O98:H4 Animal stx1/stx2 
45 O181:H4 Animal stx1/stx2 
50 O87:H16 Animal stx2 
53 O98:H17 Animal stx1/stx2 

53B O157:H7 Humana stx2 
55 O98:H17 Animal stx1/stx2 

57B O26:H11 Animal stx1 
59 ONT:H16 Animal stx2 

59B O26:H11 Humana stx1 
60 O26:H12 Humana stx1 
61 O26:H11 Humana stx1 
62 O26:H11 Humana stx1 
64 O26:H11 Humana stx1 
66 O105:H18 Animal stx1/stx2 
67 O26:H11 Humana stx1 
79 O22:H16 Animal stx2 
81 ONT:H38 Animal stx1/stx2 
82 O112:H21 Animal stx2 

82B O157:H7 ND* stx1 
94 O157:H7 Animal stx2 
96 O93:H19 Alimentar stx2 

597 OR:NM Humana stx1 
1132 ONT:H49 Humana stx2 
1189 ONT:H49 Humana stx2 
3003 O48:H7 Humana stx1 
4123 O26:H11 Humana stx1 

3299-85 O157:H7 Humana stx1 
46240 O157:H7 Humana stx1 

3104-88 O157:H7 Humana stx1/stx2 
3077-88 O157:H7 Humana stx1 
C7-88 O157:H7 Humana stx1 

O1 ONT:H8 Animal stx1 
O17 O112:H2 Animal stx1 
O3 O172:NM Animal stx2 
O22 ONT:H16 Animal stx2 
O55 O146:H21 Animal stx1/stx2 

O36 O75:H8 Animal stx1/stx2 
                       * ND: dado não disponível 
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3.2.1 Cultivo bacteriano 

 

Os isolados 597 (Stx1) e 53B (Stx2) foram cultivados nos seguintes meios:  

Luria-Bertani (LB), Evans (EVANS et al., 1973), Syncase, Penassay, Trypticase Soy 

Broth (TSB, Merck S.A., Rio de Janeiro, R.J., Brasil), Brain Heart Infusion (BHI, Bio-

rad, Marnes-la-Coquette, França), E. coli Broth (EC, HiMedia Laboratories Pvt Ltd., 

Mumbai, Índia) e Buffer-peptone water (BPW).  A composição dos diferentes meios 

está listada na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Composição dos diferentes meios de cultura utilizados. 
 

Composição BHI EC Evans LB Penassay BPW Syncase TSB 

Triptona - - - 1 0,5 - 0,5 - 
Extrato de levedura 0,2 - 0,15 0,5 0,15 - - - 
Caseína 1 2 - - - - 1 3 
Extrato de carne - - - - 0,15 - - - 
Na2HPO4.2H2O 0,25 - - - - 0,35 - - 
NaCl 0,5 0,5 0,25 1 0,35 0,5 - 0,5 
KH2PO4 - 0,15 0,871 - 0,37 - - - 
MnCl2.4H2O - - 0,0005 - - - 0,0004 - 
MgCl2.6H2O - - - - - - 0,0042 - 
MgSO4 - - 0,005 - - - - - 
FeCl3.6H2O - - 0,0005 - - - 0,0005 - 
Na2SO4 - - - - - - 0,0089 - 
K2HPO4 - 0,4 - - 0,132 0,15 0,5 0,25 
Peptona 1 - - - - 1 - - 
NH4Cl - - - - - - 0,118 - 
Dextrose 0,2 - - - - - - - 
Sais de Bile - 0,15 - - - - - - 
Lactose - 0,5 - - - - - - 
Glicose 0,2 - - - 0,1 - 0,25 0,25 
Infusão de cérebro de 
bezerro 1,25 - - - - - - - 

Infusão de coração bovino 0,5 - - - - - - - 
 
NOTA: As quantidades dos componentes estão expressas em g%. 

 

Os isolado 597 e 53B foram primeiramente cultivados em 5 ml de LB a 37 ºC 

sob agitação por 18h.  Posteriormente, diluições de 1:100 dos cultivos foram 

incubadas nos diferentes meios citados a 37 ºC (250 rpm) por 8h.  Durante este 

período de crescimento, alíquotas de 1 ml de cada cultivo dos isolados foram 

retiradas a cada 30 min até 5h e de 5 a 8h foram retiradas em intervalos de 1h.  A 

densidade ótica (DO) foi medida a 588 nm e as alíquotas centrifugadas a 13.000 x g 
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por 15 min.  Após centrifugação, os sobrenadantes foram separados e armazenados 

a –20 ºC até o uso.  Além disso, os sedimentos foram tratados com 0,1 mg/ml de 

polimixina em um volume final de 1 ml e incubados por 30 min a 37 ºC (250 rpm).  

As suspensões foram centrifugadas a 13.000 x g por 15 min e o sobrenadante foi 

retirado e armazenado a –20 ºC até o uso. 

 

3.2.2 Ensaios de avaliação da expressão das toxinas de Shiga 

 

Para avaliar a expressão das toxinas após o cultivo nos diferentes meios, 100 

µL dos sobrenadantes foram aplicados em microplacas de ELISA (Nalge Nunc 

International, Dinamarca) e em membrana de nitrocelulose usando o sistema Dot 

Blot Filtration (Bio Rad, Hercules, CA, EUA). 

 

ELISA: as microplacas contendo os sobrenadantes bacterianos foram incubadas por 

16-18h em temperatura entre 2 a 8 ºC.  Posteriormente, as microplacas foram 

lavadas 4 vezes com tampão salina-fosfato (PBS) 0,01 M pH 7,4 contendo 0,05% de 

Tween 20 (PBST) e bloqueadas com PBS contendo 1% de albumina bovina (BSA) 

por 30 min a 37 ºC.  Após bloqueio, as placas foram lavadas com PBST e incubadas 

com soro policlonal de coelho anti-Stx1 para a detecção de Stx1 e anti-Stx2 para a 

detecção de Stx2 (Mendes-Ledesma, 2005) nas diluições de 1:50 por 1h a 37 ºC.  

Posteriormente, as placas foram novamente lavadas com PBST e incubadas com  

soro de cabra anti-IgG de coelho conjugado a peroxidase (Zymed Laboratories Inc., 

San Francisco, Califórnia, EUA) diluído 1:5.000 por 40 min a 37 ºC.  Após as 

lavagens com PBST, o ensaio foi revelado em tampão citrato-fosfato 0,05 M pH 5,0 

contendo 0,5 mg/ml de σ-fenilenodiamino (OPD; Sigma Chemical Company, St. 

Louis, M.O., EUA) e 0,5 µl/ml de H2O2.  A reação foi interrompida com adição de 50 

µl de HCl 1 N por poço.  A absorbância foi mensurada a 492 nm em leitor Multiskan 

EX ELISA (Labsystems, Helsinki, Finlândia).  Em cada etapa, o volume de solução 

adicionada foi de 100 µl/poço, com exceção da solução de bloqueio que foi de 150 

µl/poço. 

 

Immuno-dot: as membranas contendo os sobrenadantes bacterianos foram lavadas 

3 vezes por 5 min com PBST e bloqueadas PBS contendo 1% de BSA por 1h a 

temperatura ambiente.  Após bloqueio, as membranas foram novamente lavadas 
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com PBST e incubadas com anti-IgG de coelho conjugado peroxidase (Zymed) 

diluído 1:5.000 por 1h a temperatura ambiente.  Após as lavagens com PBST, o 

ensaio foi revelado com PBS contendo 0,033 mg/ml de diaminobenzidina (DAB, 

Sigma) e 5 µl/ml de H2O2. A reação foi interrompida com adição de água destilada. 

 Num segundo passo, os isolados 597 e 53B foram cultivados em meio EC 

na presença ou ausência de ciprofloxacina ou novobiocina nas concentrações finais 

de 5 ng/ml e 20 µg/ml, respectivamente.  O crescimento bacteriano foi medido a 588 

nm, a expressão da toxina foi avaliada no sobrenadante e o sedimento tratado com 

0,1 mg/ml de polimixina utilizando-se soro de coelho anti-Stx2 na diluição de 1:50.  O 

tempo de crescimento e as alíquotas foram processados como descrito 

anteriormente, bem como a reação imunoenzimática.  Numa etapa posterior da 

pesquisa, a expressão de Stx1 e/ou Stx2 foi analisada nos isolados de STEC 

disponíveis, até então: 53B, 57B, 59B, 60, 61, 62, 64, 67, 82B, 597, 1132, 1189, 

3003, 4123, 3299-85, 46240, 3104-88, 3077-88 e C7-88 (Tabela 1), tanto em 

sobrenadante quanto em sedimento tratado com polimixina depois do crescimento 

de 4h em presença ou ausência de ciprofloxacina ou novobiocina.  

 

 

3.3 Imunização de camundongos 

 

3.3.1 Obtenção dos toxóides 

 

 As toxinas Stx1 e Stx2, gentilmente cedidas pela Dra. Cheleste Thorpe (Tufts-

New England Medical Center) foram previamente destoxificadas, a fim de reduzir a 

menos de 1% a citotoxicidade original (PERERA et al., 1988).  A destoxificação 

consistiu na adição de 1 ml de tampão Na2HPO4 0,1 M, pH 8,0 contendo 0,11% de 

glutaraldeído a 100 µg de cada uma das toxinas Stx1 ou Stx2.  A solução foi 

incubada por 30 min a 37 ºC e os toxóides armazenados a –20 ºC até o uso 

(BROWN et al., 1982).  

 

3.3.2 Imunização 

 

Camundongos Balb/c com 4 a 6 semanas de idade foram imunizados com o 

toxóide Stx1 ou Stx2.  O protocolo de imunização consistiu em uma primeira dose de 
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10 µg do antígeno em Montanide ISA 50V (SEPPIC, Paris, França) v/v, via coxim 

plantar.  Após quatro semanas, os animais receberam a primeira injeção de reforço, 

na mesma concentração da primeira dose e a cada 10 dias, novos reforços foram 

administrados aos animais.  Após três reforços, o sangue dos animais foi coletado 

pelo plexo orbital para sangria de prova e o título de anticorpos foi medido por ELISA 

(ENGVALL; PERLMANN, 1971) utilizando como antígeno 1 µg/ml das toxinas 

purificadas.  Três dias antes da fusão, os camundongos que apresentaram maior 

título de anticorpos contra seu respectivo antígeno receberam uma dose do toxóide 

(Stx1 ou Stx2) na concentração de 10 µg do antígeno em PBS.   

Os camundongos imunizados com Stx1 ou com Stx2 foram sacrificados para 

a retirada dos linfonodos poplíteos em períodos diferentes. 

 

 

3.4 Obtenção dos hibridomas  

 

3.4.1 Cultivo de células mielomatosas 

 

 Células de mieloma de camundongo, denominadas de Sp2/O-Ag14 (ATCC) 

isoladas de baço de camundongo BALB/c possuem as características de não 

sintetizar imunoglobulinas e morrerem em meio suplementado com HAT 

(Hipoxantina, Aminopterina e Timidina) (SHULMAN et al., 1978).  Essas células 

foram cultivadas em garrafas de cultura celular com meio RPMI 1640 (Gibco 

Laboratories, Grand Island, N.Y., EUA) contendo 10% de soro fetal bovino; e 

armazenadas em estufa a 37 ºC com atmosfera úmida e 5% de CO2.  

Periodicamente foi realizada a troca do meio, assim como a transferência para 

outras garrafas devido à multiplicação celular.  

 

3.4.2 Preparo de células peritoneais 

  

“Feeder Layer” refere-se à camada de células peritoniais (fibroblastos) 

retiradas do camundongo e adicionadas a placa de cultura celular.  Estas células 

são responsáveis por secretar citocinas, preparando o meio para receber as células 

resultantes da fusão.  Para isso, um camundongo Balb/c foi sacrificado, imerso em 

álcool 70% e sua pele foi descolada da membrana que reveste o peritônio. 
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Posteriormente injetou-se 5 ml de meio RPMI no abdome e o local foi massageado 

levemente.  Com o auxílio de uma seringa, o líquido injetado foi recuperado e 

adicionado à 40 ml de meio RPMI.  Após homogeneização, o meio foi distribuído em 

placas de cultura celular de 96 poços e armazenado em estufa a 37 ºC com 

atmosfera úmida e 5% de CO2. 

 

3.4.3 Fusão e seleção dos hibridomas 

 

O protocolo de fusão, tanto para obtenção de hibridoma anti-Stx1 quanto para 

anti-Stx2, foi realizado como descrito por Köhler e Milstein (1975).  Em todas as 

etapas de obtenção dos hibridomas foi utilizado o meio RPMI com HEPES (ácido 

etanosulfonico-hidróxietilpiperazina) (Gibco). 

Os linfonodos poplíteos foram retirados do animal imunizado e imersos 

imediatamente em frasco estéril contendo RPMI.  O tecido adiposo foi retirado e o 

órgão macerado sobre peneira de malha fina, para a obtenção da suspensão de 

linfócitos.  As células assim obtidas foram centrifugadas e ressuspensas em 10 ml 

de RPMI.  As células mielomatosas foram lavadas 3 vezes com RPMI sem soro fetal 

bovino a 500 x g por min e ressuspensas em 10 ml de RPMI.  Tanto os linfócitos 

quanto as células mielomatosas foram quantificadas com auxílio de câmara de 

Neubauer.  Em seguida, as células foram misturadas na proporção de duas células 

do linfonodo poplíteo para uma célula mielomatosa e a mistura de células foi 

novamente centrifugada a 500 x g por 5 min. O sobrenadante foi desprezado e ao 

sedimento foi adicionado 1 ml do meio de fusão [0,5 g de PEG 4000 

(polietilenoglicol), 0,7 ml de PBS e 50 µL de DMSO (dimetil sulfóxido)] sob agitação 

manual por 1 min a 37 ºC.  Em seguida, as células foram deixadas em repouso por 

1,5 min a 37 oC.  Logo após, 1 ml de RPMI foi adicionado sob agitação por 1 min e 

mais 20 ml de RPMI em 4 min.  Após um novo repouso de 4 min, as células foram 

centrifugadas e ressuspensas em RPMI completo com HAT (2% de hipoxantina e 

timidina e 1% de aminopterina), de maneira a obter-se uma concentração final de 1 x 

106 células por ml.  Após incubação por 2h a 37 ºC, esta suspensão foi distribuída 

em placas de 96 poços contendo as células peritoneais de camundongo 

previamente aderidas (100 µL por poço).  As placas foram armazenadas em estufa a 

37 oC com atmosfera úmida e 5% de CO2.  O meio de cultivo celular foi renovado a 
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primeira vez três dias após a fusão e a seguir, a cada dois dias.  A seleção dos 

hibridomas foi feita em meio RPMI com HAT.  

Os hibridomas foram avaliados por ELISA com relação a produção ou não de 

anticorpos.  Para detecção de anticorpos anti-Stx1 ou anti-Stx2 foi utilizada 

microplaca MaxiSorpTM (NUNC) sensibilizada com 1 µg/ml de Stx1 ou Stx2 

purificadas.  Após 18h de incubação a uma temperatura de 2 a 10 ºC, a microplaca 

foi lavada por 4 vezes consecutivas com PBST e incubada por 30 min a 37 ºC com 

1% de BSA em PBS.  Após bloqueio, os sobrenadantes dos hibridomas foram 

adicionados e novamente incubados por 1h a 37 ºC. Após a lavagem foi 

acrescentado 1:10.000 de soro de cabra anti-IgG de camundongo conjugado à 

peroxidase (Zymed) e incubado por 30 min a 37 ºC.  A reação foi revelada com 0,5 

mg/ml de OPD adicionado de H2O2 e a reação foi interrompida com adição de HCl 1 

N.  A absorbância foi mensurada a 492 nm em leitor de ELISA (Labsystems). 

 

 

3.5 Sub-clonagem e classificação dos hibridomas anti-Stx1 e anti-Stx2 

 

Após ocuparem metade dos poços, os hibridomas foram testados quanto ao 

seu isotipo.  Para a determinação dos isotipos, as microplacas MaxiSorp (NUNC) 

foram sensibilizadas por 18h a uma temperatura de 2 a 8 ºC com 10 µg/ml das 

diferentes subclasses de imunoglobulinas anti-camundongo: anti-IgA, anti-IgM, anti-

IgG1, anti-IgG2a, anti-IgG2b e anti-IgG3 e reveladas com soro de cabra anti-

camundongo (IgG+A+M) (Zymed) conjugado à peroxidase.  IgM não específicos 

foram selecionados por ensaio de ELISA testando-se os hibridomas diretamente no 

tampão de diluição do antígeno (tampão carbonato-bicarbonato 0,05 M pH 9,6), 

descartando-se assim, a possibilidade de hibridomas não relacionados. 

Após seleção por ELISA, os hibridomas foram clonados por diluição limite em 

meio RPMI completo (com 10% de soro fetal bovino) em placas de 96 poços.  As 

células foram quantificadas em câmara de Neubauer e diluídas de maneira a se 

obter 5 células por ml.  As placas foram incubadas em estufa a 37 ºC com atmosfera 

úmida contendo 5% de CO2.  Após 10 a 15 dias, os sobrenadantes que teoricamente 

continham um só clone foram testados por ELISA para detecção da produção de 

anticorpos anti-Stx1 ou anti-Stx2. 
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3.6.Congelamento dos hibridomas  

 

O congelamento dos clones foi realizado da seguinte maneira: a suspensão 

celular retirada das garrafas de cultura foi centrifugada a 500 x g por 5 min e o 

sobrenadante descartado.  O sedimento foi homogeneizado por movimentos 

manuais e suaves e ressuspenso em RPMI na presença de 10% de soro fetal 

bovino.  A seguir, igual volume de meio com 15% de DMSO foi adicionado gota a 

gota, homogeneizando com suavidade.  As células assim preparadas foram 

separadas em alíquotas em tubos criogênicos.  Todo este processo foi realizado em 

fluxo laminar e em banho de gelo.  Os tubos criogênicos contendo a suspensão 

celular foram colocados a -80º C por 48h e depois transferidos para o nitrogênio 

líquido.  Diferentes lotes dos hibridomas (anti-Stx1 e anti-Stx2) obtidos em todas as 

etapas do processo de diluições limites foram congelados. 

 

 

3.7.Técnicas para purificação dos anticorpos 

 

3.7.1 Precipitação da fração IgG do soro policlonal  

 

 Soros de coelho anti-Stx1 e anti-Stx2 (MENDES-LEDESMA, 2005) foram 

diluídos em quatro volumes de tampão acetato de sódio 60 mM pH 4,0 e ajustados 

para pH 4,5.  Sob constante agitação, 25 µL de ácido caprílico (Vetec Química Fina 

Ltda., Rio de Janeiro, R.J., Brasil) foram adicionados gota-a-gota para cada ml da 

solução de antissoro e agitado por 30 min.  A solução foi centrifugada a 10.000 x g 

por 30 min, o sobrenadante foi coletado e o precipitado descartado.  PBS 10 vezes 

concentrado foi acrescido na proporção de uma parte de PBS para nove partes do 

sobrenadante; e o pH ajustado para 7,4 com NaOH 1 M.  O sobrenadante foi 

resfriado a 4 ºC e fracionado com 0,227 g de sulfato de amônio por ml da solução 

por 1h em agitação.  A solução foi centrifugada a 5000 x g por 15 min e o 

sobrenadante desprezado.  O precitado foi ressuspenso em PBS (cerca de 1/10 do 

volume original do soro) e submetido à diálise contra PBS por um dia e água 

destilada por outro dia a temperatura de 2 a 8 ºC.  A solução obtida foi filtrada em 

filtro de poro 0,45 µm.  A dosagem de proteína foi estimada por leitura da DO a 280 

nm e o valor obtido multiplicado por 0,7 (CROWTHER, 2001). 
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3.7.2 Purificação dos anticorpos monoclonais em coluna de afinidade 

 

Os sobrenadantes das culturas dos hibridomas anti-Stx1 e anti-Stx2 foram 

coletados, centrifugados a 500 x g, filtrados em filtros de poro 0,45 µm e estocados a 

–20 ºC até o uso.  Para purificação, os sobrenadantes das culturas dos hibridomas 

foram descongelados a 4 ºC. 

A coluna de proteína A-Sepharose (Pharmacia Fine Chemicals, Uppsala, 

Suécia) e os aparelhos para monitorar as curvas obtidas (Econo UV Monitor e 

Econo-Recorder Model 1327, Bio-Rad) foram utilizados para purificação dos 

sobrenadantes recolhidos da cultura de hibridomas produtores dos anticorpos 

monoclonais.  Primeiramente, a coluna foi equilibrada com tampão borato salina 

(TBS) e o sobrenadante do hibridoma aplicado.  A coluna foi lavada com TBS para 

descarte das proteínas não adsorvidas (primeira curva observada no aparelho).  

Posteriormente, as proteínas ligadas a matriz da coluna (anticorpos) foram eluídas 

com 0,2 M de glicina pH 2,8 e a curva visualizada através do aparelho. 

Imediatamente, o pH da amostra coletada nessa segunda curva foi neutralizado com 

solução de Tris 1 M.  A solução obtida foi liofilizada, ressuspensa em um pequeno 

volume e dialisada em água destilada.  O conteúdo protéico foi estimado pela leitura 

da absorbância a 280 nm multiplicada por 0,7 (CROWTHER, 2001). 

 Os anticorpos foram submetidos à eletroforese em gel de poliacrilamida com 

SDS (SDS-PAGE) e corados com Coomassie blue para verificar o grau de pureza.  

 

 

3.8 Caracterização dos anticorpos 

 

3.8.1 Caracterização dos anticorpos policlonais 

  

Para o cálculo do limite de detecção dos soros policlonais anti-Stx1 e anti-

Stx2, uma microplaca MaxiSorpTM (Nunc) foi sensibilizada com diferentes 

concentrações de Stx1 ou Stx2 (50 µg/ml a 5,4 pg/ml).  Após 16h a temperatura de 2 

a 8º C, a placa foi lavada 3 vezes com PBST e bloqueada com PBS contendo 1% de 

BSA por 30 min a 37 ºC.  Após novas lavagens com PBST, soro policlonal anti-Stx1 

ou anti-Stx2 foi adicionado a diluição de 1:50 e incubados por 1h a 37 ºC.  

Posteriormente a placa foi lavada com PBST e incubada com soro de cabra anti-IgG 
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de coelho conjugado a peroxidase 1:5.000 por 1h a temperatura ambiente.  Depois 

da lavagem, o ensaio foi revelado com solução de tampão citrato/fosfato contendo 

OPD e 50 µg/poço de H2O2 e a leitura da absorbância foi feita em leitor de ELISA 

(Labsystems) a 492 nm.  Em cada etapa, o volume de solução adicionada foi de 100 

µl/poço, com exceção da solução de bloqueio que foi de 150 µl/poço. 

 

3.8.2 Caracterização dos anticorpos monoclonais 

 

3.8.2.1 Cálculo da constante de afinidade 

 

As constantes de afinidade dos anticorpos monoclonais foram calculadas a 

partir dos dados obtidos por ELISA de afinidade em três etapas (FRIGUET et al., 

1985).  Brevemente: na primeira etapa calcula-se a concentração ideal de anticorpo, 

na segunda etapa incuba-se em microtubos a concentração ideal de anticorpo obtido 

na primeira etapa com diferentes concentrações de antígeno, finalmente, na terceira 

etapa calcula-se a concentração ideal de antígeno por meio dos anticorpos livres da 

segunda etapa.  Todos os dados obtidos foram utilizados para o cálculo da Kd 

(constante de dissociação) por meio da seguinte fórmula: 

 

            DO título           =    1 + Kd 

DO título – DO teste                 M 

 

 

3.8.2.2 Immunoblotting 

  

As proteínas (Stx) separadas por massa molecular através da técnica de 

SDS-PAGE, foram transferidas para membrana de nitrocelulose sob ação de 

corrente elétrica (Western blot).  As membranas contendo as subunidades das 

toxinas já separadas por massa molecular, foram bloqueadas com BSA 1% em PBS 

pH 7,4 por 2h a temperatura ambiente.  Após esse período, 153 µg dos anticorpos 

monoclonais anti-Stx1 ou anti-Stx2 foram incubados separadamente (16h a 

temperatura de 2 a 8 ºC) com as fitas de nitrocelulose contendo ambas as toxinas.  

As fitas de nitrocelulose foram lavadas 3 vezes por 10 min com PBST e incubadas 

com soro de cabra anti-IgG de camundongo conjugado a peroxidase 1:2.000 por 1h 
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a temperatura ambiente.  Após incubação, as fitas foram novamente lavadas com 

PBST e o ensaio revelado com PBS contendo 0,033 mg/ml de DAB (Sigma) e 5 

µl/ml de H2O2.  A reação foi interrompida com adição de água destilada. 

 

 

3.9 ELISA de captura 

 

3.9.1 Padronização 

 

3.9.1.1 Concentrações e combinações da fração enriquecida em IgG e soro 

policlonal anti-Stx 

 

A microplaca MaxiSorpTM foi sensibilizada por 16-18h a uma temperatura de 2 

a 8 ºC com 500, 50 e 5 µg/ml da fração IgG do soro policlonal anti-Stx2 e do soro 

anti-Stx2 nas diluições de 1:100, 1:1.000 e 1:10.000.  Posteriormente, a placa foi 

lavada por 4 vezes com PBST e bloqueada por 1h com BSA 1% em PBS.  Após 

novas lavagens com PBST, o ensaio foi incubado com anticorpo monoclonal anti-

Stx1 nas concentrações de 20, 10 e 2 µg/ml por 40 min a 37 ºC.  Após esta 

incubação e novas lavagens com PBST, a placa foi incubada por 40 min a 37 ºC 

com soro de cabra anti-IgG de camundongo conjugado a peroxidase na diluição de 

1:10.000.  Posteriormente, o ensaio foi revelado com 0,5 mg/ml de OPD (Sigma) 

contendo 0,5 µg/ml de H2O2 e a reação foi interrompida com adição de 50 µL de HCl 

1 N por poço.  A absorbância foi mensurada a 492 nm em leitor de ELISA 

(Labsystems).  Em cada etapa, o volume de solução adicionada foi de 100 µl/poço, 

com exceção da solução de bloqueio que foi de 150 µl/poço. 

 

3.9.1.2 Concentrações e combinações de anticorpos monoclonais anti-Stx 

 

Nas mesmas condições de tempo e temperatura do ensaio do item 4.9.1.1, a 

microplaca foi sensibilizada com 50 e 5 µg/ml da fração IgG do soro policlonal anti-

Stx2 e do soro anti-Stx2 nas diluições de 1:1.000 e 1:10.000.  Posteriormente, a 

placa foi incubada com o sobrenadante dos isolados bacterianos por 1h a 37ºC e  

acrescido de anticorpo monoclonal anti-Stx1 nas concentrações de 2 e 10 µg/ml.  
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Após incubação e novas lavagens, a placa foi incubada com soro de cabra anti-IgG 

de camundongo conjugado a peroxidase na diluição de 1:10.000 e tratado nas 

mesmas condições de revelação do item 4.9.1.1.  

Para padronização do ELISA foram utilizados na captura do ensaio os 

anticorpos monoclonais anti-Stx1 e anti-Stx2 nas concentrações de 20, 10, 5 ou 2,5 

µg/ml.  Também foram testadas as combinações dos anticorpos monoclonais nas 

mesmas concentrações de anti-Stx1, anti-Stx2 ou anti-Stx1 com anti-Stx2. 

 

3.9.1.3 Diluições do soro anti-IgG de camundongo conjugado a peroxidase   

 

O soro de cabra anti-IgG de camundongo conjugado a peroxidase (Zymed) foi 

testado nas diluições de 1:5.000 e 1:10.000.  Como controle positivo foi utilizado o 

isolado O55 (Tabela 1) e como controle negativo, um isolado não-STEC. 

 

3.9.1.4 Diferentes microplacas de ELISA 

  

Duas microplacas diferentes de ELISA foram testadas: MaxiSorpTM e 

PolySorpTM (NUNC).  Para isso, o isolado O55 (Tabela 1) foi utilizado como controle 

positivo e um isolado não-STEC, como controle negativo. 

A partir de um mesmo cultivo foram separadas duas alíquotas do 

sobrenadante: um deles para o ensaio de ELISA com a amostra fresca e outro para 

o ensaio com a amostra congelada.  

 

3.9.1.5 Sobrenadantes bacterianos 

 

O sobrenadante dos isolados bacterianos cultivados em caldo EC (ROCHA; 

PIAZZA, 2007 – artigo em anexo) foram testados logo após o cultivo ou após 

armazenamento de sete dias a –20 oC.  Como controle positivo foi utilizado o isolado 

O55 (Tabela 1) e como controle negativo, um isolado não-STEC.  

 

3.9.2 Desenvolvimento do ensaio 

 

Microplacas para ELISA (MaxiSorpTM, NUNC) foram sensibilizadas por 16 a 

18h a temperatura de 2 a 8 ºC com uma solução equimolar de 250 µg/ml de cada 
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uma das frações enriquecidas em IgG dos soros policlonais anti-Stx1 e anti-Stx2.  

Após 4 lavagens consecutivas com PBST, as placas foram bloqueadas com BSA 1% 

em PBS por 1h a temperatura ambiente.  Após incubação, as placas foram lavadas 

conforme descrito acima e incubadas por 1h a 37 ºC com o sobrenadante da 

bactéria cultivada em meio EC (ROCHA; PIAZZA, 2007).  Novamente, as placas de 

ELISA foram lavadas com PBST e incubadas com uma solução contendo 2,5 µg/ml 

do anticorpo monoclonal anti-Stx1 em BSA 1% por 40 min a 37 ºC.  Depois da 

lavagem, foi acrescentado soro de cabra anti-IgG de camundongo conjugado a 

peroxidase diluído 1:5.000 e incubado por mais 40 min a 37 ºC.  O ensaio foi 

revelado com 0,5 mg/ml de OPD (Sigma) contendo 0,5 µg/ml de H2O2 e a reação foi 

interrompida com adição de 50 µL de HCl 1 N por poço.  A absorbância foi 

mensurada a 492 nm em leitor de ELISA (Labsystems).  Em cada etapa, o volume 

de solução adicionada foi de 100 µl/poço, com exceção da solução de bloqueio que 

foi de 150 µl/poço. 

 

 

3.10.Validação do ensaio 

 

3.10.1 Cálculos de sensibilidade, especificidade e eficiência  

 

A sensibilidade (Se) e especificidade (Esp) e eficiência (Ef) dos ensaios 

imunossorológicos foram calculadas de acordo com Crowther (2001) utilizando as 

seguintes fórmulas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se =  
no de isolados verdadeiramente positivos (VP) +

no de isolados falsos negativos (FN) 

no de isolados verdadeiramente positivos (VP)

Esp = 
no de isolados verdadeiramente negativos (VN) +

no de isolados falsos positivos (FP) 

no de isolados verdadeiramente negativos (VN) 
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Ef = [(VP + VN)/(VP + FP + VN + FN)] X 100 

 

Para estes cálculos considerou-se como isolados verdadeiramente positivos 

aqueles que foram citotóxicos nos ensaios de citotoxicidade em células Vero.  

 

3.10.2 Análise estatística 

 

Os valores das densidades óticas obtidos pelos ensaios de ELISA foram 

analisadas pela média e erro padrão da média utilizando GraphPad Prism 3.0.  As 

correlações entre os dados foram feitas utilizando o teste t de Student. 

 

 

3.11 Ensaio padrão de citotoxicidade em células Vero 

 

A atividade citotóxica das toxinas Stx1 e Stx2 produzida pelos 49 isolados de 

STEC (Tabela1) foi verificada através de ensaios com células Vero após 72h de 

interação das toxinas com as células (KONOWALCHUCK, et al., 1977).  Após a 

formação da camada de confluência das células Vero em placas de 24 poços, o 

meio de cultura celular foi trocado pelo meio de teste (meio 199 suplementado com 

2% de soro fetal bovino e 125 µg/ml de gentamicina) (BEUTIN et al., 1998).  Foram 

adicionados 900 µL do meio 199 e 100 µL do sobrenadante bacteriano em cada 

poço.  Nestas condições, efeitos morfológicos nas células Vero foram observados 

após 24h, 48h e 72h de incubação a 37 ºC em 5% de CO2, em microscópio invertido.  

O resultado foi considerado negativo quando não houve alteração morfológica na 

monocamada celular; e positivo, quando as células apresentavam arredondadas e 

desprendidas da placa de cultura, ou seja, a morte celular.  Quando a atividade 

citotóxica foi pouco evidente ou duvidosa, o ensaio foi repetido. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Definição do meio de cultivo em relação a curva de crescimento e 

expressão das toxinas de Shiga   

 

4.1.1 Crescimento bacteriano e meio de cultura 

 

Quando os isolados que expressam Stx1 (Figura 1 A) ou Stx2 (Figura 1 B) 

foram cultivados em BHI, Evans, LB, Penassay, Syncase e TSB, as densidades 

óticas obtidas a 588 nm foram similares e dependentes do tempo, exceto quando 

cultivados em BPW.  A curva de crescimento em EC obteve uma longa fase lag, mas 

os valores de DO foram incomparavelmente mais altos do que nos outros meios 

(Figura 1 A e 1 B). 

 

0 2 4 6 8
0.0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

1.8

Tempo (h)

D
O

 (
5

88
 n

m
)

0 2 4 6 8
0.0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

1.8

Tempo (h)

D
O

 (
58

8
 n

m
)

 

Figura 1 – Curva de crescimento dos isolados de E.coli  597 (Stx1) (A) e 53B (Stx2) (B) em diferentes 
meios de cultura. Os meios de cultivo foram BHI (       ), EC (       ), Evans (      ), LB (      ), 
Penassay (      ), BPW (       ), Syncase (       ) e TSB (       ). 

 

 

4.1.2 Produção das toxinas de Shiga 

 

A produção da toxina foi detectada em todos os meios empregados nos 

isolados que expressam Stx1 e Stx2, porém com algumas diferenças.  A produção 

de Stx1, secretada no meio, foi detectada no sobrenadante entre 1,5 e 8h, 

alcançando o pico de produção em 4,5h, quando o isolado foi cultivado em caldo 

EC.  Em meio syncase, Stx1 foi observado no sobrenadante em 1,5h, alcançando 

um nível máximo em 4h, que foi mantido até a fase estacionária.  Em meio Evans, 

A B 
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Stx1 foi detectado entre 1,5h e a fase estacionária.  Níveis de Stx1 em LB e BPW 

foram maiores na fase estacionária do que na fase log de crescimento.  O maior 

nível de produção de BHI, Penassay e TSB foram em 6h, 7h e 4,5h, respectivamente 

(Figura 2).  As densidades óticas referentes aos níveis de produção de Stx1 no 

sedimento tratado com polimixina foi inferior aos níveis de toxina encontradas no 

sobrenadante em todos os meios testados (Figura 2).  O maior nível de expressão 

de Stx1 foi observada no meio syncase em 4,5h de cultivo (DO=1,410), seguido de 

caldo EC em 4 e 4,5h de cultivo (DO=1,360 e 1,364, respectivamente) (Figura 2). 
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Figura 2 – Crescimento e expressão do isolado 597 (Stx1) em diferentes meios de cultura.  O crescimento foi 
determinado por DO a 588 nm (      ). A expressão de Stx1 no sobrenadante (      ) e no 
sedimento tratado com polimixina  (        ) foi determinada por ELISA a 492 nm. 
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A detecção precoce de Stx2 no sobrenadante foi detectada quando o isolado 

53B foi cultivado em EC, syncase e penassay (1,5h), e LB, BPW (2h).  A produção 

de Stx2 no sobrenadante alcançou o nível máximo em 2h em syncase, 3,5h em BHI, 

5h em TSB e 7h em EC, Evans, LB, Penassay e BPW.  A produção de Stx2 em 

sedimento tratado com polimixina iniciou em 1h de cultivo, alcançando os níveis 

máximos em BHI e TSB em 1h, Evans em 2,5h, LB em 1,5h, Penassay em 1h, BPW 

em 2h, EC em 4h e syncase em 4,5h (Figura 3).  Dentre todos os meios testados, o 

maior nível de expressão de Stx2 foi observado quando a bactéria foi cultivada em 

meio Evans, na fração de sedimento em 2,5h (DO=1,242), seguido de meio EC, na 

fração de sobrenadante em 7h e 3,5h (DO=1,218 e 1,095, respectivamente). 
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Figura 3 – Crescimento e expressão do isolado 53B (Stx2) em diferentes meios de cultura.  O 
crescimento foi determinado por DO a 588 nm (    ). A expressão de Stx2 no 
sobrenadante (      ) e no sedimento tratado com polimixina  (      ) foi determinada por 
ELISA a 492 nm. 
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A expressão das toxinas Stx detectada por ELISA a 492 nm foi confirmada 

com os resultados visualizados por immuno-dot (Figura 4).  Por meio deste ensaio 

foi possível observar pontos mais escuros após 4h de cultivo bacteriano em caldo 

EC.  Isso aconteceu tanto para o isolado 597 (Stx1), quanto para o isolado 53B 

(Stx2) (Figura 4). 

 

 

                      

           

         

 

 

Figura 4 – Ensaio de immuno-dot do isolado 597 (Stx1) (A) e 53B (Stx2) (B) em diferentes tempos e 
meios. 100 µl de sobrenadante bacteriano foram aplicados em membrana de 
nitrocelulose, incubados com soro de coelho anti-Stx1 (A) ou anti-Stx2 (B) e soro de cabra 
anti-IgG de coelho conjugado a peroxidase. Como solução cromógena foi utilizada DAB 
com adição de H2O2.  
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Como o interesse era empregar uma condição em comum que permitisse a 

melhor expressão de ambas as toxinas e, tendo em vista a similaridade dos 

resultados quando isolados Stx1 e Stx2 foram cultivados em caldo EC, decidiu-se 

optar por este meio para seqüência dos ensaios.  Em um novo ensaio proposto, o 

caldo EC foi acrescido de antibiótico.  Nestas condições, o crescimento bacteriano 

na presença de ciprofloxacina foi significantemente mais baixo (Figura 5 A e C) do 

que na ausência do antibiótico (Figura 5 B e D).  O nível de Stx1 foi maior no 

sobrenadante que no sedimento, e o maior nível de produção foi por volta das 4h do 

crescimento bacteriano (Figura 5 A).  Não houve diferença na expressão da toxina 

no sobrenadante, independente da ausência ou presença de antibiótico (Figura 5 B). 

No sedimento, o pico de produção foi 2,5h na presença de ciprofloxacina e 7h na 

ausência do antibiótico (Figura 5 A e B). 

Stx2 foi detectada no sobrenadante de 30 min até 8h do cultivo na presença de 

ciprofloxacina (Figura 5 C) embora na ausência do antibiótico, a produção da toxina 

foi entre 1-2,5h e 5-8h (Figura 5 D).  A síntese de Stx2 no sedimento, na presença 

de antibiótico, ocorreu entre 1 e 3,5h (Figura 5 C), e na ausência de ciprofloxacina, 

ocorreu entre 30 min e 8h (Figura 5 D).  Uma notável redução na produção de Stx2 

foi observada na fração de sobrenadante sem ciprofoxacina (Figura 5 D), porém 

esse mesmo fenômeno não foi observado na mesma fração com a presença de 

antibiótico (Figura 5 C). 
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Figura 5 – Crescimento e expressão dos isolados 597(Stx1) (A e B) e 53B (Stx2) (C e D) em 

presença (A e C) ou ausência (B e D) de ciprofloxacina.  O crescimento foi determinado 
por leitura da DO a 588 nm (      ), expressão de Stx no sobrenadante (      ) e sedimento 
tratado com polimixina (       ) foi medida por ELISA a 492 nm. 

 

 

Estes resultados nos levaram a caracterizar a expressão de Stx após 4h de 

crescimento em caldo E. coli (EC) na presença ou ausência de ciprofloxacina.  Para 

confirmação, uma nova avaliação foi feita em 19 isolados de STEC (Tabela 2) no 

sobrenadante e no sedimento tratado com polimixina empregando soro policlonal 

anti-Stx2.  Independente do fato dos isolados serem produtores de Stx1 ou Stx2, a 

melhor expressão em ambos foi observada no sobrenadante em presença de 

ciprofloxacina.  Nestas condições, a taxa de densidade ótica variou entre 0,781 a 

1,784 (Figura 6).  Quando os isolados foram cultivados na ausência de 

ciprofloxacina, a expressão da toxina no sobrenadante variou entre 0,082 e 1,856 

(Figura 6).  No sedimento, ao contrário, ocorreu maior dispersão de valores de DO 

quando os isolados foram cultivados na presença de antibiótico.  O uso de 

novobiocina não apresentou diferença estatística quando comparada com 

ciprofloxacina por teste t de Student (P=0,74) (Figura 6). 
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Figura 6 – Gráfico de dispersão representando a expressão de Stx em 19 isolados STEC cultivados 

em meio EC na presença e ausência de ciprofloxacina ou novobiocina. A expressão de 
Stx foi mensurada a 492 nm em meio EC com ciprofloxacina nas frações de (   ) 
sedimento tratado com polimixina e (     ) sobrenadante ou em meio EC com novobiocina 
nas frações de (    ) sedimento tratado com polimixina e (     ) sobrenadante ou em meio 
EC sem antibiótico nas frações de (   ) sedimento tratado com polimixina e (   ) 
sobrenadante. 

 

 

 

4.2 Resposta imune de camundongos 

 

Na titulação do soro anti-Stx1 foram observados valores superiores a uma DO 

até a diluição de 1:3.200 (Figura 7 A); e para o soro anti-Stx2 estes valores foram 

observados até diluição de 1:1.600 (Figura 7 B).  Os soros pré-imunes dos 

camundongos não mostraram a presença de anticorpos anti-Stx1 e anti-Stx2 (Figura 

7 A e B).   
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Figura 7 – Titulação dos soros de camundongos imunizados com os toxóides Stx1 (A) e Stx2 (B). 

Placas de ELISA sensibilizadas com 1 µg/ml das toxinas Stx1 e Stx2 e incubadas com os 
soros pré-imunes (azul), e após imunização (vermelho) em diferentes diluições, seguido 
de incubação com soro de cabra anti-IgG de camundongo conjugado a peroxidase 
(1:10.000). Como solução cromógena foi utilizado OPD com adição de H2O2 e a leitura foi 
realizada a 492 nm em leitor de ELISA (Labsystems). 

 

 

4.3  Hibridomas  

 

As fusões para obtenção dos hibridomas resultaram em: 

A 

B 
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- 232 hibridomas anti-Stx1, nos quais, apenas: 7 apresentaram DO acima de 

1.0: B7 da primeira placa, E2, D5, E6 da terceira placa e D3, D11 e H3 da quarta 

placa de fusão.  Outros 6 hibridomas apresentaram DO entre 0.9 - 0.5; e o restante 

com DO abaixo de 0,5.  

- 39 hibridomas anti-Stx2, nos quais, dois hibridomas apresentaram DO acima 

de 1.0: A11 e D7 da primeira placa de fusão. O hibridoma E8 da segunda placa de 

fusão apresentou DO 0,968 e o F11 apresentou DO 0,766.  O restante apresentou 

DO abaixo de 0.3.  

 Os hibridomas positivos foram transferidos para uma placa de 24 poços para 

posteriores testes. 

 

 

4.4 Sub-clonagem e classificação dos hibridomas anti-Stx1 e anti-Stx2 

 

4.4.1 Hibridomas anti-Stx1 

 

Os clones positivos por ELISA foram transferidos para a placa de 24 poços.  

Para selecionar quais hibridomas seriam submetidos à primeira diluição limite para 

obtenção do que chama-se de K1, os hibridomas B7,  E5 e F5, referentes a primeira 

placa de fusão (K0), os hibridomas F2 e C12, referentes a segunda placa de fusão 

(K0), os hibridomas D5, E2, F1, E6, H3 e A12, referentes a terceira placa de fusão 

(K0) e os hibridomas D3, D11, A3, D9 e E3,  referentes a quarta placa de fusão (K0) 

foram testados quanto a sua estabilidade e a qual isotipo pertenciam.  Foi observado 

grande mistura de isotipos IgG, e sub-classes IgA, IgM, porém com uma 

predominância de IgG1.  Para diluição limite foi escolhido o hibridoma E2 por 

apresentar menor número de isotipos de IgG, o que reduziria o número de 

clonagens para obtenção de um hibridoma que secretasse somente um subtipo IgG.  

Após diluição limite de E2, os clones K1 positivos para Stx1 foram novamente 

testados quanto aos seus isotipos.  Por meio deste procedimento foram realizadas 

duas diluições limite, porém, não obteve-se o hibridoma secretor somente de um 

isotipo IgG, ou seja, ainda há um grupo heterogêneo de anticorpos secretados.  

Porém, o hibridoma K2 mostrou-se predominantemente produtor de IgG1. 
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4.4.2 Hibridomas anti-Stx2 

 

Quatro hibridomas positivos resultantes da fusão entre as células 

mielomatosas e as células dos linfonodos poplíteos dos camundongos imunizados 

com Stx2 foram transferidos para placa de 24 poços.  Para selecionar quais 

hibridomas seriam submetidos à primeira diluição limite para obtenção de K1, os 

hibridomas A11 e D7 referentes a primeira placa de fusão (K0) e os hibridomas E8 e 

F11, referentes a segunda placa de fusão (K0), foram testados quanto a sua 

estabilidade e a qual isotipo pertenciam.   

Foi escolhido o hibridoma E8 (K0) para a diluição limite, obtendo-se assim o 

K1.  Desta mesma forma foram realizadas sete diluições limite, com o objetivo de 

isolar um clone que respondesse a somente um subtipo de IgG.  Comparando-se a 

evolução da 1ª até a 7ª diluição limite, houve uma considerável redução na resposta 

a IgA e IgM, enquanto que a resposta a produção do subtipo IgG1 manteve-se 

relativamente estável.  Da mesma forma que o hibridoma anti-Stx1, não foi obtido 

um hibridoma secretor somente de um isotipo IgG, apesar disso, o hibridoma anti-

Stx2 foi caracterizado por produzir predominantemente IgG1. 

 

 

4.5  Purificação dos anticorpos 

 

4.5.1 Obtenção da fração IgG do soro policlonal  

  

Após diálise e filtração das frações IgG do soro policlonal de coelho anti-Stx1 

e anti-Stx2, a dosagem protéica foi estimada em 14,78 mg/ml para fração anti-Stx1 e 

7,04 mg/ml para fração anti-Stx2. 

 

4.5.2 Obtenção dos anticorpos monoclonais  

 

No processo de cromatografia empregado, foi possível o isolamento da IgG 

presente no sobrenadante dos hibridomas.  Após diálise em água destilada, a 

dosagem protéica foi estimada em 0,64 mg/ml com rendimento de aproximadamente 

1,8 mg em 300 ml de sobrenadante do cultivo celular para IgG anti-Stx1 e 0,46 

mg/ml com rendimento de aproximadamente 1,2 mg para IgG anti-Stx2 em um 
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mesmo volume de sobrenadante. 

O grau de purificação dos anticorpos produzidos pelos hibridomas verificados 

por SDS-PAGE mostraram a IgG de ambos os hibridomas, nas condições não-

redutoras, um polipeptídeo de massa molecular relativa de 150 kDa (Figura 8 A e C) 

e redutoras (acrescidos de 2-mercaptoetanol), verificando nesta última, as frações 

das cadeias leves e pesadas dos anticorpos com massa molecular relativa de 50 e 

25 kDa, respectivamente (Figura 8 B e D). 

 

 

 

Figura 8 – Gel de poliacrilamida a 12%. IgG anti-Stx1 (A e B) e anti-Stx2 (C e D) purificadas em 
coluna de proteína A-Sepharose foram submetidas a eletroforese em condições não-
redutoras (A e C) e redutoras (B e D) e visualizadas por coloração com Coomassie blue.  

 

 

 

4.6  Caracterização dos anticorpos 

 

4.6.1 Anticorpos policlonais 

 

O limite de detecção obtido para o soro policlonal anti-Stx1 foi de 19 ng da toxina 

Stx1 e para o soro policlonal anti-Stx2 foi de 0,3 ng da toxina Stx2 (Figura 9). 
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Figura 9 – Curvas de titulação de Stx1 (A) e Stx2 (B) de 50 µg/ml a 5,4 pg/ml. O ensaio foi realizado 

utilizando soro policlonal de coelho diluído 1:50 seguido de incubação com soro de cabra 
anti-IgG de coelho conjugado a peroxidase (1:10.000).Como solução cromógena foi 
utilizado OPD (Sigma) com adição de H2O2 e a leitura realizada a 492 nm em leitor de 
ELISA (Labsystems). 

 

 

 

4.6.2 Anticorpos monoclonais 

 

4.6.2.1 Constante de afinidade 

  

Na primeira etapa, definiu-se por ELISA a concentração do anticorpo anti-Stx1 

em 0,06 µg/ml e do anti-Stx2 em 0,05 µg/ml, os quais representaram a metade  do 

valor da DO correspondente a saturação do anticorpo (Figura 10 A e C).  Estas 

concentrações fixas foram utilizadas na segunda etapa, com diferentes 

concentrações do Stx correspondente.  Estes, empregados na terceira etapa, 

resultaram na definição de que 0,01 µg/ml de Stx1 e 20 µg/ml de Stx2 

corresponderam a 50% de inibição dos anticorpos da etapa 2 livres (Figura 10 B e 

D). 
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Figura 10 – Ensaio de ELISA de afinidade dos hibridomas anti-Stx1 ou anti-Stx2.  Em A e C foram 

definidas as concentrações de anticorpo anti-Stx1 e anti-Stx2, respectivamente; em B e 
D foram definidas as concentrações de Stx1 e Stx2, respectivamente. Placas de ELISA 
sensibilizadas com 1 µg/ml da toxina Stx1 (A e B) ou Stx2 (C e D) incubadas com 
diferentes concentrações de IgG dos hibridomas anti-Stx1 (A) ou anti-Stx2 (C), e IgG 
anti-Stx1 com Stx1 (B) ou anti-Stx2 com Stx2 (D) correspondentes a etapa 2, seguidas 
da incubação com soro de cabra anti-IgG de camundongo conjugado a peroxidase 
(1:10.000).  Como solução cromógena foi utilizado OPD (Sigma) com adição de H2O2 e 
a leitura foi realizada a 492 nm em leitor de ELISA (Labsystems).  

 

 

 

As constantes de afinidade calculadas resultaram em 3,4 x 10-10 M para os 

anticorpos anti-Stx1 e 1,2 x 10-7 M para os anticorpos anti-Stx2.  

 

4.6.2.2 Reatividade por Immunoblotting 

  

O anticorpo anti-Stx1 reconheceu por immunoblotting somente a subunidade 

A tanto para Stx1 como para Stx2 (Figura 11 A e B).  Por outro lado, a reatividade do 

anticorpo anti-Stx2 reconheceu as subunidades A e B das duas toxinas (Figura 11 C 

e D). 
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Figura 11 – Membranas de nitrocelulose contendo frações protéicas das toxinas Stx1 (B e D) e Stx2 
(A e C) incubadas com a fração IgG dos hibridomas anti-Stx1 (A e B) ou anti-Stx2 (C e 
D) seguido da incubação com soro de cabra anti-IgG de camundongo conjugado a 
peroxidase (1:2.000).  Como solução reveladora foi utilizado DAB (Sigma) com adição de 
H2O2.  

 

 

 

4.7 Padronização de testes para o diagnóstico 

 

4.7.1 Definição da concentração anticorpo policlonal x anticorpo monoclonal 

 

Para definir qual a concentração em que o anticorpo monoclonal não 

apresenta reatividade cruzada com o anticorpo policlonal, foi realizado o ELISA na 

ausência do antígeno.   

 Os melhores resultados, nos quais os anticorpos não apresentaram 

reatividade cruzada, foram obtidos quando utilizadas no ensaio as concentrações de 

2,5 µg/ml do anticorpo monoclonal em todas as concentrações da fração IgG do soro 

policlonal e nas concentrações de 10 µg/ml do anticorpo monoclonal em todas as 

diluições do soro policlonal (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Reatividade cruzada obtida por ELISA dos anticorpos anti-Stx  
 

Anticorpo monoclonal anti-Stx1 (µµµµg/ml) Soro policlonal anti-Stx2  
20  10  2,5  

500 0,257 0,139 0,042 
50 0,324 0,162 0,049 

Fração IgG 
(µµµµg/ml) 

5 0,337 0,183 0,053 
1:100 0,079 0,039 0,009 

1:1.000 0,115 0,053 0,019 
Soro 

(diluição) 
1:10.000 0,128 0,059 0,007 

 

NOTA: Os valores estão representados em densidade ótica  

 

 

Após este ensaio, isolados produtores e não produtores de Stx foram testados 

aplicando as concentrações encontradas no ensaio anterior.  Para isso, foram 

utilizados isolados: 4, 67, 1132, 1189, 3003 e O55 (Tabela 1) e 6 isolados de E. coli 

não diarreiogênicas.  

 O ensaio mostrou a maior diferença na reatividade entre os isolados 

produtores e não produtores da toxina, quando a fração IgG do soro policlonal anti-

Stx2 foi utilizada na concentração de 50 µg/ml e o IgG1 anti-Stx1 na concentração 

de 2,5 µg/ml.  

 Apesar de observadas diferenças entre isolados produtores e não produtores, 

novos testes utilizando anticorpos policlonais anti-Stx1 e anti-Stx2 e monoclonais 

anti-Stx1 e anti-Stx2 na ausência do sobrenadante bacteriano mostraram que as 

concentrações de 250 µg/ml da fração IgG do soro policlonal anti-Stx1 e anti-Stx2 e 

2,5 µg/ml do IgG1 anti-Stx1 e anti-Stx2 apresentaram melhores resultados para 

utilização em ensaios posteriores. 

Após definição da concentração dos soros policlonais anti-Stx1 juntamente 

com anti-Stx2 e dos anticorpos monoclonais IgG1 anti-Stx1 e anti-Stx2, foram 

realizados ensaios utilizando diferentes combinações de anticorpos monoclonais, já 

que as variações das densidades ópticas observadas estavam relacionadas 

diretamente com os anticorpos monoclonais. 

Utilizando-se sete isolados produtores e sete não produtores de Stx observou-

se que a utilização de anticorpo monoclonal anti-Stx1 apresentou menor reatividade 

com os controles negativos e eficiência de resposta com os controles positivos. 

Neste caso, a análise estatística mostrou que ouve diferença significativa entre os 
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produtores e não produtores de Stx (P< 0,05), ao contrário do anticorpo monoclonal 

anti-Stx2 que não apresentou esta diferença (P> 0,05).  

 

4.7.2..Definição do tipo de microplaca 

 

Os valores de densidade ótica foram maiores em placa MaxisorpTM que em 

placa PolySorpTM (Tabela 4). 

 

 

Tabela 4 – Resultado do ELISA em diferentes microplacas 
 

 
NOTA: Os valores estão representados em densidade ótica  
 

 

 O soro de cabra anti-camundongo foi testado nas diluições de 1:5.000 e 

1:10.000 em solução contendo 1% de BSA.  Os resultados foram semelhantes, 

porém, a diluição de 1:5.000 foi adotada para os ensaios posteriores por apresentar 

maior diferença entre o controle positivo e o negativo em relação a diluição de 

1:10.000 (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

Microplaca Isolado Controle 
MaxiSorpTM PolySorpTM 

O55 Positivo 0,865 0,587 
255 Negativo 0,169 0,093 

Caldo EC Negativo 0,166 0,155 
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Figura 12 – Dados resultantes do ELISA de Captura. Placa de ELISA sensibilizada com a fração IgG 

dos soros policlonais anti-Stx1 e anti-Stx2 (250 µg/ml) e incubados com o sobrenadante 
do isolado bacteriano produtor (vermelho) e isolado não produtores (azul) da toxina de 
Shiga, capturados com anticorpo monoclonal anti-Stx1 (2,5 µg/ml) e incubados com soro 
de cabra anti-IgG de camundongo conjugado a peroxidase (A) 1:5.000 e (B) 1:10.000. 
Como solução cromógena foi utilizado OPD (Sigma) e H2O2 e leitura realizada a 492 nm 
em leitor de ELISA (Labsystems).  As barras representam o erro padrão da média de 
dois experimentos independentes realizados em duplicatas. 

 

 

 Com relação ao ensaio dos sobrenadantes frescos e congelados, observamos 

que não houve diferença significativa na preservação das toxinas entre o 

sobrenadante nos dois processos mencionados (Figura 13).  
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Figura 13 – Dados resultantes do ELISA de Captura. Placa de ELISA sensibilizada com a fração IgG 
dos soros policlonais anti-Stx1 e anti-Stx2 (250 µg/ml) e incubada com o sobrenadante 
do isolado bacteriano produtor (vermelho) e isolado não produtor (azul) da toxina de 
Shiga nas condições de fresco e congelado. As toxinas foram capturadas com anticorpo 
monoclonal anti-Stx1 (2,5 µg/ml) e incubadas com soro de cabra anti-IgG de 
camundongo conjugado a peroxidase (1:5.000).  Como solução cromógena foi utilizada 
OPD (Sigma) e H2O2 e leitura realizado a 492 nm em leitor de ELISA (Labsystems).  As 
barras representam o erro padrão da média de dois experimentos independentes 
realizados em duplicatas. 

 

A B 
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19,3%

80,7%

4.8 Aplicação do ELISA de captura em isolados bacterianos e comparação com 

o ensaio padrão para definição de STEC 

 

A média de corte (cut off) do ELISA de captura foi definida utilizando-se a 

média dos valores das densidades óticas dos isolados não-STEC x 5.  Esse corte foi 

então definido como 0,070 à 492 nm.  Desta maneira, todos os resultados do ELISA 

de captura que apresentaram a DO abaixo de 0,070 foram considerados negativos, 

por outro lado, todos os resultados que apresentaram a DO acima de 0,07 foram 

consideradas positivos. 

Após o ensaio de captura padronizado, este foi utilizado testando-se 149 

isolados, dentre eles, 49 isolados de E. coli que possuem o gene stx e 100 isolados 

não-STEC.  Dentre os isolados de STEC que possuem o gene stx, 46 foram 

considerados verdadeiramente positivos pelo ensaio padrão de citotoxicidade em 

célula Vero.  Os isolados 53B, 5 e 94 não foram positivos para o ensaio de célula 

Vero, portanto, não foram incluídos nos cálculos de sensibilidade e eficiência (Tabela 

5). 

Observou-se que 35 (80,7%) isolados bacterianos produtores de Stx foram 

reconhecidos por ELISA como STEC e 11 (19,3%) isolados bacterianos produtores 

de Stx não foram reconhecidos como STEC (Figura 14). 

 

 
 
 

  

 

 

Figura 14 – Resultado em porcentagem do ELISA de captura dos isolados produtores de Stx. Em 
azul, os isolados de STEC produtores de Stx que foram positivos por ELISA e em 
amarelo, os isolados produtores de Stx que não foram positivos para o ensaio de ELISA. 

 

 

O ELISA de captura não foi capaz de reconhecer os isolados 1132, 1189, 1, 

2, 20, 41, 59, 79, 82, 96 e O3, porém estes isolados foram positivos no ensaio de 

célula Vero (Tabela 5).  Após o ELISA de captura padronizado e sua aplicação nos 

149 isolados, calculou-se a acurácia do diagnóstico; obtendo-se uma sensibilidade 

de 80,7 %, especificidade de 100% e eficiência de 93%. 
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Tabela 5 - Comparação do ELISA de captura e ensaio de citotoxicidade em célula Vero 
 

Isolado Presença do gene ELISA de captura Citotoxicidade em 
célula Vero 

1 stx2 - + 
2 stx2 - + 
4 stx1/stx2 + + 
5 stx1 - - 
9 stx1/stx2 + + 
11 stx1 + + 
16 stx1 + + 
20 stx1 - + 
23 stx1 + + 
26 stx1 + + 
27 stx1 + + 
41 stx2 - + 
44 stx1/stx2 + + 
45 stx1/stx2 + + 
50 stx2 +     + 
53 stx1/stx2 + + 

53B stx2 - - 
55 stx1/stx2 + + 

57B stx1 + + 
59 stx2 - + 

59B stx1 + + 
60 stx1 + + 
61 stx1 + + 
62 stx1 + + 
64 stx1 + + 
66 stx1/stx2 + + 
67 stx1 + + 
79 stx2 - + 
81 stx1/stx2 + + 
82 stx2 - + 

82B stx1 + + 
94 stx2 - - 
96 stx2 - + 

597 stx1 + + 
1132 stx2 - + 
1189 stx2 - + 
3003 stx1/stx2 + + 
4123 stx1 + + 

3299-85 stx1 + + 
46240 stx1 + + 

3104-88 stx1/stx2 + + 
3077-88 stx1 + + 
C7-88 stx1 + + 

O1 stx1 + + 
O17 stx1 + + 
O3 stx2 - + 
O22 stx2 + + 
O55 stx1/stx2 + + 
O36 stx1/stx2 + + 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

Dentre as categorias de E. coli diarreiogênica, isolados de E. coli produtores 

da toxina de Shiga (STEC) estão relacionados a um largo espectro de doenças 

humanas, desde diarréias leves até doenças severas como colite hemorrágica e 

síndrome hemolítica urêmica, causadas por essas potentes toxinas.  A relevância 

clínica e epidemiológica das STEC tem levado há vários estudos sobre mecanismos 

de patogenicidade, diagnóstico, tratamento e prevenção.  

Uma das preocupações epidemiológicas é a possível disseminação de STEC 

em nosso país.  Esta disseminação pode ser favorecida pela presença do grande 

rebanho bovino, aliada ao fato dos ruminantes constituírem-se em principais 

reservatórios dessas bactérias.  Estudos mostram que a presença de STEC em 

nosso rebanho bovino varia de 12 a 95%, dependendo da região estudada 

(CERQUEIRA et al., 1999; LEOMIL et al., 2003; MOREIRA et al., 2003; IRINO et al., 

2005; FARAH et al., 2007; TIMM et al., 2007).  

Nos últimos anos, um grande número de métodos imunossorológicos para 

detecção de Stx foi desenvolvido, entre eles: ELISA, colony immunoblot e 

aglutinação passiva em látex, para identificação e confirmação de isolados de 

amostras clínicas (STROCKBINE et al., 1998) e de alimentos (VERNOZY-ROZAND, 

1998; BÔER; HEUVELINK, 2001).  Este crescente número de diferentes métodos 

comercialmente disponíveis para detecção de Stx dificulta a escolha para o 

diagnóstico laboratorial, pois nem todos foram avaliados quanto a sua sensibilidade 

em laboratórios independentes (BETTELHEIM; BEUTIN, 2003).  Além disso, estes 

testes não são utilizados na rotina laboratorial dos países em desenvolvimento 

porque são extremamente caros (STROCKBINE et al., 1998). 

Neste contexto, surgiram os objetivos desse trabalho que foi a padronização e 

o desenvolvimento de ELISA de captura, utilizando anticorpos policlonais e 

monoclonais contra as toxinas de Shiga.  

Para isso, primeiramente verificamos que em geral, existia um senso comum 

de que o nível de expressão de toxinas era dependente do meio em que a bactéria 

era cultivada.  Em 1982, O’Brien et al. descreveram três categorias de E. coli 

produtora da toxina de Shiga compreendendo: baixa, moderada e alta produção da 

toxina.  Desde esta descrição, diferentes meios para cultivo ou para enriquecimento 
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foram empregados em diagnóstico de STEC com o objetivo de detectar diferentes 

níveis de Stx.  Contudo, os dados disponíveis em relação ao meio mais adequado 

eram divergentes.  Vimont et al. (2006) revisaram a literatura citada sobre protocolos 

de enriquecimento para detecção de STEC em diferentes matrizes e concluíram que 

o meio Trypticase Soy Broth (TSB) era o meio de enriquecimento mais 

freqüentemente utilizado (39,3%), seguido do meio E. coli (25,3%) e bacto-água 

peptona (BPW) (15,6%).  De acordo com estes autores existiam poucos estudos 

comparando a eficácia de protocolos de enriquecimento, além disso, os resultados 

foram divergentes dependendo do grupo de pesquisa (VIMONT et al., 2006).  

Como não existia na literatura um trabalho comparando os meios de cultivo 

para a expressão das toxinas de Shiga sob as mesmas condições de cultivo, 

decidiu-se definir um método padrão para possível aumento da produção das 

toxinas.  A escolha dos meios foi realizada através de pesquisa bibliográfica dos 

meios utilizados para crescimento de E. coli produtores das toxinas de Shiga 

(KONOWALCHUCK et al., 1978; O’BRIEN et al., 1982; KARMALI et al., 1985; 

DONOHUE-ROLFE et al., 1989; INGRAM et al., 1998; BEUTIN et al., 2002).   

Dentre todos os meios testados, o caldo EC foi o meio em comum que mais 

aumentou a expressão de ambas as toxinas no período entre 3,5 a 4,5h.  Depois de 

eleito o meio mais adequado e revisando a literatura, constatamos que a expressão 

de Stx é aumentada com a adição de antibiótico ao meio de cultivo.  O antibiótico 

mais usado para Stx, segundo Vimont et al. (2006) foi novobiocina, mas, também a 

ciprofloxacina estimula a toxina associada à bactéria (Strauch et al., 2004).  Estas 

informações levaram a novos experimentos, nos quais, isolados de STEC foram 

cultivados em meio EC em presença ou ausência de antibiótico.  Além disso, a 

presença de ambas as toxinas foi pesquisada tanto no sedimento tratado com 

polimixina, quanto no sobrenadante bacteriano.  Constatou-se que a produção de 

Stx1 foi maior na fração do sobrenadante.  A produção de Stx2 ocorreu nas 

primeiras horas de cultivo no sedimento tratado com polimixina, por outro lado, a 

expressão no sobrenadante foi observada posteriormente. 

Embora, o isolado 53B apresentasse um decréscimo na produção de Stx2 no 

sobrenadante em 4 horas de cultivo, quando cultivado na presença de antibiótico 

esse fato não ocorreu.  Além disso, também o isolado 1139 cultivado nas mesmas 

condições em vários tempos, não houve decréscimo na expressão de Stx2 (dados 
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não mostrados).  Estes ensaios confirmatórios sugerem uma interferência 

experimental no primeiro resultado apresentado do isolado 53B. 

Na definição de um protocolo em comum de crescimento para a expressão de 

Stx1 e Stx2, optou-se por escolher a fração do sobrenadante, já que as duas toxinas 

foram produzidas em maior quantidade nesta fração em relação ao sedimento 

tratado com polimixina. 

Conforme constatamos, esta é a primeira vez que uma avaliação para 

expressão de Stx em diferentes meios usando os mesmos parâmetros foi feita.  Uma 

vez que a detecção bem sucedida depende da produção de proteínas em 

quantidades suficientes para detecção (ZHANG et al., 2008), os resultados descritos 

constituem uma importante contribuição para detecção de isolados de STEC, 

mostrando a eficácia de cada meio na variação da expressão destas toxinas e 

permitindo rápido diagnóstico (ROCHA; PIAZZA, 2007). 

No laboratório de Bacteriologia (Instituto Butantan) foram obtidos soros 

policlonais anti-Stx1 e anti-Stx2.  Esses antissoros foram utilizados na padronização 

do colony immunoblot, immuno-dot e ELISA, mas, somente por ELISA uma mistura 

de ambos os soros foi capaz de reconhecer seis isolados de STEC; apesar de 

apresentarem um limite de detecção das toxinas na ordem de nanogramas 

(MENDES-LEDESMA et al., 2008).  Como a maioria dos ensaios de ELISA 

disponíveis comercialmente utiliza anticorpos policlonais e monoclonais para 

detecção de isolados de STEC decidiu-se obter anticorpos monoclonais para 

capturar as toxinas de Shiga.  

A fusão das células mielomatosas de camundongo com as células dos 

linfonodos poplíteos dos camundongos imunizados com as toxinas Stx1 e Stx2 

resultaram em 13 hibridomas anti-Stx1 e quatro hibridomas anti-Stx2.  Alguns 

desses hibridomas produziam predominantemente IgM, outros produziam somente 

IgM e IgA, sub-classes que não são interessantes para os objetivos do presente 

trabalho, já que anticorpos da classe IgM não são boas ferramentas para diagnóstico 

e anticorpos da classe IgA são mais úteis na imunoterapia.  Para a obtenção dos 

anticorpos monoclonais escolheu-se dois hibridomas: um anti-Stx1 e outro anti-Stx2, 

ambos predominantemente pertencentes à subclasse IgG1. 

Tendo-se disponíveis anticorpos policlonais e monoclonais decidiu-se investir 

no ELISA de captura (MENEZES et al., 2006), por ser um método quantitativo e que 

aumenta a sensibilidade.  A padronização deste ensaio envolveu várias etapas.  A 
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primeira etapa foi a definição de qual soro policlonal utilizar na sensibilização das 

microplacas e em qual concentração: anti-Stx1 ou anti-Stx2 ou uma mistura de 

ambos, pois sabia-se que o soro de coelho anti-Stx2 reconhecia por immunoblotting 

ambas as toxinas, Stx1 e Stx2, diferentemente do soro anti-Stx1.  A reatividade 

destes soros com as respectivas toxinas foi idêntica, ambos reconhecendo as duas 

subunidades (MENDES-LEDESMA, 2008).  Após várias combinações definiu-se que 

uma mistura de 250 µg/ml da fração enriquecida em IgG dos soros policlonais anti-

Stx1 e anti-Stx2 apresentaram melhores resultados para utilização no 

desenvolvimento do ELISA. 

A definição do anticorpo monoclonal para captura da reação também foi 

investigada de várias formas, primeiro precisou-se definir uma concentração que não 

apresentasse reatividade cruzada com a fração enriquecida em IgG do anticorpo 

policlonal.  Também foi necessário definir se o anticorpo monoclonal anti-Stx1 ou o 

anti-Stx2 ou uma mistura de ambos seria utilizada, uma vez que, por immunoblotting 

o anticorpo monoclonal IgG1 anti-Stx1 reconheceu somente a subunidade A tanto 

para Stx1 como para Stx2.  Por outro lado, as subunidades A e B das duas toxinas 

foram reconhecidas pelo anticorpo monoclonal IgG1 anti-Stx2.  No entanto, a 

definição entre isolados produtores e não produtores da toxina de Shiga foi 

observada quando na concentração de 2,5 µg/ml do anticorpo monoclonal IgG1 anti-

Stx1 na captura do antígeno, esses resultados mostraram que as variações das 

densidades óticas observadas estavam relacionadas diretamente com as constantes 

de afinidade dos anticorpos monoclonais, definidas como 3,4 x 10-10 M para os 

anticorpos anti-Stx1 e 1,2 x 10-7 M para os anticorpos anti-Stx2. 

Três outros parâmetros foram também estabelecidos nessa padronização: a 

utilização da microplaca MaxisorpTM (NUNC) onde os valores de absorbância foram 

superiores aos observados na microplaca PolysorpTM (NUNC); a diluição de 1:5.000 

do soro de cabra anti-IgG de camundongo conjugado a peroxidase, por apresentar 

maior diferença entre o controle positivo e o negativo; por fim, a utilização de 

sobrenadantes congelados, já que não foi encontrada diferença significativa na 

preservação das toxinas entre o sobrenadante fresco e congelado. 

Após todos os parâmetros definidos, avaliou-se a sensibilidade, 

especificidade e eficiência do ELISA de captura em 149 isolados bacterianos.  

Dentre os 49 isolados que possuem o gene stx, 46 foram positivos e três negativos 

no ensaio padrão de citotoxicidade em células Vero.  Por outro lado, o ELISA de 
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captura reconheceu 35 isolados como positivos e 11 como negativos, dentre aqueles 

46 isolados positivos no ensaio padrão.  Desta forma, ao comparar o ensaio padrão 

com o ELISA de captura, obteve-se uma sensibilidade de 80,7 %, especificidade de 

100% e eficiência de 93%. 

É importante ressaltar que dentre os 11 isolados negativos por ELISA de 

captura e positivos por citotoxicidade em célula Vero, somente um isolado (41) foi 

tão citotóxico quanto o controle.  Por outro lado, 10 isolados apresentaram uma 

citotoxicidade parcial em ensaio de célula Vero.  Essa citotoxicidade parcial se 

traduz como um efeito citotóxico que não se comportou como o padrão citotóxico do 

controle positivo, mas também, não se apresentou como o controle negativo.  

Porém, para fins de resultados, estes isolados foram considerados positivos, já que 

algum efeito celular foi observado.  Este evento pode ser explicado pela hipótese 

desses isolados produzirem baixas concentrações de Stx; por esse motivo, não 

foram reconhecidos pelo ensaio de ELISA e apresentaram ação citotóxica reduzida. 

Tendo em vista estes resultados intrigantes e para certificar se o meio estava 

influenciando a produção de Stx destes isolados, resolveu-se testar novamente os 

11 isolados produtores que foram negativos por ELISA de captura.  Porém, desta 

vez, os isolados foram cultivados em TSB e comparados com estes mesmos 

isolados cultivados em caldo EC com antibiótico.  Neste ensaio comparativo de 

ELISA, resultados interessantes foram observados: justamente o isolado 41 quando 

cultivado em TSB foi positivo e quando cultivado em caldo EC com antibiótico foi 

negativo.  Todavia, os outros dez isolados continuaram negativos, tanto em TSB 

quanto em caldo EC.  Outros isolados de STEC também foram testados e 

apresentaram maior expressão em caldo EC com antibiótico (dados não 

apresentados).  Portanto, com exceção do isolado 41, as STEC tiveram sua 

produção de Stx aumentada quando cultivadas em meio EC com ciprofloxacina, 

confirmando a padronização de cultivo já anteriormente estabelecida. 

Chama-nos atenção a presença do gene stx em três isolados (5, 53B, 94) 

que, aparentemente, não expressam a toxina.  Esses dados demonstram que a 

pesquisa genética por si só não seria suficiente como método único na detecção de 

STEC, pois somente a presença do gene não representa uma significância 

epidemiológica.  Vale a pena ressaltar que a E. coli 53B possui o gene stx2, porém 

foi isolada de criança sem diarréia (BUERIS et al., 2007). 
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Segundo Bettelheim e Beutin (2003), resultados falso-positivos em PCR 

podem ser obtidos se as seqüências alvo estão presentes na amostra, tais como: 

fagos VT (Verotoxigênico) livres ou genes stx defectivos em bactéria, ou ainda, 

quando produtos de amplificação de PCR de seqüências de DNA alternadas são 

formados.  Em um outro trabalho, Beutin (2006) comenta que o PCR detecta 

seqüência de genes, independente da expressão ou não da toxina. 

Para contornar essa não detecção, vários ensaios de PCR-ELISA foram 

desenvolvidos (FACH et al., 2001; GE et al., 2002; PULZ et al., 2003) e podem 

detectar até 14% a mais de isolados comparando com teste de citotoxicidade em 

célula Vero (FACH et al., 2001).  Recentemente um ensaio de Immuno-PCR foi 

desenvolvido com o objetivo de aumentar o sinal de Stx2 que não é detectado pelos 

ensaios imunológicos e de célula Vero (ZHANG et al., 2008).  Este ensaio que se 

baseia no ELISA, combinando anticorpo de captura e amplificação de DNA, foi 

capaz de detectar 10 pg/ml de Stx2 purificado comparado a 1 ng/ml detectável pelo 

Ridascreen, sendo assim 100 vezes mais sensível (ZHANG et al., 2008). 

A partir deste último trabalho surgiram os seguintes questionamentos: será 

que (1) os isolados possuidores do gene stx (não detectados pelo ensaio padrão de 

citotoxicidade em célula Vero e outros ensaios imunológicos como Premier EHEC), 

não estariam expressando a(s) toxina(s), ou (2) os métodos padrões não seriam 

capazes de detectar baixas quantidades de Stx?  Revisando mais uma vez a 

literatura, verificou-se que as duas hipóteses seriam possíveis, dependendo do 

isolado em estudo (BETTELHEIM; BEUTIN, 2003; ZHANG et al., 2008).  De 

qualquer forma, o ensaio de Immuno-PCR não seria aplicável em nosso país, já que 

exige equipamentos e reagentes de altos custos. 

Desta maneira, mais uma vez, observa-se a importância dos testes 

imunossorológicos na detecção de E. coli produtora da toxina de Shiga.  Testes 

como ELISA são aplicáveis em locais onde o acesso a testes como o Immuno-PCR 

seria impossível.  Isto pode ocorrer, desde que o método seja sensível e específico e 

o sinal de toxina, previamente aumentado. 

Em estudos comparativos de ELISA comercial como: Premier-EHEC, 

Ridascreen e Prospect relatam a sensibilidade variando entre 82,4 a 100% e a 

especificidade variando entre 91 a 100%, dependendo da avaliação realizada, onde 

levou-se em conta: o número de isolados positivos e o teste padrão comparativo.  

Kehl et al. (1997) avaliaram o Premier-EHEC em 974 isolados, dos quais, 15 eram 
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positivos por ensaio de célula Vero e obteve uma sensibilidade de 100% e 

especificidade de 99,7%.  Novicki et al. (2000) avaliaram o Premier-EHEC em 488 

isolados, dos quais, 14 eram STEC positivos por ensaio de célula Vero e obteve uma 

sensibilidade de 82,4% e especificidade de 100%. 

Nestas duas avaliações, é possível encontrar dados que revelam ambigüidade 

em relação a sensibilidade do método.  No caso da primeira avaliação, num total de 

15 isolados positivos, 12 eram STEC O157:H7 e somente três eram STEC não-

O157.  Sabemos que na maioria dos kits disponíveis, a sensibilidade para O157 é 

superior a não-O157, alcançando, na maioria dos casos a 100%.  Desta forma, a 

avaliação de Kehl e colaboradores torna-se tendenciosa a uma alta sensibilidade.  

Por outro lado, na avaliação de Novicki e colaboradores, num total de 14 isolados, 8 

eram O157 e 6 não-O157.  Desta vez, a sensibilidade tendeu a diminuir, já que o 

número de não-O157 aumentou. 

 Outra avaliação do Premier-EHEC levando em consideração como ensaio 

padrão o colony dot blot e o soro anti-O157, encontrou uma sensibilidade de 89% e 

especificidade de 91% após análise de 876 isolados (dentre eles, 56 STEC) 

(MACKENZIE et al., 1998).  Recentemente, Griff et al. (2007) avaliaram o Premier-

EHEC em 240 isolados, destes, 66 STEC positivas por PCR, e calculou em 95,4% e 

97,2% a sensibilidade e especificidade, respectivamente. 

 O kit Ridascreen foi avaliado por Beutin et al. (2006) em 162 isolados 

positivos e 70 isolados negativos por PCR e ELISA não comercial.  A sensibilidade 

foi de 95,7% e a especificidade foi de 98,7%. 

 O ProSpect foi avaliado num estudo de Gavin et al. (2004) em 974 isolados, 

destes, 15 eram STEC positivas por Premier-EHEC e MacConkey Sorbitol.  A 

sensibilidade e especificidade foram de 100%. 

 As avaliações dos kits disponíveis comercialmente se tornam confusas e de 

impossível comparação, já que foram avaliados em estudos diferentes, com isolados 

diferentes, além de testes padrões de comparação distintos.  Seria interessante, se 

um grande número de isolados de diferentes sorotipos de STEC fosse aplicado num 

estudo comparativo destes ensaios comerciais com o objetivo de esclarecer a 

acurácia dos diferentes ensaios.  No entanto, este tipo de avaliação ainda não será 

possível em nosso laboratório, já que demanda custo e aquisição de isolados não 

encontrados em nosso país. 
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 A falta destes kits no Brasil, ou seja, a não existência de um fabricante deste 

tipo de ensaio em nosso país; dificulta o diagnóstico de STEC por questões já 

relacionadas.  Com a possibilidade de um produto brasileiro, a detecção de STEC 

teria menor custo e aplicável em laboratórios clínicos e não só em laboratórios de 

referências. 

Existem outros tipos de kits imunológicos, conforme já citado; porém o uso de 

ELISA, PCR e ensaio de citotoxicidade em células Vero têm demonstrado maior 

sensibilidade e especificidade, por isso, ainda são considerados ensaios padrões.  

Neste contexto foi escolhido o ensaio de ELISA de captura, que de acordo com os 

resultados deste trabalho, apesar da sensibilidade não ter sido a esperada (próximo 

de 100%), se mostrou próxima da encontrada na literatura.   

O estudo futuro de um método que aumente ainda mais a expressão de Stx, 

principalmente Stx2 está entre as perspectivas do grupo, o que poderá aumentar a 

sensibilidade do ELISA de captura, uma vez que o presente método não foi capaz 

de capturar os isolados que apresentam baixa produção de Stx2. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

O conjunto de dados obtido neste trabalho permite definir que: 

 

� os isolados de STEC cultivados em caldo EC contendo ciprofloxacina por um 

período entre 3,5 e 4,5 horas a 37 ºC a 250 rpm apresentaram aumento da 

produção de Stx no sobrenadante;  

 

� anticorpos monoclonais anti-Stx1 reconheceram a subunidade A de Stx1 e 

Stx2 e apresentaram maior constante de afinidade que anticorpos 

monoclonais anti-Stx2, que por sua vez, reconheceram as subunidades A e B 

de ambas toxinas; 

 

� a utilização de 250 µg/ml da fração IgG do soro policlonal anti-Stx1 e anti-Stx2 

na sensibilização de microplacas MaxisorpTM e posterior captura das toxinas 

com 2,5 µg/ml de anticorpo monoclonal anti-Stx1, permitiram a detecção de 

80,7% dos isolados produtores das toxinas de Shiga. 
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