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RESUMO 

A neurocisticercose (NC), doença causada pela larva de Taenia solium alojada no SNC, 

caracteriza-se pela gravidade dos sintomas e elevada letalidade. É a mais freqüente dentre 

as manifestações neuroparasitárias e acredita-se ser wna das principais causas de epilepsia 

nos países em desenvolvimento, incluindo o Brasil. A heterogeneidade da resposta imune 

humoral nas diferentes fases da doença resulta em variações nos resultados dos métodos 

imunodiagnósticos disponíveis para detecção de anticorpos no líquido céfalorraqueano ou 

soro. Fator limitante das técnicas imunológicas para detecção de anticorpos é a presença, no 

soro, de componentes antigênicos comuns compartilhados por parasitas de diferentes 

espécies, induzindo reatividade cruzada das amostras de populações expostas a diferentes 

agentes infecciosos. A escassez de dados sobre prevalência da cisticercose no país se deve à 

não disponibilidade de ferramentas diagnósticas acessíveis. Desenvolveu-se este trabalho 

com o objetivo de contnbuir para a aquisição destes instrumentos, visando ao estudo amplo 

de caráter epidemiológico sobre a ocorrência da cisticercose no estado de Santa Catarina, 

para orientação das medidas de controle e sua erradicação. 

Determinou-se a freqüência da reatividade de peptídeos imunodominantes de Taenia 

solium e Taenia crassiceps, em lmmunoblot, com amostras de soro do grupo controle 

positivo (CP) de cisticercose e grupo controle negativo (CN). 

Determinou-se a freqüência de positividade do Enzyme linked immunosorbent assay 

(ELISA) e Immunoblot (IB) para detecção de anticorpos anti-cisticercos de T. solium nas 

amostras de soro de diferentes grupos de população do estado de Santa Catarina: pacientes 

com crises epileptifonnes (n=98), residentes de São José do Cerrito - SC (n=40) e da Costa 

da Lagoa (Ilha de Santa Catarina -SC) {n=27), doadores de banco de sangue do Hospital 

Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (n=33ye de pacientes atendidos 

em diferentes instituições, portadores de parasitoses {n=l 12), utilizando-se diferentes 

extratos antigênicos: total de cisticercos de T. solium {T-Tso ); líquido vesicular de 

cisticercos de T. crassiceps (VF-Tcra); extrato total de cisticercos de T. crassiceps 

purificado por cromatografia de afinidade em coluna Sepharose 4B-Concanavalina A (GP

Tcra); peptídeos de líquido vesicular de cisticercos de T. crassiceps, purificado por 

eletroforese preparativa [GP-(18-14)-Tcra]. Analisou-se a correlação entre os resultados 



dos testes sorológicos e as características das populações estudadas. 

Avaliou-se o desempenho do ELISA e IB para detecção de anticorpos anti~isticercos 

de T. so/ium nas amostras de soro do grupo de pacientes com crises epileptiformes, 

empregando-se os antígenos mencionados. Analisou-se a concordância entre os resultados 

dos testes sorológicos e entre os resultados dos testes sorológicos e os de exames de 

tomografia computadorizada; analisou-se a correlação entre os resultados dos testes 

sorológicos e o tipo de lesão detectada nos exames de imagem. 

Avaliou-se a reatividade cruzada nas amostras de soro de pacientes com diferentes 

helmintíases e de animais experimentalmente imunizados, pelo ELISA e m com os 

diferentes antígenos mencionados, além dos extratos antigênicos para diagnóstico da 

toxocariase, esquistossomose e hidatidose cística, respectivamente: excreção e secreção de 

larvas de Toxocara canis (TES); total de vermes adultos de Schirtosoma mansoni (T-Sma) 

e líquido hidático de Echinococcus granu/osus (LH-Eg). 

Avaliou-se, com base nos parâmetros de sensibilidade e especificidade, o desempenho 

do ELISA e m, para o seu potencial uso no sorodiagnóstico, utilizando antígenos 

homólogos e heterólogos com soros de pacientes com diferentes helmintíases. 

Adotou-se como critério de positividade no IB, para as amostras deste estudo, a 

reatividade com o~ptídeos de 18-14 kDa e/ou 14-12 kDa tanto de antígeno total de 

cisticercos de T. solium (T-Tso) quanto de líquido vesicular de T. crassiceps (LV-Tcra) 

pois foram reagentes com l 00% das amostras do grupo CP e com nenhuma do grupo CN. 

LV-Tcra, mais facilmente obtido em laboratório do que T-Tso, pode ser fonte alternativa de 

antígeno para o diagnóstico da cisticercose pois mostrou compartilhar epítopos antigênicos 

com T-Tso. 

Os resultados do ELISA e IB aplicados às amostras de diferentes procedências 

demonstraram elevados índices de positividade. A avaliação da associação entre resultados 

dos testes e a procedência dos indivíduos demonstrou, na sua maioria, não haver diferença 

significativa. Aparentemente, os padrões sócio-econômicos são similares, evidenciados 

pelo baixo grau de instrução destas populações. A concordância entre os testes ELISA e 

Immunobloting aplicados aos pacientes com crises epileptiformes, mostrou bons índices, na 

sua maioria (0,4<K<0,75). Foi encontrada correlação significativa entre os resultados do 

ELISA e IB e a fase de evolução da doença (ativa, calcificada ou mista) com todos os 



testes/antígenos empregados (p< 0,05). Não foi verificada concordância entre os resultados 

de exames de tomografia computadorizada e os testes sorológicos (p>0,05). ELISA-LV

Tcra apresentou maior sensibilidade do que ELISA- T-Tso para detecção de anticorpos 

anti-cisticercos de T. solium tanto na fase ativa quanto calcificada da neurocisticercose. O 

IB-LV-Tcra demonstrou bom desempenho para diferenciar a fase da doença (ativa ou 

calcificada). ELISA-LV-Tcra pode ser empregado para triagem nos estudos 

soroepidemiológicos e deve ser complementado com o IB-LV-Tcra, teste mais específico, 

para confirmação dos resultados positivos no ELISA. 

Ocorreu reatividade cruzada no ELISA, principalmente entre infecções causadas por 

Taenia e Echinococcus e também nas amostras dos animais imunizados. Ocorreu, em menor 

grau, reatividade cruzada das amostras de soros humanos com cisticercose ou 

esquistosssomose, no ELISA com antígenos de Schistosoma e de Taenia, respectivamente, 

e das amostras de soros humanos com toxocariase ou hidatidose, no ELISA com antígenos 

de Echinicoccus e Toxocara, respectivamente, que pode dever-se a epítopos comuns 

compartilhados pelos parasitas. No IB, teste mais específico, ocorreu menor reatividade 

cruzada, especialmente com os peptídeos de cisticercos de T. crassiceps purificados por 

eletroforese preparativa [GP-(18-14)-Tcra]. Na análise da sensibilidade e especificidade dos 

testes com antígenos homólogos e heterólogos, o melhor resultado foi obtido com o IB-GP

(l 8-14 )-Tera para o diagnóstico da cisticercose, sem diferença quanto ao desempenho 

obtido com IB-T-Tso (p--0,5). Entretanto, ELISA, com as glicoproteínas de T. crassiceps 

purificadas por cromatografia de afinidade em coluna (GP-Tera) e IB, com os peptídeos 

obtidos por eletroforese preparativa [GP-(18-14)-Tcra], apresentaram baixa sensibilidade 

quando aplicados às amostras de pacientes com lesões ativas. Maiores estudos serão 

necessários para a identificação e purificação dos peptideos imunodominantes no 

diagnóstico da cisticercose. 



Application of ELISA and Immunoblot in the diagnosis of cysticercosis on human serum 

samples from different population groups of Santa Catarina state and homologous and 

heterologous reactivity outline of Taenia sp antigens and other parasitic agents 

antigenicaly related. 

SUMMARY 

Neurocysticercosis (NC), infection caused by the larval stage of Taenia solium, is the 

commonest parasitic disease of the human nervous system and the main cause of epileptic 

seizures in developing countries, including Brazil. The diagnosis of NC is based on 

clinical, epidemiological and laboratorial data as imaging exams and immunological 

methods to detect anb.bodies or antigens in the cerebrospinal fluid or serum. Toe results 

of the immunodiagnostic methods available for detection of antibodies, depends on the 

hwnoral immune response of the host, which is variable according to the different phases 

of the disease. A drawback in the serological techniques is the cross-reactivity of the 

samples due to common antigenic components shared by different parasite species 

present in populations from precarious sanitary condition. The shortage of data about the 

prevalence of NC in Brazil is due to the lack of accessible diagnostic tools. This work 

was conducted with the objective of contributing to acquire these tools applicable in 

control epidemiological studies ofNC in Santa Catarina state. 

Toe frequency of the reactivity of immunodominant peptides of Taenia solium and 

Taenia crassiceps, in lmmunoblot, with serum samples of positive control group of 

cysticerocsis and negative control group·was determined. 

Toe frequency of positivity of Enzyme /inked immunosorbent assay (ELISA) and 

lmmunob/01 (IB) for detection of anttbodies anti-cysticerci of T. solium in the serum 

samples from different population groups of Santa Catarina state: epileptic patients 

(n=98); residents of São José do Cerrito - SC (n=40) and Costa da Lagoa (Santa Catarina 

Island-SC) (n=27), blood donors of University Hospital of Federal University of Santa 

Catarina (n=33) and from patients attending on different institutions, harboring different 

parasites (n=l 12), using different antigeme extracts: Taenia solium cysticercus total 



saline (Tso-T); Taenia crassiceps cysticercus vesicular fluid (Tcra-VF); T. crassiceps 

cysticercus glycoproteins [Tera-GP and Tcra-(18-14)-GP] were determined. Toe 

correlation between the results of the serological tests and the characteristics of the 

population studied was analysed. · 

The performance of ELISA and 1B for the detection of antibodies anti-cysticerci of T. 

solium in the serum sam.ples of the epileptic patient group was evaluated using the 

antigens descnbed above. Toe agreement between the results of the serological tests was 

analysed as well as between the results of the serological tests and the computed 

tomography (CT) exams; the correlation between the results of the serological tests and 

the type oflesion detected in the CT exam.s was analysed too. 

Toe cross-reactivity of the serum samples of patients presenting with different 

helminthiases and of immunized animals, by ELISA and IB with the antigens descnbed 

above, besides the antigens for the diagnosis of toxocariasis, sclústosonúasis and 

hydatidosis, as follow, respectively: Toxocara canis larva excretory-secretory (TES), 

Schistosoma mansoni adult total saline (Sma-T) and Echinococcus granulosus hydatid 

fluid (HF-Eg) was evaluated. 

Toe ELISA and 1B techniques using homologous and potentially useful heterologous 

antigens were evaluated as to their potential use for the serodiagnosis, based on 

parameters of sensitivity and specificity. 

Toe reactivity of the 18-14 kDa and/or 14-12 kDa peptides of both T. so/ium (T-Tso) 

and T. crassiceps (VF-Tcra) antigens was adopted as a positivity criterion for this study 

as these peptides reacted with 100% ofthe samples ofthe positive contrai group and none 

of the negative control group. VF-Tcra, easily obtained in laboratory, can be an 

altemative source of antigen for the diagnosis of cysticercosis, as it shares common 

antigenic components with T-Tso. 

Toe results of ELISA and 1B when assayed with serum samples of different 

population groups demonstrated high positivity índices. The association between results 

of serological tests and the origin of the samples showed no significant difference, in the 

majority. It is supposed that the different groups of individuais have sinúlar social 

economic status, as they have low education degree. 

The agreement between ELISA and IB tests applied to epileptic patients showed a 



good indices, in the majority (0,4<K <0,75). There was a significant correlation between 

the results of the serologicaJ tests and the phase of the disease (active, caJcified or both) 

with all of the antigens used (p< 0,05). There was not agreement between the results os 

the serological tests and the results of CT exams (p>0,05). ELISA with VF-Tcra showed 

greater sensitivity than with T-Tso to detect antibodies anti-cysticerci of T. so/ium, both 

in the calcified and in the active stage of the NC. m with VF-Tcra showed a good 

performance to distinguish between acticve and calcified stage of the NC. 

ELISA with VF-Tcra can be used for screening in epidemiological studies and must be 

supplemented with IB-VF-Tcra, more specific technique, to confirm the ELISA positive 

results. 

Toe ELISA cross-reactivity occurred mainJy between Taenia and Echinococcus 

infections and also with the immunized animals samples. ln the m, a more specific 

technique than ELISA, there was lower cross-reactivity specially with the cysticerci of T. 

crassiceps peptides purified by preparative electrophoresis [GP-(18-14)-Tcra]. ln the study 

of those techniques with homologous and heterologous sera from helminth infections, as to 

their potencial use for the serodiagnosis, the best result was obtained with IB-GP-(18-14)

Tcra for the diagnosis of cysticercosis, with no statistical difference as to the performance of 

IB-T-Tso (p=0,5). However, ELISA with the g]ycoproteins of T. crassiceps purified by 

affinity chromatography (GP-Tera) and m with GP-(18-14)-Tcra showed low sensitivity to 

detect antibodies in the serum samples of patients presenting with active NC. Much 

knowledge concerning the identification and purification of the immunnodominant peptides 

are expected to improve the diagnosis of cysticercosis. 



ABREVIAÇÕES 

A:. absorbância 

CL: Costa da Lagoa 

CN: controle negativo 

CP: controle positivo 

DS: doadores de sangue 

ELISA: Enzyme linked immunosorbent assay 

GP-Tera: glicoproteínas de extrato total de cisticercos de Taenia crassiceps obtidas por 

purificação em cromatografia de afinidade em coluna de Sepharose 4 B- Concanavalina A 

GP-(18-14)-Tcra: peptídeos de líquido vesicular de cisticercos de Taenia crassiceps obtidos 

por eletroforese preparativa 

IB: immunoblot 

IR: índice de reatividade ( quociente entre valores de absorbância e cut ojf) 

LCR: líquido cefalorraquiano 

LH-Eg: líquido hidático de Echinococcus granulosus 

VF-Tcra: líquido vesicular de cisticercos de Taenia crassiceps 

MM: massa molecular 

NC: neurocisticercose 

OP: outras parasitoses 

PE: pacientes com crises epileptiformes 

Rf: re/ative front 

RMN: ressonância magnética nuclear 

SDS-PAGE: eletroforese em gel de poliacrilamida com dodecil-sulfato de sódio 

SJC: São José do Cerrito 

SNC: sistema nervoso central 

STF: solução salina tamponada com fosfatos 

TC: tomografia computadorizada 

TES: antígeno de excreção e secreção de larvas de Toxocara canis 

T-Sma: extrato total de vermes adultos de Schistosoma mansoni 

T-Tso: extrato total de cisticercos de Taenia solium 



Introdução 1 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 CISTICERCOSE HUMANA 

A cisticercose humana, infecção causada por larva de Taenia solium é uma parasitose de 

grande impacto médico-sanitário especialmente nos países em desenvolvimento (PAL et ai., 

2000). O ciclo de vida da T. so/ium abrange um hospedeiro intermediário, o suíno, que 

aJberga a fase larva] nos tecidos (cisticercose) e um hospedeiro definitivo, o homem, que 

desenvolve o verme adulto no intestino (teníase) ao ingerir carne de porco infectada e maJ 

cozida. 

Todavia, a cisticercose pode ocorrer em humanos pela ingestão acidental de ovos viáveis 

de T. solium presentes na água e alimentos contaminados. Os ovos são desintegrados no 

processo de digestão e liberam embriões que penetram ativamente na mucosa do trato 

digestivo superior, caem na corrente circulatória e alojam-se nos tecidos subcutâneo e 

muscular, olhos, sistema nervoso central (SNC) e, mais raramente, em outras partes do corpo 

onde amadurecem para cisticercos. O processo dura aproximadamente dois meses e as larvas 

podem permanecer viáveis por vários anos (CARPIO, 2002). Dados epidemiológicos sugerem 

que a autoinfecção externa pode ocorrer nos portadores de teníase sem hábitos de higiene, 

com a ingestão dos própios ovos eliminados, resultando na coinfecção com o estágio larval 

(SARTI et ai., 1994; GARCIA-NOVAL et ai., 1996). A auto-infecção interna, embora 

controversa, é outro mecanismo de aquisição da cisticercose postulado como possível em 

função do retroperistaltismo nos portadores de teníase apresentando náuseas e/ou vômitos, 

ocorrendo rompimento de proglotes e liberação de ovos no estômago (TAKAYANAGUI & 

LEITE, 2001; CARPI O, 2002). 

A neurocisticercose (NC), causada pela larva de T. solium alojada no SNC, é freqüente e 

representa uma das formas mais graves da doença. É a mais freqüente dentre as 

manifestações neuroparasitárias (PITTELLA. 1997) e acredita-se ser uma das principais 

causas de epilepsia nos países em desenvolvimento (CARPIO. et ai .• 1998). A ocorrência de 

crises convulsivas na idade adulta é razão suficiente para suspeita de infecção pela larva de T. 

solium (MEDINA et ai., 1990). 

A sintomatologia pode apresentar-se no decurso de semanas. meses ou anos, dependendo 

do estágio de desenvolvimento do cisticerco e de sua localização; pode também o paciente 
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permanecer assintomático e descobrir que possui a infecção, casualmente (GUZMÁN, 1999). 

Quando o cisticerco é viável, ocorre mínima resposta inflamatória e edema caracterizado 

pela presença de escassos linfócitos, o que demonstra a coexistência de tolerância 

imunológica na relação parasita-hospedeiro (BLOOM. l 979~ PITTELLA, 1997). Após 

período variável (meses a anos) os cisticercos morrem, ocorrendo maior exposição dos 

antígenos parasitários e intensificação da resposta imune-inflamatória do hospedeiro, 

surgindo os sintomas (PITTELLA, 1997). Com a degeneração do cisticerco produz-se variada 

infiltração de eosinófilos, neutrófilos e histiócitos, podendo ocorrer reação granulomatosa que 

cursa com tendência à fibrose e calcificação. Desta maneira, a NC pode ser classificada em 

formas ativas e inativas (SOTELO et ai., 1985) cuja diferenciação é importante para a 

condução do tratamento, geralmente não recomendado para estas últimas, exceto quando o 

paciente é sintomático. 

A reação ao parasita morto é variável nos pacientes, com conseqüente variação nas 

manifestações clínicas e neurológicas da cisticercose, podendo-se referir a cada quadro como 

um caso particular. As manifestações mais freqüentes são as crises epileptifonnes e em 

seguida a hipertensão intracraniana. A forma meningítica também é bastante freqüente e 

resulta da presença da forma racemosa na cisterna basal (Pittella, 1997). 

A gravidade da infecção depende de fatores diversos como número de cisticercos (único 

ou múltiplos), localização das lesões no SNC (subaracnóide, parenquimatosa, intraventricular 

ou intramedular), tipo de cisticerco (Cysticercus ce/lulosae - denominação dada à larva de T. 

solium, hoje em desuso ou Cysticercus racemosus-do latim racemus, "grupos"- tipo 

aberrante de cisticerco de T. solium), estágio de desenvolvimento e involução do parasita 

(vesicular ou nódulo fibrocalcificado), bem como da resposta imune do hospedeiro (FLISSER 

et ai., 1997). 

O número de cisticercos pode variar de 1 a 500 ou mais e o tamanho, de poucos 

milímetros a 2 cm ou mais de diâmetro (cistos gigantes) causando efeito mecânico de pressão 

sobre as estruturas nervosas, obstrução do sistema ventricular, destruição do tecido nervoso 

ou reação inflamatória parenquimatosa ou meníngea (ARRUDA et ai., 1996). Os cisticercos 

também podem se apresentar como granulomas ou formas nodulares que freqüentemente não 

se distinguem de outras condições granulomatosas como a tuberculose (GARG et ai., 2000). 
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A faixa etária mais atingi.da é a economicamente ativa, entre 21 e 40 anos, correspondendo 

em média, a 60% dos casos (SPINA-FRANÇA et ai., 1993). 

O tratamento da cisticercose deve ser individualizado, com base na evolução da doença em 

cada paciente. Fatores relevantes para a condução da terapia devem incluir a localização e 

viabilidade dos cistos, sintomas como convulsões ou hidrocefalia e o grau de resposta 

inflamatória do hospedeiro. 

O tratamento especifico baseia-se em duas medicações com propriedades antiparasitárias: 

Praziquantel, uma isoquinolina com atividade contra trematodas e cestodas e Albendaz.ol, um 

benzimidaz.ol com atividade contra a maioria dos nematodas e cestodas (VASCONCELOS, et 

ai., 1987; DEL BRUTTO et ai., 1992; T AKA Y ANAGill & JARDIM, 1992; DEL BRUITO 

et ai., 1993; MARTINEZ et ai., 1995; ARRUDA et ai., 1996; CORRAL et ai., 1996; DEL 

BRUTTO, 1997). 

Alguns autores questionam sobre os benefícios do tratamento farmacológico da 

cisticercose parenquimatosa argumentando que a evolução natural da doença é geralmente 

benigna (KRAMER et ai., 1995; CARPIO et ai., 1995; CARPIO et ai., 1998). 

T AKA Y ANAGill & JARDIM (1992) constataram maior eficiência do Albendaz.ol do que 

do Praziquantel, com desaparecimento de 88% e 50% dos cistos, respectivamente, com o 

emprego destes medicamentos. Outros estudos comparativos demonstraram não haver 

diferenças no tempo de resolução dos cistos com um ou outro medicamento (CRUZ et ai., 

1991). 

Nos pacientes com crises epileptiformes, têm sido demonstrados os efeitos benéficos do 

tratamento da NC (V ASQUEZ & SOTELO, 1992). 

DEL BRUTTO et ai. (1992) demonstraram a eficácia do Albendaz.ol no tratamento de 

cisticercos localizados no espaço subaracnóide. Outros beneficios do tratamento com drogas 

específicas incluem melhora clínica das deficiências neurológicas e normalização da função 

imune celular apresentada pela maioria dos pacientes após terapia, especialmente aqueles 

com cistos parenquimatosos e subaracnóides (DEL BRUTTO et ai., 1992; DEL BRUTTO et 

ai., 1995). 

Nos casos de cisticercose extraparenquimatosa os pacientes correm maior risco de 

desenvolver sequelas neurológicas se não se submeterem a tratamento adequado (BANDRES 
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et a/.,1992). Quando ocorre hidrocefalia e conseqüente obstrução do fluxo do LCR, podem 

ser necessários procedimentos como desvio ventriculoperitoneal ou remoção cirúrgica do(s) 

cisticerco(s) (CUETfER et ai., 1997; WIDTE, 1997). 

Após o início da terapia anti-helmíntica podem ocorrer edema e hipertensão intracraniana 

resultante da exacerbação da resposta inflamatória devido à morte da larva. Por esta razão 

Albendazol ou Praziquantel são administrados simultaneamente com esteróides para controlar 

a resposta inflamatória (DEL BRUTO et ai., 1993). Os níveis de Praziquantel no soro são 

diminuídos quando associado aos esteróides enquanto que o Albendazol não tem sua 

concentração afetada significativamente (GARCIA et ai., 2002). 

O tratamento maciço da população de áreas endêmicas para eliminação de T. solium adulta 

pode ser medida efetiva para redução do problema social e econômico imposto pela 

parasitose {ALLAN et ai., 1997). Entretanto, cuidados são necessários na escolha da 

medicação devido à possibilidade de reações adversas nos indivíduos com NC (EST ANÕL et 

ai., 1986; BANG et ai., 1997). 

Sendo a NC uma doença pleomórfica, com curso particular em cada caso específico, não é 

esperada abordagem terapêutica única, devendo ser escolhida de acordo com a atividade da 

doença e localização do cisticerco (DEL BRUTTO et ai, 1993). 

Recentemente, expertos pertencentes a instituições de vários países, inclusive o Brasil, 

resumiram importante painel de consenso das diretrizes para o tratamento antiparasitário da 

neurocisticercose (GARCIA et ai. ,2002). 
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1.2 DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA 

A cisticercose é endêmica na maioria dos países em desenvolvimento da América 

Latina, América Central, África do Sul e Ásia, principalmente China, Índia e Indonésia 

(FUSSER, 1988; FAN & CHUNG, 1997). Vem se tomando problema crescente também 

nos países desenvolvidos, como os Estados Unidos que, nas últimas décadas, tiveram o 

número de casos aumentado devido à expansão da imigração principalmente de países 

onde T. solium é endêmica (MOORE et ai., 1995). No Perú, México, Guatemala e Brasil, a 

cisticercose é causa freqüente de doenças neurológicas {T AKA Y ANAGUI & JARDIM, 

1983; GARCIA et ai., 1993; SARTI et ai., 1994; GARCIA-NOV AL et ai., 1996). 

Não se conhece a prevalência da cisticercose humana no Brasil pois os dados 

disponíveis, em geral, são restritos a algumas localidades. A Tabela 1 apresenta relatos de 

valores de freqüências ou prevalências referentes a: 

a) análise de prontuários de 500 pacientes atendidos pela Disciplina de 

Neurologia do Departamento de Neuropsiquiatria e Psicologia Médica da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e/ou internados na enfermaria de 

Neurologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, no periodo de julho de 1956 a dezembro de 1979 

(TAKA YANAGtn & JARDI.M, 1983); 

b) estudo soroepidemiológico realiz.ado em pacientes hospitalares e seus 

familiares, procedentes de diversas regiões do país, residentes em 

Brasília-Distrito Federal (VIANNA et ai., 1986); 

c) estudo de pacientes atendidos no Hospital Universitário da Universidade 

do Espírito Santo, durante periodo de janeiro 1987 a janeiro de 1989; NC 

foi considerada endêmica no estado (CHEQUER & VIEIRA, 1990); 

d) estudo sobre freqüência de anticorpos anti-cisticercos de T. solium em 

indivíduos de cinco municípios do estado de São Paulo (VAZ et ai., 1990); 

e) inquérito clínic~pidemiológico em pacientes com antecedentes de 

convulsão, residentes de Lagamar-MG (SILVA-VERGARA et ai., 1994); 

f) investigação de crianças com idades de 4 a 13 anos, atendidas no Hospital-
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Escola da Universidade Federal de Uberlândia (UFU)-MG. durante 

período de 6 anos (FERREIRA et ai .• 1994); 

g) análise de registros ( com laudos completos e idades acima de 1 ano) de 

necroscopias realizadas no Serviço de Anatomia Patológica do Hospital de 

Clínicas da Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia da 

UFU- MG (COSTA-CRUZ et ai., 1995); 

h) levantamento preliminar do Ministério da Saúde, de pacientes atendidos 

em clínicas de TC do estado de Santa Catarina, durante período de 1990 a 

1995 revelou elevada freqüência (desde 0,13% na região de Joinville até 

30,31 % na região de Lages- incluem casos suspeitos, confirmados ativos, 

inativos e calcificados,) e conferiu ao estado condição de área endêmica 

da parasitose (KUHNEN, 1995); 

i) análise de exames de TC realizados no Hospital Pedro I, Campina 

Grande-PB (GONÇAL VES-COÊLHO & COÊLHO, 1996); 

j) pacientes internados por epilepsia no Hospital Regional de ChapecérSC, 

submetidos a TC, no período compreendido entre o início de 

funcionamento do tomógrafo, em 1995 e novembro de 1996 

(BITTENCOURT et ai., 1998); 

k) análise de registros de necroscopias em prontuários médicos de pacientes 

com idades acima de 15 anos, internados no Serviço de Patologia do 

Hospital das Clínicas e Unidade de Emergência da Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto-SP, no período de janeiro de 1992 a julho de 1997 

(CHIMELLI et ai.. 1998); 

1) análise de exames de TC realizadas em hospital privado de Santa Maria

RS, entre janeiro de 1997 e dezembro de 1998; os autores consideraram 

baixa a taxa de casos confirmados de NC (1.27%) e a inascessibilidade da 

população de baixa renda a este tipo de exame, como sendo o motivo 

(SILVA et ai., 2000); 

m) análise de 1.863 amostras de soro de habitantes de Cássia dos Coqueiros

SP, área considerada endêmica de cisticercose (BRAGAZZA et ai., 2002); 
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n) estudo de soroprevalência em população do Mulungu do Morro, Bahia 

(GOMES et ai., 2002). 
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Tabela 1- Freqüência de cisticercose humana no Brasil (1983 a 2002). 

Autor Freqüência Métodos Número de População 
(%) amostras 

Takayanagui & Jardim, 2,r'e7,5 .. Análise de prontuários 500 *Pacientes atendidos e -internados-
1983 Faculdade Medicina Ribeirão Preto-SP 

Vianna et ai., 1986 5,2 ELISA e RIFI s 1.122 Pacientes hospitalares e familiares, 
16,7 ELISA e RIFI LCR 120 residentes de Brasília-OF 

Chequer & Vieira, 1990 a Dados clinico-labora- NR Pacientes atendidos no Serviço de 
toriais e radiológicos NeurologiérHU-UFES 

Vaz et ai., 1990 0,82 ELISA• 243 Crianças, 
2,3 ELISA• 821 Adultos e 
5,0 ELISA• 200 Pacientes psiquiátricos de municlpios 

de São Paulo 
Silva-Vergara et ai., 1994 1,9 Dados clínico-labora- 1.080 Residentes em Lagamar-MG 

laboratoriais 
Ferreira et ai., 1994 b Dados clínicos NR Crianças (4-13 anos}-Uber1andia-MG 

e ELISA LCR 

Costa-Cruz et ai., 1995 1,4 Análise de registros 2.862 Necroscopias de falecidos por 
diversas causas, Uberlândia-MG 

Kuhnen, 1995 1,4 TC 152.482 Pacientes atendidos nas clínicas de 
TC do estado de Santa Catarina 

Gonçalves-Coêlho 1,02 TC 4.011 Pacientes do Hospital Pedro 1, 
& Coelho, 1996 Campina Grande-PB 
Bittencourt et ai., 24,0 TC 58 Pacientes do Hospital Regional de 
1998 Chapec6--SC 
Chimelli et ai., 1998 1,5 Análise de prontuários 2.522 Necroscopias de internados no Hospital 

médicos Clinicas e Unidade de Emergência da 
Faculdade Medicina Ribeirao Preto-SP 

Silva et al., 2000 1,27 TC 6.300 Pacientes atendidos no Hospital de 
Caridade Astrogildo de Azevedo, 
Sta Maria--RS 

Bragazza et ai., 2002 2,1 ELISA e IB e 1.863 Habitantes de Cássia dos Coqueiros-SP 
Gomes et ai., 2002 1,6 IB 694 Habitantes de Mulungu do Morro, BA 

• 45 casos diagnosticados no período janeiro 1987- janeiro 1989; b 10 casos diagnosticados no período de 6 anos; e feito 

somente com as amostras reagentes no ELISA; s- soro; LCR- liquido cefalorraquiano; ELISA- enzyme linked 

immunosorbent assay; RIFI- reação de imunofluorescência indireta; 18- lmmunoblot, TC- tomografia computadorizada; 

NR- não revelado; HU-UFES- Hospital Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo; SP- São Paulo; DF

Distrito Federal; MG- Minas Gerais; PB- Paraíba; SC- Santa Catarina; RS- Rio Grande do Sul; BA- Bahia 



lntroduç4o 9 

Exemplos de dados de freqüência ou soroprevalência da cisticercose em outros países 

encontram-se na Tabela 2 e se referem a : 

a) pesquisa sorológica em escolares de duas áreas rurais da República da África 

do Sul, uma com tradição de criação de bovinos e suínos livres e outra com 

criação apenas de bovinos e ovelhas; a primeira demonstrou maior taxa de 

prevalência da cisticercose ( PAMMENTER et ai., 1987); 

b) pesquisa sorológica em refugiados indonésios em Papua Nova Guiné, 

realizada em setembro e outubro de 1986 (FRITZCHE et ai., 1990); 

c) estudo de soroprevalência da cisticercose humana e suína, em Maceda, 

comunidade rural do Peru (DIAZ et ai., 1992); 

d) pesquisa sorológica para investigação sobre a associação entre cisticercose e 

epilepsia, em pacientes de clínica neurológica de Lima, Peru; a percentagem 

de positividade entre os pacientes epiléticos foi significativamente superior 

àquela encontrada entre os não epiléticos (GARCIA et ai., 1993); 

e) pesquisa sorológica em habitantes de área rural de Michoacan, Mexico; 

observaram-se associação significativa entre soropositividade e relatos de 

epilepsia (SARTI et ai., 1994); 

f) pesquisa sorológica em comunidade judaica de Nova York, EUA; a 

contratação de trabalhadores procedentes de regiões endêmicas e a alta 

rotatividade dos empregados foram implicados nos riscos de exposição à 

doença (MOORE et ai., 1995); 

g) pesquisa sorológica em habitantes de duas comunidades rurais adjacentes, 

Quesada e El Jocote, na Guatemala; exames de TC no grupo de soropositivos 

e em um grupo de indivíduos assintomáticos revelaram maior taxa de 

anormalidades sugestivas de NC naqueles com histórias de convulsões 

(GARCIA-NOV AL et ai., 1996); 

h) pesquisa sorológica em população de epiléticos do município de Bururi

Burundi, leste da África (NEWELL et ai., 1997); 

i) primeiro estudo de soroprevalência a nível nacional, na África tropical 

(HOUINATO et ai., 1998); 
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j) estudo de soroprevalência realizado durante o período de janeiro a junho de 

1993 entre pacientes e visitantes do Hospital Central de Maputo

Moçambique; os autores concluíram que as precârias condições de 

saneamento ambiental constituiram fator importante relacionado à 

cisticercose humana (VII.JIENA et ai., 1999). 

Tabela 2 -Freqüência de cisticercose humana em vários países (exceto Brasil) (1987 a 1999). 

Autor Freqüência (%) Método Número de População 

amostras 

Pammenter et ai., 1987 0,23 ELISA sn Escolares de área rural da África do Sul 

2,49 ELISA 736 

Fritzsche et ai., 1990 35,7 ELISA 221 Refugiados indonésios em Papua Nova Guiné 

1,3 1B 79 

Diaz et ai., 1992 8,0 1B 371 Habitantes de Maceda, Peru 

Garcia et ai., 1993 12,0 1B 189 ª Pacientes de clínica neurológica de Lima, Peru 

3,0 1B 309b 

Sarti et ai. , 1994 4,9 1B 1.005 Habitantes de Michoacan, Mexico 

Moore et ai., 1995 1,3 1B 1.789 Comunidade judaica residente em Nova Yor1c, EUA 

Garcia-Nova! et ai., 1996 17,3 1B 713 Habitantes de EI Jocote, Guatemala 

10,1 1B 829 Habitantes de Quesada, Guatemala 

Newell et ai., 1997 4,9 ELISA e 103 Epilépticos de Bururi- Burundi, África 

11,7 1B 103 

Houinato et ai., 1998 1,3 ELISA e 1B d 2.625 População de Benin, África tropical 

Vilhena et ai., 1999 12,1 1B 489 Pacientes e visitantes do Hospital Central de 
Maputo, Moçambique 

• pacientes epiléticos; b pacientes não epiléticos; e pesquisa de antígeno; d feito somente com as amostras 

reagentes no ELISA; ELISA- enzyme linked immunosorbent assay; 18- lmmunob/ot; EUA- Estados Unidos da 

América 

Os dados disponíveis sobre a freqüência da cisticercose, ainda que fragmentârios, 

demonstram a importância desta helmintose na população humana. A NC representa elevado 
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custo para os países afetados, com prejuízo da atividade econômica devido à condenação da 

carne suína para o consumo, gastos com hospitalizações e medicações e perda de mão-de

obra, uma vez que a maioria dos pacientes se encontra em plena fase produtiva da vida 

(ROBERTS etal., 1994; TSANG& WILSON, 1995). 

A declaração da cisticercose como enfermidade de notificação obrigatória é recurso 

importante para a investigação epidemiológica, fornecendo dados para a eliminação das 

condições que favorecem sua existência (CHIMELLI et ai., 1998). Ainda que medidas de 

controle da cisticercose sejam postas em prática, a completa erradicação da parasitose só será 

possível se forem adotadas mundialmente. O controle restrito a uma determinada área ou país 

fica prejudicado pelas constantes migrações de portadores do verme adulto oriundos de 

regiões onde a doença não é controlada (LIGHTOWLERS et ai., 2000). 

O tratamento dos portadores de teníase para interrupção do ciclo de transmissão e adoção 

simultânea de medidas de eliminação dos riscos ambientais como criação adequada dos 

animais, saneamento básico, água potável e noções básicas de higiene para a população são 

medidas factíveis para a erradicação desta enfermidade grave, que traz conseqüências 

desastrosas para as populações atingidas. 

1.3 DIAGNÓSTICO 

1.3.1 DIAGNÓSTICO POR EXAME DE IMAGEM 

O diagnóstico da neurocisticercose (NC) pode ser feito através de exames de imagem 

como tomografia computadorizada (TC} e ressonância magnética nuclear (RMN). Desde o 

advento da TC nos anos 1970, o diagnóstico da NC foi aprimorado e permitiu uniformização 

de suas classificações, antes baseadas em critérios anatômicos e clínicos variados 

(BITTENCOURT et ai., 1998). 

A TC constitui bom meio diagnóstico da NC, especialmente para detectar cistos 

calcificados no parênquima cerebral. Segundo MACHADO et ai. (1990), os cisticercos, 

quando presentes no parênquima cerebral, podem ser visualizados nas formas císticas ( como 

áreas hipodensas) e calcificadas. 

A RMN é mais adequada para revelação de cistos subaracnóideos e intraventriculares, 
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bem como para acompanhamento dos sinais de degeneração dos cistos e reação inflamatória 

ao seu redor (ZEE et ai., 1988). Entretanto, os exames de imagem têm custo elevado e 

disponibilidade limitada às clínicas e instituições hospitalares dos grandes centros, obrigando 

pacientes suspeitos a se deslocarem de suas cidades de origem em busca de diagnóstico. 

Sendo a cisticercose uma das patologias mais freqüentes em clínica neurológica. é 

necessário que o profissional médico disponha de meios para o seu pronto diagnóstico e 

direcionamento correto do tratamento. O diagnóstico da cisticercose pode ser aprimorado se 

os exames de imagem forem usados conjuntamente com testes imunológicos padronizados 

utilizando soro ou líquido cefalorraquiano (LCR). 

1.3.2 ESTUDO DO LÍQUIDO CEFALORRAQUIANO (LCR) 

O exame do LCR é extremamente útil para o diagnóstico definitivo de NC 

(T AKA Y ANAGUI & JARDIM, 1983), especialmente se houver aracnoidite associada e os 

exames de imagem forem inconclusivos ou normais (ARRUDA et ai., 1996). Nessas 

condições, este deve sempre ser feito a menos que haja contra-indicações. 

A análise do LCR normalmente fornece informação importante na maioria dos casos de 

pacientes com formas ativas da NC: quando há processo inflamatório ocorre 

hiperproteinorraquia e pleocitose. A síndrome do LCR na NC caracteriza-se por pleocitose 

linfomononuclear, eosinofilorraquia e presença de anticorpos específicos (LANGE, 1940). 

Ocorre também aumento de taxa de proteínas totais, com aumento de garnag)obulinas devido 

à produção de anticorpos específicos no LCR (SPINA-FRANÇA et ai., 1976). 

A pesquisa de anticorpos anti-cisticercos de T. so/ium no LCR por meio do ELISA ou 

Immunoblot auxilia estabelecer o diagnóstico etiológico e também determina se o processo é 

ativo (COSTA et ai., 1982; MACHADO et ai., 2002). 

Embora constitua importante parâmetro para avaliação e acompanhamento de pacientes 

com NC, o exame do LCR pode, às vez.es, resultar normal, especialmente nos casos de NC 

inativa ou ausência de contacto do cisticerco com o espaço subaracnóide (SOTELO et ai., 

1985; LIVRAMENTO, 1987). 

Por se constituir processo invasivo, a punção para coleta de LCR deve ser feita por 

profissional especializado e somente para confirmação de casos suspeitos de pacientes 
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sintomáticos. 

1.3.3 ESTUDO DA RESPOSTA IMUNE DO HOSPEDEIRO 

A resposta imune celular na NC apresenta aspectos ainda pouco elucidados. Sabe-se, , 

entretanto, que a gravidade da doença depende principalmente da intensidade da resposta i 

imune do hospedeiro que pode variar desde tolerância ao parasita até processo inflamatório 

grave (OSTROSKY-ZEICHNER et ai., 1996). A imunotolerância ao parasita tem sido 

descrita em muitos pacientes com a forma cerebral parenquimatosa e pode estar associada à 

detecção de níveis elevados de interleucina-lb {DEL BRUTTO & SOTELO, 1988); também 

pode ser atribuída a mecanismos de mimetismo molecular do parasita e/ou adsorção de 

proteínas do hospedeiro ao seu tegumento mascarando os antígenos parasitários, número 

elevado de linfócitos supressor CDS e fatores hormonais do hospedeiro {DEL BRUTTO & 

SOTELO, 1988). 

SOTELO et ai. (1985) relataram a importância da resposta imune celular na cisticercose e 

sua variação em função das formas clínicas da doença. MACHADO (1987) estudou amostras 

de LCR de pacientes com diagnóstico de NC e observou resposta inflamatória intensa 

~aqueles com síndr~me de ~ipe~ensão intracraniana d~ car~t~r ~ave e_ progressivo. Há pouca'') 

informação a respeito da unun1dade celular no penodo llllCtal da mfecção. Em trabalho 

experimental com camundongos infectados intraperitonealmente com larvas de T. crassiceps, 

PADILLA et ai. (2001) observaram que o processo inflamatório inicia-se no primeiro dia e 

reduz-se a níveis quase insignificantes após seis semanas, com o declínio coincidindo com 

aumento expressivo da taxa de reprodução do parasita. TOENJES et ai. (1999), após 

inoculação da cavidade peritoneal de camundongos com larvas de T. crassiceps, 

identificaram diversos subtipos de células B e T que mudam dinamicamente durante o curso 

da infecção. BUENO et ai. (1999b) estudaram a expressão de moléculas relacionadas com 

ativação da resposta imune celular em células do LCR e sangue periférico de pacientes com 

NC, por meio de citometria de fluxo, com o objetivo de definir se há correspondência entre os 

achados num e noutro espécime analisado e encontraram resultados variados, que refletem a 

natureza complexa e dinâmica da NC. Estudos no campo da imunidade celular na NC devem 

visar a caracterização da resposta imune nas suas duas categorias, ou seja, Thl ou resposta 
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ativa e Th2, ou resposta supressiva (OSTROSKY-ZEICHNER & ESTANÕL. 1999). 

A resposta imune humoral tem sido estudada no soro e LCR de pacientes empregando-se ' 

diversas técnicas e tem se mostrado representada predominantemente pelos anticorpos da / 

classe IgG, embora IgA e IgM também possam estar presentes (FLISSER et ai., 1980; 1 

ESPINOZA et ai., 1986). BUENO et ai. (2000a) investigaram a presença de anticorpos da 

classe lgE em amostras de soro e LCR de pacientes com NC, por ensaio de 

quimioluminescência. Encontraram diferença significativa positiva entre as concentrações de 

IgE nas amostras de LCR dos pacientes e nas do grupo controle e entre as amostras de soro 

dos pacientes e os valores normais. sendo que o soro mostrou resultados anormais mais 

freqüentemente. Porém, IgE foi detectada somente em 28,3% das amostras de LCR e em 

32,1% das de soro dos pacientes. 

Estudos experimentais em ratos e camundongos infectados com larvas de Taenia 

taeniaefonnis sugerem que a resposta imune humoral tem papel importante na destruição do 

parasita (MUSOKE &WII.LIANS, 1975; MUSOKE et ai .• 1975). Com o objetivo de elucidar 

a participação da resposta imune humoral na proteção contra a cisticercose humana, 

CORREA et ai. (1985) pesquisaram. por imunofluorescência, as quatro classes de 

imunoglobulinas e o terceiro componente do complemento (C3b) na superficie de cisticercos 

extraídos de diferentes localizações (parênquima cerebral, IV ventrículo, tecidos subcutâneo e 

muscular, olho e subretina) de pacientes em diferentes fases da doença. Observaram 

heterogeneidade da distribuição dos componentes da imunidade humoral entre os diferentes 

cisticercos. Para MEDINA-ESCUTIA et ai. (2001), a resposta de imunoglobulinas presentes 

no LCR e soro a diferentes antígenos reconhecidos, tem-se mostrado heterogênea entre 

pacientes. 

A heterogeneidade da resposta imune humoral nas diferentes situações da relação parasita

hospedeiro na cisticercose. acarreta implicações nos resultados dos métodos diagnósticos, 

bem como na condução da terapêutica que venha a ser delineada (CORREA et ai .• 1985). 
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1.3.4 DIAGNÓSTICO IMUNOLÓGICO 

O imunodiagnóstico é importante auxiliar na comprovação da infecção, complementando 

os dados clínicos e epidemiológicos do paciente (FERREIRA et ai., 1994). Diversas técnicas 

foram desenvolvidas para detecção de anticorpos anti-cisticercos de T. solium no soro, 

sangue total e LCR, como a Reação de Hemaglutinação (RHA) (UEDA et ai., 1988; 

FERREIRA et ai, 1998), Reação de Fixação do Complemento (RFq (MOSES, 1911; 

GARCIA & SOTELO, 1991), Reação de Imunofluorescência Indireta (RIF) (VAZ et ai., 

1997a) e ensaios imunoenzimáticos como Enzyme-/inked immunosorbent assay- ELISA e 

/mmunoblot-IB (TSANG et ai., 1989; JAFRI et ai., 1998; Wll.KINS et ai., 1999; VAZ et ai., 

1997b; PERALTA et ai., 2001). 

A primeira técnica imunológica para o diagnóstico da cisticercose, aplicada no Brasil no 

início do século, foi a RFC utilizando LCR (MOSES, 1911). Devido à sua baixa 

especificidade para o soro, outras técnicas foram desenvolvidas. Com o advento do ELISA 

(COSTA et ai., 1982) que apresentou elevada sensibilidade, o diagnóstico imunológico da 

cisticercose foi aprimorado. A técnica apresentou boa reprodutibilidade e elevados índices de 

sensibilidade e especificidade quando utilizada para pesquisa de anticorpos anti-cisticercos de 

T. solium no soro e LCR (VAZ & FERREIRA, 1988; VAZ et ai., 1990). 

PIALARISSI et ai. (1987) estudaram comparativamente RFC, RHA, RIF e ELISA para o 

diagnóstico da cisticercose utilizando LCR como espécime clínico: observaram diferença 

significativa entre os índices de sensibilidade e especificidade dos testes, concluindo que o 

melhor desempenho foi o de ELISA com 97 ,6% e 98,9% de sensibilidade e especificidade, 

respectivamente. 

Diferentes índices de sensibilidade de ELISA e IB têm sido observados, de acordo com a 

preparação antigênica, tipo e gravidade das lesões. ESPINOZA et ai. (1986) utilizaram os 

antígenos extrato total e fração parcialmente purificada {Ag B) de cisticercos de T. so/ium 

obtendo sensibilidade de 85% e 80% respectivamente, em amostras de soro de pacientes com 

NC confirmada; no LCR a sensibilidade foi de 90% com ambos antígenos; a especificidade 

foi de 100% com extrato total no soro ou LCR e 96% e 98% com Ag B no soro e LCR, 

respectivamente. GOTTSTEIN et ai. (1987) obtiveram 75% e 55% de sensibilidade do 

ELISA com extrato total de cisticercos de T. solium, em amostras de soro e LCR, 
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respectivamente, de diferentes populações estudadas. SIMAC et ai. (1995) obtiveram valores 

mais elevados de absorbância de ELISA com extrato total de cisticercos de T. solium no soro , 

e LCR de pacientes com larvas vivas no parênquima cerebral do que naqueles com cistos 

calcificados. Resultados falso-negativos no ELISA, utilizando-se soro, podem ocorrer devido 

ao desenvolvimento de imunotolerância ao parasita ou à produção de anticorpos dentro do 

SNC, sem seu aumento paralelo no sangue periférico (DEL BRUTTO & SOTELO, 1988). 

O principal fator limitante das técnicas imunológicas para detecção de anticorpos anti

cisticercos de T. solium no soro ou LCR é a presença de componentes no antígeno bruto, que 

reagem inespecificamente com anticorpos produzidos pela presença de outros helmintos no 

hospedeiro. O IB permite a separação destes componentes, podendo-se identificar aqueles 

especificamente reativos e os que apresentam reatividade inespecífica. GOITSTEIN et ai. 

(1986) identificaram peptídeos de baixa massa molecular (8kDa e 26kDa) como específicos 

para o diagnóstico da cisticercose. GROGL et ai. (1985) sugeriram as frações de 32-30kDa, 

53kDa e 64kDa como melhor escolha para uso no diagnóstico da cisticercose. LARRAIDE et 

ai. (1986) sugeriram o peptídeo de 103 kDa de líquido vesicular de T. solium como indutor de 

forte resposta imunológica em pacientes com cisticercose. 

Estudos posteriores feitos para purificação do antígeno bruto, assim como a caracterização 

de g]icoproteinas, contribuíram para elevadas sensibilidade e especificidade das reações 

imunológicas, incluindo o ensaio de IB (PLANCARTE et ai., 1994). A utilização no IB de 

g]icoproteínas purificadas por cromatografia de afinidade em coluna lentil-lectin identificou 

sete principais bandas reconhecidas por todos os soros de pacientes com NC confirmada (50 

kDa, 42-39 kDa, 24 kDa, 21 kDa, 18 kDa, 14 kDa e 13 kDa) e não reconhecidas por soros de 

indivíduos saudáveis e com outras parasitoses (TSANG et ai., 1989). MONTENEGRO et ai. 

(1994) estudaram os componentes de T. solium e reconheceram como específicos para o 

diagnóstico da cisticercose peptídeos não g]icoprotéicos (massas moleculares entre 61 kDa e 

67 kDa) e glicoprotéicos (de 50kDa, 42 kDa, 24 kDa, 21 kDa, 18 kDa, 14 kDa e 13 kDa). 

Estudo da avaliação de fração antigênica de cisticercos de T. solium purificada em coluna 

Sephadex G-200 para o sorodiagnóstico da cisticercose demonstrou não haver reatividade 

cruz.ada com amostras de pacientes com outras patologias clinicamente relacionadas, 

podendo ser usada para estudos soroepidemiológicos em áreas endêmicas (KAUR et ai., 
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1996). Em estudo comparativo entre extrato total de cisticercos de T. solium e glicoproteínas 

purificadas por cromatografia de afinidade em coluna lentil-lectin para o diagnóstico da 

cisticercose humana por meio de m, RODRIGUEZ-CANUL et ai. (1997) demonstraram 95% 

de sensibilidade para as glicoproteínas de massas moleculares entre 13kDa e 50kDa, e 91 % 

para dois principais peptídeos (8kDa e 26kDa) do extrato total. A especificidade foi de 100% 

para ambos os antígenos. Estudos experimentais com antígenos de excreção-secerção de 

culturas in vitro de cisticercos de T. crassiceps revelaram que os peptídeos < 20 kDa são 

altamente imunogênicos e específicos (ESPÍNDOLA et ai., 2002). 

Glicolipídeos purificados de cisticercos de T. solium também vêm sendo investigados 

como reagentes para o sorodiagnóstico da cisticercose. Estudo sobre avaliação da 

antigenicidade do GLS-1, principal glicolipídio de T. solium, empregou soro e LCR de 

pacientes com NC e de controles para pesquisa de anticorpos no ELISA. Elevados títulos de 

anticorpos foram encontrados no LCR de pacientes com NC e baixos títulos nos controles 

(indivíduos com outras desordens neurológicas). No soro, ao contrário, elevados títulos de 

anticorpos foram encontrados tanto nas amostras de pacientes com NC como naqueles com 

outras desordens neurológicas e em indivíduos saudáveis (LÓPEZ-MARÍN et ai., 2002). Os 

autores sugerem que essa reatividade se deve à exposição prévia a parasitas que 

compartilham determinantes antigênicos comuns com T. solium ou à reatividade cruzada com 

anticorpos inespecíficos e propõem o uso daqueles epítopos específicos como parte de 

coquetel de antígenos para o diagnóstico da cisticercose no LCR. 

Outro método diagnóstico que vem sendo pesquisado para o diagnóstico da cisticercose é a 

pesquisa de antígenos parasitários. Vários ensaios vêm sendo desenvolvidos em amostras de 

soro ou LCR de humanos e suínos, com diferentes resultados (RODRIGUEZ-DEL ROSAL et 

ai., 1989; CORREA et ai., 1989; ESTRADA et ai., 1989; CHOROMANSKY et ai., 1990; 

MAASS et ai., 1992; KO & NG, 1998). 

TÉLLEZ-GIRÓN et ai. (1987) empregaram ELISA e OOT-ELISA para pesqwsa de 

antígenos de cisticercos de T. solium no LCR de pacientes com NC. Obtiveram 59% e 77% de 

positividade, respectivamente e 100% de especificidade para ambos. PARDINI et ai. (2001) 

pesquisaram antígenos em amostras de LCR de pacientes com NC, em diferentes fases da 

doença, por meio de ELISA empregando-se diferentes antisoros. As taxas de sensibilidade e 
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especificidade variaram de 81,2% a 95,8% e de 82% a 100%, respectivamente. 

Os diversos autores mencionados têm apontado os testes para pesquisa de antígenos como 

de potencial valor clínico no diagnóstico da cisticercose. Os ensaios de detecção de antígenos 

por meio do ELISA podem esclarecer o diagnóstico, complementar os ensaios de pesquisa de 

anticorpos ( especialmente quando os exames de imagem não estão disponíveis ou são 

inconclusivos) e monitorar a eficácia da terapia antiparasitária (GARCIA et ai .• 2000). 

Podem ser úteis também para a compreensão da patogenia da NC humana. especialmente o 

processo de degeneração e morte do parasita (NASH & PATRONAS, 1999). 

Uma das dificuldades encontradas no imunodiagnóstico da cisticercose é o baixo 

rendimento na obtenção de antígenos a partir de larvas de T. solium. Alguns estudos 

demonstraram o compartilhamento de importantes epítopos comuns entre a forma larval de T. 

solium e a de Taenia crassiceps, esta última facilmente mantida em animal de laboratório por 

infecção experimental sucessiva. tornando-a fonte alternativa de antígeno para o 

imunodiagnóstico da cisticercose (LARRALDE et ai .• 1989; LARRAIDE et ai .• 1990; VAZ 

et ai .• 1997b ). 

T. crassiceps adulta é cestoda comum de raposas (Vulpes vulpes L.) na Europa e a forma 

larval é encontrada em várias espécies de pequenos roedores da Europa (FREEMAN. 1962). 

KROEZE & FREEMAN (1983) estudaram o desenvolvimento de larvas de T. crassiceps em 

camundongos infectados experimentalmente com cisticercos. via oral. Observaram que a 

partir do intestino, algumas larvas penetraram na cavidade abdominal e reproduziram-se 

assexuadamente por brotamento. Desde 1990 a cepa ORF de larvas de T. crassiceps vem 

sendo mantida em camundongos por passagens intraperitoniais sucessivas e utilizada para o 

estudo de antígenos no diagnóstico (LARRALDE et ai., 1990; VAZ et ai., 1992; VAZ et ai .• 

1993; VAZ et ai. 1997a; VAZ et al., 1997b; PINTO et ai .• 2000; BUENO et ai .• 2000b; 

PARDINI et ai .• 2001; PERALTA et ai .• 2002). 

ESPÍNDOLA et ai. (2000), em estudo de imunização de camundongos BALB/c com 

líquido vesicular de T. crassiceps. demonstraram presença de componentes antigênicos 

compartilhados entre T. so/ium e T. crassiceps, incluindo peptídeos de baixa massa 

molecular. PARDINI et ai. (2002) pesquisaram anticorpos no LCR de pacientes com NC por 

meio de ELISA e m e diferentes preparações antigênicas de cisticercos de T. crassiceps. As 
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Universidade de São Paulo 
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taxas de sensibilidade e especificidade para todos os antígenos, no ELISA foram de 100%. No 

m, com os mesmos antígenos, os peptídeos de massas moleculares de 14kDa e 18 kDa foram 

identificados somente pelas amostras de LCR de pacientes com NC. 

Os métodos imunológicos para diagnóstico da cisticercose, especialmente para emprego 

no soro, continuam sendo objeto de estudo na busca de antígenos específicos, de fácil 

obtenção e baixo custo. Pesquisas atuais sobre biologia molecular podem resolver as 

dificuldades de produção de antígenos apropriados para aplicação, em larga escala, em testes 

imunológicos para o diagnóstico, devido às limitações no suprimento de antígenos 

parasitários e controle de qualidade de preparações antigênicas derivadas de diferentes lotes 

de parasitas (FISCHER et ai., 1994; SINGH, 1997; HUBERT et ai., 1999; LOVERDE et ai., 

2002). 

A ausência de manifestações clínicas patognomônicas da NC, o elevado número de 

resultados falso-positivos e falso-negativos dos testes sorológicos e a inespecificidade dos 

exames de imagem tomam necessário o uso conjunto destes parâmetros para confirmação ou 

exclusão da parasitose. 

1.4 PROBLEMÁTICA NOS ESTUDOS SORO EPIDEMIOLÓGICOS 

Pesquisas abrangentes de caráter epidemiológico são importantes para orientar medidas 

profiláticas em grande escala. Estimativas de prevalência são baseadas em diferentes técnicas 

imunológicas que variam na sensibilidade e especificidade quando aplicadas a populações 

expostas a diferentes espécies de helmintos. Os testes sorológicos mostram-se adequados para 

estas investigações, especialmente ELISA, por ser método não invasivo, de fácil execução e 

baixo custo. Entretanto, a não distinção entre infecção presente e pregressa, limitam seu 

escopo. Além disso, diferentes parasitas compartilham determinantes antigênicos provocando 

reações cruz.adas nas amostras investigadas, dificultando a interpretação dos resultados. Por 

exemplo, Taenia e Echinococcus sendo parasitas filogeneticamente relacionados, 

compartilham epítopos comuns que podem explicar a maioria das reações cruz.adas 

observadas no trabalho de autores como GOTTSTEIN et ai. (1986) que utilizaram as 

técnicas de SDS-PAGE, focalização isoelétrica e IB para demonstrar a presença de 

componentes antigênicos espécie-específicos em extrato total de T. so/ium. Empregaram 
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soros de pacientes com infecções homólogas e heterólogas e obtiveram reações cruzadas, 

em sua maioria, com soro de pacientes com infecções por cestodas do gênero 

Echinococcus. Frações glicoprotéicas de superfície de cisticercos de T. solium (Ag B) 

mostraram reatividade cruzada com amostras de soro de pacientes com doença hidática 

(ESPINOZA et ai., 1986). A utilização de fração purificada de cisticerco de T. solium, 

obtida por focalização isoelétrica preparativa, no ELISA para pesquisa de anticorpos 

revelou positividade de 67% (6/9) das amostras de soro e LCR de pacientes com doença 

hidática e 13,3% (16/120) de pacientes com outras parasitoses (PAMMENTER & 

ROSSOUW, 1987). MONTENEGRO et ai. ( 1994) observaram reatividade no ELISA com 

antígenos totais de T. solium, H. nana, e E. granulosus. Obtiveram 75% de reatividade 

cruzada entre os soros de pacientes infectados com T. solium e o antígeno líquido 

vesicular de E. granulosus e 88% com o extrato total de H. nana. Na caracterização de 

proteínas imunoreativas no IB, um grande número de bandas reagiu quando foi utilizado 

antígeno total de T. so/ium e pool de soros de pacientes com E. granulosus. Os estudos de 

BENlTEZ et ai. (1998) revelaram elevado grau de homologia entre nucleotídeos do 

antígeno recombinante de T. saginata (R-Tso 18) e os principais antígenos de superficie de 

protoescolex de Echinococcus multilocularis e E. granulosus: EMI0 e EGI0, 

respectivamente. A nível protéico houve 89-90% de identidade entre a expressão do gen 

R-Tso18 de T. saginata e as seqüências de Echinococcus. PORETJ et ai (1999) utilizaram 

IB com o antígeno B de E. granulosus, subunidade 8kDa para testar soros de pacientes 

com doença hidática cística e de pacientes com outras parasitoses. Fizeram avaliação 

preliminar do resultado de IB com a banda de 8 kDa e depois uma releitura tendo como 

critério de positividade a reatividade com uma ou mais das seguintes bandas: de 8 kDa, 29 

kDa e 34 kDa. Com o novo critério de positividade a sensibilidade do teste aumentou 

significativamente, registrando aumento de reatividade cruzada entre a doença hidática 

cística e as parasi_toses equinococose alveolar e cisticercose, passando de 53% para 84% e 

de 8% para 33%, respectivamente. 

A literatura registra ocorrência de reatividade cruzada também entre nematodas, 

parasitas com superficie altamente antigênica. O diagnóstico da infecção humana por 

larvas de T. canis é feito principalmente por testes sorológicos; entretanto, a 
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especificidade destes pode ser inadequada em regiões endêmicas de helmintíases. No 

Brasil, o diagnóstico de rotina da toxocariase inclui a pré absorção dos soros a serem 

analisados, com antígenos de Ascaris suum. nematoda antigenicamente relacionado com 

A. lumbricoides, parasita intestinal comum nas crianças (L YNCH et ai., 1988). Com o 

objetivo de identificar os antígenos comuns entre T. canis e A. suum, NUNES et ai. (1997) 

analisaram o antígeno de Toxocara por meio de 1B com amostras de pacientes com Larva 

Migrans Visceral e observaram inúmeras bandas reagentes. Identificaram entre estas, a de 

massa molecular em tomo de 55-56 kDa como responsável pela reatividade cruzada pois 

desapareceu após absorção prévia das amostras de soro com antígenos de A. suum. 

KENNEDY et ai. (1989) demonstraram que soro de coelho imunizado com TES reagiu 

com produtos de secreção de Ascaris. 

PAMMENTER et ai. (1992) demonstraram reatividade cruzada entre testes 

imunológicos para neurocisticercose e neuroesquistossomose e ressaltaram a importância 

de sua implicação nas áreas onde as duas parasitoses são endêmicas. Estudos sugerem que 

sejam relativamente comuns na África do Sul (JOUBERT et ai., 1990). OLIVEIRA et ai. 

(2003) avaliaram o desempenho de ELISA-IgM com fração do extrato total de vermes de S. 

mansoni em área de baixa endemicidade. Para verificar a possibilidade de ocorrência de 

reações cruzadas entre espécies de helmintos, subdividiram a população estudada em quatro 

subgrupos, de acordo com presença ou ausência de ovos de Ascaris lumbricoides e Trichuris 

trichiura nas fez.es dos indivíduos. Observaram positividade sorológica comparável nos 

subgrupos positivos ou negativos tanto para ovos de Ascaris quanto de Trichuris. V AI.LI et 

ai. (1997) não obtiveram positividade quando avaliaram a eficiência do ELISA no 

sorodiagnóstico da esquistossomose utilizando extrato total de verme adulto em amostras de 

grupo controle de sadios; no grupo controle com outras parasitoses obtiveram somente um 

falso-positivo, em indivíduo parasitado com A. lumbricoides e Trichuris trichiura. KALINNA 

& McMANUS (1993) isolaram proteína (de ligação à fração Fc de IgG) de cisticerco de T. 

crassiceps, com massa molecular (96 kDa) e seqüência de aminoácidos equivalentes à 

paramiosina de S. mansoni, além de observarem similaridade antigênica entre estes 

componentes. 

Os registros na literatura acerca de reatividade cruzada de amostras ensaiadas com 
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diferentes técnicas para o diagnóstico das helmintíases são inúmeros. A evidência de infecção 

parasitológica é dificultada especialmente nas parasitoses extra-intestinais e a confirmação 

etiológica do quadro clínico tem sido baseada especialmente nos testes de imagem e 

imunológicos. Estudos soroepidemiológicos constituem estratégia adequada para o controle 

das parasitoses mas o baixo rendimento na obtenção de antígenos adequados, a baixa 

especificidade e as reações cruz.adas resultantes dos testes sorológicos atualmente disponíveis 

constituem obstáculo para sua interpretação. Investigações no sentido de solucionar as 

questões acima mencionadas devem preceder programas em grande escala de controle das 

parasitoses. 
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2 JUSTIFICATIVA 

A importância epidemiológica da NC devido à sua grande representatividade entre as 

patologias inflamatórias do SNC. associada à sua elevada freqüência na região sul do país e à 

escassez de dados e de programas efetivos de controle, motivou o desenvolvimento do 

presente trabalho. O estado de Santa Catarina. especialmente a região oeste, tem como uma 

das atividades econômicas predominantes a suinocultura. A falta de instrução dos 

suinocultores que criam parcela dos animais em áreas livres e com práticas primitivas, a 

ausência de condições sanitárias nas residências, presença de portadores de T. solium e falta 

de hábitos higiênicos. promove a perpetuação e alastramento da problemática teníase

cisticercose. Os dados disponíveis sobre a freqüência da cisticercose no estado de Santa 

Catarina baseiam-se apenas em exames de TC o que nos leva a inferir que a amplitude desta 

patologia seja muito mais abrangente. Os resultados decorrentes da investigação em clínicas 

de TC revelaram elevada freqüência conferindo ao estado de Santa Catarina a condição de 

área endêmica da cisticercose (KUHNEN, 1995). A partir destes dados foi instituído o 

Programa Estadual de Controle de Teníase e Cisticercose e criada a portaria nº 017 de 11 de 

Outubro de 1994, da Secretaria de Estado da Saúde, que toma obrigatória a notificação da 

cisticercose humana naquele estado (KUHNEN, 1995). Entretanto, a legislação por si só 

toma-se medida inócua se não for acompanhada de medidas efetivas para o controle e 

erradicação da parasitose. Estudos epidemiológicos para a determinação das áreas geográficas 

afetadas precedem as medidas de controle e demandam ferramentas diagnósticas específicas 

e acessíveis. A carência de recursos para o setor da saúde em nosso país requer o 

desenvolvimento de técnicas de fácil exeqüibilidade e baixo custo. ELISA e IB permitem, em 

única bateria. a execução de dezenas de exames e se devidamente padronizados, podem se 

constituir em ferramentas diagnósticas apropriadas para estudos de ampla investigação 

soroepidemiológica visando a adoção de práticas quimioprofiláticas no combate desta 

morbidade que resultará em beneficio sócio-econômico para as regiões afetadas do estado de 

Santa Catarina. 



Objetivos 24 

3 OBJETIVOS 

Diante da necessidade de obter estimativas de prevalência da cisticercose no estado de 

Santa Catarina e de dispor de ferramentas diagnósticas acessíveis, é proposto no presente 

trabalho: 

1. Determinar a freqüência da reatividade de peptídeos imunodominantes de diferentes 

antígenos de cisticercos de Taenia sp utilizando Immunob/ot com amostras de soro de 

pacientes com neurocisticercose. 

2. Avaliar o desempenho das técnicas ELISA e lmmunob/ot utilizando-se diferentes 

antígenos, para detecção de anticorpos anti-cisticercos de Taenia solium em amostras de soro 

de pacientes com crises epileptiformes: analisar a concordância entre os resultados dos testes 

sorológicos; analisar a concordância entre os resultados dos testes sorológicos e os de 

tomografia computadorizada (TC); analisar a associação entre os resultados dos testes 

sorológicos e o tipo de lesão detectada no exame de TC. 

3. Determinar a freqüência de positividade de ELISA e Immunoblot com amostras de soro de 

diferentes grupos de população, utilizando-se diferentes antígenos; correlacionar os resultados 

obtidos com a procedência das amostras. 

4. Avaliar a reatividade cruzada das amostras de soro de pacientes com diferentes 

helmintíases e de animais experimentalmente imunizados, ensaiadas por meio do ELISA e 

Jmmunoblot, utilizando-se diferentes antígenos. 

5. Avaliar, com base nos parâmetros de sensibilidade e especificidade, o desempenho das 

técnicas ELISA e Immunob/ot que apresentaram elevada positividade ou reatividade com 

soros homólogos ou heterólogos de infecçoes helmínticas, quanto ao seu potencial uso no 

sorodiagnóstico. 
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4 MATERIAL E MÉTOOOS 

As soluções e reagentes empregados em toda a metologia estão descritos no Anexo 1. 

4.1 CASUÍSTICA E CONTROLES 

O presente trabalho foi desenvolvido de acordo com as normas éticas para pesquisa 

envolvendo seres hwnanos, conforme a Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde 

(BRASIL, 1996), tendo obtido aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) na data de 12/02/1999 (processo 

nº 007/98) e do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 

Universidade de São Paulo (FCF-USP) na data de 27/03/2000 (processo nº 35). 

Foram selecionadas 31 O amostras de soro, conforme a distribuição abaixo: 

4.1.1 PACIENTES COM CRISES EPILEPTIFORMES (PE) 

Um total de 98 amostras de soro de pacientes com crises epileptiformes foram 

analisadas, das quais, noventa (90) pertencem a pacientes em tratamento na Clínica 

Multidisciplinar de Epilepsia (CME) do Estado de Santa Catarina, em Florianópolis, que 

incluíram: 51 de pacientes com exame de TC sugestiva de NC (46 possuem dados quanto 

ao tipo de lesão); 34 de pacientes com exame de TC negativa e 5 de pacientes sem dados 

de exame de TC. Oito (8) amostras são de pacientes atendidos no Hospital das Clínicas 

(HC) da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), com diagnóstico 

de certeza de NC, através de exames clínicos, laboratoriais e de imagem, todos 

apresentando lesões ativas e pertencentes ao estudo de BUENO (1999a). 

Aos pacientes da CME aplicou-se questionário para obter as informações: nome, sexo, 

idade, endereço, grau de instrução, início da crise epiléptica, resultados de exame de TC, 

posse de criadouro de porcos em casa para conswno próprio ou para venda (Anexo II-A). Aos 

pacientes da FMUSP não foram aplicados estes questionários. 
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4.1.2 DOADORES DE SANGUE (DS) 

Coletaram-se, no Serviço de Hemoterapia do Hospital Universitário da Universidade 

Federal de Santa Catarina (HU-UFSC), 33 amostras de soro de doadores de sangue, 

supostamente sadios. 

Aplicou-se questionário para obtenção das informações: nome, sexo, idade, grau de 

instrução, endereço e residências anteriores, telefone para contato, ocupação, dados clínicos 

(sintomas), realização prévia de exames de imgem-TC, RMN ou outros (Anexo II-B). 

4.1.3 POPULAÇÃO RESIDENTE EM DIFRENTES ÁREAS DE SANTA 

CATARINA (SC) 

A escolha das duas áreas de estudo, relatadas a seguir, baseou-se em informações verbais 

do Professor Dr. Paulo César Trevisol Bittencourt, da disciplina de Neurologia da 

Universidade Federal de Santa Catarina. Segundo estas informações, o município de São José 

do Cerrito apresenta condições para a existência do complexo tenías~isticercose 

( criadouros de porcos nas residências, precariedade das condições de saneamento básico e 

baixo grau de instrução da população), podendo ser considerado endêmico para cisticercose. 

E a localidade da Costa da Lagoa, por não ser região de criação de suínos, nem estar presente 

o animal no ambiente doméstico, pode ser considerada não endêmica para a cisticercose. 

4.1.3.1 POPULAÇÃO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO- se (SJC) 

São José do Cerrito (27º41 '15"S e 50º33'45"W) situa-se no estado de Santa Catarina, 

região sul do Brasil. 

Coletaram-se 40 amostras de sangue de residentes do município, no Centro de Saúde da 

Secretaria da Saúde de SJC. Na sua maioria, as amostras de sangue foram colhidas de pessoas 

que se encontravam no Hospital Fundação Assistencial do Trabalhador Rural para consulta 

por motivos de saúde diversos; outra parcela consistia de moradores com interesse pela 

realização do exame. 

Usou-se questionário já aplicado para a população de DS (Anexo Il-B). 
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Por ocasião da coleta vigia na cidade, por parte da prefeituta local, a proibição de criação 

de porcos em ambiente doméstico. Esta proibição decorreu, provavelmente, da grande 

quantidade de suínos criados em condições inadequadas e dos graves problemas de saúde da 

população local, conforme pôde ser observado pelas respostas ao questionário aplicado. 

4.1.3.2 POPULAÇÃO DA COSTA DA LAGOA - ILHA DE SANTA CATARINA - se 
(CL) 

A Costa da Lagoa é uma comunidade fechada, de pescadores, situada na região noroeste da 

Lagoa da Conceição, com acesso por barco ou a pé, por trilha de 8 km do centro da localidade 

Lagoa da Conceição, situada no centro geográfico da Ilha de Santa Catarina, a 20 km do 

centro de Florianópolis (SC). 

Coletaram-se 27 amostras de sangue de moradores da localidade. 

A pesquisadora principal, com o auxílio do agente de saúde do Posto de Saúde local, 

colheu amostras de sangue de casa em casa. Usou-se o mesmo questionário já aplicado para 

as populações de DS e de SJC {Anexo II-B). 

4.1.4 PACIENTES COM OUTRAS PARASITOSES (OP) 

Incluíram-se no estudo 112 amostras de soro de indivíduos com diferentes parasitoses, 

assim distribuidas: 

Quarenta ( 40) pertencentes a crianças atendidas no Ambulatório do Instituto da Criança do 

HC da FMUSP, diagnosticadas com toxocariase por exames clínico e laboratoriais 

(eosinofilia ~ 2 000/mm3
; ELISA com titulo ~640) e dados epidemiológicos. As amostras 

foram gentilmente cedidas pela Dra Guita Rubinsky-Elefant do Laboratório de 

Soroepidemiologia e Imw1obiologia Celular e Molecular do Instituto de Medicina Tropical de 

São Paulo (IMT-SP). 

Vinte e duas (22) pertencentes a indivíduos com esquistossomose, assim distribuídas: 19 

pertencentes a pacientes atendidos no Laboratório de Investigação Médica (LIM 06) do IMT

SP, com esquistossomose comprovada por exame parasitológico de fezes (método de Kato

Katz) e ELISA- gentilmente cedidas pela Dra Dirce Mary Correia Lima do Laboratório de 
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Hepatologia do IMT-SP~ 3 amostras pertencentes à soroteca da Dra Adelaide José Vaz do 

Laboratório de Imunologia da FCF da USP. 

Cinqüenta (50) pertencentes a pacientes com hidatidose cística diagnosticada por meio de 

exames clínicos e laboratoriais (ELISA e reação de imunofluorescência indireta-RIFI) e 

dados epidemiológicos, das quais, 20 gentilmente cedidas pela Dra Fátima Tiecher do 

Laboratório Central de Porto Alegre (LACEN/RS) e 30 pela Dra Veridiana Gomes Virgínio 

do Laboratório de Biologia Molecular de Cestódeos do Departamento de Biologia Molecular 

e Biotecnologia da UFRS. 

4.1.S GRUPOS CONTROLE 

Quarenta e cinco ( 45) amostras de soro de pacientes com NC comprovada por exames 

clínicos, laboratoriais e de imagem (TC), provenientes do estudo de BUENO (1999a), 

constituíram o grupo controle positivo (CP) da cisticercose. Foram utilizadas, 

respectivamente, 22, 24 e 31 amostras para o cálculo do valor do cut ojf dos ELISAs com os 

antígenos de Taenia empregados neste estudo: T-Tso, LV-Tcra e GP-Tera, respectivamente. 

Das 40 amostras de pacientes com toxocariase, descritas no ítem anterior, 19 constituíram 

o grupo controle positivo (CP) de toxocaríase e foram utilizadas para o cálculo do valor do 

cut ojf dos ELISAs com o antígeno de Toxocara. 

As 19 amostras pertencentes a pacientes com esquistossomose, atendidos no Laboratório 

de Investigação Médica do IMT-SP, descritas no ítem anterior, constituíram o grupo controle 

positivo (CP) de esquistossomose e foram utilizadas para o cálculo do cut off dos ELISAs 

com o antígeno de Schistosoma. 

As 20 amostras de pacientes com hidatidose, provenientes do LACEN/RS e descritas no 

ítem anterior, constituíram o grupo controle positivo (CP) de hidatidose e foram utilizadas 

para o cálculo do cut ojf dos ELISAs com o antígeno de líquido hidático. 

Amostras de soro de 42 doadores de banco de sangue, gentilmente cedidas pelo Dr 

Antonio Walter Ferreira do Laboratório Biolab-Mérieux SA, São Paulo (SP), constituíram o 

grupo controle normal (CN) e foram utilizadas para o cálculo do cut ojf dos ELISAs com os 

diferentes antígenos do estudo, em número equivalente ao empregado para o grupo CP 

correspondente a cada antígeno. 
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4.2 OBTENÇÃO DAS AMOSTRAS DE SORO 

As amostras de soro de pacientes com neurocisticercose, provenientes do estudo de 

BUENO (1999a) e aquelas cedidas pelas diferentes instituições mencionadas, foram obtidas 

pelo sistema anônimo não vinculado e constituiram-se de pequenas alíquotas de 20 a 100 µL. 

As amostras de soro de pacientes com crises epileptiformes atendidos na Clínica Médica de 

Epilepsia do estado de Santa Catarina, as de doadores de sangue do HU-UFSC e as de 

residentes em diferentess áreas do estado de Santa Catarina (SJC e CL) foram colhidas com 

consentimento informado dos participantes. Estes submeteram-se à punção venosa para coleta 

de 5 mL de sangue, por meio de seringas e agulhas descartáveis e sistema vacutainer. 

Centrifugaram-se as amostras de sangue a 402 g por 5 minutos e separaram-se os soros em 

alíquotas de 500 µL, etiquetadas e mantidas em congelador a -20 ºC no Departamento de 

Microbiologia e Parasitologia (MIP) da UFSC e, ulteriormente transportadas em isopor 

contendo gelo picado e nitrogênio líquido, para o Laboratório de Imunologia da FCF da USP. 

4.3 PARASITAS 

4.3.1 Taenia solium - FORMA LARV ÁRIA 

Obtiveram-se cisticercos de T. solium a partir de carne de suínos infectados naturalmente, 

provenientes das cidades de Guarapuava · (PR) e Apodi (RN) e gentilmente cedidos pelos 

professores Dr. Paulo Sérgio de Arruda Pinto da Faculdade de Veterinária da Universidade 

Federal de Viçosa, MG, e Dr. Lêucio Câmara Alves da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco, respectivamente. 

Os tecidos musculares infectados foram congelados logo após o abate e descongelados no 

momento da extração das larvas, por meio de dissecção com bisturi, removendo-se 

cuidadosamente todo o tecido conectivo aderido. Os parasitas íntegros foram exaustivamente 

lavados, inicialmente em água destilada e posteriormente em solução salina. Desprezaram-se 

os cisticercos calcificados ou em processo visível de degeneração e os demais, processados 

para obtenção dos extratos antigênicos (VAZ et ai., 1997b ). 
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4.3.2 Taenia crassiceps- FORMA LARV ÁRIA 

A forma larvária de T. crassiceps, cepa ORF (FREEMAN, 1962), foi gentilmente cedida 

pelo Prof. Dr. Carlos Larralde do Instituto de lnvestigaciones Biomédicas da Universidad 

Nacional Autonoma de México,cidade do México, em 1989. Desde 1990, a cepa vem sendo 

mantida por passagens intraperitoniais sucessivas, a cada 90 dias, em camundongos fêmeas 

BALB/c de 8 a 12 semanas de idade (VAZ et ai., 1997b). 

Os parasitas foram mantidos por inoculação intraperitonial de 5 a 10 vesículas pequenas 

(sem brotamentos visíveis), em suspensão com volume mínimo (cerca de IOOµL) de solução 

salina tamponada com fosfatos (STF) 0,01 M, pH 7 ,2. A inoculação foi feita com o auxílio de 

agulhas hipodérmicas de calibre 25 x 7 mm. 

Após noventa dias, os animais apresentando aumento de volume peritonial foram 

sacrificados e os cisticercos retirados, lavados exaustivamente com água destilada e solução 

salina, separados por sedimentação e processados para obtenção dos extratos antigênicos. 

Desprezaram-se os parasitas em fase de degeneração ou calcificação. 

4.3.3 Toxocara canis-FORMA LARVÁRIA 

As larvas de T. canis vêm sendo mantidas em meio de cultura no Laboratório de 

Soroepidemiologia e Imunobio]ogia do IMT-SP (SP). 

4.3.4 Ascaris suum-VERME ADULTO 

Obtiveram-se os vermes adultos a partir do intestino de suínos infectados 

provenientes de frigorífico de ltapecerica da Serra. (SP). 

4.3.5 Scliistosoma mansoni -VERME ADULTO 

O ciclo do S. mansoni vem sendo mantido no Laboratório de lmlmopatologia da 

Esquistossomose do IMT-SP (SP). Hamsters (Mesocricetus auratus) infectados por via 

subcutânea com cerca de 200 a 300 cercárias de S. mansoni ( cepa BH) foram submetidos 

à técnica de perfusão (SMITHERS & TERRY, 1965) após 6 a 7 semanas de infecção, 

para obtenção de vermes adultos. Após lavagem com solução salina fisiológica, até 

remoção completa do sangue, os vermes foram congelados para posterior preparação de 
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antígenos. 

4.3.6 Echinococcus granulosus -FORMA LARVÁRIA 

O líquido hidático de Echinococcus granulosus foi obtido da aspiração de cistos 

hidáticos de figados de bovinos obtidos no Frigorífico Coperleu, Porto Alegre (RS) e 

gentilmente cedido pela Dra Fátima Tiecher do LACEN/RS e Dra Veridiana Gomes 

Virgílio do Laboratório de Biologia Molecular de Cestódeos do Departamento de Biologia 

Molecular e Biotecnologia da UFRS (RS). 

4.4 EXTRATOS ANTIGÊNICOS 

4.4.1 EXTRATO TOTAL DE CISTICERCOS DE Taenia solium (T-Tso) 

O extrato total foi preparado segundo metodologia descrita por PARDINI et ai. (2001). 

Os cisticercos íntegros de T. solium, após liofilização, foram reconstituídos com solução 

salina (1 mUl00 mg de pó) e homogeneizados em banho de gelo por 5 minutos. A seguir 

foram tratados com ultrassom (Ultrasonic Power Unit-MSE, USA) em 4 ciclos de 30 

segundos a lmA e 20kHz, em banho de gelo e centrifugados a 10.000 g durante 30 minutos 

a 4ºC, sendo o sobrenadante constituído do extrato antigênico T-Tso. 

Ao antígeno obtido foi adicionado inibidor de proteases Phenylmethylsulfonyljluoride

PMSF (Sigma Chemical Company, St Louis, Mo), obtendo-se a concentração final de 4 x 10·1 

mM e, após divisão em alíquotas, foi conservado a - 20 ºC. 

4.4.2 LÍQUIDO VESICULAR DE CISTICERCOS DE Taenia crassiceps (LV-Tcra) 

O líquido vesicular de cisticercos de T. crassiceps foi obtido segundo metodologia 

descrita por PARDINI et ai. (2001). Os cisticercos íntegros de T. crassiceps foram 

delicadamente rompidos com auxílio de bastão de vidro e centrifugados a 15.000 g 

durante 60 minutos a 4 ºC. O sobrenadante foi retirado e estocado, repetindo-se o 

processo com o sedimento. Reuniram-se os sobrenadantes os quais foram submetidos ao 

tratamento por ultra-som (Ultrasonic Power Unit-MSE, USA) em 4 ciclos de 30 segundos a 

lmA e 20kHz, em banho de gelo. O sobrenadante obtido após nova centrifugação do 

material a 10.000 g durante 30 minutos a 4 ºC, constituiu o extrato antigênico LV-Tcra. 
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Ao antígeno obtido foi adicionado inibidor de proteases PMSF, obtendo-se a concentração 

final de 4 x 10 ·1 mM e, após separação em alíquotas, foi conservado a-20 ºC. 

4.4.3 EXTRA TO TOTAL DE CISTICERCOS DE T. CRASSICEPS PURIFICADO POR 

CROMATOGRAFIA DE AFINIDADE (GP-Tera) 

Obtiveram-se glicoproteínas purificadas de T. crassiceps a partir do antígeno total, por 

cromatografia de afinidade com lectina, conforme metodologia descrita por PARDINI et ai. 

(2002). O extrato bruto salino foi submetido à coluna de filtração em gel (PD-10 Sephadex 

G-25M), posteriormente purificado por cromatografia de afinidade em coluna Sepharose 4B -

Concanavalina A (PHarmacia Fine Chemicals), equilibrada com tampão Tris-HCL (pH 7,4) 

(NaCl 0,5 M, Tris 0,05 M) e, finalmente, eluído com solução de a-metil-manopiranosídeo 

0,2 M. Detectou-se o pico protéico por espectrofotometria a 280 nm e concentrou-se o 

material por ultrafiltração em membrana YM-10 (Amicon). 

4.4.4 PEPTÍDEOS DE LÍQUIDO VESICULAR DE CISTICERCOS DE Taenia 

crassiceps IGP-(18-14)-Tcra] 

Para a obtenção de peptídeos de líquido vesicular de cisticercos de T. crassiceps [GP

(18-14 )-Tcra], purificou-se o antígeno por meio de eletroforese preparativa, com auxílio do 

equipamento Prep-Cell modelo 491 (Bio Rad Laboratories Inc, Richmond, Calif.), conforme 

as instruções do fabricante. 

O líquido vesicular de T. crassiceps foi obtido conforme descrito anteriormente. Para o 

isolamento das frações peptídicas, tratou-se LV-Tcra com tampão de amostra (2-

mercaptoetanol 0,014 M, dodecil sulfato de sódio (SDS) 2%), e após aquecimento durante 5 

minutos, foi aplicado ao gel de poliacrilamida na presença de dodecil sulfato de sódio (SDS

PAGE) para a separação eletroforética. A seguir, eluiu-se o material e detectou-se o pico 

protéico por espectrofotometria a 280 nm . Processaram-se as frações, individualmente, por 

SDS-PAGE (poliacrilamida 12%) e a seguir, coraram-se pela prata a fim de selecionar-se as 

frações com massas moleculares de 14 e 18 kDa. As frações foram separadas em alíquotas e 

dializadas contra tampão bicarbonato de amônia 0,01 M durante 48 horas e contra STF--0,01 

M, pH 7 ,2 por 24 horas adicionais. O antígeno foi concentrado com polietilenoglicol 8000 
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(Sigma Chemical Co., St Louis, Mo.), obtendo-se o extrato antigênico glicoprotéico de T. 

crassiceps [GP-(18-14)-Tcra] (PARDINI et ai., 2002). 

4.4.S ANTÍGENO DE EXCREÇÃO E SECREÇÃO DE Toxocara canis (TES) 

O antígeno TES, obtido segundo metodologia descrita por DE SA VIGNY (1975) com 

modificações (RUBINSKY-ELEFANT et ai., 2001), foi gentilmente cedido pela Ora Guita 

Rubinsky-Elefant do Laboratório de Soroepidemiologia e Imunobiologia Celular e Molecular 

do IMT-SP. Resumidamente, obtiveram-se ovos de T. canis por dissecação do útero de 

fêmea adulta e após o embrionamento, removeram-se as camadas protéicas e quitinosa 

das membranas. A seguir foram ressuspensos em meio de Eagle e a liberação das larvas 

ocorreu sob agitação lenta. Mantiveram-se as larvas em tubos de ensaio, em estufa a 

37 ºC. Ao meio coletado contendo os produtos de excreção-secreção das larvas, 

adicionou-se inibidor de proteases PMSF na concentração de lmM e após obtenção de 

alíquotas, estas foram preservadas a -20 ºC. A mistura de diversas partidas de 

sobrenadante foi concentrada de 50 a l 00 vezes, em aparelho Amicon, membrana YM l O, 

dialisada contra STF-0,01 M, pH 7,2, centrifugada a 15.000 g por 30 minutos a 4 ºC. O 

sobrenadante foi filtrado em membrana Millipore de 0,22 µm e novamente acrescido de 

inibidor de proteases PMSF, e preservado a -20 ºC até o momento do uso. 

4.4.6 EXTRATO TOTAL DESLIPIDIZADO DE VERME ADULTO DE Ascaris suum 

(T-Asu) 

O extrato antigênico T-Asu, obtido segundo protocolo de KANAMURA et ai. (1981), foi 

gentilmente cedido pela Ora Guita Rubinsky-Elefant do Laboratório de Soroepidemiologia e 

lmunobiologia Celular e Molecular do IMT-SP. Resumidamente, obtiveram-se os vermes 

adultos a partir do intestino de suínos infectados e estes foram macerados em graal com água 

destilada. O produto obtido foi hidrolisado com NaOH 0,15 M por 3 horas à temperatura 

ambiente e após, neutralizado com HCI para pH 7,0. Depois submeteu-se o material à 

centrifugação, filtração em membrana Millipore e em seguida, deslipidação em éter. 
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4.4.7 EXTRATO TOTAL DE VERMES·ADULTOS de Schistosoma mansoni (T-Sma) 

O extrato total de vermes adultos de Schistosoma mansoni foi preparado conforme descrito 

por V ALLI et ai. ( 1999). Os vermes adultos, de ambos os sexos, foram descongelados e 

ressuspensos na proporção de cerca de 1.000 vermes para cada mL de STF-0,01 M. pH 7 ).. 

Adicionou-se, a seguir, inibidor de proteases PMSF, na concentração de lmM por mL da 

suspensão final. Triturou-se a suspensão em homogeneizador manual de tecidos, em banho de 

gelo durante 1 hora. Após homogeneização completa, submeteu-se a suspensão à 

centrifugação refrigerada em 10.000 g por 45 minutos. Liofilizou-se o sobrenadante e no 

momento do uso, reconstituiu-se o material na proporção de 400 mg de peso seco para 4 mL 

de STF-0,01 M, pH 7,2. O extrato, aliquotado e annazenado em congelador a - 70 ºC até o 

momento do uso, foi gentilmente cedido pela Dra. Dirce Mary Correia Lima do Laboratório 

de lmunopatologia da Esquistossomose do IMT-SP. 

4.4.8 LÍQUIDO HIDÁTICO DE Ec/1inococcus granulosus (LH-Eg) 

Processou-se o líquido hidático de E. granulosus conforme o protocolo de MADDISON et 

ai. (1989). O material foi dializado com água bidestilada e, em seguida, liofilizado. A seguir, 

foi extraído com 0,01 volume de STF-0,01 M, pH 7,2 por 1 hora à temperatura ambiente e o 

extrato centrifugado a 12.000 g por l hora a 4 ºC. Ao sobrenadante foi adicionado glicerol. 

4.S CARACTERIZAÇÃO DOS EXTRA TOS ANTIGÊNICOS 

4.S. l DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE PROTEÍNAS 

Os extratos antigênicos LV-Tcra, T-Tso, GP-Tera, GP-(18-14)-Tcra, TES e LH-Eg foram 

caracterizados quanto à concentração de proteínas pelo metodo de LOWRY et ai. (1951) 

(Sigma Chem. Co). O antígeno T-Sma foi caracterizado quanto ao conteúdo protéico pelo 

método de Bradford (BioRad, Richmond, CA, USA). 

4.S.2 ELETROFORESE EM GEL DE POLIACRILAMIDA-DODECIL SULFATO DE 

SÓDIO (SDS-PAGE) 

Para visualização das frações antigênicas com coloração, fracionaram-se os extratos 

antigênicos por SDS-PAGE a 15% (LV-Tcra, T-Tso, GP-Tera e GP-(18-14)-Tcra), 12% (T-
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Sma e LH-Eg) e 10% (TES) e gel de empilhamento a 5% para todos os antígenos, sob 

condições redutoras. 

Para a transferência das frações antigênicas para suportes sólidos e posterior execução do 

Jmmunob/ot, fracionaram-se os extratos antigênicos por SDS-PAGE em gel gradiente de 7 a 

20% (LV-Tcra, T-Tso, e TES), 15% [GP-(18-14)-Tcra] e 12% (T-Sma) e gel de 

empilhamento a 5% para todos os antígenos, sob condições redutoras. 

Os extratos antigênicos foram diluídos em tampão de amostra 5 cinco vezes concentrado e 

aquecidos em banho de água termoestável a 100 ºC por 5 minutos, imediatamente antes da 

aplicação, com exceção de GP-Tera e GP-(18-14)-Tcra que não sofreram aquecimento. 

Usaram-se padrões de massa molecular de 29 kDa a 205 kDa para o TES e 14,4 kDa a 94 kDa 

para os demais antígenos (Pharmacia Fine Chemicals, Uppsala, Sweeden), submetidos ao 

mesmo tratamento com tampão de amostra, porém, sofreram fervura por apenas 1 minuto. 

Os antígenos foram aplicados nas seguintes concentrações: 12 µg/mm (LV-Tcra); 4 µg/mm 

(T-Tso); 0,2 µg/mm [GP-(18-14)-Tcra]; 1,5 µg/mm (TES), 2 µg/mm (T-Sma) e 0,2 µg/mm 

(LH-Eg). 

Para a eletroforese em gel gradiente 7 a 20% utilizaram-se placas de 14,5 x 16,5 cm e 0,75 

cm de espessura e para mini-gel (10%, 12% ou 15%), de 9,5 cm x 10 cm de largura e 0,3 cm 

de espessura. 

A separação eletroforética (Bio-Rad Laboratories lnc., Califórnia, EUA) em placa com gel 

gradiente foi realizada com tampão de corrida pH 8,3 e iniciada a 60V para empilhamento 

das amostras até o início do gel de separação, quando então aumentou-se para 150V e 

manteve-se a voltagem até a chegada, no final do gel, do azul de bromofenol acrescentado às 

amostras. No caso de mini-gel, as voltagens empregadas foram de 50V e l00V para 

empilhamento e separação, respectivamente. 

Para a visualização das frações antigênicas separadas eletroforeticamente, coraram-se os 

géis pela prata (GP-Tera e TES) e pelo Coomassie Blue (os demais antígenos). 

Na coloração pelo Coomassie Blue, manteve-se o gel durante 30 minutos em solução 

fixadora à temperatura ambiente e, em seguida, em solução corante Coomassie Blue-R250 a 

l % durante 3 a 5 minutos a 56 ºC. Posteriormente, tratou-se o gel corado com solução 

descorante, a 56 ºC, com 3 trocas a cada 1 O minutos, seguida de troca com água destilada. 
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Na coloração pela prata utilizou-se o kit comercial da Bio-Rad Laboratories Inc., 

Califonúa, EUA e seguiram-se as recomendações do fabricante. 

Os cálculos de mobilidade relativa (relative front-Rf) foram feitos segundo LAMBIN et 

ai., 1976. 

4.5.3 TRANSFERÊNCIA DAS PROTEÍNAS 

As frações antigênicas separadas por SDS-PAGE foram eletrotransferidas para membranas 

de nitrocelulose de 0,2 µm (Millipore,USA) em cuba eletroforética (TE 42 TranspHor Unit, 

Amerchan PHarmacia Biotech, New Jersey, USA) durante 18 horas a 4 ºC, com voltagem 

constante de 50V e 400 mA. Utilizaram-se papéis de filtro nº 1 (Whatman, England), com os 

quais foram feitos sanduíches com 6 papéis de cada lado do gel e da membrana de 

nitrocelulose, todos embebidos previamente em tampão de transferência. 

Corou-se a membrana contendo as proteínas eletrotransferidas,. pelo Ponceau-S a 0,5% 

(Serva Feinbiochemical, GmbH e Co. KG, Alemanha), para conferir a eficácia do processo de 

transferência e em seguida, foi descorada com água destilada, secada em estufa a 37 ºC e 

guardada entre papéis de filtro a 4 ºC até o momento do uso. 

4.6 TESTES IMUNOLÓGICOS: ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) e 

JMMUNOBLOT 

4.6.1 ELISA- CÁLCULO DO LIMIAR DE REATIVIDADE (CUT OFF) 

Calcularam-se os valores de cut off dos ELISAs com o emprego de soros dos grupos 

controle positivos (CP) relativos aos respectivos extratos antigênicos utilizados e do grupo 

controle normal (CN). A determinação do limiar de reatividade foi baseada no Índice de 

Youden ou Índice J (YOUDEN, 1950): sensibilidade (S) mais especificidade (E) menos 1 

(Índice J = S + E -1) onde : 

S = número de testes positivos no grupo de infectados dividido pelo número total de amostras 

deste grupo~ 

E = número de testes negativos no grupo de não infectados dividido pelo número total de 

amostras deste grupo. 

Para cada extrato antigênico empregado, calcularam-se diversos valores de Índice de 
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Youden (J), baseados nas médias dos valores de absorbância (A) das amostras do grupo CN 

mais n desvios padrão ( dp ). Índices máximos de sensibilidade e especificidade dos testes 

correspondem aos maiores valores de Índice J. Assim, dependendo de sua finalidade, pode-se 

escolher como valor de cu/ off a média das absorbâncias do grupo CN + n dp, 

correspondentes ao máximo valor de Índice J ou pode-se escolher valor maior ou menor do 

que este, de acordo com a necessidade de aumento ou redução de sensibilidade/especificidade 

do teste. 

Obtiveram-se os valores de índice de reatividade (IR) através do quociente entre o valor da 

absorbância de cada amostra ensaiada e o valor do cu/ off correspondente para o antígeno 

empregado. 

Consideraram-se reagentes as amostras com valor de IR ~1 e não reagentes aquelas com 

valor de IR< 1. 

Todos os ensaios para determinação do cut off foram repetidos em dias diferentes para 

verificação da reprodutibilidade do teste. 

4.6.2 ELISA COM SOROS HUMANOS 

A detecção de anticorpos IgG nas amostras de soro humano por meio de ELISA foi 

feita de acordo com protocolo previamente padronizado, segundo BUENO et ai. (2000b), 

com modificações conforme o antígeno empregado. Será descrita a técnica para o 

antígeno T-Tso e, para os demais, serão assinalados somente os procedimentos que 

diferirem do protocolo ELISA-T-Tso. 

Não foi feito ELISA com GP-(18-14)-Tcra devido à falta de reprodutibilidade do método 

quando do emprego deste extrato antigênico. 
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4.6.2.1 ANTÍGENO T-Tso 

Sensibiliz.aram-se placas de poliestireno de fundo chato contendo 96 cavidades (Nunc, 

Rochester, New York, USA) durante 18 horas a 4 ºC, com solução de antígeno T-Tso diluído 

em tampão carbonato-bicarbonato 0,5M, pH 9,6 (Serva Feinbiochemica Limited), na 

concentração de 1 O J,AJ/ mL, conforme titulação prévia. 

Os sítios remanescentes sem antígenos foram bloqueados com solução de leite desnatado 

marca Molico a 5 % em STF-0,01 M, pH 7 ;l. e Tween-20, 0,05% (leite 5%-STF-0,01 M, pH 

7,2-T) durante 1 hora em estufa a 37 ºC. 

Diluíram-se as amostras de soro a 1:100 em solução de leite desnatado Molico a 1% em 

STF-0,01 M, pH 7,2 eTween-20, 0,05% (leite 1%-STF-0,01 M, pH 7,2-T). 

Utilizou-se o conjugado enzimático imunoglobulina de carneiro anti-IgG humana marcada 

com peroxidase (Biolab Diagnóstica AS, Jacarepaguá, RJ, Brasil), diluído em leite I %-STF-

0,01 M, pH 7,2-T, a 1:2. 000, conforme titulação prévia. 

Revelaram-se as reações com o substrato cromógeno, tetrametilbenzidina/H2O2 (TMB)

(Roche Diagnostics Limited, Germany). 

Os tempos de incubação das amostras e do conjugado foram padronizados para 30 minutos 

a 37 ºC e, do substrato, para 15 minutos a 37 ºC. 

As lavagens entre as etapas foram feitas com solução salina-Tween, 0,05%. 

Interrompeu-se a reação com H2SO4 4N e quantificou-se a intensidade de coloração 

através de leitura em espectrofotômetro (Diagnostics Pasteur, Strasbourg-Schiltigheim, 

França), com comprimento de onda de 450 nm. 

Em cada teste foi feito um "branco" como controle (sem amostra), a fim de se verificar a 

reatividade de fundo da reação e cujo valor de absorbância não deveria exceder 0,100. 

As quantidades de reagentes utilizadas nas diversas etapas foram de I 00 µUcavidade da 

placa, com exceção das soluções bloqueadora e de interrupção da reação cujos volumes 

foram de 200 µUcavidade e 50 µUcavidade, respectivamente. 
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4.6.2.2 ANTÍGENO LV-Tcra 

Seguiu-se o procedimento descrito para T-Tso, com exceção do tempo de bloqueio das 

placas que foi de 30 minutos ao invés de I hora. A concentração do antígeno na solução 

tampão carbonato-bicarbonato, pH 9,6 foi de 2 µG/m.L, conforme titulação prévia. 

4.6.2.3 ANTÍGENO GP-Tera 

Seguiu-se o procedimento descrito para T-Tso, com exceção do tempo de sensibilização 

das placas que inicialmente foi de 1 hora à temperatura ambiente, seguida de 18 horas a 4 ºC. 

A concentração do antígeno na solução tampão carbonato-bicarbonato, pH 9,6 foi de 0,4 

µG/mL, conforme titulação prévia. 

4.6.2.4 ANTÍGENO TES 

Seguiu-se o protocolo descrito para o antígeno total de T. solium (T-Tso), com algumas 

modificações: o tempo de sensibilização das placas foi inicialmente de 2 horas a 37 ºC e em 

seguida, 18 horas a 4 ºC; o tempo de bloqueio das placas foi de 1 hora a 37 ºC. 

A concentração do antígeno na solução tampão carbonato-bicarbonato, pH 9,6 foi de 2 

µG/mL, conforme titulação prévia. 

As amostras de soro foram previamente absorvidas com T-Asu, diluído a 1 :200 em leite 

5%-STF-0,01 M, pH 7,2-T. A diluição das amostras de soro na solução de T-Asu foi de 

1:160. 

Padronizaram-se os tempos de incubação das amostras e do conjugado para 40 minutos a 

37 ºCedo substrato para 10 minutos a 37 ºC. 

Utilizou-se o substrato cromógeno ortofenilenodiamina (OPD) (Sigma Chem. Co.) e as 

leituras dos valores de absorbância, feitas em espectrofotômetro com comprimento de onda 

de492 nm. 

4.6.2.5 ANTÍGENO T-Sma 

Seguiu-se o protocolo descrito para o antígeno total de T. solium (T-Tso), com 

modificações: sensibilizaram-se as placas com solução de 10 µG/mL de antígeno na solução 
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tampão carbonato-bicarbonato, pH 9,6, conforme titulação prévia e o tempo de sensibilização 

foi de 18 horas a 4 ºC. 

Bloquearam-se as placas com solução de leite 2% -STF-0,01 M, pH 7 ,2-T. 

Utilizou-se o substrato cromógeno ortofenilenodiamina (OPD) (Sigma Chem. Co.) e as 

leituras dos valores de absorbância, feitas em espectrofotômetro com comprimento de onda 

de 492 nm. 

Os tempos de bloqueio, incubação das amostras e do conjugado foram padronizados para 

45 minutos a 37 ºCedo substrato para 10 minutos a 37 ºC. 

Os volumes de reagentes utilizados nas diversas etapas foram de 50 µUcavidade da placa, 

com exceção da solução bloqueadora cujo volume foi de 100 µUcavidade. 

4.6.2.6 ANTÍGENO LH-Eg 

Seguiu-se o protocolo descrito para o antígeno total de T. solium (T-Tso). 

A concentração do antígeno utilizado na sensibilização das placas foi de 1 J.IJ/mL, 

conforme titulação prévia. 

4.6.3 ELISA COM SOROS DE COELHOS IMUNIZADOS 

Os ELISAs com amostras de soro de coelhos imunizados seguiram os mesmos protocolos 

descritos para os respectivos antígenos empregados na detecção de anticorpos IgG nos soros 

humanos, excetuando-se o conjugado utilizado, imunoglobulina anti-IgG de coelho marcada 

com peroxidase na cliluição 1: 20.000 (Bio-Rad, Hercules, USA) e a revelação feita com a 

solução cromógena TMB. 

As amostras de soro dos animais foram diluídas em série, desde 1: 50 até 1: 20 000. 

4.6.4 IMMUNOBLOT 

4.6.4.1 ESTUDO DA REATIVIDADE DE PEPTÍDEOS 

Com a finalidade de se estabecer o critério de positividade no IB para pesquisa de 

anticorpos anti-cisticercos de T. solium, calculou-se a freqüência da reatividade de peptideos 

antigênicos imunodominantes de T-Tso e LV-Tcra com 20 amostras de soro do grupo 

controle positivo de cisticercose. 
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As massas moleculares das frações antigênicas visualizadas após coloração foram 

calculadas em relação aos padrões utilizados e aos respectivos Rfs, com auxílio do programa 

Excel. 

4.6.4.2 IMMUNOBLOT COM SOROS HUMANOS 

As membranas de nitrocelulose contendo as frações protéicas dos antígenos 

eletrotransferidos foram cortadas em tiras de 3-4 mm, e lavadas três vez.es, 5 minutos cada, 

com STF-0,01 M. pH 7,2-T. Todas as etapas do ensaio foram executadas sob agitação 

constante. 

Bloquearam-se os sítios remanescentes sem antígeno com leite 5%-STF-0,01 M, pH 

7,2-T durante 2 horas, à temperatura ambiente. 

As amostras de soro, diluídas a 1 :50 em leite 5o/crSTF-O,0 1 M, pH 7 ;l.-T foram 

adicionadas às fitas e incubadas por 18 horas a 4 ºC. Empregou-se imunoglobulina de cabra 

anti-IgG humana conjugada à biatina e avidina-peroxidase (Cambridge Biotech Co., MA, 

EUA), na diluição de 1: 2.000 (conforme titulação prévia) em solução de leite 5o/crSTF-0,01 

M, pH 7,2-T. O tempo de incubação foi de 1 hora para cada etapa, à temperatura ambiente. 

Entre as etapas de conjugado foram feitas três lavagens, de 5 minutos cada, com STF-0,01 M, 

pH 7,2-T. Em seguida, foram feitas novamente três lavagens de 5 minutos cada, com a 

mesma solução e uma de 5 minutos com tampão Trissalina pH 7,5. 

Visualizaram-se as frações reativas com solução cromógena 4-cloro-1 naftol 0,5% em 

Tris-salina pH 7,5, pré-dissolvido em 1/6 de volume final em metanol, e 5µ1 de H2O2. Após o 

aparecimento das bandas, interrompeu-se a reação com água destilada. 

Lavaram-se as tiras três vezes com água destilada, 5 minutos cada, e foram levadas à estufa 

a 37 ºC , por alguns minutos, para secagem. 

O mesmo procedimento foi feito para todos os antígenos empregados, com exceção de GP

(18-14)-Tcra, para o qual foi utilizado, como conjugado, imunoglobulina anti-IgG humana -

fosfatase alcalina (Sigma Chem. Co., USA) diluída a 1: 1.500 (conforme titulação prévia) em 

leite 5%-STF-0,01 M, pH 7,2-T e incubação de 2 horas. Empregou-se como substrato, 5-

bromo-4-cloro-indol fosfato, nitroblue tetrazolium [NBT/BCIP (Sigma Chem. Co, USA)] 

(uma pastilha de 226 g diluída em 1 O mL de água destilada). 
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Devido à pequena quantidade do antígeno GP-Tera disponível, não foi feito m, tendo sido 

possível utilizá-lo apenas no ELISA 

4.6.4.3 IMMUNOBLOT COM SOROS DE COELHOS IMUNIZADOS 

O m com amostras de soro de coelhos imunizados seguiu-se o mesmo protocolo descrito 

param com soros humanos, com exceção do conjugado empregado: imunoglobulina anti-IgG 

de coelho ligada à fosfatase alcalina (Bio-Rad. Hercules, USA), diluída a 1:1.500 em solução 

de leite 5%-STF-0,01 M, pH 7,2-T, conforme titulação prévia. 

4.7 ELISA E IMMUNOBLOT- AMOSTRAS SÉRICAS HUMANAS DE DIFERENTES 

PROCEDÊNCIAS 

Populações de diversas procedências (PE, SJC, CL, DS e OP - ítem 3.1) foram objeto de 

investigação por meio do ELISA em, com diferentes antígenos:T-Tso, LV-Tera e GP-Tera no 

ELISA e T-Tso, LV-Tcra e GP-(18-14)-Tera no m, para detecção de anticorpos IgG anti

cisticerco de T. solium. Analisaram-se associações entre os resultados dos testes sorológicos 

aplicados a estas diferentes populações. 

Amostras de soro do grupo PE foram analisadas quanto à concordância de resultados entre 

ELISA e m com os antígenos usados no experimento e entre o exame de TC, considerado de 

referência, e os resultados dos exames sorológicos. Analisou-se também associações entre 

tipo de lesão detectada na imagem de TC e os resultados dos testes sorológicos. 

4.8 ESTUDO DA REATIVIDADE CRUZADA 

4.8.1 POPULAÇÃO HUMANA COM DIFERENTES HELMINTÍASES 

Com o objetivo de avaliar a reatividade cruzada de soros de pacientes com helmintíases 

( cisticercose, toxocaríase, esquistossomose e hidatidose) ensaiados pelo ELISA e m com 

diferentes antígenos, 127 amostras foram ensaiadas, assim distribuídas: 18 pertencentes ao 

grupo controle positivo de cisticercose e que foram reagentes no ELISA e m com os 

antígenos T-Tso e LV-Tera (descritas no item 4.1.5); 40 pertencentes a pacientes com 

toxocaríase, 19 com esquistossomose e 50 com hidatidose cística (descritas no item 4.1.4). 
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Os antígenos utilizados foram: T-Tso, LV-Tera, GP-Tera, TES, T-Sma e LH-Eg no ELISA e 

T-Tso, LV-Tera, GP-(18-14)-Tera e TES no IB. 

4.8.2 IMUNIZAÇÃO DE ANIMAIS 

Coelhos Nova Zelândia, machos, albinos, com idades de 91 a 105 dias, peso de 2,2 a 2,5 

kG foram imunizados com os antígenos: T-Tso, LV-Tcra, TES e LH-Eg. Para cada antígeno 

empregado imunizaram-se dois animais, com exceção de TES, para o qual apenas um animal 

foi imunizado. 

Os inóculos foram preparados em banho de gelo, na proporção de 500 µL de adjuvante 

completo de Freund (ACF) para 100 µG de antígeno em solução salina estéril, totalizando um 

volume de 1 mL e administrado, por via subcutânea, em quatro pontos da região dorsal dos 

animais. O booster foi feito 15, 30 e 60 dias após, com adjuvante incompleto de Freund 

(AIF). Coletaram-se amostras de sangue dos animais nos tempos zero, 30 e 60 dias após 

imunização. Após obtenção dos soros, foram feitos os ELISAs (com os antígenos T-Tso, LV

Tera, GP-Tera, TES, T-Sma e LH-Eg) e IB [com os antígenos T-Tso, LV-Tera, GP-(18-14)

Tcra, TES e T-Sma]. 

4.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Para comparação de proporções ou verificar associação foi utilizado o teste Qui-quadrado 

ou teste Exato de Fisher, quando necessário (FLEISS, 1981). 

Para verificar a concordância entre as classificações dos testes foi utilizado o coeficiente 

Kappa. A interpretação da magnitude deste coeficiente é definida como: valores maiores ou 

iguais a 0,75 indicam excelente concordância, valores entre 0,75 e 0,4 indicam boa 

concordância e valores menores ou iguais a 0,40 indicam que não houve concordância. 

Os valores de sensibilidade e especificiddade foram determinados com intervalos de 

confiança de 95% (DE MUfH, 1999; ROTHMAN & BOICE, 1982). Na comparação de 

resultados positivos e negativos obtidos pelas diferentes técnicas com antígenos homólogos 

ou heterólogos, foi usado o teste-z de proporções para o caso de duas amostragens, mas 

quando necessário (n pequeno), foi aplicado o teste exato de Fisher (DE MUTH, 1999). 

O nível de significância adotado em todo o estudo foi de 5%. 
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Foi utilizado o programa computacional SAS (Statistica/ Analysis System), for Windows, 

versão 8,2 SAS Jnstitute Jnc, 1999-2001, Cary, NC, USA. 
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S RESULTADOS 

S.l CARACTERJZAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE DIFERENTES ÁREAS DO 

ESTADO DE SANTA CATARINA (SC) 

A Tabela 3 mostra a distribuição e média das idades, sexo e grau de instrução das 

populações estudadas. Não há esses dados referentes à população de pacientes com outras 

parasitoses. 

S.1.1 PACIENTES COM CRISES EPILEPTIFORMES (PE) 

As amostras de soro coletadas são de pacientes com crises epileptifonnes (n=98) com 

exames de TC sugestivas de neurocisticercose ou negativas. As idades variaram entre 14 e 

62 anos (média: 32,6 anos) sendo 51 (56,7%) do sexo feminino. Quanto ao grau de 

instrução, 4 (4,4%) haviam completado o 3º grau; 16 (17,8%), o 2° grau; 69 (76,7%) o 1° 

grau ( destes, um havia freqüentado a AP AE - Associação de Pais e Amigos do 

Excepcional) e um era analfabeto. 

Os dados referentes aos prontuários médicos como início das cnses epiléticas e 

resultados de exames de TC encontram-se no Anexo IV. A média das idades do início das 

crises epiléticas é de 13,9 anos. 

5.1.2 POPULAÇÃO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC) 

As amostras de soro coletadas em SJC (n=40) são de residentes com idades entre 13 e 70 

anos (média: 34,4 anos), 27 (67,5%) do sexo feminino. Destas, 15 (37,5%), cursaram 2° grau 

completo ou incompleto; 24 (60%), o 1 º grau completo ou incompleto e um é analfabeto. 

As respostas ao questionário aplicado incluem relatos de freqüentes dores de cabeça e/ou 

crises convulsivas; sete pessoas relataram ter eliminado proglotes de .. solitária" durante a 

infância ou idade adulta e um relatou possuir .. pipoca parada de porco" ( cisticercose ?). 

Portanto, supõe-se que Taenia solium tenha condições de completar seu ciclo em SJC. 
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5.1.3 POPULAÇÃO DA COSTA DA LAGOA - ILHA DE SANTA CATARINA - se 
(CL) 

As amostras de soro coletadas na CL (n=27) são de residentes com idades entre 17 e 79 

anos (média: 40,8 anos), sendo 18 (66,7%) do sexo feminino. Destes, 2 cursaram o 2° grau 

completo ou incompleto; 20 (74,1 %), o lº grau completo ou incompleto, e 5 (18,5%) eram 

analfabetos. 

De 27 indivíduos submetidos ao questionário, 11 (40,7%) relataram não apresentar 

quaisquer sintomas. Os demais declararam sentir freqüentes dores de cabeça, vertigens ou 

vômitos. 

Embora a CL não ofereça as condições ideais para T. solium completar seu ciclo por não 

serem criados porcos em ambientes domésticos, sua população consome carne suína que pode 

estar contaminada por cisticercos, pois é proveniente de outras localidades. 

5.1.4 DOADORES DE SANGUE (DS) 

Das amostras de soro coletadas de doadores de sangue (n=33) com idades entre 18 e 59 

anos (média: 29,9 anos), 26 (78,8%) foram do sexo masculino. 

Destes indivíduos, 17 (51,5%) cursaram nível superior completo ou incompleto (2 

mestrandos), 8 (24,2%), o 2º grau completo ou incompleto, 7 (21,2%), o 1° grau completo ou 

incompleto e um é analfabeto. 

De 33 indivíduos submetidos ao questionário, 16 (48,5%) não relataram apresentar 

quaisquer sintomas. Dentre os demais, os mais freqüentemente mencionados foram gastrite e . 

sinusite. 
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Tabela 3 Distribuição e média de idades, sexo e grau de instrução (em percentagens) das 
populações de pacientes com crises epileptiformes (PE), de habitantes de São José do Cerrito-SC 
(SJC) e da Costa da Lagoa-Ilha de Santa Cartarina (CL) e de doadores de sangue do Serviço de 
Hemoteraoia do Hos oital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina IDS). 

Sexo Idades Grau de Instrução* 

M F (média) 

População Nº (%) (%) (anos) superior ~grau 1° grau analfabeto 

39 51 14-62 4 16 69 ** 1 

PE 90 (43,3) (56,7) (32,6) (4,4) (17,8) (76,7) '(1 , 1) 

13 27 13-70 o 15 24 1 

SJC 40 (32,5) (67,5) (34.4) (0,0) (37,5) (60,0) (2,5) 

9 18 17- 79 o 2 20 5 

CL 27 (33,3) (66,7) (40,8) (0,0) (7,4) (74,1) (18,5) 

26 7 18-59 17 8 7 1 

DS 33 (78,8) (21,2) (29,9) (51,5) (24,2) (21,2) (3,0) 

* completo ou incompleto 

•• um freqüentou a APAE - Associaçio de Pais e Amigos do Excepcional 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DOS EXTRA TOS ANTIGÊNICOS 

O padrão de peptídeos dos extratos antigênicos empregados neste estudo, visualizados 

após separação eletroforética em SDS-PAGE, gel a 15% [T-Tso, LV-Tcra, GP-Tera e GP-{18-

14)-Tcra], 12% (T-Sma e Lll-Eg) e 10% (TES), corados pela prata (GP-Tera e TES) e pelo 

Coomassie ( os demais) é mostrado na Figura 1. 
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Figura 1 - A- SDS-PAGE, gel 15% dos extratos antigênicos: (1) total de cisticercos de Taenia aassia,ps 
purificado por aomatografia de afinidade em coluna Sepharose 48 -conc.n.va&na k, (2). 1otal de 
cisticercos de Taenia soliurrr, (3) líquido vesiwlar de cisticercos de T. aassíoeps-, (4) peptideos de líqúdo 
vesicular de cisticercos de T. crassioeps, purificado por eletroforese prepaativa; B- SDS-PAGE, gel 12%: 
(5) total de verme adulto de Sdrstosoma msnsonr, (6) líqlido hidátloo de Ec:Nnococa,s granuosus-, C
SOS-PAGE, gel 10%: (7) excreção e seaeção de larvas de Toxocara caris-; (a},(b) e (e) padrão de massa 
molecular, kDa; (1) e (7) ooloração pela prata; (2) a (6) coloração pelo Coou ·e. 

Os antígenos totais ou de componentes de excreção-secreção possuem grande 

complexidade antigênica: T-Tso apresentou 13 frações com massas mmoleculares de 94 kDa 

a 14-1 O kDa; L V-Tera apresentou 11 frações antigênicas, com massa moleculares de 80 kDa a 

14-10 kDa; T-Sma apresentou 12 frações: de 93 kda a 10 lcDa; TES apresentou 12 frações: de 

173 k:Da a 12-10 k:Da; LH-Eg apresentou 14 frações: de 71 kDa a 8 lcDa. As frações 

purificadas apresentaram menor complexidade de composição: GP-Tera apresentou 6 frações 

com massas moleculares de 78 kDa a 10-8 kDa e GP-(18-14)-Tcra, apenas duas frações, de 

20-18 kDa e 14-8 kDa. 

Seguem-se os resultados obtidos das dosagens protéicas de cada antígeno utili7.ado: 

T-Tso-4, 9 mg/mL; LV-Tcra-1,4 mg/mL; GP-Tcra-1, 9 mg/mL; 

GP-(18-14 )-Tera - 3, 7 mg/mL; TES - 1,5 mg/mL; T-Sma - 0,5 mg/mL e 

LH-Eg - 2,8 mg/mL. 
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5.3 ESTUDO DA REATIVIDADE DE PEPTÍDEOS 

Após a separação eletroforética dos extratos antigênicos T-Tso e LV-Tcra por SDS

PAGE (ítem 4.5.2) e transferência das frações para membranas de nitrocelulose (ítem 4.5.3), 

o teste lmmunob/ot foi feito com 20 amostras do grupo controle positivo de cisticercose e as 

massas moleculares dos peptídeos reagentes foram calculadas e encontram-se no Quadro a 

seguir: 
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Quadro - Reatividade de peptídeos de A) extrato totaJ de cisticercos de Taenia solium e B) líquido 
vesicular de cisticercos de Taenia crassiceps em Immunob/ot com amostras de soro de pacientes (1 a 20) 
com neurocisticercose (NC). 

A 
MM (kDa) B C+ e- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

> 130 X X X X X X 

97 X X X X X X X 

89/86 X X X X X X 

85-77 X X X X X X 

84179 X X X X X 

75-68 X X X X X X X 

67/64 X X X X X X X X X X X 

60 X X X X X X X X 

57/53 X X X X X X X X X X X X 

43 X X X X X X X X X 

42-39 X X X X X X X X X X 

34/31 X X X X X X X X X X X X X X X 

28/26 X X X X X X X X X X X X X X X X 

24 X X X X X X X X X 

21 X X X X X X 

18-14 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

14.-8 X X X X X X X X X X X X X X 

B 
MM (kDa) B C+ C- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
> 130 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

110 X X X X X X X X 

106/104 X X X 

96 X X X X X X X 

87 X X X X 

79175 X X X X X X X 

66/64 X X X X X X X X X X X X 

57/54 X X X X X X X X 

48 X X X X X X X X 

42-39 X 

41 X X X X X X X 

33 X X X X X 

29/27 X X X X X X X X X X X X X X X 

25/23 X X X X X X X X X X 

18-14 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

14.-12 X X X X X X X X X 

MM- massa molecular; kDa- kilodalton; B- branco; C+ = controle positivo; C - = controle negativo; 
x reatividade; a/b linha definida; a-b banda 
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Foi revelada uma gama complexa de bandas protéicas para ambos antígenos, desde 

peptídeos de 8 kDa até acima de 130 kDa. 

Os peptídeos imunodominantes no IB-T-Tso e que não apresentaram reatividade com o 

grupo controle negativo, foram, em ordem de freqüência: 18-14 kDa (85%); 14-8 kDa (65%); 

42-39 kDa (45%); 24 kDa (40%); 60 kDa (35%); 75~8 kDa (30%); 85-77 kDa (30%); 97 

kDa (30%); 89/86 kDa (25%) e 21 kDa (25%). 

Ao considerar-se como critério de positividade no IB-T-Tso a reatividade contra os 

peptideos de 18-14 kDa e/ou 14-8 kDa, obteve-se 100% de positividade das amostras. 

Os peptídeos imunodominantes no IB-LV-Tcra e que não apresentaram reatividade com o 

grupo controle negativo, foram, em ordem de freqüência: 18-14 kDa (90%); 23/25 (45%); 14-

12 kDa (40%); 48 kDa (35%) e 22-16 kDa (25%). 

Ao considerar-se como critério de positividade em IB-LV-Tcra a reatividade contra os 

peptídeos de 18-14kDa e/ou 14-12 kDa, obteve-se 100% de positividade das amostras. 

Assim, o critério de positividade adotado neste estudo para os ensaios no IB-T-Tso e IB

LV-Tcra foi a reatividade das amostras de soro com os peptídeos de 18-12kDa, para ambos 

antígenos. Os peptídeos de T-Tso e de LV-Tcra acima de 130 kDa não foram registrados por 

terem sido reagentes também com amostras do grupo CN ou por terem apresentado baixa 

freqüência de reatividade. 

5.4 ELISA-CÁLCULO DO CUT OFF 

Os resultados gerais dos ELISAs para cálculo dos valores do cut off, utilizando-se as 

amostras dos grupos CP e CN respectivos a cada extrato antigênico utilizado neste trabalho, 

encontram-se no Anexo m e os resultados, expressos em índices de reatividade (IR) são 

mostrados na Figura 2. 
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Figura l - Valores de índice de reatividade (IR) de ELISA com amostras de soro dos grupos 
controle positivo e negativo respectivos aos diferentes extratos antigênicos utilizados: total de 
cisticercos de Taenia soli11m (T-Tso); líquido vesicular de cisticcrcos de Taenia crassiceps (LV
Tcra); total de cisticercos de T. crassiceps purificado por cromatografia de afinidade em coh.ma 
Sepharose 4B-Concanavalina A (GP-Tera); excreção-secreção de larvas de Toxocara canis (TES); 
total de vermes adultos de Schistosoma mansoni (T-Sma); líquido hidático de Echincoccus 
granulosus (LH-Eg). 

Para o extrato antigênico T-Tso, o valor do cut ojf do ELISA foi determinado por meio do 

ensaio de 22 amostras do grupo CP e 20 do grupo CN. Os valores do Índice J foram 

calculados para os valores de cut ojf que variaram de -1 dp até 6 dp, somados à média dos 
{ 

valores de absorbância das amostras do grupo CN. O valor de cut ojf que correspondeu ao 

máximo valor do Índice J (0,95) foi 0,363 (média A + 3 dp ). Entretando, escolheu-se o valor 

0,425 (média A + 3,9 dp) com a finalidade de aumentar-se a especificidade do teste, 

diminuindo a reatividade cruz.ada das reações heterólogas. 

Para o extrato antigênico LV-Tcra, o valor do cut ojf do ELISA foi determinado ensaiando

se 24 amostras do grupo CP e 23 do grupo CN. Os valores de Índice J foram calculados para 

os valores do cut off que variaram de -1 dp . a 5 dp, somados à média dos valores de 

absorbância das amostras do grupo CN. O valor do cut off que correspondeu ao máximo valor 

do Índice J (0,6) foi 0,214 (média A+ O dp). Entretanto, com a finalidade de aumentar-se a 

especificidade do teste, escolheu-se como cut off o valor 0,234 que corresponde à média dos 

valores de A do grupo CN mais O, 13 dp. · 

Para o extrato antigênico GP-Tera, o valor do cut off do ELISA foi detennioado por meio 
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do ensaio de 31 amostras do grupo CP e 29 do grupo CN. Os valores do Índice J foram 

calculados para os valores do cut off que variaram de -1 dp até 6 dp, somados à média dos 

valores de absorbância das amostras do grupo CN. O valor do cut ojf que correspondeu ao 

máximo valor do Índice J (0,9) foi 0,429 (média A+ 2 dp), entretanto, escolheu-se o valor de 

cut ojfigual a 0,499 (média A+ 2,9 dp), a fim de se aumentar a especificidade do teste. 

Para o extrato antigênico TES, determinou-se o valor do cut off do ELISA por meio do 

ensaio de 19 amostras do grupo CP e 19 do grupo CN. Os valores do Índice J foram 

calculados para os valores do cut off que variaram de -1 dp até 5 dp, somados à média dos 

valores de absorbância das amostras do grupo CN. Escolheu-se como valor do cut ojf aquele 

que correspondeu ao máximo valor de Índice J (0,54): 0,351 (média A+ l dp). 

Para o extrato antigênico T-Sma, determinou-se o valor do cut ojf do ELISA por meio do 

ensaio de 19 amostras do grupo CP e 20 do grupo CN. Os valores do Índice J foram 

calculados para os valores do cut off que variaram de -1 dp até 5 dp, somados à média dos 

valores de absorbância das amostras do grupo CN. Escolheu-se como valor do cut ojf aquele 

que correspondeu ao máximo valor de Índice J (0,85): 0,513 (média A+ l dp). 

Para o extrato antigênico LH-Eg, determinou-se o valor do cut ojf do ELISA por meio do 

ensaio de 20 amostras do grupo CP e 20 do grupo CN. Os valores do Índice J foram 

calculados para os valores do cut off que variaram de -1 dp até 6 dp, somados à média dos 

valores de absorbância das amostras do grupo CN. Escolheu-se como valor do cut o.ff·aquele 

que correspondeu ao máximo valor do Índice J (0,9): 0,375 (média A + 2 dp ). 

5.5 RESULTADOS DE ELISA E IMMUNOBLOT- AMOSTRAS SÉRICAS HUMANAS 

DE DIFERENTES PROCEDÊNCIAS 

Os resultados individuais de ELISA e lB com amostras de soro das diferentes 

populações deste estudo encontram-se no Anexo IV. 

A Figura 3 mostra o aspecto de IB com os antígenos T-Tso, LV-Tcra e GP-(18-14)-Tcra 

com amostras de soros humanos. 
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Figura 3 - Imm,mob/ot para pesquisa de anticorpos IgG em amostras de soros humanos (1-6). 
controle positivo (C+). branco (B) e controle negativo (C -) utilmmdo-se os extratos antigênicos: total 
de cisticercos de Taenia solium (T-Tso); líquido vesicular de cisticercos de Taenia crassiceps (LV
Tcra)~ peptídeos de líquido vesicular de cisticercos de T. crassiceps, purificado por eletroforese 
preparativa [GP-(18-14)-Tcra]. SDS-PAGE em gel de gradiente 7 a 20% (T-Tso e LV-Tcra) e 15% 
[GP-(18-14)-Tcra]. À esquerda, padrão de massa molecular. 

5.5.1 POPULAÇÃO DE PACIENTES COM CRISES EPILEPTIFORMES (PE) 

Os resultados de ELISA e m com as amostras de soro de pacientes com crises 

epileptifonnes. de acordo com o resultado do exame de TC. tipo de lesão detectada na 

imagem e o antígeno empregado, encontram-se na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Positividade de ELISA e lmmunoblot (IB) com amostras de soro de pacientes com 
crises epileptifonnes e tomografia computadorizada (TC) positiva (A) e negativa (B), de 
acordo com o tipo de lesão e extrato antigênico utilizado: total de cisticercos de Taenia solium 
(T-Tso); líquido vesicular de cisticercos de Taenia crassiceps (LV-Tcra); total de cisticercos de 
T. crassiceps purificado por cromatografia de afinidade em coluna Sepharose 4B
Concanavalina A (GP-Tera); peptídeos de líquido vesicular de cisticercos de T. crassiceps, 
purificado por eletroforese preparativa (GP-(18-14)-Tcra]. 

A 
T-Tso LV-Tcra GP-Tera GP-(18-14)-Tcra 

TC+ ELISA 18 ELISA 1B ELISA 1B 

Lesão N° N° (°k) N° ( %) Nº (%) N° ( %) N° (%) N° (%) 

Ativa 11 10 (90,9) 10 (90,9) 11 (100,0) 11 (100,0) 11 (100,0) 6 (54,5) 

Mista 1 O (0,0) 1 (100,0) 1 (100,0) O (0,0) 1 (100,0) O (0,0) 

Calcificada 42 8 (19,0) 5 (11,9) 18 (42,9) 1 (2,4) 9 (21,4) 5 (11,9) 

Sem dados 5 3 (60,0) 3 (60,0) 4 (80,0) 2 (40,0) 2 (40,0) O (O.O) 

Total 59 21 (35,6) 19 (32,2) 34 (57,6) 14 (23,7) 23 (39,0) 11 (18,6) 

B 

T-Tso LV-Tcra GP-Tera GP-(18-14)-Tcra 

ELISA 1B ELISA 1B ELISA 18 

Nº Nº(%) Nº(%) Nº('lo} N°(%) Nº ('4) Nº('lt) 

TC- 34 7 (20,6) 10 (29,4) 16 (47, 1) O (0,0) 9 (26,5) -J (9, 1) 

Sem dados 5 2 (40,0) O (0,0) 1 (20,0) O (0,0) 1 (20,0) O (0,0) 

Total 39 9 (23,1) 10 (25,6) 17 (43,6) O (0,0) 10 (25,6) 3 (7,9) 

* De um total de 33 amostras 

As Figuras 4. 5 e 6 mostram os resultados de ELISA expressos em índices de reatividade. 

de acordo com o tipo de lesão detectada na imagem e o antígeno utilizado. 
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Figura 4 - Valores de índice de reatividade (IR) de ELISA utilizando-se o extrato 
antigênico total de cisticercos de Taenia so/ium (T-Tso) com amostras de soro de 
pacientes com crises epileptif ormes, de acordo com o tipo de lesão detectada no 
exame de tomografia computadorizada. 
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Figura S - Valores de índice de reatividade (IR) de ELISA utilizando-se o extrato 
antigênico líquido vesicular de cisticercos de Taenia crassiceps (LV-Tcra) com 
amostras de soro de pacientes com crises epileptiformes, de acordo com o tipo de 
lesão detectada no exame de tomografia computadorizada. 
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Figura 6 - Valores de índice de reatividade (IR) de ELISA utiliz.ando-se o extrato 
antigênico total de cisticercos de T. crassiceps purificado por cromatografia de 
afinidade em coh.ma Sepharose 4B-Concanavalina A (GP-Tera) com amostras de 
soro de pacientes com crises epileptif ormes, de acordo com o tipo de lesão 
detectada no exame de tomografia computadorizada 

As 11 amostras de pacientes com lesões ativas foram 100% reagentes em ELISA-LV

Tcra, IB-LV-Tcra e ELISA-GP-Tera. A única amostra de paciente com lesão mista foi 

reagente em IB-T-Tso, ELISA-LV-Tcra e ELISA-GP-Tera. 

ELISA-T-Tso e IB-T-Tso não detectaram anticorpos em uma amostra de paciente com 

lesão ativa e IB-GP-(18-14)-Tcra detectou somente em 6 (54,5%) das amostras de pacientes 

com lesões ativas. 

Dentre 42 amostras de pacientes com lesões calcificadas, a maior percentagem de 

positividade de testes sorológicos foi obtida com ELISA-LV-Tcra (42,9%) e a menor, com IB

LV-Tcra onde apenas urna amostra foi reagente. 

A maior percentagem de positividade de testes sorológicos com 59 amostras de pacientes 

com TC sugestiva de NC foi obtida com ELISA-LV-Tcra (57,6%) e a menor, com IB-GP-(18-

14)-Tcra (18,6%). Dentre as 34 amostras de pacientes com TC negativa para NC, a maior 

percentagem de positividade foi obtida também com ELISA-LV-Tcra (47,1%) e a menor, 

com IB-LV-Tcra, onde nenhuma amostra foi reagente. 

A Tabela 5 apresenta os valores de concordância, copositividade e conegatividade, 

em termos de percentagem, entre resultados dos testes sorológicos aplicados às amostras 

de pacientes com crises epileptiformes. 
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Tabela 5 - Concordância (Cone). copositividade (Co+) e conegatividade (Co-). em percentagem(%). 
entre resultados de testes sorológicos com amostras de soro de pacientes com crises epileptifonnes (k= 
kaooa). 

Teste' .s Teste" Cone Co+ Co-
IB-LV-Tcra x IB-GP-(18-14}-Tcra 85,6 50,0 91,6 
IB-GP-(18-14)-Tcra x IB-LV-Tcra lk=0.42) 50.0 91.6 
ELJSA-GP-Tcra x ELISA-T-Tso 84,7 72,7 90,8 
ELISA-T-Tso x ELISA-GP-Tera <k=0.65) 80.0 86.8 

IB-LV-Tera x IB-T-Tso 82,7 92,9 81,0 
IB-T-Tso x IB-LV-Tcra lk=0.51) 44,8 98,6 

IB-LV-Tcra x ELISA-T-Tso 81,6 92,9 79,8 
ELISA-T-Tso x IB-LV-Tcra <k=0.49) 43.3 98.5 

IB-T-Tso x ELISA-T-Tso 80,6 69,0 85,5 
ELJSA-T-Tso x IB-ST-Tso lk=0.54) 66.7 86.8 

ELJSA-GP-Tcra x ELJSA-LV-Tcra 78,6 94,1 70,3 
ELISA-LV-Tcra x ELISA-GP-Tera ílc=0.56) 62.7 95.7 

IB- LV-Tera x ELISA-GP-Tera 78,6 92,9 76,2 
ELJSA-GP-Tcra x IB-LV-Tcra lk=0,44) 39,4 98,5 

IB-T-Tso x ELISA-GP-Tera 77,6 69,0 81,2 
ELISA-GP-Tera x IB-T-Tso (k=0.48) 60.6 86.2 

IB-T-Tso x IB-GP-(18-14}-Tera 75,3 32,1 92,8 
IB-GP-{18-14)-Tcra x IB-T-Tso ílc=0..29) 64.3 77.1 
ELJSA-LV-Tcra x ELISA-T-Tso 74,5 54,9 95,7 
ELISA-T-Tso x ELISA-LV-Tera <k=0.50) 93.3 66,2 

IB-GP-(18-14)-Tcra x ELISA-T-Tso 74,2 64,3 75,9 
ELJSA-T-Tso x IB-GP-{18-14)-Tcra ílc=0..28) 31.0 92.6 

IB-GP-(18-14)-Tera x ELISA-GP-Tera 68,0 57,l 69,9 
ELJSA-GP-Tcra x IB-GP-(18-14)-Tcra ílc=0,17) 24,2 90,6 

IB-T-Tso x ELISA-LV-Tera 63,3 75,9 58,0 
ELISA-LV-Tera x IB-T-Tso ílc=0,28) 43,1 85,l 

IB-LV-Tera x ELISA-LV-Tera 62,2 100,0 56,0 
ELJSA-LV-Tcra x IB-LV-Tera ílc=0,27) 27,5 100,0 

IB-GP-(18-14)-Tcra x ELISA-LV-Tcra 56,7 78,6 53,0 
ELISA-LV-Tera x IB-GP-(18-14)-Tera <k=0.15) 22,0 93,6 

Teste'= teste padrão de referência 

A maior percentagem de concordância ocorreu entre IB-LV-Tcra e IB-GP-(18-14)

Tcra (85,6%) e a menor, entre IB-GP-(18-14)-Tcra e ELJSA-LV-Tcra (56,7%). 

Dentre os testes aplicados às amostras de soro desta população, observaram-se os 

resultados seguintes de concordância, segundo o teste kappa (0,4<k<0,75): ELJSA-T-Tso 

xELISA-GP-Tera (0,65); ELISA-GP-Tera xELISA-LV-Tera (0,56); IB-T-Tso xELISA-T-Tso 

(0,54); IB-LV-Tcra x IB-T-Tso (0,51); ELISA-T-Tso x ELISA-LV-Tcra (0,50); IB-LV-Tera x 



ELISA-T-Tso (0,49); IB-T-Tso x ELISA-GP-Tera (0,48); IB-LV-Tera x 

ELISA-GP-Tera (0,44); IB-LV-Tera x IB-GP-(18-14)-Tera (0,42). 
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Os valores referentes aos testes seguintes. não indicaram concordância, segundo o teste 

kappa {k<0,4): IB-GP-(18-14)-Tcra x IB-T-Tso (0,29); IB-GP-(18-14)-Tera x ELISA-T-Tso 

(0,28); IB-T-Tso x ELISA-LV-Tcra (0,28); IB-LV-Tera x ELISA-LV-Tera (0,27); IB-GP

(18-14)-Tera xELISA-GP-Tera (0,17); IB-GP-(18-14)-Tcra xELISA-LV-Tera (0,15 ). 

A Tabela 6 apresenta os valores de concordância, copositividade e conegatividade, 

em termos de percentagem, entre resultados de exames de TC e testes sorológicos 

aplicados a esta população. 

Tabela 6 - Concordância (Cone), copositividade (Co+) e conegatividade (Co-), em percentagem 
(% ), entre resultados de exames de tomografia computadorizada e testes sorológicos, com amostras 
de soro de acientes com crises e ile tiformes - a . 

TC x ELlSA-LV-Tcra 55,9 

TCx IB-LV-Tcra 

TC x ELlSA-T-Tso 

TC x ELISA-GP-Tera 

TC x IB-T-Tso 

TC x IB-GP-(18-14)-Tcra 

,10 
51,6 

,19 
51,6 
=0,13 
51,6 

,11 
46,2 
=0,11 
44,6 

02 

Co+ Co-
57,6 52,9 

23,7 100,0 

35,6 79,4 

39,0 73,5 

32,2 70,6 

18,6 90,9 

A maior percentagem de concordância ocorreu entre TC e ELISA-LV-Tcra (55,9%) e 

a menor, entre TC e IB-GP-(18-14)-Tcra (44,6%). 

Não foi verificada concordância, segundo o teste kappa, entre nenhum dos resultados de 

exames de TC e dos testes/antígenos empregados nesta população (k<0,4): TC x IB-LV-Tcra 

(0,19); TC x ELISA-T-Tso (0,13); TC x ELISA-GP-Tera (0,11); TC x IB-T-Tso (0,11); TC x 

ELISA-LV-Tera (0,10); TC x IB-GP-(18-14)-Tera (0,02). 

A Tabela 7 apresenta os valores de concordância, copositividade e conegatividade, 

em termos de percentagem, entre tipo de lesão detectada no exame de TC e resultados dos 
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testes sorológicos aplicados a esta população. 

Tabela 7 - Concordância (Cone). copositividade (Co+) e conegatividade (Co-), em percentagem 
(%), entre tipo de lesão (ativa/mista ou calcificada) detectada no ex.ame de tomografia 
computadorizada e resultados de testes sorológicos com amostras de soro de pacientes com crises 
eoileotiformes. 

Tino de lesão x Teste sorolóPico Cone Co+ Co 
Tipo de lesão x IB-LV-Tcra 96,3 91,7 97,6 

(o= 0,0001) 
Tipo de lesãoC x IB-T-Tso 88,9 91,7 88,1 

(o= 0,0001) 
Tipo de lesão x ELISA-GP-Tera 83,3 100,0 78,6 

(o= 0,0001) 
Tipo de lesão x ELISA-T-Tso 81,5 83,3 81,0 

(o= 0,0001) 
Tipo de lesão x IB-GP-(18-14}-Tcra 79,6 50,0 88,1 

<o= 0,009) 
Tipo de lesão x ELlSA-LV-Tcra 66,7 100,0 57,1 

<o= 0,001) 

A maior percentagem de concordância ocorreu entre tipo de lesão e IB-LV-Tcra 

(96,3%) e a menor, entre tipo de lesão e ELISA-LV-Tcra (66,7%). 

Observou-se associação entre tipo de lesão (ativa/mista ou calcificada) detectada pelo 

exame de TC ou ausência de lesão, e os resultados de todos os testes/antígenos aplicados a 

amostras de soro desta população (p<0,05): IB-LV-Tcra (p=0,0001); IB-T-Tso (p=0,0001); 

ELISA-GP-Tera (p=0,0001); ELISA-T-Tso (p=0,0001); ELISA-LV-Tcra (p=0,001); IB-GP

(18-14}-Tcra (p=0,009). 

De 50 pacientes com crises epileptiformes e com TC sugestiva de NC, 40 (80%) 

informaram possuir criadouros de porcos em suas casas (para venda ou consumo próprio). 

Não foi possível analisar a associação entre as variáveis criadouro de porcos em casa e os 

resultados dos exames de TC, pois somente 11 pacientes com crises epileptiformes e com TC 

negativa para NC forneceram esta informação dos quais apenas dois afirmaram possuir tais 

criadouros. 
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5.5.2 CONJUNTO DAS POPULAÇÕES ESTUDADAS 

Os resultados dos ELISAs, com os diferentes extratos antigênicos utilizados, 

expressos em índices de reatividade, referentes às diferentes populações estudadas 

(pacientes epiléticos - PE e com outras parasitoses - OP; residentes de São José do 

Cerrito - SJC e da Costa Lagoa- CL; doadores de sangue - DS) encontram-se nas Figuras 

7, 8 e 9 . Freqüências de positividade de ELISA e IB são mostradas na Tabela 8. 
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Figura 7 - Valores de índice de reatividade (IR) de ELISA utilizando-se extrato 
antigênico total de cisticercos de Taenia solium (T-Tso) com amostras de soro de 
diversas procedências. 
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Figura 8 - Valores de índice de reatividade (IR) de ELISA utilizando-se o extrato 
antigênico líquido vesicular de cisticercos de Taenia crassiceps (LV-Tcra) com amostras de 
soro de diversas procedências. 
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Figura 9 - Valores de índice de reatividade (IR) de ELISA utifüando-se o extrato 
antigênico total de cisticercos de Taenia crassiceps purificado por cromatografia de 
afinidade em coluna Sepharose 4B -Concanavalina A (GP-Tera) com amostras de soro de 
diversas procedências. 
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Tabela 8 - Positividade de ELISA e Immunoblot (IB) com amostras de soro de: pacientes com crises 
epileptifonnes (PE); residentes de São José do Cerrito - SC (SJC) e da Costa da Lagoa - SC (CL); 
portadores de outras parasitoses (OP) e doadores de sangue (DS) utilizando-se os extratos antigênicos: 
total de cisticercos de Taenia solium (T-Tso); líquido vesicuJar de cisticercos de Taenia crassiceps 
(LV-Tcra); total de cisticcrcos de T. crassiceps purificado por cromatografia de afinidade em coluna de 
Sepharose 4 B - Concanavalina A (GP-Taa) e peptíd~s de líquido vesicuJar de cisticercos de T. 
crassiceps obtidos por eletroforese oreoarativa GP- (14-18 )-Tcral. 

PE SJC CL OP DS Total 
Testes Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

ELISA-T-Tso 98 30,6 40 55,0 25 40,0 123 56,9 33 51,5 319 46,7 

m-T-Tso 98 29,6 40 32,5 27 7.4 92 8,7 33 12.1 290 19,3 

EUSA- LV-Tcra 98 52,0 40 60,0 27 59,3 123 51,2 33 15.2 321 49,5 

IB-LV-Tcra 98 14,3 40 15.0 27 1 1 ,1 95 19,0 33 9.1 293 15,0 

ELISA - GP- Tera 98 33,7 38 3),6 27 25,9 116 34,5 33 )5,2 312 31,J 

IB-GP-(14-18)- 97 14,4 38 5,3 27 º·º 113 11,5 33 º·º 306 9,5 
Tera 

Nº = número de amostras ensaiadas. 

Considerando-se o total das amostras ensaiadas, as percentagens de positividade, de 

acordo com a metodo]ogia empregada, foram : ELISA-T-Tso - 46,7% com redução para 

19,3% no IB-Tso; ELISA-LV-Tcra - 49,5% com redução para 15% no IB-LV-Tcra; 

ELISA-GP-Tera- 31,1% com redução para 9,5% no IB-GP-(18-14)-Tcra. 

De modo geral, foram eJevados os valores de positividade dos testes aplicados às 

amostras das diferentes popuJações deste estudo. Quando se anaJisou estatisticamente as 

associações entre os resuJtados de todos os testes/antígenos e as popuJações, não se obteve 

diferenças significativas, com aJgumas exceções que correspondem a 28,3% do totaJ de 60 

combinações possíveis: 

ELISA-T-Tso quando aplicado às populações SJC x PE (p=0,007); OP x PE (p=0,0001); DS 

x PE (p=0,03); 

IB-T-Tso quando aplicado às popuJações CL x PE (p=0,02); OP x PE (p=0,0003); DS x PE 

(p=0,04); SJC x OP (p=0,0006); SJC x DS (p=0,04); SJC x CL (p=0,02); 
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IB-GP-(18-14)-Tcra quando aplicado às populações CL x PE {p=0,04); DS x PE {p=0,02); 

ELISA-LV-Tcra quando aplicado às populações DS x PE (p=0,0002); SJC x DS {p=0,0001); 

DS x OP (p=0,0002); CL x DS (p=O,O 1 ); 

ELISA-GP-Tera quando aplicado às populações DS x PE (p=0,04); DS x OP (p=0,03). 

5.6 ESTUDO DA REATIVIDADE CRUZADA 

O critério de positividade adotado no m com os antígenos de Taenía foi a reatividade 

com os peptídeos na faixa de 18-12 kDa (conforme estudo da reatividade de peptídeos 

descrito no ítem 5.3) e para o antígeno de Toxocara foi a reatividade com os peptídeos na 

faixa de 35-24 kDa (MAGNAVAL et ai .• 1991). As reações com outros peptídeos foi 

interpretada como reatividade cruzada. 

S.6.1 ANIMAIS IMUNIZADOS 

S.6.1.1 ELISA 

Os resultados individuais de ELISA com as amostras de soro dos coelhos imunizados 

encontram-se no Anexo VI. 

Os níveis de anticorpos IgG detectados nos soro de coelhos imunizados. por meio do 

ELISA, são apresentados nas Figuras 10 e 11. Os valores de absorbância expressam médias 

aritméticas de leituras de duas amostras, exceto no caso da única amostra de soro anti-TES. O 

título representa a diluição dividida por 50. 
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Figura 10- Níveis de detecção de anticorpos IgG anti-T-Tso e anti-LV-Tcra no ELISA utilizando
se diferentes extratos antigênicos: total de cisticercos de Taenia so/ium (T-Tso); líquido vesicular de 
cisticeroos de Taenia crossicep., (LV-Tcra); total de cisticercos de T. crossiceps purificado por 
cromatografia de aímidade em coluna de Sepharose 4 B - Concanavalina A (GP-Taa); etaeçio e 
secreção de larvas de Toxocara canis (TES); total de vermes adultos de Sclmto.soma ma,uoni 
(T-Sma) e líquido biciático de EchinococC11S_G!!!!!!!_/o.s11s (LH-Eg) com soros de coelhos normais 
(Cl a C6) e 60 dias após infecção subcutânea. D-diluição. 
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Figura 11 - Níveis de detecção de anticorpos IgG anti-TES e anti-LH-Eg no ELISA utilizando-se 
diferentes extratos antigênicos: total de cisticercos de Taenia soli11m (T-Tso ); líquido vesicular de 
cisticercos de Taenia crassiceps (LV-Tcra); total de cisticcccos de T. crassiceps purificado por 
cromatografia de afinidade cm coluna de Sepharose 4 B - Concanavalina A (GP-Taa); exacçlo e 
secreção de larvas de Toxocara canis (TES); total de vermes adultos de Schistosoma man.soni 
(T-Sma) e líquido hidático de Echinococcus granulosus (LH-Eg) com soros de coelhos nonnais 
(Cl a C6) e 60 dias após infecção subcutânea. D=diluiçio. 
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Observou-se intensa reatividade do soro anti-T-Tso com o antígeno homólogo e com os 

heterólogos LV-Tcra e GP-Tera, até a diluição 1/5.000 (título 100). caindo para níveis 

normais na diluição 1/20.000 (título 400). Reagiu. embora com menor intensidade, com LH

Eg e menor ainda com T-Sma, ambos até a diluição 1:5.000 (título 100). Não houve 

reatividade com TES. 

O soro anti-LV-Tcra apresentou intensa reatividade com o antígeno homólogo e com os 

heterólogos GP-Tera e T-Tso até a diluição 1/20.000 (título 400). Houve ainda reatividade 

intensa com o antígeno LH-Eg até a diluição 1/1.000 (título 20), caindo para níveis normais 

na diluição 1/5.000 (título 100). Não apresentou reatividade com TES e T-Sma. 

O soro anti-TES reagiu com o antígeno homólogo, de forma decrescente até a diluição 

1/20.000 (título 400) e, com menor intensidade com UI-Eg. também até l :20.000 (Título 

400). Não apresentou reatividade com os demais antígenos heterólogos. 

Com o soro anti-UI-Eg observou-se intensa reatividade com o antígeno homólogo até 

1/20.000 (título 400) e também com os antígenos heterólogos GP-Tera, T-Tso e LV-Tcra., de 

fonna decrescente até a diluição 1/20.000 (título 400). Não ocorreu reatividade com TES e T

Sma. 

5.6.1.2 IMMUNOBLOT 

A Tabela 9 mostra os peptídeos reagentes no 1B com soros de coelhos imunizados e os 

diferentes extratos antigênicos utili7.ados. 
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Tabela 9 - Peptídeos reagentes no /mmunoblot, com amostras de soro de coelhos imunizados 
experimentalmente, utilizando-se diferentes extratos antigênicos: total de cisticercos de Taenia so/ium 
(T-Tso); liquido vesicular de cisticercos de Taenia crassicefJ$ (LV-Tcra); peptídeos de líquido 
vesicular de cisticercos de T. crassiceps obtidos por eletroforese preparativa [GP-(18-14)-Tcra]; 
excreção e secreção de larvas de Toxocara canis (TES) e total de vermes adultos de Schistosoma 
mansoni (T-Smal. 
Antígeno/soro anti-T-Tso Anti-LV-Tcra Anti-TES Anti-LH-E~ 
T-Tso 94-89; 81-77; 64; 94; 81-77; 58; 41 94; 85; 67-64; 43 

50-48; 14-12 
25-23; 16-12 

LV-Tcra 70; 32; 28; 21- 85; 34; 26-22; - 80; 19-18; 14-12 
17; 14-10 18-14 

GP-(18-14}- 19-18; 14-9 19-18; 14-10 - 14-12 
Tera 

TES 66 - 62; 57; 53; 51 ; 66 
47; 44; 40; 35; 
30; 28;24 

T-Sma 87; 83; 79; 59; 87;83;79;72 87;79 -
36 

Em negrito, peptídeos específicos 

Ocorreu reatividade com peptídeos específicos, além das reações homólogas e daquelas 

do sistema heterólogo para o diagnóstico da cisticercose, somente com o soro anti-LH-Eg 

quando ensaiado pelo IB-LV-Tcra e IB-GP-(18-14}-Tcra 

5.6.2 POPULAÇÃO HUMANA COM DIFERENTES HELMINTÍASES 

A Tabela 10 mostra os resultados da reatividade homóloga e reatividade cruzada obtidos 

no ELISA e IB, em percentuais de positividade, de acordo com o antígeno utilizado, no 

estudo de amostras de soro de pacientes com cisticercose (n=l8), toxocariase (n=40), 

esquistossomose (n=19) e hidatidose cística (n=50). Os resultados individuais de ELISA em 

estão apresentados no Anexo V. A Figura 12 mostra os resultados de ELISA em percentuais 

de positividade (A) e médias de índices de reatividade (B), de acordo com o antígeno 

utilizado. A Figura 13 mostra os resultados de IB em percentuais de positividade. 
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Tabela 10 - Positividade de ELISA e lmmunoblot (IB) com amostras de soro de portadores de 
helmintíases, utilizando-se diferentes extratos antigênicos: total de cisticercos de Taenia solium 
(T-Tso); líquido vesicular de cisticercos de Taenia crassiceps (LV-Tcra); total de cisticercos de 
T. crassiceps purificado por cromatografia de afinidade em coluna Sepharose 4 B -
Concanavalina A (GP-Tera); peptideos de líquido vesicular de cisticercos de T. crassiceps 
obtidos ·por eletroforese preparativa [GP-(14-18)-Tcra]; excreção e secreção de larvas de 
Toxocara canis (TES); total de vermes adultos de Schistosoma mansoni (T-Sma) e líquido 
biciático de Echinococcus granulosus (LH-Eg). 

Cisticercose Toxocaríase Esquistossomose Hidatidose 

Testes Nº 

ELISA-T-Tso 18 

IB-T-Tso 18 

ELISA - LV-Tcra 18 

IB-LV-Tcra 18 

ELISA- GP-Tera 18 

IB-GP- (14-18)- 18 
Tera 

ELISA - TES 18 

IB-TES 18 

ELISA - T- Srna 

ELISA - Ll-I - Eg 

18 

18 

% Nº 

100,0 40 

100,0 40 

100,0 40 

100,0 40 

100,0 40 

72,2 38 

11,1 40 

44,4 40 

6,7 40 

44,4 40 

Nº = número de amostras ensaiadas. 

% Nº 

37,5 19 

5,0 16 

15,0 19 

7,5 19 

7,5 19 

2,6 19 

100,0 19 

100,0 16 

2,5 19 

22,5 19 

% Nº 

42,0 48 

6,3 20 

73,7 48 

15,8 20 

15,8 47 

15,8 46 

15,8 42 

31,3 18 

100,0 20 

73,7 50 

Em negrito, reação homóloga, ou entre antígenos de Taenia e amostras de casos de 
cisticercose. 
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Figura 12 -A) percentagem de positividade e B) médias de índices de reatividade (IR) de 
ELISA com amostras de soro de pacientes com helmintíases, utilwmdo-se diferentes 
extratos antigênicos: total de cisticercos de Taenia so/ium (T-Tso); líquido vesicular de 
cisticercos de Taenia crassiceps (LV-Tcra); total de cisticercos de T. crassiceps purificado 
por cromatografia de afinidade em coluna Sepharose 4 B - Concanavalina A (GP-Tera); 
peptídeos de líquido vesicular de cisticercos de T. crassiceps obtidos por eletroforcse 
preparativa [GP-(14-18)-Tcra]; excreção e secreção de larvas de Toxocara canis (TES); 
total de vermes adultos de Schistosoma mansoni (T-Sma) e liquido hidático de 
Echinococcus granu/osus (LH-Eg). 
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TES 

Figura 13 - Percentagem de positividade de /mmunoblot com amostras de soro de 
pacientes com helmintíases, utiliz.ando-se diferentes extratos antigênicos: total de 
cisticercos de Taenia solium (T-Tso); líquido vesicular de cisticercos de Taenia 
crassiceps (L V-Tera); peptídeos de líquido vesicular de cisticercos de T. crassiceps 
obtidos por eletroforese preparativa [GP-(14-18)-Tcra]; excreção e secreção de larvas 
de Toxocara canis (TES). 

A reatividade cru.zada observada. no EIJSA variou de acordo com o antígeno utili:zado, 

desde 2,5% para os pacientes com toxocaríase no ELISA-T-Sma, até 89,6% para os pacientes 

com hidatidose no EIJSA-T-Tso. As amostras de soro dos pacientes com cisticercose 

mostraram reatividade máxima com os antígenos homólogo e heteróJogos, tanto no ELISA 

quanto no IB, exceto para o IB-GP-(18-14)-Tcra que foi de 72,2%. Considerando as reações 

heteróJogas, exceto aquelas que empregam antígenos heterólogos de Taenia com amostras de 

pacientes com cisticercose, os valores mais elevados de média de índices de reatividade do 

ELISA foram obtidos com os soros dos pacientes com hidatidose quando ensaiados com os 

antígenos de Taenia (Figura 12B); considerando o antígeno T-Tso, a média foi mais elevada 

que a da reação homóloga. 
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A reatividade cruzada obtida no m foi menor que a do ELISA, exceto para as amostras 

ensaiadas com o antígeno TES (Figura 13). Não foi possível fazer o IB com os antígenos T

Sma e LH-Eg devido à quantidade insuficiente deles. 

As Figuras 14 e 15 mostram os peptídeos dos diferentes antígenos utilizados neste estudo, 

que foram mais freqüentemente reagentes no IB com amostras de soro de pacientes com 

helmintíases, bem como sua freqüência de reatividade. No IB-T-Tso e IB-LV-Tcra, foram 

desconsiderados os peptideos acima de l 00 kDa. 
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amsotras de pacientes com helmintiases. 
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Figura 15 - Freqüência de reatividade de peptideos de liquido vesicular de cisticercos de 
Taenia crassiceps (GP-{18-14)-Tcra) e de excreção-secreção de Taxocara canis (TES) no 
Imm11nob/ot com amsotras de pacientes com helmintíases. 
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Foi revelada urna grande gama de bandas antigênicas no IB com soros homólogos e 

heterólogos dos pacientes com helmintíases. 

As técnicas que apresentaram elevada positividade ou reatiyidade com soros homólogos e 

heterólogos de pacientes com infecções helmínticas foram estudadas quanto ao seu potencial 

uso para o sorodiagnóstico. com base nos parâmetros de sensibilidade e especificidade e são 

mostradas na Tabela 11. 
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Tabela 11 - Desempenho diagnóstico do ELISA e 1B utilizando antígenos homólogos ou heterólogos de 
hclmintos. 

Sistema Diagnóstico Técnica Sensibilidade Especificidade 
antigênico % % 
Homólogo Cisticercose ELISA-T-Tso 100 38.3 

(71,3 - 100)* (29,4 - 49,7) 
IB-T-Tso 100 94,7 

(71,3-100) (87,1 - 98,0) 
Toxocariase ELISA-TES 100 82,3 

(71,3 - 100) (72,3 - 89,4) 
IB-TES 100 65,4 

(71,3 - 100) (51,4-77,3) 
Esquistossomose ELISA-T-Srna 100 92,3 

(71,3 -100) (84, 1 - 96,5) 
Hidatidose ELISA-LH-Eg 100 59,7 

(71,3 -100) ( 48,4 - 70,2) 
Heterólogo Cisticercose ELISA-LV-Tcra 100 46,7 

(71,3 - 100) (38,7 - 58,4) 
m-LV-Tcra 100 88,6 

(71,3 - 100) (79,6 - 98,6) 
ELISA-GP-Tera 100 64,2 

(71,3 -100) (54,5 - 75,5) 
IB-GP-{18-14) 72.2 91,3 
-Tera (48,0 - 88,7) (84.3 - 95,4) 

Hidatidose ELISA-T-Tso 89,6 46,8 
(74,0 - 92,0) (36,3 - 58, 1) 

ELISA-LV-Tra 77.1 50,6 
(63,5 - 86,7) (39,3 - 61,8) 

ELISA-GP-Tera 68,1 68,8 
(53,4 - 80,1) (58,1-81,9) 

Esquistossornose ELISA-LV-Tcra 73,7 42,S 
(50,2 - 89,3) (33,3 - 52,2) 

ELISA-LH-Eg 73,7 28,7 
(50,2 - 89,3) (20,8 - 38,0) 

* 95% Intervalo de Confiança 

O melhor resultado no sistema antigênico heterólogo foi obtido com o IB-GP-(18-14)

Tcra para o diagnóstico da cisticercose, sem diferença estatística dos valores de sensibilidade 

(p=0,5) e especificidade (z=0,086; z crítico=l,96; p > 0,05) com relação aos obtidos para IB

T-Tso. 
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6DISCUSSÃO 

6.1 ESTUDO DA REATIVIDADE DE PEPTÍDEOS 

No presente estudo da reatividade de peptídeos antigêrucos imunodominantes de T-Tso e 

de LV-Tcra em m, as 20 amostras de soro do grupo CP apresentaram reatividade com os 

peptídeos de 18-14 k:Da e/ou 14-12 kDa em ambos os testes. Adotou-se então, como critério 

de positividade para as amostras ensaiadas neste trabalho, a reatividade com 18-14 k:Da e/ou 

14-12 kDa. 

De acordo com os nossos resultados, onde utilizamos extrato total de cisticercos de T. 

solium e líquido vesicular de T. crassiceps, outros estudos sobre a especificidade de epítopos 

de cisticercos de T. solium têm revelado, a partir de SDS-PAGE de glicoproteinas purificadas, 

peptídeos de 18 kDa e 14 kDa como bons marcadores para o diagnóstico da cisticercose 

(SIMAC et ai., 1995; GREENE et ai., 1999). 

Os primeiros estudos aplicados ao diagnóstico da NC por meio do IB com soro e LCR de 

pacientes identificaram, respectivamente, as frações de 64 kDa, 53 kDa e 32-30 kDa (GROGL 

et ai., 1985) e de 26 kDa e 8 kDa (GOTTSTEIN et ai., 1986) como específicas. Outros 

peptídeos imunodominates de baixa massa molecular também foram identificados por 

diversos autores como candidatos a antígenos para o diagnóstico da cisticercose, a partir de 

1B de glicoproteinas purificadas de cisticercos de T. solium: 50 kDa, 42-39 kDa, 24 kDa, 21 

kDa, 18 kDa, 14 kDa e 13 kDa (TSANG et ai. 1989); 26 kDa (LISIANE et ai., 1999); 39-42 

kDa e 24kDa ( PLANCARTE et ai., 1999). 

BUENO et ai. (2000b), empregando os mesmos antígenos por nós utilizados, 

identificaram como específicos de T-Tso para a detecção de anticorpos IgG no IB, com 

amostras de soro e LCR de pacientes com NC, os peptídeos: ~ 23kDa, 39 kDa, 85-77 e 97 

kDa; e como específicos de T. crassiceps os peptideos ~ 62 kDa, 74 k:Da, 109 kDa, 121 kDa 

e 131 kDa. Em nosso trabalho, alguns desses peptídeos foram identificados mas somente em 

parte das amostras analisadas: os de T-Tso de 97 kDa e 85-77 kDa foram identificados em 

30% das amostras ensaiadas e os de 39 kDa em 5% delas; os peptídeos de L V-Tera de 121 

kDa foram identificados em 5% das amostras ensaiadas, os de 109 kDa, em 40% e os de 74 

kDa, em 5% delas. Em estudo de imunização de camundongos BALB/c com LV-Tcra e com 

peptídeos de LV-Tcra de massa molecular abaixo de 30kDa, ocorreu reatividade dos 
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anticorpos com os peptideos de 18 kDa e 14-12 kDa no IB-LV-Tcra e de 12 kDa no IB-T-Tso 

(ESPÍNDOLA et ai .• 2000). 

Os variados resultados de diversos autores a respeito dos peptideos imunodominantes. 

sugerem que não deve haver um único determinante antigênico abrangentemente reconhecido 

pelos pacientes com NC. em todas as fases de evolução da parasitose (LARRALDE et ai .• 

l 990~ VAZ et ai.. 1997b ). A associação de dois ou mais peptídeos predominantemente 

imunoreativos e mais freqüentemente reconhecidos pelas amostras de pacientes. pode 

·· · aprimorar a sensibilidade e a especificidade do IB para o diagnóstico da cisticercose (LÓPEZ

MARÍN et ai .• 2002). 

6.2 ELISA E IMMUNOBLOT - AMOSTRAS SÉRICAS HUMANAS DE DIFERENTES 

PROCEDÊNCIAS 

6.2.1 POPULAÇÃO DE PACIENTES COM CRISES EPILEPTIFORMES (PE) 

A complexidade da imunopatologia da neurocisticercose toma seu diagnóstico 

imunológico tema relevante e dos mais freqüentemente pesquisados nos últimos anos. 

referentes a T. solium. Sua sintomatologia é inespecífica e depende de fatores como número 

de cisticercos vivos. em degeneração ou já calcificados, além de sua localização e da resposta 

imune do hospedeiro. Os resultados dos testes imunológicos são igualmente dependentes 

destes fatores. 

Nossos resultados demonstraram que o ELISA com antígeno líquido vesicular de T. 

crassiceps (LV-Tcra) e total de T. crassiceps purificado por cromatografia de afinidade em 

coluna Sepharose 48-Concanavalina A (GP-Tera) mostrou-se valioso no diagnóstico de NC 

de portadores de lesões ativas ou mistas, pois detectou anticorpos no total (12) das amostras 

de soro desses pacientes enquanto que o teste com antígeno total de Taenia solium (T-Tso) 

não detectou anticorpos em um paciente (do total de 11) com lesões ativas e no único 

paciente com lesões mistas. 

A reatividade do ELISA com os antígenos LV-Tcra, GP-Tera e T-Tso foi de 42,9%, 21,4% 

e 19 ,0% respectivamente, para os soros de pacientes com lesões calcificadas. Utilizando-se os 

mesmos antígenos. ELISA foi reagente em 47.1%, 26,5% e 20,6%, respectivamente. das 
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amostras de soro de pacientes em que TC não mostrou indícios de lesões ativas ou 

calcificadas sugestivas de NC. 

Os índices de positividade das amostras de pacientes com lesões calcificadas e de 

pacientes sem indícios de lesões foram semelhantes. Possíveis explicações. no primeiro caso. 

podem ser a presença de anticorpos residuais. ou seja. de memória de estímulo antigênico 

anterior. presença de anticorpos de reação cruz.ada e até inespecificidade dos antígenos 

utilizados; no segundo caso. a baixa sensibilidade do exame de TC para detectar microlesões. 

O antígeno T-Tso revelou-se menos eficiente no ELISA do que os heterólogos LV-Tcra e 

GP-Tera quando usados em amostras de pacientes apresentando tanto a fase ativa/mista da 

doença. quanto calcificada (Tabela 4). 

Os estudos de BUENO et ai. (2000b) também revelaram maior sensibilidade do ELISA 

com o antígeno LV-Tcra do que com T-Tso para detecção de anticorpos no soro de pacientes 

com cistos calcificados. A retirada de cisticercos dos tecidos de suínos infectados é processo 

laborioso. dificil de obter vesículas íntegras resultando na perda do líquido vesicular. 

altamente reativo. Os componentes antigênicos dos cisticercos de T. solium restringem-se 

quase exclusivamente à membrana e escólex. proporcionando menor reatividade quando 

utilizados nos testes imunodiagnósticos, em comparação aos antígenos de líquido vesicular. A 

maior reatividade de LV-Tcra também pode ser evidenciada pe_los valores de IR dos ELISAs, 

mais elevados que os de T-Tso (Figuras 2. 4 e 5). 

Outra vantagem do antígeno heterólogo em relação ao homólogo é a facilidade de 

manutenção de camundongos infectados com larvas de T. crassiceps no laboratório. em 

contrapartida às dificuldades e elevado custo de manutenção de suínos infectados em 

condições experimentais com T. solium. 

ELISA-L V-Tera apresenta baixo custo, fácil exeqüibilidade. podendo-se realizar dezenas 

de testes em única bateria além de não requerer equipamento sofisticado. podendo ser 

implementado em qualquer laboratório. 

A utilização de peptídeos de líquido vesicular de T. crassiceps obtidos por eletroforese 

preparativa [GP-(18-14)-Tcra], no ELISA. não foi possível devido à falta de reprodutibilidade 

do método, possivelmente decorrente da dificuldade de adsorção do anUgeno purificado nos 

suportes sólidos empregados na realização das reações irnunoenzimáticas. Outros estudos 
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também revelaram melhor desempenho do 1B com glicoproteínas purificadas para o 

diagnóstico da cisticercose do que o ELISA, tanto no soro quanto no LCR (DIAZ et al.,1992). 

Nossos resultados de IB demonstraram que o extrato antigênico LV-Tcra mostrou-se útil 

para identificar a fase da doença, pois foi reagente nas 11 amostras de pacientes com lesões 

ativas {não foi reagente na única amostra de paciente com lesões mistas) e detectou 

anticorpos somente em uma amostra de paciente com lesões calcificadas, dentre 42, enquanto 

que ELISA detectou em 42,9% destas. IB-LV-Tcra não foi reagente com as amostras de 

pacientes com TC negativa, revelando-se mais específico do que ELISA que detectou em 

47,1% delas. 

IB com o antígeno T-Tso mostrou-se sensível para detectar anticorpos nas amostras de 

pacientes com lesões ativas/mistas (não detectou em apenas uma amostra de fase ativa) e 

aparentemente mostrou maior sensibilidade na detecção da NC dentre os casos calcificados 

(11,9% destes). Há maior dificuldade na leitura de IB-T-Tso do que na de IB-LV-Tcra, devido 

ao maior número de peptídeos reagentes no primeiro. 

O IB com o extrato antigênico peptídeos de líquido vesicular de T. crassiceps obtidos por 

meio de eletroforese preparativa [GP-(18-14)-Tcra] foi reagente em apenas 6 das 12 amostras 

de pacientes com lesões ativas/mistas e em 12% (5/42) das amostras de pacientes com lesões 

calcificadas enquanto que as glicoproteínas purificadas obtidas por meio de cromatografia de 

afinidade (GP-Tera) foram 100% reagentes no ELISA com amostras de pacientes com lesões 

ativas/mistas e 21 % naquelas com lesões calcificadas. A utilização de antígeno purificado nos 

testes sorológicos apresenta problemas, sendo possível ocorrer mudanças na configuração do 

antígeno durante o processo de purificação, o que pode resultar em variações no desempenho 

do teste em função dos diferentes lotes utilizados. 

Segundo WILSON et ai. (1991), m com glicoproteínas purificadas de cisticercos de T. 

solium, para diagnóstico da cisticercose no soro e LCR de pacientes em diferentes estágios da 

doença, é altamente sensível para detecção de anticorpos em pacientes com lesões múltiplas e 

em atividade e pouco sensível naqueles com poucas lesões ou com lesões caJcificadas. Para 

ITO et ai. (1999), todos os soros de pacientes com cisticercose confirmada 

parasito]ogicamente e com múltiplos cistos, tiveram resposta específica contra as 

g]icoproteínas purificadas. IB desenvolvido pelo Centro de Controle de Doenças (Center for 
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Disease Control-C.:DC) de Atlanta (E.U.A.) utiliza glicoproteínas purificadas de cisticercos de 

T. solium e apresentou especificidade de 100% e sensibilidade de 98% nos casos de pacientes 

com mais de duas lesões (TSANG et ai., 1989). 

Ao contrário, PERALTA et ai. (2002), em estudo de avaliação de antígenos para o 

diagnóstico da cisticercose no soro de pacientes nas diferentes fases da doença, obtiveram 

62% e 81% de positividade no m com o antígeno produzido no CDC e com GP-Tera, 

respectivamente. Em estudo de reatividade cruzada, MONTENEGRO et ai. (1994) obtiveram 

positividade de 91 % das reações homólogas quando empregaram glicoproteínas purificadas 

de T. solium no m. 
A maioria das amostras de pacientes com suspeita de NC deste estudo é de portadores de 

lesões calcificadas e não há dados a respeito do número de cistos presentes no SNC. É 

possível que os pacientes com lesões ativas apresentem pequeno número de cistos, o que pode 

explicar a baixa sensibilidade do IB-GP-{18-14)-Tcra com estas amostras. 

A baixa concentração ou ausência de anticorpos em pacientes com cistos em degeneração 

também pode ser explicada pelos experimentos de LETONJA et ai. (1987) que observaram 

supressão da resposta imune de camundongos infectados com larvas de T. taeniaeformis e 

sugeriram que este efeito seja causado pela formação de imunocomplexos ou por produtos do 

parasita. 

A utilização de glicoproteínas purificadas no IB facilita a leitura e interpretação dos 

resultados, entretanto, há necessidade de maiores estudos para seu uso no diagnóstico desta 

parasitose, nos casos de indivíduos com cisto único (WILSON et al.,1991). 

ELISA-LV-Tcra, antígeno muito imunogênico e facilmente obtido em laboratório por 

manutenção em camundongos (VAZ et ai., 1997b), mostra-se adequado para o diagnóstico da 

cisticercose, especialmente nos pacientes com baixa resposta imune-inflamatória. Pode ser 

útil para triagem pois detecta anticorpos nas amostras de pacientes nas fases ativa e mista e 

também maior número entre os calcificados, como demonstrado neste estudo e no de outros 

autores (BUENO et ai., 2000b; MACHADO et ai., 2002). O IB-LV-Tcra, por sua maior 

especificidade do que o ELISA, deve ser empregado para confirmação dos resultados 

positivos do ELISA Os pacientes que tiverem resultado positivo confirmado pelo IB deverão 

ser encaminhados para investigação mais detalhada, submetendo-se a exames de imagem e 
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outras provas laboratoriais. 

Embora ainda não disponibilizemos de antígenos com elevadas sensibilidade e 

especificidade, o esquema de triagem acima proposto reduz substancialmente o número de 

pessoas suspeitas de ter a doença e, portanto, de serem submetidas a exames caros e invasivos 

como os de imagem e punção para coleta de LCR. 

6.2.1.1 CONCORDÂNCIA ENTRE TESTES SOROLÓGICOS 

A concordância entre os testes diagnósticos utilizando-se diferentes antígenos foi avaliada 

com o emprego das amostras de pacientes com crises epileptiformes. 

Todos os ELISAs apresentaram boa concordância entre seus resultados, segundo o teste 

kappa (0,50 <k <0,65) (Tabela 5). Os 1B também apresentaram boa concordância entre seus 

resultados, segundo o teste kappa (0,42 <k <0,51), com exceção de IB-T-Tso x IB-GP-(18-

14)-Tcra que pode ser explicada pela menor sensibilidade demonstrada pelo segundo tanto 

nos testes aplicados às amostras de pacientes com lesões ativas/mistas quanto calcificadas 

{Tabela 4). Dentre as técnicas que não apresentaram concordância entre si, segundo o teste 

kappa, estão aquelas que combinaram ELISA x 1B (k < 0,29). O ELISA, por concentrar todos 

os componentes antigênicos no suporte onde se realizará a reação, resulta em resultados falso

positivos, enquanto o IB, por separar os componentes antigênicos, produz reação mais 

específica. 

A maior percentagem de concordância obteve-se entre IB-LV-Tcra e IB-GP-(18-14)-Tcra 

(85,6%) (Tabela 5). Embora IB-GP-(18-14)-Tcra tenha mostrado baixa sensibilidade para 

detectar anticorpos nas amostras de pacientes com lesões ativas/mistas, no restante das 

amostras os dois testes apresentaram perfil semelhante de reatividade (Tabela 4). 

6.2.1.2 CONCORDÂNCIA ENTRE TC E TESTES SOROLÓGICOS 

A complexidade da fisiopatologia da NC pode explicar as discordâncias entre resultados 

de exames de imagem e de testes sorológicos aplicados a pacientes com crises epileptiformes, 

participantes deste trabalho. As percentagens de concordância foram baixas, e o maior valor 

de coeficiente kappa obtido foi 0,19 (Tabela 6). 
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A análise de fatias do cérebro por meio de TC pode não revelar cisticercos, dependendo do 

seu número e localização. Cistos localizados na base do cérebro com a fonna racemosa da 

parasitose não são facilmente visualizados pela TC. A positividade dos testes imunológicos 

em pacientes com exame de imagem negativo também pode ser devida a parasitismo 

intestinal por Taenia sp adulta ou à presença de cisticercos fora do SNC. 

Outros autores também encontraram discrepâncias entre resultados de TC e de testes 

sorológicos (GARCIA et ai., 1994; SLOAN et oi., 1995; CARPIO et ai., 1998). GARCIA et 

ai. (1994) obtiveram resultados negativos no 1B com glicoproteínas purificadas de cisticercos 

de T. so/ium, em mais de 50% de casos diagnosticados como cisticercose por TC. Para ZINI 

et ai. (1990) a detecção de anticorpos por meio de ELISA é dependente da localização 

anatômica dos cistos no SNC, sendo mais facilmente detectáveis nos pacientes com cistos 

intraventriculares do que naqueles com· cistos parenquimatosos. Há poucas informações sobre 

a evolução dos cistos dentro do sistema ventricular e do espaço subaracnóideo, com alguma 

evidência de lenta calcificação nesses locais, o que pode explicar a maior facilidade de 

detecção de anticorpos nos pacientes que se enquadram nesses casos (CARPIO et oi., 1998). 

A TC não detecta cistos em espaços do sistema ventricular e neste estudo não foi possível 

disponibilizar do exame de RMN para melhor elucidar nossos resultados. 

6.2.1.3 CORRELAÇÃO ENTRE TESTES SOROLÓGICOS E TIPO DE LESÃO 

Segundo a análise estatística, houve associação entre os resultados de todos os testes 

sorológicos aplicados às amostras de pacientes com crises epileptiformes e o tipo de lesão 

detectada no exame de imagem (ativa ou calcificada) ou ausência de lesão (p < 0,05) (Tabela 

7). 

Todos os testes e antígenos revelaram-se úteis para distinguir as fases da doença, 

especialmente IB-LV-Tcra que apresentou a maior percentagem de concordância (96,3%) 

entre seus resultados e o tipo de lesão. 

A menor percentagem de concordância obteve-se com ELISA-LV-Tcra (66,7%). Os 

componentes do LV-Tcra, altamente imunogênicos, promovem reações inespecíficas. GP

Tcra, por ser antígeno purificado, apresentou melhor especificidade no ELISA do que LV

Tcra para distinguir a fase da doença (p=0,0001 e p=0,001, respectivamente). Entretanto, seu 
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uso é limitado devido à maior dificuldade de sua obtenção, menor rendimento, necessidade 

de equipamento sofisticado e portanto, custo mais elevado. 

6.2.2 POPULAÇÕES DE SJC, CL, DS e OP 

Estudos epidemiológicos revelam diferentes percentagens de soroprevalência que se 

devem, provavelmente, às diferentes metodologias empregadas no diagnóstico da 

cisticercose, bem como aos diferentes riscos de exposição à infecção que estão expostas as 

populações de diferentes áreas e com diferentes hábitos (VIANNA et ai., 1986; 

PAMMENTER et ai., 1987; FAN & CHUNG, 1997). 

Índices variados de sensibilidade e especificidade de ELISA e m são descritos por 

diferentes autores (GOTTSTEIN et ai., 1986; PAMMENTER & ROSSOUW, 1987; SLOAN 

et ai., 1995; lTO et ai., 1998; BUENO et ai., 2000b; PERALTA et ai., 2002) em função das 

diferentes técnicas e reagentes utilizados, diferentes preparações antigênicas e também das 

características das populações estudadas (SCHANTZ et ai., 1988). 

Os resultados dos testes sorológicos aplicados às amostras das diferentes populações deste 

estudo revelaram, de modo geral, elevada freqüência de positividade, especialmente no 

ELISA, havendo redução quando se empregou o IB. 

A análise estatística demonstrou não haver diferença significativa quanto à freqüência de 

positividade dos testes entre as diferentes populações deste estudo, na sua maioria. Do total 

de 60 combinações possíveis entre testes/antígenos e populações, em apenas 17 (28,3%) 

houve associação (p<0,05) entre o resultado do teste/antígeno e a procedência do indivíduo. 

Em 1 O das 17 combinações possíveis estão incluídas as populações de DS e de PE, a 

primeira, com um percentual de positividade menor que o das demais populações e, em 

contrapartida, a segunda, com positividade mais elevada. Os doadores de sangue deste estudo 

possuem melhor nível de instrução (Tabela 3) e são supostamente saudáveis. 

Chama a atenção a elevada percentagem de positividade do IB-T-Tso quando aplicado à 

população de SJC (Tabela 8), diferindo da obtida para as demais populações, exceto a de PE, 

onde o teste detectou anticorpos em amostras de pacientes com lesões calcificadas~ em maior 

número do que IB-LV-Tcra 

A não associação verificada entre a maioria dos resultados dos testes sorológicos e as 



[);scussão 85 

populações do estudo pode ser atribuída à composição de indivíduos com padrões sócio

econômicos aparentemente não díspares. 

Em São José do Cerrito (SJC), um dos municípios mais pobres do estado de Santa 

Catarina, com características rurais e grande predominância de criadouros de porcos nas 

residências, apenas 1,8% dos domicílios são ligados à rede geral de esgoto e 18,3% possuem 

coleta de lixo, de acordo com o censo (IBGE, 2000). A população possui baixo grau de 

instrução (Tabela 3). A localidade Costa da Lagoa (CL), sem saneamento e água tratada, 

sofreu aumento grande de sua população nos últimos anos, com a vinda de novos moradores; 

a ocupação desordenada desencadeou problemas de ordem sanitária (CECCA, 1997). Embora 

não haja criadouros de porcos nas residências, a população da _CL- consome carne suína, fato 

observado pela pesquisadora na data da coleta de sangue, quando alguns moradores, no meio 

da rua, sacrificavam um porco para consumo. O animal pode proceder de área onde a 

cisticercose está presente. A população também possue baixo grau de instrução (Tabela 3). 

A precariedade das condições de saneamento básico dos municípios deste estudo expõe 

seus habitantes a riscos de contaminação por diversos agentes, resultando no poliparasitismo 

e elevada positividade dos testes sorológicos devida à reatividade cruzada dos anticorpos 

presentes contra diferentes helmintos, com os antígenos utilizados. Alguns estudos 

demonstraram que houve decréscimo da prevalência de parasitoses em populações diferentes 

onde melhoraram as condições de saúde da população. FERREIRA et ai. (2000) estimaram a 

prevalência de parasitoses intestinais na in.füncia e estabeleceram a tendência secular dessas 

enfermidades com base em dois inquéritos domiciliares realizados na cidade de São Paulo em 

1984/85 e 1995/96. Demonstraram que houve reduções expressivas na prevalência das 

parasitoses em geral (de 30,9% para 10,7%) e do poliparasitismo intestinal (de 13,1% para 

0,5%) e justificaram parte substancial da redução às mudanças positivas em determinantes 

como renda familiar, escolaridade materna, moradia, saneamento básico e acesso a serviços 

de saúde. DIAZ et ai. (1992) avaliaram a especificidade do m e do ELISA para detecção de 

anticorpos anti-cisticercos de T. so/ium no soro de indivíduos considerados controles 

negativos de Bangladesh e dos Estados Unidos. O IB mostrou-se altamente específico 

(100%), em contraste com ELISA que apresentou 91% de negatividade com amostras de 

indivíduos norte-americanos e apenas 63% com as de Bangladesh. 
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As populações deste estudo, expostas aos riscos de infecção por diversos agentes, estão 

sujeitas também a adquirir a cisticercose. Os elevados índices de positividade encontrados 

nos testes para detecção de anticorpos anti-cisticercos de T. solium podem ter significado 

importante, requerendo estudos de soroprevalência da cisticercose visando o estabelecimento 

de metas preventivas de transmissão, tratamento dos sintomáticos e o controle e erradicação 

da parasitose nestas regiões. 

6.3 ESTUDO DA REATIVIDADE CRUZADA 

No Brasil, estudos epidemiológicos amplos podem ser conduzidos com o objetivo de 

implementar meclidas de controle das zoonoses helmínticas. Os testes sorológicos são 

adequados para estes propósitos, em especial ELISA, por sua facilidade de execução de 

inúmeras amostras em única bateria e seu baixo custo. Entretanto, a reatividade cru7.ada 

observada nas amostras, especialmente de populações expostas a cliferentes espécies de 

helmintos, clificulta o cliagnóstico acurado. Por outro lado, a presença de determinantes 

antigênicos comuns em parasitas de diferentes espécies toma possível o uso de antígenos 

heterólogos. Assim, cisticercos de T. crassiceps, mantidos em camundongos Balb/c são mais 

fáceis de se obter do que os de T. solium e podem ser fonte alternativa de antígenos para o 

diagnóstico da cisticercose (VAZ et ai., 1977b). 

No presente trabalho, o estudo de imunização de animais foi conduzido para auxiliar a 

interpretação dos resultados da reatividade cru7.ada obtidos com as amostras de pacientes com 

cisticercose, toxocaríase, esquistossomose e hidatidose no ELISA e no IB com cliferentes 

antígenos. 

Os soros de coelho anti-T-Tso e anti-LV-Tcra não reagiram com o antígeno TES tanto no 

ELISA quanto no IB. Do mesmo modo, o soro de coelho anti-TES também apresentou 

resultados negativos no ELISA e no 1B com os antígenos de Taenia. Estes achados suportam a 

interpretação de que não ocorre reatividade cru7.ada entre cisticercose e toxocariase. Podemos 

deduzir que a reatividade dos soros de pacientes com cisticercose com o antígeno TES 

(Tabela 10) seja provavelmente decorrente da presença de anticorpos anti-TES de infecções 

presentes ou passadas. Entretanto, nos casos de infecção natural, os epítopos de superficie de 

parasitas vivos não produz.em necessariamente os mesmos resultados que os componentes do 



Discussão 81 

antígeno de excreção-secreção usados na imuni:zação experimental (KENNEDY et ai., 1989). 

A toxocariase humana é parasitose cosmopolita, com maior prevalência nos países em 

desenvolvimento, e especialmente entre as crianças que têm maior contato com animais e 

menor noção de higiene. No Brasil, alguns estudos sobre a ocorrência de toxocariase mostram 

sua elevada freqüência (CffiEFFI et ai., 1990; MOREIRA-SII...VA et ai., 1998; ANARUMA et 

ai., 2002). Os anticorpos perduram por meses e até anos (SCHANTZ, et ai., 1989) e a 

positividade encontrada nas amostras de soros humanos deste estudo pode ser devida a 

infecções passadas. 

Quando o soro de coelho anti-TES foi ensaiado pelo ELISA-LH-Eg, ocorreu reação de 

baixa intensidade, que deve ser devida à presença de componentes antigênicos comuns 

compartilhados por Toxocara e Echinococcus. Isto pode explicar a reatividade encontrada nos 

soros de pacientes com toxocaríase (22,5%) ou com hidatidose (21,4%), quando se utilizou os 

antígenos LI-I-Eg e TES, respectivamente (Tabela 10). PORETTI et ai. (1999) obtiveram 

elevada reatividade cruz.ada de soros de pacientes com esquistossomose, fasciolose e 

infecções por diversos nematodas quando ensaiados pelo EUSA com o antígeno LI-I-Eg. 

A reatividade cruzada dos soros de pacientes com cisticercose ou esquistossomose quando 

ensaiados pelo ELlSA com o antígeno de Schistosoma ou os antígenos de Taenia, 

respectivamente (Tabela l O), pode se explicada igualmente pela presença de epítopos 

compartilhados. Estudos revelaram similaridade antigênica e homologia entre a sequência de 

aminoácidos da pararniosina, importante proteína estrutural de exposição de S. mansoni, e de 

frações g)icoprotéicas de superficie de cisticercos de T. crassiceps e de T. so/ium 

(LACLETTE et ai., 1991; KALINNA & McMANUS, 1993). A fraca reatividade verificada 

no ELISA com soro de coelho anti-T-Tso contra o antígeno de T-Sma (Figura 10) pode ser 

devida ao compartilhamento de componentes do tegumento (RIENGROJPITAK et ai., 1989). 

EUSA e IB foram negativos quando o soro de coelho anti-LI-I-Eg foi testado contra o 

antígeno de Schistosoma. Entretanto, com os soros humanos foi encontrada positividade de 

20% no ELlSA-T-Sma com amostras de pacientes com hidatidose e 73,7% no ELlSA-LI-I-Eg 

com amostras de pacientes com esquistossomose (Tabela 1 O). As doenças parasitárias 

crônicas produzem descarga de substâncias altamente antigênicas no organismo hospedeiro, 

induzindo reatividade cruzada ou reações inespecíficas, como no caso da produção de 
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anticorpos contra os antígenos de Schistosoma e de Echinococcus {MATOSSIAN et ai., 

1972). Estudos sobre a resposta imune humana à proteína heat shock 10 de Schistosoma 

mansoni demonstrou que somente pacientes com esquistossomose crônica tiveram suas 

amostras altamente reativas no ELISA (MOSER et ai., 1990). Estudo realizado no Iraque, 

envolvendo pacientes com cisto hidático, Schistosoma hematobium, sem história de 

hidatidose e indivíduos normais, revelou achados comuns às duas parasitoses: em teste de 

Hemaglutinação Passiva com antígenos de líquido hidático, 3 amostras de pacientes com 

esquistossomose apresentaram reatividade com título acima de 1:160, enquanto todos os 

soros controles apresentaram reatividade até o título l :80 e 85% das amostras de pacientes 

com hidatidose apresentaram títulos acima de 1:160; a resposta à reação intradérmica com o 

antígeno de Casoni (]íquido hidático obtido de ovelha infectada com E. granulosus) foi 

positiva em 80% (20/25) dos pacientes com hidatidose cística e em 6,6% ( 1/15) dos pacientes 

com esquistossomose (NASSIR & TIIEWAIN1, 1982). 

A intensa reatividade cruzada observada com os soros de coelho anti-T-Tso ou anti-LV

Tcra versus antígeno de Echinococcus, assim como com o soro de coelho anti-1.R-Eg versus 

antígenos de Taenia demonstra a presença de componentes antigênicos comuns 

compartilhados pelos cestodas pertencentes à mesma família (Taeniidae ). Os extratos 

antigênicos LV-Tcra e LH-Eg podem apresentar semelhança de composição por serem 

ambos antígenos com componentes de excreção-secreção. As elevadas taxas de 

positividade dos ELISAs com as amostras de soro dos pacientes com hidatidose cística 

quando da utilização de antígenos de Taenia {Tabela 10), com valores de índice de 

reatividade mais elevados que os obtidos na reação homóloga (Figura 12B), sugere a 

possibilidade do seu uso para o diagnóstico da hidatidose nas regiões onde as duas 

endemias não se superpõem. De qualquer modo, cisticercose e hidatidose apresentam 

características clínicas e epidemiológicas distintas. Desta fonna, antígenos obtidos a 

partir de T. crassiceps, podem ser usados para diagnosticar tanto uma quanto outra 

infecção. Entretanto, maiores estudos deverão ser conduzidos com o objetivo de 

selecionar e purificar aqueles peptídeos imunodominantes específicos, que são comuns ao 

líquido hidático e úteis para o diagnóstico da hidatidose (COLTORTI & CAMMARIERI, 

1993). 
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Nos testes IBs, observou-se reatividade de peptídeos específicos, além das reações 

homólogas, somente com o soro de coelho imunizado com LH-Eg e os antígenos empregados 

no diagnóstico da cisticercose (Tabela 10). Esse resultado corrobora a existência de antígenos 

comuns compartilhados pelos parasitas estreitamente relacionados. 

Os antígenos usados neste estudo mostraram uma grande proporção de peptídeos 

considerados não específicos e que foram reagentes no 1B com soros de pacientes com 

diferentes helmintíases (Figuras 14 e 15). Estes resultados mostram a complexidade dos 

antígenos total (T-Tso) e de produtos de excreção-secreção (LV-Tcra e TES) que deve ser 

responsável pela elevada positividade dos ELISAs. Contato prévio dos pacientes estudados 

com o verme adulto de T. solium ou outros he]mintos também pode ser responsáve] pe]os 

resuJtados faJso-positivos dos ELISAs (DEL BRUTTO, 1997; ITO et ai., 1998; BRAGAZZA 

et ai .. , 2002). 

Neste trabaJho obtiveram-se variados graus de reatividade cruzada com as amostras 

ensaiadas no ELISA e no 1B com os diferentes antígenos uti]izados (Tabe]a 8), enquanto 

BUENO et ai. (2000b) não obtiveram reatividade cruzada quando utiJizaram LV-Tcra no 

ELISA e 1B com soro de pacientes saudáveis e com outras parasitoses como doença de 

Chagas, toxocariase, toxop]asmose e esquistossomose. É importante ressaJtar que as amostras . 

estudadas pelos autores e uti]i:zadas para a obtenção dos vaJores de cut off do ELISA, são de 

pacientes sintomáticos, com diagnóstico de certeza de cisticercose, apresentando a fase ativa 

da doença. Nestes casos, o índice de anticorpos geraJmente é e]evado, resultando na obtenção 

de vaJor também e]evado de cut off, obtendo-se menor reatividade quando são ensaiadas 

amostras de soro de pacientes com outras parasitoses. Outras exp]icações podem ser as 

características das populações de um e de outro trabaJho, uma vez que são de procedências 

diferentes e podem apresentar distintos padrões sócio-econômicos, expondo-se ao 

poliparasitismo aquelas com condições menos favorecidas. As amostras do grupo conto/e 

normal empregadas para o cáJculo do cut off deste trabalho são provenientes do laboratório 

Bio]ab-Mérieux de São Paulo, população que vive em me]hores condições de saneamento 

básico e provavelmente consome carne procedente de frigorífico, resultando em baixo vaJor 

de cut off, obtendo-se maior reatividade quando são ensaiadas amostras de pacientes com 

outras parasitoses, especialmente aquelas procedentes de áreas com precárias condições de 
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saneamento básico. 

ELISA e IB, utilizando antígenos homólogos e heterólogos potencialmente úteis para o 

sorodiagnóstico, foram avaliados em termos de sensibilidade e especificidade (Tabelai 1 ). 

Independentemente da especificidade, o máximo de sensibilidade foi obtida nos sistemas 

diagnósticos homólogos. Entretanto, nos sistemas heterólogos, o melhor desempenho foi 

obtido pelo m usando GP-{18-14)-Tcra para o diagnóstico da cisticercose, semelhante ao 

apresentado pelo m com o antígeno homólogo, não purificado (T-Tso). Entretanto, o m com 

GP-{18-14 )-Tera apresentou baixa sensibilidade quando aplicado às amostras de pacientes 

com NC apresentando lesões ativas. Maiores estudos devem ser desenvolvidos para a 

identificação e purificação dos peptídeos imunodominantes no diagnóstico da cisticercose e 

avaliar seu uso no ELISA e m para detecção dos casos de infecção com cisticercos 

calcificados ou de lesões ativas em número pequeno (WILSON et ai., 1991; ITO et ai., 1999) 1 

que apresentam, de modo geral, baixa positividade sorológica. 

Embora o elevado grau de reatividade cruzada dos componentes dos antígenos protetores 

de várias espécies de tenídeos constitua problema para fins de diagnóstico, abre a perspectiva 

de caminho para a produção de vacina polivalente capaz de proteger animais hospedeiros 

intermediários, de importância econômica, susceptíveis a infecções por espécies de parasitas 

relacionados (LIGHTOWLERS & GAUCI, 2001). Medida complementar ao uso de 

antihelmínticos nos portadores de Taenia sp pode ser a prevenção da infecção dos animais 

hospedeiros intermediários por meio de vacinação. A identificação de antígenos protetores 

nas oncosferas de T ovis e de E. granulosus (HARRISON et ai., 1993; HEATH & 

LAWRENCE, 1996) permitiu o estudo de vacina recombinante contra a cisticercose e a 

hidatidose ovina e bovina (LIGHTOWLERS & GAUCI, 2001). Estes antígenos também 

foram utilizados para identificar e clonar geos que codificam antígenos homólogos em T 

so/ium visando a produção de vacina para suínos (GAUCI et ai., 1998; GAUCI & 

LIGHTOWLERS, 2001). 

A eficácia da vacina contra a hidatidose ovina e a cisticercose bovina pode ser o primeiro 

passo para o desenvolvimento da primeira vacina efetiva anti-parasitária para humanos 

(LIGEITOWLERS & GAUCI, 2001). 

Estudos sobre purificação de peptídeos específicos podem obviar o problema da "· 
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reatividade cruzada e o seu uso em concentrações adequadas pode aprimorar a eficiência das 

técnicas sorológicas para o diagnóstico das helmintíases. 

Embora disponhamos de recursos tecnológicos para a implementação de ferramentas 

diagnósticas, terapêuticas e profiláticas como produção de vacinas. as medidas de 

aprimoramento das condições de saneamento ambiental, educação da população e atenção 

especial ao suinocultor devem ser prioritárias. pois além de eficientes e muito menos 

onerosas, minimizarão não só a problemática teníase-cisticercose, mas, de modo geral, os 

flagelos característicos de terceiro mundo que se propagam em nosso país. 
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7 CONCLUSÕES 

Os peptídeos imunodominantes no lmmunoblot e que apresentaram 100% de reatividade 

com as amostras do grupo controle positivo, foram os de 18-14 kDa e/ou 14-10 kDa tanto de 

extrato total de cisticercos de Taenia solium (T-Tso) quanto de líquido vesicular de 

cisticercos deTaenia crassiceps (LV-Tcra) 

O parasita T crassiceps mostrou compartilhar determinantes antigênicos comuns com T 

solium, podendo ser fonte alternativa de antígeno para o diagnóstico da cisticercose. pois sua 

manutenção em laboratório é mais fácil, o rendimento do antígeno é maior e o custo menos 

elevado. 

O ELISA com o antígeno líquido vesicular de cisticercos de T crassiceps (LV-Tcra) 

apresentou maior sensibilidade do que com o extrato total de cisticercos de T solium (T

Tso) para detecção de anticorpos anti-cisticercos de T. solium tanto na fase ativa quanto 

calcificada da neurocisticercose. 

O lmunoblot (IB) com o antígeno líquido vesicular de cisticercos de T crassiceps (LV

Tcra) mostrou bom desempenho para diferenciar a fase da doença (ativa ou calcificada) e 

a sua leitura é mais fácil do que a do 1B com o antígeno extrato total de cisticercos de T 

solium (T-Tso) devido ao seu menor número de peptídeos antigênicos reagentes. 

O ELISA com o antígeno líquido vesicular de cisticercos de T crassiceps (LV-Tcra) 

pode ser empregado para triagem nos estudos soroepidemiológicos e deve ser 

complementado com o Jmmunoblot - LV-Tcra. teste mais específico, para confirmação 

dos resultados positivos no ELISA. 

Apesar do padrão complexo de peptideos dos extratos antigênicos total de cisticercos de 

T. solium (T-Tso) e líquido vesicular de cisticercos de T crassiceps (LV-Tcra), houve boa 

correlação entre os resuJtados dos testes sorológicos e a fase da doença. quando utilizados 
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no ELISA ou Immunoblot. Portanto, um exame de imagem sugestivo de neurocisticercose 

e um ELISA ou m positivo são indicativos de existência de infecção por T. .,olium. 

O elevado grau de reatividade cruzada das amostras de soro ensaiadas com antígenos de 

Taenia e Echinococcus é esperado, pois ambos são parasitas da família Taeniidae, com 

proximidade filogenética. 

As glicoproteínas purificadas de cisticercos de Taenía crassiceps mostraram-se mais 

específicas do que os antígenos de extrato total ou líquido vesicular podendo minimizar a 

problemática da reatividade cruzada das amostras de populações poliparasitadas~ 

entretanto, a identificação dos peptídeos imunodominantes e os procedimentos de 

purificação devem ser aprimorados para melhorar o desempenho dos testes com estes 

antígenos. 
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ANEXOI 

SOLUÇÕES E REAGENTES 

1. Solução salina: NaCI 0,15 M em água destilada. 
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2. Solução salina tamponada com fosfatos 0,01 M pH 7). (STF): Na2HP04 0,0075M. NaH2P04 

0,025M (Reagen Quimibras Indústrias SA, RJ, Brasil) e NaCL 0,14M (Merck AS Indústrias 

Químicas, RJ, Brasil) em água destilada. 

3. ELISA 

a. solução tampão carbonato/bicarbonato pH 9,6: Na2C0J O,lM (Serva Feinbiochemica GmbH 

& Co., Heidelberg, Alemanha) e NaHCO3 0,1 M (Serva Feinbiochemica GmbH & Co., 

Heidelberg, Alemanha) em água destilada. 

b) solução de lavagem·: salina com 0,05% de Tween 20 (Merck, Schuchardt, München, 

Alemanha). 

e) solução bloqueadora: solução de leite (leite desnatado Molico, Nestlé, Araçatuba, São Paulo, 

Brasil) a 5% em solução de lavagem. 

d) solução diluente: solução de leite a 1 % em solução de lavagem. 

e) solução cromógena ortofenilenodiamina (OPD): ortofenilenodiamina 1 g/L (Sigma Chem. 

Co.) e H2O2 1 mlA., (Reagen Quimibras Indústrias SA), em tampão citrato O).M pH 5,0. 

4. SDS-PAGE 

a) solução tampão de amostra: Tris-hidroximetilaminoetano (TRIS) - HCl 0,06M pH 6,8 

(Serva Feinbiochemica GmbH & Co., Heidelberg, Alemanha), SDS 2% (Sigma Chem. Co ), 

glicerol 25% (Reagen Quimibras Indústrias SA), 2-mercaptoetanol Tipo I 0,0144M (Sigma 

Chem. Co.) e azul de bromofenol 0,1% (Sigma Chem. Co.) em água destilada. 

b) gel de separação de 7 a 20%: acrilamida 7% (Sigma Chem. Co) e bisacrilamida 0).% (Sigma 

Chem. Co.) - para gel de 7%; acrilamida 20% (Sigma Chem. Co.) e bisacrilamida 0).% (Sigma 

Chem. Co.) - para gel de 20%; ambos em solução tamponada Tris-HCl 1,5M pH 8,8 com SDS a 

0,1%. 

e) gel de empilhamento de 5%: acrilamida 5% (Sigma Chem. Co.) e bisacrilamida O, 1 % (Sigma 
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Chem. Co.) em Tris-HCl 0,5M pH 6,8 com SOS a 0,25%. 

d) solução tampão de corrida pH 8,3: Tris 0,025M (Serva Feinbiochemica GmbH & Co), glicina 

0,192M (Sigma Chem. Co.) e SOS 0,1% em água destilada. 

e) solução fixadora: metanol 40% (Merck SA Indústrias Químicas) e ácido acético 1_0% (Merck 

SA Indústrias Químicas) em água destilada. 

f) solução corante Coomassie: Coomassie Brilliant Blue R-250 J % (Sigma Chem. Co.), ácido 

acético 10% e metanol 45% em água destilada. 

g) solução descorante: ácido acético 70% em água destilada. 

5. IMMUNOBLOT 

a) solução tamponada de transferência pH 8,3: Tris 0,025M, glicina 0,192M e metanol 20% 

em água destilada. 

b) solução corante Ponceau: Ponceau-S 0,5% (Sigma Chem. Co.) em água destilada. 

e) solução de lavagem: STF pH 7,2 com 0,05% de Tween 20 (STF-T). 

d) solução bloqueadora: leite a 5% em STF-T. 

e) solução diluente: leite a 1% em PBS-T. 

f) solução cromógena 4-cloro-naftol 0,05% (Sigma Chem. Co.) em solução tris-salina 

tamponada pH 7,4 0,0IM (Tris 0,0IM e NaCl 0,15M) com metanol 16,6% e H20 2 0,6%. 

g) Solução corante diaminobenzidina (DAB) 0,017% (Sigma Chem. Co.) e H20 2 5% em 

STFpH7,2. 
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ANEXO 11 
A- Questionário aplicado aos pacientes atendidos na Clínica Multidisciplinar de Epilepsia do 
Estado de Santa Catarina. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÕGICAS 
DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA 

PROJETO NEUROCISTICERCOSE (NC) 

RESPONSÁVEL: Prof' Maria Márcia Imenes Ishida 
TELEFONEPARACONTATO: 0483315209/3319512 

DATA: __ / __ / __ 
NOME DO PACIENTE: ----------------N°: ---
SEXO: 0M DF 
IDADE: ---
ENDERECO: Rua Nº: ·---------------- ---Município: ___________________ _ 

NIVEL DE ESCOLARIDADE: O Grau Primario 
O Grau Secundario 
O Grau Superior 

INICIO CRISE EPILEPTICA: ______ _ 
EXAME DE TOMOGRAFIA: D Positivo para NCC 

O Negativo para NCC 
SE AFIRMATIVO, QUAIS PRINCIPAIS SINTOMAS: ______ _ 

TRATAMENTO PARA NC: D Sim 
• Não 

TEM CRIADOURO DE PORCOS EM CASA: 

SE AFIRMATIVO: Conswno próprio D 

Venda para frigorifico O 

• Sim 
• Não 
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B- Questionário aplicado às populações de São José do Cerrito (SJC), Costa da Lagoa (CL) e 
de Doadores de Sangue do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina 
(DS). 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLóGICAS 
DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA 

PROJETO NEUROCISTICERCOSE (NC) 

RESPONSÁVEL: Prof! Maria Márcia Imenes Ishida 
TELEFONE PARA CONTATO· O 48 331 5209/ 33 l 9512 
Nº DO PROTOCOLO Data: 

Nome: 

Data Nascimento: Idade: 

Sexo: MO F o 

Grau de instrução: analfabeto O Z' grau • 
1° grau O superior• 

Endereço: 

Bairro ou localidade: 
Distrito Zona urbana O Zona rural: O 

Residências anteriores: 

Telefone para contato: 

Ocupação: 
-

Dados clínicos (Sinais e sintomas) - Já manifestou: 
Distúrbios gastrointestinais O 
Dor cabeça localizada O Dor cabeça generalizada O 
Vôoútos O 
Fome exagerada O 
Vertigens• 
Crises convulsivas O Início: _/_/_ Freqüência: 
Aheração motora O 
Distúrbio psíquico O 

Exames realizados: TC D RMND Outros: 
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Anexo III 

Resultados de ELISA, em valores de Absorbância (A), com amostras de soros humanos dos 
grupos controle positivo (C+) e controle normal (C -), respectivos a cada antígeno utilizado. 

T-Tso C+ T-TsoC- LV-TeraC+ LV-Tcra C- GP-Tera C+ GP-Tera e TESC+ TESC-

2 .7e · 0.4( 1.1e 0.6( 1.7( 0.5 1.8( 1.C 

3.2e . 0.4( 0.6e 0.9( 1.9C 0 .8 1.3( 0.7 

3 .6C o.se 2.4( 0 .7( 1.SC 0 .8 1.5( 1.1 

3.7e · 0.6( 1.2( 1.10 5.6e 0.5 1.8C 4 .C 

2 .90 0.6C 2.50 0.60 0.80 0 .5 1.50 0.9 

3.10 O.& 1.3C 1.20 1.30 0 .2 1.60 1.1 
2.70 · 0.40 0.4C 1.20 4.30 0 .4 1.20 0.5 

3.1C . 0.40 1.1C 0.60 1.30 0.4 0.60 1.0 

2.1e 0.30 1.60 0.60 2.1C 0 .4 1.30 0.9 

2.2( 0.50 3.90 0.40 1.6C 0 .2 1.5C 0.3 

1.7e . 0.40 3.50 0.7C 2.8C 0 .5 1.9C 0.4 

2.50 - 0.4C 1.40 0.6C o.se 0.6 1.SC 0.4 

2.00 0.3C 2.5C o.se 2.8( 0.7 1.1e 0.4 

0.60 0.3e 4.SC 0 .6e 3.2( 0.5 1.5e 0 .6 

1.00 o.2e 2.3C 0 .40 1.60 0.4 1.2( 0 .8 

1.10 0.3( 1.50 0.4e 0.9C 0.4 0.7( O.E 

1.10 0.3( a .se 0.3( 0.7C 0.7 1.70 0.9 

1.2C 0.3( 1.8( 0.9( 1.1e 0.4 2 .0C 0.8 

2.40 0.2( 7.2( 0.40 5.7e 0.4 2 .1( 1.0 

1.SC 0.3C 4.4( 0.4C 1.9C 0.7 

3.10 10.40 0.4C 2.7( 0.7 

2.10 2.4C 0.90 5.40 0.8 

6.7C 0.50 4 .70 0.7 

6.9C 3.4C 0.5 

2.0C 0.4 

4.4C 0.8 

3.5C 0.6 

2.4( O.E 

5.60 0.5 

1.8( 

5.30 
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Continuação de Anexo Ili 

Resultados de ELISA, em valores de Absorbância (A), com amostras de soros humanos dos 
grupos controle positivo (C+) e controle normal (C -), respectivos a cada antígeno utilizado. 

T-Sma C+ T-SmaC- LH-Eg C+ LH-Eg C-

1 2.7( 0.30 1.70 0 .50 

2 1.1( 0.40 4.30 0 .40 

3 2.7( 0.30 2.3( 0.4C 

4 2.8C 0.3C 2.8( 0.6( 

5 2.0C 1.10 5.1C 0.70 

6 1.9( 0.3C 3.1C 1.3C 

7 2.3( 0.20 1.2( o.ao 
8 2.0( 0.4C 4.5C 0.4C 

9 1.1( 0.30 4.60 0.20 

10 2.0C 0.50 3.00 0.50 

11 3.0( 0.30 4 .1C 0.60 

12 2.9( 0.4C 3.0C o.se 
13 2.4( 0.2( 4 .7( 0 .2( 

14 2.0C o.se 3.60 0 .30 

15 1.2( 0.6( 5.70 0.20 

16 1.7( 0.4( 3.2( 0 .40 

17 2.2( 0.3( 4.1C 0.3C 

18 3.2C 0.3C 5.10 0 .30 

19 1.SC 1.1C 0.40 0.20 

20 2.1( 3.9( 0 .50 

21 
22 

23 

24 

25 

26 
27 
28 

29 
30 

31 
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Resultados de exames de tomografia computadorizada; ELISA e lmmunoblot (1B) com diferentes 
antígenos e amostras de soro de pacientes com crises epileptiformes· registro do inicio das crises 

' 
TC inicio ELISA ELISA 1B ELISA ELISA 1B ELISA ELISA 1B 

soro tipo de crise T-Tso T-Tso T-Tso LV-Tcn LV-Tcn LV-Tcn GP-Ta-a GP-Ta-a GP(1Pr-14) 
r(' lesão epilepsia A A A Taa 
1 (+) aos-49 0,866 R R 1,323 R R 0,854 R R 

ativa anos 

2 (+) -,,dados 0,122 NR NR 0,190 NR NR 0,134 NR NR 
c:alcilicada 

3 ( - ) aos 0,120 NR NR 0,214 NR NR 0,160 NR NR 
18 anos 

4 (+) aos 0,624 R R 1,417 R R 0,925 R R 
ativa 14 anos 

5 (+) aos 0,153 NR NR 0,319 R NR 0,205 NR NR 
s/d 22 anos 

6 (+) aos 1,138 R NR 0,504 R NR 1,176 R R 
calcificada 11 anos 

7 (+) aos 0,240 NR NR 0,325 R NR 0,353 NR NR 
c:alcillcada 7 anos 

8 (+) aos 0,116 NR NR 0,153 NR NR 0,173 NR NR 
c:alcilicada 3anos 

9 ( - ) aos 0,200 NR R 0,187 NR NR 0,228 NR R 
2 anos 

10 (+) aos 0,604 R R 0,678 R NR 0,646 R NR 
colcllc:ada 7 anos 

11 (+) aos 0,108 NR NR 0,096 NR NR 0,111 NR NR - 10 anos 

12 (+) aos 0,306 NR R 1,034 R NR 0,617 R NR 
mista 17 anos 

13 (+) aos 0,144 NR NR 0,154 NR NR 0,126 NR NR 
calcillcoda 18 anos 

14 (+) aos 0,386 NR R 0,603 R NR 0,416 NR NR 
calcillcaa 32 anos 

15 (+) aos 0,169 NR NR 0,212 NR NR 0,269 NR NR 
c:alcllcadll 15 anos 

16 (+) aos 0,075 NR NR 0,137 NR NR 0,108 NR NR 
c:alcillcadll 19 anos 

17 (+) com 0,091 NR NR 0,129 NR NR 0,199 NR NR 
calcillcoda 1 ano 

18 (+) aos 0,102 NR NR 0,213 NR NR 0,292 NR NR 
calciicada 2 meses 

19 (+) aos 0,207 NR NR 0,331 R NR 0,487 NR NR 
calallc:ada 32 anos 

20 (+) -2- 0,150 NR NR 0,225 NR NR 0,148 NR NR 
c:alàllcada • 

21 ( - ) aos 0,250 NR NR 0,445 R NR 0,926 R NR 
5 anos 

22 (+) aos 0,093 NR NR 0,145 NR NR 0,434 NR NR 
calcillcade 17 anos 

•epsócioúnico 
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Resultados de exames de tomografia computadorizada; ELISA e lmmunoblot (1B) com diferentes 
antígenos e amostras de soro de pacientes com crises epileptiformes; registro do início das crises 

TC inicio ELISA ELISA 1B ELISA ELISA 1B ELISA ELISA 1B 
soro tipo de cóse T-Tso T-TIO T-TIO LV-Taa LV-Taa LV-Tcra GP-Tera GP-Tera GP(18-14) 
rf' lesão epilepsia A A A Tera 

23 (+) aos 0,103 NR NR 0,108 NR NR 0,138 NR NR 
~ 10 anos 

24 (+) aos 0,091 NR NR 0,105 NR NR 0,1 10 NR NR 
c:aldllcaclll 18 anos 

25 (+) aos 0,125 NR NR 0,159 NR NR 0,216 NR NR 
c:alcillcada 15 anos 

26 ( - ) aos 0,115 NR R 0,216 NR NR 0,232 NR NR 
8 anos 

27 (+} aos 0,214 NR NR 0,231 NR NR 0,345 NR NR 
c:alalli:.- 18 anos 

28 (+) aos 0,151 NR NR 0,170 NR NR 0,141 NR NR 
c:alc:illcadll 17 anos 

29 _,,dado& _,,dados 0,165 NR NR 0,106 NR NR 0,174 NR NR 

30 (+) aos 0,154 NR NR 0,402 R NR 0,451 R NR 
calcillcada 31 anos 

31 (+} aos 0,081 NR NR 0,129 NR NR 0,188 NR NR 
_,,dado& 10 anos 

32 (+) aos 1,162 R R 0,281 R R 0,728 R NR 
_,,dados 2 anos 

33 (+) aos 0,099 NR NR 0,112 NR NR 0,166 NR NR 
calcllcadll 21 anos 

34 (+) aos 0,078 NR NR 0,126 NR NR 0,203 NR NR 
c:alc:illcadll 6 anos 

35 (+) -dados 0,887 R R 1,307 R R 2,784 R R 
calallcam 

36 (+) aos 0,082 NR NR 0,320 R NR 0,500 NR NR 
Cllcillcada -40 anos 

37 ( - ) desde 0,145 NR R 0,089 NR NR 0,419 NR NR 
infancia 

38 (+) aos 0,123 NR NR 0,146 NR NR 0,338 NR NR 
calcillcaclll 2-4 anos 

39 ( - ) aos 0,104 NR R 0,134 NR NR 0,361 NR NR 
2-4 anos 

40 ( - ) aos 0,103 NR R 0,213 NR NR 0,439 NR NR 
17 anos 

41 ( - ) aos 0,152 NR R 0,130 NR NR 0,545 R NR 
27 anos 

42 ( - ) aos 0,167 NR R 0,137 NR NR 0,370 NR R 
-4 anos 

43 (+) aos 0,238 NR NR 0,379 R R 0,527 R NR 
ativa 19 anos 

44 ( - ) aos 0,717 R R 0,796 R NR 0,852 R NR 
5 anos 
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Resultados de exames de tomografia computadorizada; ELISA e lmmunoblot (1B) com diferentes 
antígenos e amostras de soro de pacientes com crises epileptiformes; registro do início das aises 

TC inicio ELISA ELISA 1B ELISA ELISA 1B ELISA ELISA 1B 
soro tipo de crise T-Tso T-TIO T-Tso LV-Tc:ra LV-Tc:ra LV-Tc:ra GP-Tera GP-Tc:ra GP(18-14) 

n° lesão epilepsia A A A Tera 

45 (+) aos 0,633 R NR 0,272 R NR 0,579 R NR 
calcillcada 3anos 

46 (+) aos 0,195 NR NR 0,160 NR NR 0,317 NR NR 
calcllcadll 24 anos 

47 (+) aos 0,424 NR NR 0,162 NR NR 0,439 NR R 
calcillcada 17 anos 

48 (+) aos 0,472 R R 0,294 R NR 0,603 R NR 
s.ndados 14 anos 

49 (+) desde 0,479 R R 0,390 R NR 0,790 R NR 
calcillcada lnfAncia 

50 (+) desde 0,193 NR NR 0,270 R NR 0,424 NR NR 
calcificada infância 

51 (+) aos 0,377 NR NR 0,768 R NR 0,704 R NR 
calcillcada 8 meses 

52 (+) aos 0,378 NR NR 0,408 R NR 0,570 R NR 
calcificada 15 meses 

53 ( - ) aos 0,432 R NR 0,154 NR NR 0,409 NR NR 
7 anos 

54 (+) aos 0,138 NR NR 0,150 NR NR 0,196 NR NR 
calcillcada 22 anos 

55 (+) Mm dados 0,528 R R 0,292 R R 0,382 NR NR 
sem dados 

56 (+) aos 0,227 NR NR 0,400 R NR 0,270 NR NR 
c:alcificadll 21 anos 

57 ( - ) aos 0,416 NR NR 0,536 R NR 0,281 NR NR 
13 anos 

58 (+) aos 0,459 R NR 0,225 NR NR 0,412 NR NR 
~ 4 anos 

59 ( - ) aos 0,302 NR NR 0,227 NR NR 0,374 NR NR 
17 anos 

60 (+) aos 0,323 NR NR 0,248 R NR 0,283 NR R 
calcillc:edll 12 anos 

61 ( - ) aos 0,576 R NR 0,608 R NR 0,387 NR R 
7 anos 

62 (+) aos 0,315 NR NR 0,281 R NR 0,221 NR R 
caldllcadll 7anos 

63 ( - ) aos 0,218 NR NR 0,330 R NR 0,495 NR NR 
7 anos 

64 ( - ) aos 0,278 NR NR 0,419 R NR 0,318 NR NR 
6 meses 

65 ( - ) aos 0,297 NR NR 0,152 NR NR 0,288 NR NR 
12 anos 

66 ( - ) aos 0,460 R NR 0,516 R NR 0,392 NR NR 
5 dias 
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Resultados de exames de tomografia computadorizada; ELISA e lmmunoblot (18) com diferentes 
antígenos e amostras de soro de pacientes com crises epileptiformes; registro do início das crises 

TC inicio ELISA ELISA 1B ELISA ELISA 1B ELISA ELISA 1B 
soro tipo de crise T-Tso T-Tso T-Tso LV-Tcra LV-Tcra LV-Tcra GP-Tera GP-Tera GP(18-14) 
nº lesão epílepsia A A A Tera 

67 { - ) aos 0,218 NR NR 0,455 R NR 0,453 NR NR 
11 meses 

68 ( - ) aos 0,141 NR NR 0,122 NR NR 0,175 NR NR 
30anos 

69 (+) com 0,324 NR NR 0,190 NR NR 0,278 NR NR 
calcilicada 1 ano 

70 { - ) aos 0,152 NR NR 0,143 NR NR 0,205 NR NR 
14 anos 

71 ( - ) aos 1,240 R R 0,469 R NR 1,588 R NR 
14 anos 

72 ( - ) com 0,251 NR NR 0,231 NR NR 0,237 NR NR 
1 ano 

73 { - ) aos 0,496 R R 0,266 R NR 0,419 NR NF 
17 anos 

74 ( - ) aos 0,231 NR NR 0,145 NR NR 0,274 NR NR 
13 anos 

75 ( - ) aos 0,599 R NR 0,964 R NR 1,261 R NR 
4 dias 

76 (+) aos 0,284 NR NR 0,226 NR NR 0,432 NR NR 
c:alciftcada 3 anos 

77 ( - ) aos 0,298 NR NR 0,125 NR NR 0,427 NR NR 
7 anos 

78 ( - ) aos 0,471 R NR 0,913 R NR 0,900 R NR 
10 anos 

79 ( - ) aos 0,425 NR NR 0,542 R NR 0,548 R NR 
14 anos 

80 ( - ) aos 0,162 NR NR 0,250 NR NR 0,218 NR NR 
26 anos 

81 (+) aos 1,161 R R 0,436 R NR 1,552 R NR 
c:alcillcam 7 anos 

82 ( - ) _,,dados 0,143 NR NR 0,179 NR NR 0,285 NR NR 

83 ( - ) aos 0,352 NR NR 0,401 R NR 0,563 R NR 
16 anos 

84 ( - ) aos 0,438 NR NR 0,338 R NR 0,441 NR NR 
12 anos 

85 ( - ) aos 0,284 NR NR 0,229 NR NR 0,614 R NR 
35 anos 

86 (+) aos 1,140 R NR 0,532 R NR 1,068 R NR 
calcillcada 30 anos 

87 Mmdadoa aos 0,570 R NR 0,872 R NR 0,679 R NR 
13 anos 

88 .... dados aos 0,144 NR NR 0,156 NR NR 0,182 NR NR 
30 anos 



Continuação do Anexo IV Aneros 126 
Resultados de exames de tomografia computadorizada; ELISA e lmmunoblot (IB} com diferentes 

antígenos e amostras de soro de pacientes com crises epileptifonnes; registro do início das crises 
TC inicio ELISA ELISA 18 ELISA ELISA 18 ELISA ELISA 18 

soro tipo de crise T-Tso T-Tso T-Tso LV-Tcra LV-Tera LV-Tcra GP-Tera GP-Tera GP(1S-1-4) 
rf' lesão epilepsia A A A Tera 

89 .... dadoa aos 0,231 NR NR 0,209 NR NR 0,442 NR NR 
1-4 anos 

90 -dlldoll aos 0,523 R NR 0,205 NR NR 0,416 NR NR 
16 anos 

91 (+} .... dados 0,949 R R 0,586 R R 1,502 R R 
ativa 

92 (+) _,, dlldoll 0,457 R R 0,107 R NR 0,541 R NR 
ativa 

93 (+) .... dadoa 0,855 R R 0,921 R R 1,373 R NR 
ativa 

94 (+} .... dlldoll 0,984 R R 0,899 R R 1,063 R R 
ativa 

95 (+) -,, dlldoll 0,503 R R 0,738 R R 0,772 R R 
ativa 

96 (+} _,, dados 0,412 R R 0,243 R R 0,728 R NR 
ativa 

97 (+} _,,dados 0,430 R R 0,257 R R 0,558 R NR 
ativa 

98 (+} s.ndados 1,229 R R 1,206 R R 1,373 R R 
ativa 

A: absorbância; R: reagente; NR: não reagente; NF: não feito 



continuação do Anexo IV 
Resultados de ELISA e lmmunoblot com diferentes extratos antigénicos e 
amostras de soros de residentes de São José do Cerrito (SJC). 
amostra ELISA ELISA WB ELISA ELISA WB ELISA ELISA WB 

soro T-Tso T-Tso T-TIO LV-Tcra LV-Tcra LV-Tcra GP-Taa GP-Tera GP(18-1-4) 

"° A A A Taa 

1 0,521 R R 0,245 NR NR 0,700 R NR 

2 0,455 R R 0,327 R NR 1,050 R NR 

3 0,114 NR NR 0,160 NR NR 0,375 NR NR 

4 1,543 R R 0,813 R NR 2,006 R NR 

5 0,407 NR R 0,146 NR NR 0,325 NR NR 

6 0,749 R NR 0,431 R R 0,327 NR R 

7 0,517 R NR 0,323 R NR 0,621 R NR 

8 0,287 NR NR 0,236 NR NR 0,687 R NR 

9 0,261 NR NR 0,406 R NR 0,727 R NR 

10 0,505 R NR 0,318 R NR 1,037 R NR 

11 0,215 NR NR 0,188 NR NR 0,376 NR NR 

12 0,736 R R 0,384 R R 0,603 R NR 

13 0,657 R NR 0,761 R NR 1,488 R NR 

14 0,262 NR NR 0,590 R NR NF NF NF 

15 0,660 R NR 0,493 R NR 0,510 NR NF 

16 0,502 R R 0,450 R NR 0,449 NR NR 

17 0,884 R NR 0,403 R NR 0,334 NR NR 

18 0,328 NR NR 0,289 R NR 0,223 NR R 

19 0,215 NR R 0,133 NR R 0,169 NR NR 

20 0,433 NR NR 0,228 NR NR 0,190 NR NR 

21 0,470 R NR 0,683 R NR 0,618 R NR 

22 0.507 R NR 0,290 R NR 0,289 NR NR 
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continuação do Anexo IV 
Resultados de ELISA e lmmunoblot com diferentes extratos antigénicos e 
amostras de soros de residentes de São José do Cerrito (SJC). 
amostra ELISA ELISA WB ELISA ELISA WB ELISA ELISA WB 

soro T-Tso T-Tso T-Tso LV-Tcra LV-Tcra LV-Tcra GP-Tera GP-Tera GP(18-14) 
n° A A A Tera 

23 0,946 R R 0,364 R NR 0,439 NR NR 

24 0,151 NR NR 0,113 NR NR 0,118 NR NR 

25 0,264 NR NR 0,176 NR NR 0,196 NR NR 

26 0,764 R NR 0,878 R R 2,626 R NR 

27 0,626 R R 0,272 R NR 0,211 NR NR 

28 0,360 NR NR 0,254 R NR 0,180 NR NR 

29 0,497 R NR 0,360 R R 0,472 NR NR 

30 0,670 R R 0,240 NR NR 0,235 NR NR 

31 0,313 NR NR 0,205 NR NR 0,339 NR NR 

32 0,238 NR R 0,217 NR NR 0,174 NR NR 

33 0,398 NR R 0,319 R NR 0,216 NR NR 

34 0,648 R R 0,527 R NR 0,570 R NR 

35 0,298 NR NR 0,232 NR R 0,192 NR NR 

36 0,423 NR NR 0,301 R NR 0,344 NR NR 

37 0,483 R NR 0,228 NR NR 0,168 NR NR 

38 0,487 R NR 0,176 NR NR 0,185 NR NR 

39 0,441 NR NR 0,127 NR NR 0,280 NR NR 

40 0,669 R NR 0,623 R NR NF NF NR 

. - -A absorbanc1a; R: reagente; NR: nao reagente; NF: nao feito 
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continuação do Anexo IV 
Resultados de ELISA e lmmunoblotcom diferentes extratos antigénicos e 
amostras de soros de residentes da Costa da Lagoa (Ilha de Santa Catarina) 

amostra ELISA ELISA WB ELISA ELISA WB ELISA ELISA WB 
soro T-Tso T-Tso T-Tso LV,Tera LV-Tera LV-Tcra GP-Tera GP-Tera GP(18-14) 

n" A A A Tera 

1 0,415 NR NR 0,354 R NR 0,419 NR NR 

2 0,598 R NR 0,337 R NR 0,280 NR NR 

3 0,318 NR NR 0,206 NR NR 0,199 NR NR 

4 0,604 R NR 0,403 R NR 0,633 R NR 

5 0,626 R R 0,509 R NR 0,727 R NR 

6 0,203 NR NR 0,118 NR NR 0,131 NR NR 

7 0 ,478 R NR 0,440 R NR 0,308 NR NR 

8 0,616 R NR 0,226 NR NR 0,234 NR NR 

9 0,243 NR NR 0,424 R NR 0,265 NR NR 

10 0,317 NR NR 0,151 NR NR 0,182 NR NR 

11 1,285 R NR 0,141 NR NR 0,127 NR NR 

12 0,348 NR NR 0,208 NR NR 0,230 NR NR 

13 0 ,473 R NR 0,468 R NR 0,771 R NR 

14 0,416 NR NR 0,329 R NR 0,118 NR NR 

15 0 ,402 NR NR 0,311 R NR 0,198 NR NR 

16 0,524 R NR 0,217 NR NR 0,264 NR NR 

17 1,180 R NR 0,746 R NR 0,697 R NR 

18 0,427 NR NR 0,360 R NR 0,219 NR NR 

19 0,277 NR NR 0,186 NR NR 0,241 NR NR 

20 NF NF NR 0,688 R R 0,687 R NR 

21 0,321 NR NR 0,345 R NR 0,431 NR NR 

22 0,310 NR NR 0,187 NR NR 0,103 NR NR 
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Resultados de ELISA e lmmunoblotcom diferentes extratos antigênicos e 
amostras de soros de residentes da Costa da Lagoa (Ilha de Santa Catarina) 

amostra ELISA ELISA WB ELISA ELISA WB ELISA ELISA WB 
soro T-Tso T-Tso T-Tso LV-Tcra LV-Tcra LV-Tcra GP-Tera GP-Tera GP(18-1-4) 

n" A A A Tcra 

23 NF NF NR 0,366 R R 0,261 NR NR 

24 0,272 NR NR 0,515 R NR 1,001 R NR 

25 0,435 NR R 1,035 R R 0,908 R NR 

26 0,291 NR NR 0,245 NR NR 0,318 NR NR 

27 0,318 NR NR 0,199 NR NR 0,141 NR NR 

-A absorbânc,a; R: reagente; NR: não reagente; NF: nao feito 
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continuação do Anexo IV 
Resultados de ELISA e lmmunoblot com diferentes extratos antigénicos e 
amostras de soros de doadores de sangue do Serviço de Hemoterapia do 
Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (SC) 
amostra ELISA ELISA WB ELISA ELISA WB ELISA ELISA 

1101'0 T-Tao T-Tao T-Tao LV-Tcra LV-Tcra LV-Tcra GP-Tera GP-Tera 
n" A A A 

1 0,178 NR NR 0,201 NR NR 0,255 NR 

2 0,626 R NR 0,160 NR NR 0,479 NR 

3 0,474 R NR 0,135 NR NR 0,476 NR 

4 0,694 R R 0,604 R R 1,318 NR 

5 0,223 NR NR 0,139 NR NR 0,301 NR 

6 0,478 R NR 0,385 R NR 0,606 R 

7 0,461 R R 0,186 NR NR 0,354 NR 

8 0,841 R NR 0,159 NR NR 0,443 NR 

9 0,956 R NR 0,371 R NR 1,094 R 

10 0,222 NR NR 0,130 NR NR 0,267 NR 

11 0,370 NR R 0,133 NR NR 0,215 NR 

12 0,280 NR NR 0,127 NR NR 0,179 NR 

13 0,568 R NR 0,232 NR NR 0,493 NR 

14 0,353 NR NR 0,173 NR NR 0,330 NR 

15 0,393 NR NR 0,157 NR NR 0,218 NR 

16 0,433 NR R 0,106 NR NR 0,223 NR 

17 0,606 R NR 0,187 NR R 0,498 NR 
NR 

18 0,474 R NR 0,230 NR NR 0,514 R 

19 0,673 R NR 0,178 NR NR 0,344 NR 

20 0,366 R NR 0,196 NR NR 0,325 NR 

21 0,404 R NR 0,191 NR NR 0,419 NR 
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continuação do Anexo IV 
Resultados de ELISA e lmmunoblot com diferentes extratos antigénicos e 
amostras de soros de doadores de sangue do Serviço de Hemoterapia do 
Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (SC}. 
amostJa ELISA ELISA WB ELISA ELISA WB ELISA ELISA 

soro T-Tao T-Tao T-Tao LV-Tera LV-Tcra LV-Tcra GP-Tera GP-Tera 
nº A A A 

22 0,512 R NR 0,357 R NR 0,627 R 

23 0,612 NR NR 0,240 NR NR 0,499 NR 

24 0,411 R NR 0,153 NR NR 0,350 NR 

25 0,495 R NR 0,088 NR NR 0,238 NR 

26 0,565 R NR 0,169 NR NR 0,541 R 

27 0,206 NR NR 0,163 NR NR 0,190 NR 

28 0,427 NR NR 0,182 NR NR 0,375 NR 

29 0,542 R NR 0,273 R NR 0,479 NR 

30 0,441 NR NR 0,239 NR NR 0,289 NR 

31 0,233 NR NR 0,082 NR NR 0,288 NR 

32 0,624 R NR 0,197 NR R 0,499 NR 

33 0,341 NR NR 0,212 NR NR 0,257 NR 

A: absorbância; R: reagente; NR: não reagente 
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Continuação do Anexo IV 
Resultados de ELISA e lmmunoblot com diferentes extratos antigénicos e amostras 
de soros de pacientes com outras parasitoses (OP) 
soro ELISA ELISA 1B ELISA ELISA 1B ELISA ELISA 1B 
N" Parasita T-Tso T-Tso T-Tso LV-Taa LV-Tcra LV-Tcra GP-Tera GP-Tera GP(18-14) 

A A A Tera 
1 S. mansoni 0,278 NR NR O, 113 NR NR 0,135 NR NR 
2 S. mansoni 0,808 R NR 0 ,145 NR NR 0,180 NR NR 
3 S . mansorú 0,405 NR NR 0,179 NR NR 0,147 NR NR 
4 S. mansoni 1,482 R NR 0,352 R NR 1,544 NF NF 
5 S.mansoni 0,471 R NR 0,303 R NR 0,242 NR NR 
6 S. mansoni 0,489 R NR 0,434 R R 0,397 NR R 
7 S. mansoni 0,759 R NR 0,594 R NR 0,652 R NR 
8 S. mansoni 0,534 R NR 0,284 R R 0,306 NR NR 
9 S. mansoni 0,216 NR NR 0,199 NR NR 0,133 NR NR 
10 S. mansoni 0,206 NR NR 0,232 R NR 0,147 NR NR 
11 S. mansooi 0,376 NR NR 0,326 R NR 0,218 NR NR 
12 S. mansoni 0,508 R NF 0,318 R NR NF NF NF 
13 S. mansoni 0,434 NR NR 0,304 R NR 0,278 NR NR 
14 S. mansoni 0,240 NR NR 0,165 NR R 0,189 NR R 
15 S. mansoni 0,303 NR NR 0,161 NR R 0,317 NR R 
16 S. mansoni 0,327 NR NR 0,302 R NR NF NF NF 
17 S. mansoni 0,296 NR R 0,228 R NR NF NF NF 
18 S. mansoni 0,224 NR NR 0,354 R NR 0,434 NR NR 
19 S. mansoni 0,297 NR NR 0,306 R NR 0,533 R NR 
20 S. mansoni 0,731 R NR 0,520 R R 1,189 R NR 
21 S. mansoni 0 ,517 R NF 0,324 R NR NF NF NF 
22 S. mansoni 0,263 NR NF 0,336 R NR NF NF NF 
23 cisto hid. 0,306 NR NR 0,334 R NR 0,272 NR NR 
24 cisto hid. 1,586 R NR 1,367 R NR 2,243 R NR 
25 cisto hid. 0,857 R NR 0,557 R NR 0,532 R NR 
26 cisto hid. 0,697 R NR 0,608 R NR 0,541 R NR 
27 cisto hid. 1,941 R NR 1,425 R NR 2,819 R NR 
28 cisto hid. 1,183 R NR 1,059 R NR 0,945 R NR 
29 cisto hid. 0,787 R NR 0,639 R NR 0,902 R NR 
30 cisto hid. 2,241 R NR 2,024 R R 3,216 R NR 
31 cisto hid. 1,834 R R 1,217 R NR 2,746 R R 
32 cisto hid. 1,070 R NR 1,136 R NR 1,658 R R 
33 cisto hid. 1,665 R NR 1,269 R R 1,765 R R 
34 cisto hid. 0,976 R NR 0 ,987 R R 0,969 R R 
35 cisto hid. 1,953 R R 2,006 R R 3,395 R R 
36 cisto hid. 1,555 R NR 0,668 R NR 1,888 R NR 
37 cisto hid. 2,408 R NR 2,106 R R 3,549 R R 
38 cisto hid. 1,029 R NR 0,758 R NR 1,428 R NR 
39 cisto hid. 1,929 R NR 1,104 R R NF NF NF 
40 cisto hid. 2,219 R NR 1,909 R NR 3,407 R NR 
41 cisto hid. 0,339 NR R 0,326 R NR 0,545 R NR 
42 cisto hid. 1,127 R NR 1,127 R NR 1,872 R NR 
43 cisto hid. 0,290 NR NF 0,089 NR NF O, 112 NR NR 
44 cisto hid. 1,152 R NF 0,473 R NF 0,665 R NR 
45 cisto hid. 1,267 R NF 0,606 R NF 0,920 R NR 
46 cisto hid. 0,485 R NF 0,138 NR NF 0 ,283 NR NR 
47 cisto hid. 1,538 R NF 0,810 R NF 1,558 R R 
48 cisto hid. 0,838 R NF 0,475 R NF 0,487 NR NR 
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continuação de Anexo Ili 
Resultados de ELISA e lmmunoblot com diferentes extratos antigénicos e amostras 
de soros de pacientes com outras parasitoses (OP}. 

ELISA ELISA 18 ELISA ELISA 18 ELISA ELISA 1B 
N" Parasita T-Tso T-Tso T-Tso LV-Tcra LV-Tcra LV-Tcra GP-Teta GP-Tera GP(18-14) 

A A A Tera 
49 cisto hid. 2,989 R NF 1,673 R NF 2,389 R R 
50 cisto hid. 0,714 R NF 0,152 NR NF 0,178 NR NR 
51 cisto hld . 2,374 R NF 0,889 R NF 0,990 R NR 
52 cisto hid. 1,667 R NF 0,649 R NF 1,029 R NF 
53 cisto hid. 0,577 R NF 0,219 NR NF 0,336 NR NR 
54 cisto hid. 1,482 R NF 0,440 R NF 1,210 R NF 
55 cisto hid. 0,508 R NF 0,213 NR NF 0,190 NR NR 
56 cisto hid. 0,470 R NF 0,132 NR NF 0,280 NR NR 
57 cisto hid. 0,535 R NF 0,149 NR NF 0,245 NR NR 
58 cisto hid. 0,448 R NF 0,149 NR NF 0,225 NR NR 
59 cisto hid. NF NF NF NF NF NF NF NF NR 
60 cisto hid. 1,428 R NF 0,460 R NF 0,934 R NR 
61 cisto hid. 0,544 R NF 0,316 R NF 0,284 NR NR 
62 cisto hid. 1,472 R NF 0,549 R NF 1,220 R R 
63 cisto hid. 0,566 R NF 0,233 NR NF 0,435 NR NR 
64 cisto hid. 0,656 R NF 0,248 R NF 0,408 NR NR 
65 cisto hid. 0,325 NR NF 0,168 NR NF 0,217 NR NF 
66 cisto hid. 0,284 NR NF 0,070 NR NF 0,110 NR NR 
67 cisto hid. 2,362 R NF 1,260 R NF 1,286 R R 
68 cisto hid. 2,954 R NF 0,864 R NF 1,636 R NR 
69 cisto hid. 2,314 R NF 0,996 R NF 2,165 R NR 
70 cisto hid. NF NF NF NF NF NF NF NF NR 
71 cisto hid. 1,110 R NF 0,393 R NF 0,825 R NR 
72 cisto hid. 0,733 R NF 0,452 R NF 0,525 R NR 
73 T. canis 0,916 R NR 0,266 R NR 0,360 NR NR 
74 T. canis 0,597 R NR 0,196 NR NR 0,234 NR NR 
75 T. canis 0,253 NR NR 0,144 NR NR 0,134 NR NR 
76 T. canis 0,158 NR NR 0,143 NR NR 0,089 NR NR 
77 T. canis 0,462 R NR 0,189 NR NR 0,151 NR NR 
78 T. canis 0,439 NR NR 0,244 NR NR 0,370 NR NR 
79 T. canis 0,600 R NR 0,201 NR NR 0,171 NR NR 
80 T. canis 0,406 NR NR 0,196 NR NR 0,121 NR NR 
81 T. canis 0,186 NR NR 0,157 NR NR 0,279 NR NR 
82 T. canis 0,219 NR NR 0,179 NR R 0,132 NR NR 
83 T. canis 0,611 R NR 0,266 R NR 0,164 NR NR 
84 T. canis 0,116 NR NR 0,195 NR NR 0,103 NR NR 
85 T. canis 0,627 R NR 0,177 NR NR 0,114 NR NR 
86 T. canis 0,433 R NR 0,241 NR NR 0,208 NR NR 
87 T. canis 0,352 NR NR 0,413 R NR 0,221 NR NR 
88 T.canis 0,242 NR NR 0,150 NR NR 0,144 NR NR 
89 T. canis 0,199 NR NR 0,140 NR R 0,091 NR NR 
90 T. canis 0,373 NR NR 0,207 NR NR 0,212 NR NR 
91 T. canis 0,302 NR NR 0,161 NR NR 0,119 NR NR 
92 T. canis 0,346 NR NR 0,189 NR NR 0,154 NR NR 
93 T. canis 0,261 NR NR 0,090 NR NR 0,228 NR NR 
94 T. canis 0,168 NR NR 0,141 NR NR 0,201 NR NR 
95 T. canis 0,258 NR NR 0,444 R NR 0,871 R NR 
96 T. canis 0,359 NR R 0,145 NR NR 0,193 NR NR 
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Resultados de ELISA e lmmunoblot com diferentes extratos antigénicos e amostras 
de soros de pacientes com outras parasitoses (OP) 

ELISA ELISA 1B ELISA ELISA 1B ELISA ELISA 18 
N- Parasita T-Tso T-Tso T-Tso LV-Taa LV-Taa LV-Taa GP-Taa GP-Tera GP(18-14) 

A A A Tera 
97 T. canis 0,728 R NR 0,521 R R 1,401 R NR 
98 T. canis 0,381 NR NR 0,083 NR NR 0,151 NR NF 
99 T. canis 0,349 NR NR 0,223 NR NR 0,388 NR NF 
100 T. canis 0,267 NR NR 0,110 NR NR 0,142 NR NR 
101 T. canis 0,236 NR NR 0,075 NR NR 0,127 NR NR 
102 T. canis 0,219 NR NR 0,145 NR NR 0,150 NR NR 
103 T. canis 0,092 NR NR 0,070 NR NR 0,089 NR NR 
104 T. canis 1,624 R R 0,421 R NR 1,208 R NR 
105 T. canis 0,492 R NR 0,084 NR NR 0,152 NR NR 
106 T. canis 0,310 NR NR 0,092 NR NR 0,146 NR NR 
107 T. canis 0,324 NR NR 0,102 NR NR 0,191 NR NR 
108 T. canis 0,258 NR NR 0,061 NR NR 0,116 NR NR 
109 T. canis 0,172 NR NR 0,076 NR NR 0,146 NR NR 
110 T. canis 0,202 NR NR 0,100 NR R 0,117 NR NR 
111 T. canis 0,226 NR NR 0,075 NR NR 0,148 NR NR 
112 T. canis 0,215 NR NR 0,095 NR NR 0,166 NR NR . - -A: absorbanc1a; R: reagente; NR: nao reagente; NF: nao feito 
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Anexos 136 

Anexo V 
Resultados de ELISA (expressos em índices de reatividade - IR) e lmmunoblot (IB) utilizando-se 
deferentes antígenos e amostras de pacientes com cisticercose 

soro T-Tso LV-Tcra GP-Tera GP (18-14) TES T-Sma LH-Eg 
nº Tera 

ELISA WB ELISA WB ELISA WB ELISA WB ELISA ELISA 
1 2,0 R 5,7 R 1,7 R 0,4 NR 0,5 0,7 
2 1,5 R 6,1 R 1,9 R 1 7 R 0,4 0,9 
3 2,7 R 1,2 R 1,4 R O, 1 NR 0,3 1,1 
4 2, 1 R 5,6 R 5,6 R 0,5 NR 0,7 2,9 
5 1,7 R 1,6 R 1,2 R O, 1 NR 0,2 0,8 
6 1,8 R 3,7 R 5,3 R 06 R 0,4 0,6 
7 1,2 R 1,5 R 1,1 NR O, 1 NR 0,4 1,1 
8 1,6 R 2,6 R 2,6 R 1,3 R 0,4 0,9 
9 2,4 R 5,5 R 3,0 R 0,4 R 0,6 1,3 
10 1,1 R 1,1 R 1,1 NR 0,7 R 0,3 0,9 
11 2, 1 R 8,7 R 2,8 NR 0,3 R 1,1 0,9 
12 2,5 R 8,5 R 3,3 R 0,2 NR 0,2 0,9 
13 1,3 R 6,9 R 1,5 R 0,6 R 0,8 1,0 
14 1,1 R 2,3 R 1,5 NR 0,5 NR 0,3 1,0 
15 1,1 R 2,4 R 1,1 NR 0,4 R 0,4 0,6 
16 2,8 R 2,0 R 2,8 R 0,3 NR NF 3,2 
17 4,4 R 2,7 R 2,6 R 0,3 NR NF 5,0 
18 3,4 R 3,0 R 2,0 R 0,04 NR NF 3,8 

R: reagente; NR: não reagente; NF: não feito 



Continuação de Anexo V Anexos. 137 
Resultados de ELISA (expressos em índices de reatividade - IR) e lmmunoblot 
(1B) utilizando-se diferentes antígenos e amostras de soros de pacientes com toxocaríase. 
soro T-Tso LV-Tcra GP-Tera GP(l&-1')-Tcra TES T-Sma LH-Eg 

nº ELISA 1B ELISA 1B ELISA 1B ELISA 1B ELISA ELISA 
1 3,1 NR 1,1 NR 0,8 NR 3,5 R 1,4 1,3 
2 2,1 NR 0,8 NR 0,5 NR 2,7 R 0,3 0,7 
3 0,9 NR 0,6 NR 0,3 NR 2,6 R 0,4 0,9 
4 0,5 NR 0,6 NR 0,2 NR 3,4 R 0,2 0,6 
5 1,6 NR 0,8 NR 0,4 NR 2,9 R 0,4 0,5 
6 1,5 NR 1,0 NR 0,9 NR 3,1 R 0,3 0,9 
7 2 ,1 NR 0,9 NR 0,4 NR 4,1 R 0,4 0,8 
8 1,4 NR 0,8 NR 0,3 NR 3,8 R 0,3 0,7 
9 0,6 NR 0,7 NR 0,7 NR 1,9 R 0,3 0,3 
10 0 ,8 NR 0,8 NR 0,3 NR 2,6 R 0,6 1,2 
11 2 ,1 NR 1,1 NR 0,4 NR 2,5 R 0,6 3,3 
12 0,4 NR 0,8 NR 0,2 NR 2,5 R 0,2 1,0 
13 2,2 NR 0,8 NR 0,3 NR 2,7 R 0,3 0,5 
14 1,5 NR 1,0 NR 0,5 NR 3,1 R 0,8 3,5 
15 1,2 NR 1,8 NR 0,5 NR 3,3 R 0,4 0,8 
16 0,8 NR 0,6 NR 0,3 NR 2,6 R 0,3 1,1 
17 0,7 NR 0,6 R 0,2 NR 2,0 R 0,2 0,5 
18 1,3 NR 0,9 NR 0,5 NR 2,8 R 0,2 0,4 
19 1,0 NR 0,7 NR 0,3 NR 3,3 R 0,3 0,5 
20 1,2 NR 0,8 NR 0,4 NR 2,5 R 0,3 1,6 
21 0,6 NR 0,4 NR 0,5 NR 2,5 R 0,3 0,6 
22 0,4 NR 0,5 NR 0,5 NR 2, 1 R 0,2 0,8 
23 0,6 NR 1,9 NR 2,0 NF 2,6 R 0,2 0,5 
24 0,8 R 0,6 NR 0,4 R 2,3 R 0,2 1,2 
25 1,7 NR 2,2 R 3,3 NR 2,4 R 0,3 1,1 
26 0,9 NR 0,4 NR 0,4 NF 2,0 R 0,6 0,7 
27 0,8 NR 1,0 NR 0,9 NF 2,3 R 0,4 0,9 
28 0,6 NR 0,5 NR 0,3 NR 2,5 R 0,3 0,6 
29 0,6 NR 0,3 NR 0,3 NR 1,7 R 0,2 0,6 
30 0,5 NR 0,6 NR 0,3 NR 2,0 R 0,3 1,0 
31 0,2 NR 0,3 NR 0,2 NR 2,5 R 0,3 0,6 
32 3,8 R 1,8 NR 2,8 NR 2,4 R 0,4 0,7 
33 1,2 NR 0,4 NR 0,4 NR 2,6 R 0,2 0,6 
34 0,7 NR 0,4 NR 0,3 NR 2, 1 R 0,3 0,8 
35 0,8 NR 0,4 NR 0,4 NR 3,1 R 0,2 0,7 
36 0,6 NR 0,3 NR 0,3 NR 2,9 R 0,2 0,8 
37 0,4 NR 0,3 NR 0,3 NR 2,8 R 0,2 0,6 
38 0,5 NR 0,4 R 0,3 NR 2,3 R 0,4 1,6 
39 0,5 NR 0,3 NR 0,3 NR 1,9 R 0,3 0,7 
40 0,5 NR 0,4 NR 0,4 NR 3,0 R 0,4 0,4 

R: reagente; NR: não reagente; NF: não feito 



Continuação de Anexo V Anexos 138 
Resultados de ELISA (expressos e ... 'ndices de reatividade - IR) e lmmunoblot 
(18) utilizando-se diferentes antígenos e amostras de soros de pacientes com esquistossomose. 

GP(18-
soro T-Tso LV-Tcra GP-Tera 14)-Tcra TES T-Sma LH-Eg 

nº ELISA 1B ELISA 1B ELISA 1B ELISA 1B ELISA ELISA 
1 3,5 NR 1,5 NR NF NF 0,1 NR 2,7 1,3 
2 1,1 NR 1,3 NR 0,5 NR 1,0 R 1,1 1,1 
3 1,2 NR 1,9 R 0,8 R 1,6 R 2,7 3,1 
4 1,8 NR 2,5 NR 1,3 NR 1,1 R 2,8 2,3 
5 1,3 NR 1,2 NR 0,6 NR 0,2 NR 2,0 1,0 
6 0,5 NR 0,9 NR 0,3 NR 0,1 NR 1,9 1,0 
7 0,5 NR 1,0 NR 0,3 NR 0,1 NR 2,3 1,2 
8 0,9 NR 1,0 NR 0,4 NR 0,3 R 2,0 1,3 
9 1,2 NF 1,4 NR NF NF 1,2 NF 1,1 1,5 
10 1,0 NR 1,3 NR 0,6 NR 0,4 NR 2,0 1,4 
11 0,6 NR 0,7 R 0,4 R 0,5 NR 3,0 2,4 
12 0,7 NR 0,7 R 0,6 R 0,8 NR 2,9 2,6 
13 0,7 NR 0,7 NR NF NF 0,0 NR 2,4 1,3 
14 0,7 R 1,0 NR NF NF o.o NR 2,0 1,2 
15 0,5 NR 1,0 NR 0,9 NR 0,4 R 1,2 1,0 
16 0,7 NR 1,3 NR 1,1 NR 0,9 R 1,7 1,5 
17 1,7 NR 2,2 NR 2,4 NR 0,0 NR 2,2 1,6 
18 1,2 NF 1,4 NR NF NF 0,4 NF 3,2 0,7 
19 0,6 NF 1,4 NR NF NF 0,9 NF 1,5 0,9 

R: reagente; NR: não reagente; NF: não feito 



Continuação do Anexo V 
Resultados de ELISA (expressos em índices de reatividade - (IR) e lmmunoblot 
(1B) utilizando-se diferentes antígenos e amostras de soros de pacientes com 
hidatidose. 

GP(18-
soro T-Tso LV-Tcra GP-Tera 14)-Tcra TES T-Sma LH-Eç 

nº ELISA 18 ELISA 18 ELISA 18 ELISA 1B ELISA ELISJ! 
1 0,7 NR 1,4 NR 0,5 NR 1,0 NR 0,3 1,7 
2 3,7 NR 5,8 NR 4,5 NR 1,9 R 0,7 4,3 
3 2,0 NR 2,4 NR 1,1 NR 0,4 NR 0,4 2,3 
4 1,6 NR 2,6 NR 1,1 NR 0,1 NR 0,3 2,8 
5 4,6 NR 6,1 NR 5,6 NR 0,3 NR 0,7 5,1 
6 2,8 NR 4,5 NR 1,9 NR 1,0 R 0,8 3,1 
7 1,9 NR 2,7 NR 1,8 NR 0,2 NR 0,8 1,2 
8 5,3 NR 8,6 R 6,4 NR 0,4 NR 1,1 4,5 
9 4,3 R 5,2 NR 5,5 R 1,4 R 1,2 4,6 
10 2,5 NR 4,9 NR 3,3 NF 1,7 NR 0,4 3,0 
11 3,9 NR 5,4 NR 3,5 NF 2,5 R 0,8 4,1 
12 2,3 NR 4,2 NR 1,9 R 0,4 NR 0,4 3,0 
13 4,6 NR 8,6 R 6,8 R 0,1 NR 0,3 4,7 
14 3,7 NR 2,9 NR 3,8 NR 0,2 NR 0,4 3,6 
15 5,7 NR 9,0 R 7,1 R 1,0 NR 1,8 5,7 
16 2,4 NR 3,2 NR 2,9 NR 0,3 NR 0,3 3,2 
17 4,5 NR 4,7 NR NF NF 1,9 NF 0,7 4, 1 
18 5,2 NR 8,2 NR 6,8 NR 0,3 NR 1,3 5,1 
19 0,8 NR 1,4 NR 1,1 NR 1,5 R 0,4 1,1 
20 2,7 NR 4,8 NR 3,8 R 0,3 NF 0,4 3,9 
21 0,7 NF 0,4 NF 0,2 NR 1,0 NF NF 1,7 
22 2,7 NF 2,0 NF 1,3 NR 0,4 NF NF 5,5 
23 3,0 NF 2,3 NF 1,8 NR 1,6 NF NF 6,4 
24 1,1 NF 0,6 NF 0,6 NR 0,4 NF NF 3,4 
25 3,6 NF 3,5 NF 3,1 R 0,2 NF NF 9,4 
26 2,0 NF 2,0 NF 1 NR 0,1 NF NF 3,9 
27 7,0 NF 7,1 NF 4,8 NR 0,5 NF NF 8,7 
28 1,7 NF 0,6 NF 0,4 NR 0,1 NF NF 6,1 
29 5,6 NF 3,8 NF 2 NR 0,1 NF NF 8,1 
30 3,9 NF 2,8 NF 2,1 NF 0,0 NF NF 6,3 
31 1,4 NF 0,9 NF 0,7 NR 0,5 NF NF 4,2 
32 3,5 NF 1,9 NF 2,4 NF 0,0 NF NF 6,4 
33 1,2 NF 0,9 NF 0,4 NR 0,3 NF NF 1,4 
34 1,1 NF 0,6 NF 0,6 NR 0,6 NF NF 3,5 
35 1,3 NF 0,6 NF 0,5 NR 0,2 NF NF 2,5 
36 1,1 NF 0,6 NF 0,5 NR 0,2 NF NF 2,3 
37 NF NF NF NF NF NR NF NF NF NF 
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Continuação do Anexo IV 
Resultados de ELISA (expressos em índices de reatividade - (IR) e /mmunoblot 
(1B} utilizando-se diferentes antígenos e amostras de soros de pacientes com 
hidatidose. 

GP(18-
soro T-Tso LV-Tcra GP-Tera 14)-Tcra TES T-Sma LH-Eg 

nº ELISA 18 ELISA 1B ELISA 1B ELISA 1B ELISA ELISA 
38 3,4 NF 2,0 NF 1,9 NR NF NF NF 6,7 
39 1,3 NF 1,4 NF 0,6 NR NF NF NF 1,6 
40 3 ,5 NF 2,3 NF 2,4 R NF NF NF 5,9 
41 1,3 NF 1,0 NF 0,9 NR 0,9 NF NF 4,8 
42 1,5 NF 1,1 NF 0,8 NR O, 1 NF NF 6,4 
43 0,8 NF 0,7 NF 0,4 NF NF NF NF 5,2 
44 0,7 NF 0,3 NF 0,2 NR 0,1 NF NF 1,1 
45 5,6 NF 5,4 NF 2,6 R NF NF NF 8,6 
46 7,0 NF 3,7 NF 3,3 NR 0,8 NF NF 8,1 
47 5,4 NF 4,3 NF 4,3 NR 0,1 NF NF 8,9 
48 NF NF NF NF NF NR NF NF NF NF 
49 2,6 NF 1,7 NF 1,7 NR NF NF NF 4,0 
50 1,7 NF 1,9 NF 1,1 NR 2,2 NF NF 6,9 

R: reagente; NR não reagente; NF: não feito 
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Anexo VI 
Resu.Jtados de ELISA com amostras de soro de coelhos 
normais ( C I a C6) e imunizados com diferentes 
antígenos, 60 dias após infecção subcutânea. 

Soro: anti-T-Tso 
1 4 8 20 100 200 

C1 0,267 0,266 0,149 0,097 0,052 0,059 
LV-Tera 2,490 2,198 1,761 1,443 0,7 0,214 
C2 0,178 0,151 0,096 0,073 0,063 0,058 
T-Tso 2,570 2,425 2,365 1,958 1,477 0,5 
C3 0,307 0,108 0,083 0,064 0,054 0,057 
GP-Tera 1,837 1,296 0,915 0,612 0,3 0,15 
C4 0,125 0,113 0,082 0,069 0,055 0,05 
TES 0,123 0,077 0,063 0,056 0,055 0,05 
C5 0,150 0,129 0,085 0,054 0,05 0,045 
T-Sma 1,137 0,548 0,336 0,198 0,1 0,05 
C6 0,167 0,141 0,089 0,067 0,05 0,048 
Ei:1-LH 1,433 0,947 0,619 0,292 0,15 0,08 

Soro· anti-LV-Tera 
1 4 8 20 100 200 

C1 0,149 0,094 0,073 0,083 0,051 0,056 
LV-Tera 2,359 2,405 2,567 2,542 1,916 1,555 
C2 0,408 0,157 0,107 0,082 0,092 0,063 

T-Tso 2,081 1,840 1,630 1,690 0,728 0,471 

C3 0,33 0,124 0,097 0,066 0,051 0,065 
GP-Tera 2,096 1,944 1,868 1,600 1,187 0,841 

C4 0,100 0,057 0,055 0,056 0,050 0,050 

TES 0,106 0,065 0,060 0,055 0,050 0,050 

C5 0,134 0,081 0,058 0,051 0,050 0,050 

T-Sma 0,230 0,124 0,082 0,078 0,070 0,065 

C6 0,231 0,113 0,082 0,067 0,054 0,051 

EQ-LH 1,643 0,839 0,519 0,481 0,101 0,070 
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Anexo VI 
Resultados de ELISA com amostras de soro de coelhos 
normais (Cl a C6) e imunizados com diferentes 
antígenos, 60 dias após infecção subcutânea. 
Soro anti-TES 

1 4 8 20 100 200 
C1 0,075 0,068 0,058 0,070 0,060 0,055 
LV-Tera 0,103 0,066 0,060 0,059 0,055 0,050 
C2 0,085 0,077 0,059 0,056 0,050 0,045 
T-Tso 0,128 0,071 0,062 0,058 0,055 0,050 
C3 0,270 0,106 0,085 0,056 0,050 0,045 
GP-Tera 0,125 0,082 0,072 0,063 0,060 0,055 
C4 0,071 0,054 0,052 0,058 0,055 0,050 
TES 0,783 0,549 0,358 0,216 0,200 0,190 
C5 0,072 0,050 0,050 0,051 0,050 0,045 
T-Sma 0,077 0,059 0,050 0,050 0,045 0,040 
C6 0,074 0,056 0,057 0,051 0,050 0,045 

0,525 0,237 0,177 O, 114 0,100 0,090 

Soro: anti-LHE - :g 
1 4 8 20 100 200 

C1 0,060 0,049 0,047 0,049 
LV-Tera 0,787 0,317 0,273 0,136 0,1 0,08 
C2 0,072 0,054 0,051 0,051 0,054 0,056 
T-Tso 0,844 0,568 0,467 0,372 0,216 0,142 
C3 0,087 0,065 0,065 0,051 0,04 0,04 
GP-Tera 1,061 0,811 0,669 0,358 0,2 0,15 
C4 0,085 0,068 0,057 0,056 0,05 0,05 
TES O, 115 0,083 0,065 0,068 0,065 0,055 
C5 0,070 0,077 0,069 0,064 0,06 0,055 
T-Sma 0,061 0,060 0,062 0,065 0,06 0,05 
C6 0,087 0,052 0,056 0,049 0,053 0,055 
Eg-LH 1,144 1,035 0,972 0,967 1,033 0,643 
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