
RESUMO 
 

A diarréia é um importante problema de saúde pública no mundo inteiro e a 

Escherichia coli é um dos mais freqüentes agentes causadores desta doença. A E. 

coli enterohemorrágica (EHEC) além de provocar diarréia é responsável por 

complicações como síndrome hemolítica urêmica (HUS) e colite hemorrágica (HC). 

Embora a EHEC seja considerada emergente pela OMS, no Brasil não tem sido 

associada com complicações como HUS e HC. A E. coli enteropatogênica (EPEC), 

que é o principal agente etiológico das diarréias infantis no nosso país, é genética e 

fenotipicamente relacionada à EHEC. As bactérias EHEC e EPEC apresentam um 

mecanismo de patogenicidade comum, com a formação da lesão “attaching and 

effacing” nos microvilos do enterócito, mediada por um conjunto de fatores de 

virulência, entre eles Intimina, Tir e Esps. Outro fator de virulência comum entre 

estas duas linhagens de E. coli é o LPS (lipopolissacarídeo), que é um componente 

de membrana externa de todas as bactérias gram-negativas. A determinação de 

anticorpos anti-LPS pode ser um marcador de infecção no caso da EHEC O157, no 

caso de não serem isoladas bactérias das fezes. A presença de anticorpos anti-

EPEC foi confirmada em amostras de crianças com diarréia provocada por esta 

bactéria. Os mesmos anticorpos foram detectados em soros de adultos e crianças 

saudáveis a partir do segundo ano de vida. Foi demonstrado também que colostro 

de mães brasileiras contém anticorpos secretores reativos com os principais fatores 

de virulência de EPEC e EHEC e que estes anticorpos inibem fortemente a adesão 

de EPEC e EHEC a células HEp-2. No presente trabalho, através de ELISA e 

“Immunoblotting”, verificamos que adultos saudáveis da nossa população 

apresentam anticorpos séricos reativos com as EHEC O157:H7 e O111:H- em 

níveis comparáveis aos anticorpos anti-EPEC e que existe uma correlação positiva 

entre os títulos de anticorpos das três bactérias. Anticorpos anti-LPS O111 e O157 

foram detectados por ELISA, as concentrações de IgM foram significativamente 

mais altas que IgG. Com estes resultados concluímos que anticorpos anti-EHEC 

podem ter origem devido a contacto direto com as linhagens patogênicas de EHEC 

ou EPEC, ou bactérias não patogênicas presentes no ambiente. 


