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RESUMO 

A esquistossomose apresenta-se como uma das infecções parasitárias mais 

predominantes no mundo, abrangendo 78 países. No Brasil, a ampla distribuição 

geográfica da doença, mensura a relevância desse problema de saúde pública. Dentre 

os métodos com potencial magnitude para complementar o diagnóstico da infecção 

pelo Schistosoma, destaca-se o ELISA. Nesse sentido, nós propomos a construção 

racional de dois candidatos ao diagnóstico da esquistossomose mansoni, uma 

proteína multiepítopo e um peptídeo, ambos constituídos por epítopos antigênicos de 

proteínas do Schistosoma mansoni, triados por ferramentas de bioinformática. A 

expressão heteróloga da proteína multiepítopo foi realizada utilizando células de 

Escherichia coli BL21 (λDE3) pLysS e pLysE. A proteína foi purificada e sua 

investigação estrutural revelou que a mesma apresenta-se desestruturada, 

característica que pode contribuir para o aumento da sensibilidade do ensaio. Para 

avaliação da reatividade da proteína, foram realizados ensaios de ELISA in house 

preliminares. Além disso, foi possível realizar a prova de conceito da utilização da 

proteína multiepítopo no diagnóstico da doença. A análise da Receiver Operating 

Characteristic (curva ROC) revelou que o método pode ser considerado de elevada 

acurácia, alcançando valores de sensibilidade e especificidade de 95% e 88%, 

respectivamente, corroborando o potencial da proteína. O segundo candidato 

proposto no presente trabalho, o peptídeo sintético, foi desenhado racionalmente, 

sendo constituído por epítopos comprovadamente promissores. Os ensaios de ELISA 

in house preliminares com o peptídeo, bem como o ELISA seguindo o protocolo 

estabelecido por uma empresa demonstraram a sua reatividade frente às amostras 

de indivíduos infectados com S. mansoni. Portanto, nossos resultados revelam dois 

potenciais candidatos ao diagnóstico da esquistossomose mansoni. Além disso, o fato 

da utilização de uma proteína multiepítopo para o imunodiagnóstico da 

esquistossomose humana ainda não ser descrita na literatura e ainda não existir um 

kit de diagnóstico genuinamente brasileiro baseado na estratégia multiepítopo 

respalda a importância do trabalho e demonstra a inovação do método frente aos 

métodos atualmente disponíveis. 

  

Palavras-chave: proteína multiepítopo, Schistosoma mansoni, kits de diagnóstico, 

peptídeo. 
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ABSTRACT 

Schistosomiasis is one of the most prevalent parasitic infections in the world, covering 

78 countries. In Brazil, the broad geographical distribution of the disease, measures 

the relevance of this public health problem. Among the methods with potential 

magnitude to complement the diagnosis of Schistosoma infection, we highlight the 

ELISA. In this sense, we propose the rational construction of two candidates for the 

diagnosis of schistosomiasis mansoni, a multiepitope protein and a peptide, both 

constituted by antigenic epitopes of Schistosoma mansoni proteins, screened by 

bioinformatics tools. The heterologous expression of the multiepitope protein was 

performed using Escherichia coli BL21 (λDE3) pLysS and pLysE cells. The protein was 

purified and its structural investigation revealed that it is unstructured, a characteristic 

that may contribute to the increased sensitivity of the assay. To evaluate the reactivity 

of the protein, preliminary in-house ELISA assays were performed. In addition, it was 

possible to carry out proof of concept of the use of the multiepitope protein in the 

diagnosis of the disease. Receiver Operating Characteristic (ROC) analysis revealed 

that the method can be considered highly accurate, reaching sensitivity and specificity 

values of 95% and 88%, respectively, corroborating the potential of the protein. The 

second candidate proposed in the present work, the synthetic peptide, was designed 

rationally, being constituted by epitopes that are provably promising. Preliminary in-

house ELISA assays with the peptide as well as the ELISA following the protocol 

established by one company demonstrated their reactivity against samples from 

individuals infected with S. mansoni. Therefore, our results reveal two potential 

candidates for the diagnosis of schistosomiasis mansoni. In addition, the fact that the 

use of a multiepitope protein for the immunodiagnosis of human schistosomiasis has 

not been described in the literature, and there is still no genuine Brazilian diagnostic 

kit based on the multiepitope strategy, supports the importance of the work and 

demonstrates the innovation of the method against the currently available methods. 

 

Key words: multiepitope protein, Schistosoma mansoni, diagnostic kits, peptide. 
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1. INTRODUÇÃO 

 ESQUISTOSSOMOSE 

As doenças causadas por parasitos constituem um grave problema de saúde 

pública em vários países do mundo, principalmente em países emergentes, podendo 

ser vistas como um reflexo da situação econômica e social do país (WHO, 2017). 

Nesse âmbito, as esquistossomoses apresentam-se como uma das infecções 

parasitárias mais predominantes no mundo, compreendendo 78 países e territórios da 

África, Ásia e Américas, sendo a África a mais afetada e abrangendo 92% dos casos 

que requerem tratamento (WHO, 2017). 

Estima-se que mais de 250 milhões de pessoas estejam infectadas em todo o 

mundo (HOTEZ et al., 2014) e que no ano de 2016 pelo menos 206,4 milhões de 

pessoas necessitaram de tratamento preventivo, sendo mais de 89 milhões de 

pessoas tratadas (WHO, 2018). Cerca de 120 milhões de pessoas na África 

subsaariana apresentam sintomas associados à doença, ao passo que 

aproximadamente 20 milhões sofrem complicações decorrentes das manifestações 

crônicas da infecção (ADENOWO et al., 2015). Dentre as doenças negligenciadas, é 

considerada a segunda mais importante no mundo, em termos de gravidade e 

repercussão socioeconômica, estando atrás somente da malária (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2014; ELMORSHEDY et al., 2016).  

A esquistossomose consiste em uma doença infecto parasitária causada por 

trematódeos do gênero Schistosoma, que pode evoluir desde formas assintomáticas 

até formas extremamente graves (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). As três principais 

espécies de esquistossomas que infectam os seres humanos são: Schistosoma 

haematobium (S. haematobium), causando esquistossomose urinária na África e na 

península arábica e possuindo como hospedeiro intermediário caramujos do gênero 

Bulinus, Schistosoma japonicum (S. japonicum) causando esquistossomose intestinal 

e hepatoesplênica em países como a China, Filipinas e Indonésia, cujos vetores são 

moluscos do gênero Oncomelania e Schistosoma mansoni (S. mansoni), transmitida 

por caramujos do gênero Biomphalaria e responsável pela doença em sua forma 

hepática e intestinal no continente Africano, Península Arábica e América do Sul 

(GRYSEELS et al., 2006; COLLEY et al., 2014). Além destas, três espécies mais 

distribuídas localmente também causam doenças em humanos: Schistosoma 
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mekongi encontrado na bacia do rio Mekong; Schistosoma guineensis e Schistosoma 

intercalatum encontrados na África Ocidental e Central (COLLEY et al., 2014) (Figura 

1). 

 

Figura 1 - Mapa da distribuição global da esquistossomose. Os principais focos das diferentes 

espécies são: grande parte da África subsaariana, nordeste do Brasil, Suriname, Venezuela, 

Caribe, baixo e médio Egito, a península arábica para S. mansoni; grande parte da África 

subsaariana, vale do Nilo no Egito e no Sudão, o Magrebe, a península arábica para S. 

haematobium; China, algumas ilhas nas Filipinas e pequenos bolsões na Indonésia para S. 

japonicum; bacia central do Mekong, no Laos e no Camboja para S. mekong e bolsões na 

África ocidental e central para S. intercalatum. 

 

FONTE: Gryseels e colaboradores (2006). 

 

 ESQUISTOSSOMOSE NO BRASIL 

Os aspectos clínicos da esquistossomose foram relatados pela primeira vez em 

1847, contudo, somente em 1908 houve o primeiro relato no Brasil, no estado da 

Bahia, apontando a espécie S. mansoni como agente etiológico (KATZ; ALMEIDA, 

2003). Pressupõem-se que a esquistossomose tenha surgido no Brasil devido à 

chegada dos escravos africanos parasitados com as espécies S. mansoni e S. 

haematobium. No entanto, houve o desenvolvimento da cadeia epidemiológica e 

transmissão apenas do S. mansoni, uma vez que somente este encontrou o 

hospedeiro intermediário (AMARAL; PORTO, 1994; KATZ; ALMEIDA, 2003).  
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No Brasil, a doença é causada apenas pela espécie S. mansoni, onde foi 

estimado um índice de positividade de 1% para a esquistossomose e que 4 a 6 

milhões de pessoas estão infectadas (DRUMMOND et al., 2006; Katz, 2018). De forma 

localizada, a esquistossomose está presente nas regiões Nordeste, Norte, Centro-

Oeste, Sudeste e na Região Sul, com a taxa de positividade variando de menor que 

5%, 5 a 15% e maior que 15%, de acordo com Figura 2. As áreas endêmicas e focais 

abrangem 19 Unidades Federadas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014) e segundo o 

Inquérito Nacional de Prevalência da Esquistossomose mansoni e Geo-helmintoses 

realizado por Katz (2018) os maiores índices de positividade foram encontrados nas 

macrorregiões Nordeste e Sudeste.  

O perfil da esquistossomose no país, no decorrer do tempo, passou por 

mudanças em vitude dos programas de controle. Embora tenha ocorrido uma redução 

da mortalidade e morbidade em consequência do êxito destes programas, a doença 

foi mencionada em 8.756 dos 12.491.280 óbitos registrados entre 2000 e 2011, sendo 

destes 6.319 casos, apontados como causa básica e em 2.437 casos, como causa 

associada ao óbito (MARTINS-MELO et al. 2014; BEZERRA et al., 2018). 
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Figura 2 - Distribuição da esquistossomose no Brasil de acordo com a taxa de positividade 

em inquéritos coproscópicos – Brasil, 2012. 

 

FONTE: Sistema de Informação do Programa de Vigilância e Controle da Esquistossomose – 

SISPCE/SVS/MS. Brasil, 2014. 

 

No decorrer dos últimos anos, houve uma propensão à mudança do perfil 

epidemiológico tradicional da doença. No Brasil, a esquistossomose mansoni foi 

apontada como uma doença endêmica, principalmente de caráter rural, apresentando 

um aspecto mais crônico e atingindo populações de baixa renda. O aumento da 

migração de indivíduos do campo para as cidades ameaçou superar os sistemas de 

água e saneamento básico e, consequentemente, expandir a esquistossomose 

urbana (STURROCK, 2001; ENK et al., 2003). Muitos casos da doença foram 

relatados no estado de Minas Gerais em decorrência do crescimento do turismo rural 

(ENK et al., 2003, 2004, 2010; MASSARA et al., 2008; MURTA et al., 2016). 

O Estado de Minas Gerais é considerado como de grande importância 

epidemiológica para a infecção no Brasil, visto que 533 dos 853 municípios 

apresentam transmissão ativa da esquistossomose (DRUMMOND et al., 2010). Em 

Divinópolis/Minas Gerais, foram notificados 14 casos de esquistossomose no ano de 

2010, seguido de 9 casos em 2011, possivelmente devido ao crescimento do turismo 

rural ou em virtude de prováveis mudanças de hábitos, associadas a fatores de risco 
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(SANTANA et al., 2014). Nesse âmbito, a ampla distribuição geográfica da doença no 

país por si só, mensura a relevância desse problema de saúde pública (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2014). 

 

  CICLO DE VIDA DO S. MANSONI 

O ciclo biológico do S. mansoni compreende várias etapas e a contaminação 

da água por ovos presentes nas fezes de indivíduos infectados. Essa contaminação 

pode ser decorrente do ato de se defecar nas proximidades de córregos, rios e açudes 

ou por derramamento direto de dejetos no local (BARBOSA et al., 2013). Em contato 

com a água, os ovos eclodem e cada um libera uma larva ciliada denominada 

miracídio, sendo que, na presença de luz e estímulos químicos os mesmos são 

guiados até o hospedeiro intermediário, caramujos do gênero Biomphalaria 

(GRYSEELS et al., 2006). Após a penetração no caramujo, os miracídios 

transformam-se primeiramente em esporocistos primários e, posteriormente, 

esporocistos secundários, os quais passam por mudanças em sua anatomia, iniciando 

a proliferação das células germinativas e formação do último estágio larval no 

caramujo, as cercárias (BARBOSA et al., 2013). Após cerca de 28 dias da penetração 

dos miracídios, as cercárias maduras são liberadas no ambiente e nadam até 

encontrar o hospedeiro definitivo, penetrando ativamente na pele ou mucosas e 

podendo provocar uma dermatite alérgica naquele local (BARBOSA et al., 2013). No 

processo de penetração as cercárias perdem a cauda e ocorrem modificações 

morfofisiológicas, estimuladas pelas alterações de temperatura e osmolaridade, 

originando então os esquistossômulos, que caem na corrente sanguínea e são 

levados passivamente até o coração, pulmões e fígado (BARBOSA et al., 2008). No 

sistema porta intra-hepático, os esquistossômulos sofrem um processo de maturação 

e transformam-se em vermes adultos, acasalam e migram contra a corrente 

sanguínea até as vênulas do mesentério do intestino, local onde vai ocorrer a 

oviposição pelas fêmeas (BARBOSA et al, 2008). Aproximadamente metade desses 

ovos poderá ser carreada por meio do fluxo sanguíneo aos diferentes órgãos, 

principalmente ao fígado podendo ficar retidos e promover a formação de granulomas 

periovulares. A outra metade dos ovos chega ao intestino, sendo eliminada 

juntamente às fezes, dando continuidade ao ciclo biológico (Figura 3) (BARBOSA et 

al, 2008). 
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Figura 3- Ciclo de vida do S. mansoni. O esquema mostra duas fases distintas do complexo 

ciclo de vida do S. mansoni, a fase de reprodução assexuada que ocorre dentro do hospedeiro 

intermediário (caramujos) e a fase de reprodução sexuada que acontece no hospedeiro 

vertebrado (homem). 

 

FONTE: Adaptado de CDC: http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/HTML/ Schistosomiasis.htm. 

 

 IMUNOPATOLOGIA DA ESQUISTOSSOMOSE MANSONI 

A esquistossomose mansoni apresenta-se por meio de quatro formas clínicas, 

a forma aguda e três formas crônicas sendo elas, intestinal, hepatointestinal e 

hepatoesplênica (PESSOA; MARTINS, 1977; BINA, 1981). A fase aguda é 

comumente observada em indivíduos não imunes que retornaram de uma área 

endêmica (CALDAS et al., 2008). Representa a fase inicial da doença e coincide com 

a invasão das cercárias e migração de esquistossômulos e vermes adultos pelos 

tecidos do hospedeiro humano (BARSOUM et al., 2013). 

As principais manifestações que caracterizam a fase aguda são a dermatite 

cercáriana e a Síndrome de Katayama. A dermatite cercariana consiste em uma 

http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/HTML/
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resposta de hipersensibilidade imediata mediada por IgE contra as cercárias que 

penetram na pele, sendo comumente observada entre visitantes após infecções e 

ocorrendo raramente em populações de áreas endêmicas (BURKE et al., 2009). A 

Síndrome de Katayama se manifesta como uma reação de hipersensibilidade tardia 

mediada contra a migração de esquistossômulos e deposição precoce de ovos 

(BURKE et al., 2009), podendo ocorrer 4 a 8 semanas após a infecção, coincidindo 

com a fase de maturação dos vermes (BARSOUM et al., 2013).  

As manifestações clínicas na fase aguda podem incluir febre, fadiga, mialgia, 

mal-estar, eosinofilia e infiltrados irregulares no peito visualizados por radiografia. Na 

maior parte dos indivíduos a recuperação espontânea ocorre após 2 a 10 semanas, 

mas em alguns, a doença persiste e agrava, ocasionando perda de peso, dispneia, 

diarreia, dor abdominal, toxemia, hepatoesplenomegalia e erupções cutâneas 

generalizadas (GRYSEELS et al., 2006).  

Manifestações clínicas distintas podem se desenvolver na fase crônica, sendo 

relacionadas à gravidade da doença. A forma leve (intestinal ou hepatointestinal) é 

comumente observada em indivíduos infectados de áreas endêmicas, os quais 

eliminam ovos viáveis nas fezes, mas apresentam-se relativamente assintomáticos ou 

com sintomas de fraqueza, fadiga, dor abdominal e diarreia (CALDAS et al., 2008). A 

forma grave da doença denominada hepatoesplênica é morfologicamente 

caracterizada por fibrose do fígado periportal (pipestem), segundo Symmers (1904). 

Grande parte dos pacientes com esta forma da doença apresenta um aumento no 

volume do baço (LAMBERTUCCI et al., 2000). Este aumento está associado à 

hipertensão portal, em consequência da congestão e oclusão intra-hepática e da 

parede da veia porta, que prejudicam o fluxo sanguíneo no órgão (SILVA et al., 2006). 

Com relação à resposta imune humoral, os níveis totais de anticorpos podem 

fornecer informações-chave sobre o estado imunológico humoral de indivíduos 

(CHISANGO et al., 2019). Imunoglobulinas como IgE, IgM e IgG1 têm sido 

relacionadas à resistência à esquistossomose (CHISANGO et al., 2019). As 

subclasses IgG2 e IgG4 foram consideradas anticorpos bloqueadores uma vez que, 

in vitro as mesmas ligam-se a epítopos de superfície de esquistossômulos, impedindo 

a ocorrência dos mecanismos efetores funcionais envolvidos na morte do parasito 

(DUNNE et al., 1987; CARDOSO et al., 2006). Existem também evidências 

relacionando o aumento da resposta de IgG4 com suscetibilidade, divergindo da 
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resposta de IgE que está associada à resistência contra reinfecção (CARDOSO et al., 

2006). 

 

 ESTRATÉGIAS DE CONTROLE DA ESQUISTOSSOMOSE 

A esquistossomose mantém-se preponderante na África, Ásia e América do 

Sul, onde o cenário atual ao longo dos anos tende a conduzir a uma endemicidade 

contínua, que pode ser decorrente da pobreza das áreas atingidas, limitando as 

medidas de controle, senão em consequência das estratégias adotadas serem 

precárias e ineficazes (SOKOLOW et al., 2016). Embora existam tratamentos eficazes 

com drogas e programas de distribuição de medicamentos em larga escala, grande 

parte das áreas endêmicas permanecem sem um controle eficiente da 

esquistossomose (SOKOLOW et al., 2016). 

Atualmente, o foco das estratégias de controle da doença é a identificação 

precoce e a quimioterapia com drogas anti-helmínticas, principalmente para 

prevenção da morbidade em crianças em idade escolar (WHO, 2017a). O praziquantel 

é a droga de escolha para o tratamento da esquistossomose, recomendada pela 

Organização Mundial de Saúde (WHO, 2017), a nível populacional bem como 

individual, em razão de seus diversos benefícios como, atividade contra todas as 

espécies de Schistosoma, eficácia contra as formas adultas do parasito, ausência de 

efeitos colaterais severos a curto e longo prazo, administração como uma única dose 

oral e por possuir um custo acessível (DOENHOFF et al., 2002). 

Contudo, só as campanhas de quimioterapia preventiva (WHO, 2006) que 

empregam a administração de medicamentos em massa, não têm sido suficientes 

para limitar a transmissão em regiões de alto risco (BUSTINDUY et al., 2013; ROSS 

et al., 2015; KING et al., 2015). Além disso, programas de controle da infecção 

fundamentados somente no tratamento em massa e não vinculados ao diagnóstico 

individual da população, apresentam resultados provisórios, visto que diminuem a 

prevalência e incidência das formas severas da doença, porém existe uma limitação 

no que concerne ao controle da transmissão, resultando na manutenção da doença e 

o aparecimento de novos focos (LAMBERTUCCI et al., 2000). 

Alguns autores alegam que o controle do hospedeiro intermediário possa ser 

mais eficaz (SOKOLOW et al., 2014; KING et al., 2015; SOKOLOW et al., 2015; 

SOKOLOW et al., 2016). A diminuição do número de caramujos infectados nos 
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ambientes onde os seres humanos entram em contato com a água doce pode 

minimizar consideravelmente a frequência de exposição de cada indivíduo às 

cercárias e, consequentemente, a reinfecção (KING et al., 2015). Na década 

antecedente aos anos 60, a modelagem teórica propôs que uma diminuição de mais 

90% dos hospedeiros intermediários, juntamente com o tratamento farmacológico da 

população era capaz de eliminar populações de Schistosoma de ecossistemas locais 

(KING et al., 2015). 

Nos anos 1950, 1960 e 1970, os moluscicidas tais como sulfato de cobre, 

pentaclorofenato de sódio (NaPCP), N-tritilmorfolina (Frescon) e niclosamida 

(Bayluscid, Bayer 73) foram amplamente usados para o controle da esquistossomose 

na África, América do Sul e Ásia (WHO, 1965). Contudo, após a inserção de 

tratamentos com drogas orais, os moluscicidas não foram muito utilizados nos últimos 

30 anos (KING et al., 2015a).   

Diante do exposto, uma estratégia eficiente para o controle da 

esquistossomose seria uma combinação de várias abordagens. O saneamento básico 

adequado para impedir que ovos do parasito presentes nas fezes cheguem a habitats 

do hospedeiro intermediário, a redução do número de hospedeiro intermediário, seja 

por molusciscidas ou por controle biológico, a educação básica ou informação 

educacional como auxilio às pessoas que carecem de conhecimento básico, para 

instruí-las a evitar contato com água de alto risco de contaminação e o entendimento 

de quando e onde buscar tratamento (WHO, 1993; SOKOLOW et al., 2016). Além 

disso, o tratamento com drogas administradas em massa (MDA), campanhas de 

tratamento direcionado ou por meio de serviços de saúde, com a finalidade de matar 

o verme adulto no hospedeiro humano acarretando em uma melhora da saúde do 

indivíduo a curto e longo prazo (WHO, 1993; SOKOLOW et al., 2016). Embora 

pareçam abordagens simples, a implementação destas muitas vezes não tem sucesso 

por motivos econômicos ou políticos (SOKOLOW et al., 2016).  

Adicionalmente, um diagnóstico sensível representa uma ferramenta relevante 

para o conhecimento da real prevalência, por meio da detecção de infecções ativas e 

também para avaliação precisa da taxa de cura após intervenções terapêuticas 

(BERHE et al., 2004). 
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 DIAGNÓSTICO DA ESQUISTOSSOMOSE 

 Métodos parasitológicos 

Os métodos de diagnóstico da esquistossomose podem ser classificados de maneira 

distinta. Inicialmente, podem ser agrupados em duas categorias, métodos diretos que 

identificam o parasito ou suas partes, tais como, ovos, antígenos ou fragmentos 

moleculares e métodos indiretos que detectam evidências indiretas da presença do 

parasito e são dependentes de marcadores clínicos, bioquímicos ou imunológicos 

relacionados à infecção (RABELLO et al., 2008). Além disso, os métodos de 

diagnóstico podem ainda ser classificados em qualitativos e quantitativos. As técnicas 

qualitativas indicam a presença ou ausência de ovos do parasito nas amostras de 

fezes. Já as técnicas quantitativas, além de detectarem a presença do parasito, 

determinam o número de ovos por grama de fezes (RABELLO et al., 2008).  

Várias técnicas qualitativas encontram-se descritas na literatura, porém 

algumas já não são utilizadas para o diagnóstico da esquistossomose por serem 

consideradas inadequadas e apresentarem baixa sensibilidade, tais como, a  técnica 

de flutuação (WILLIS, 1921) e a técnica de centrifugação em éter sulfúrico (BLAGG et 

al., 1955) (RABELLO et al., 2008). No entanto, uma técnica qualitativa descrita e 

amplamente utilizada é a de sedimentação espontânea (HPJ), descrita por Lutz (1919) 

e padronizada por Hoffmann e colaboradores (1934). A técnica de HJP consiste em 

um método qualitativo com principal objetivo de aumentar a concentração de ovos, 

larvas e cistos e concomitantemente, o isolamento de óleos e gorduras que constituem 

esses detritos. Na técnica, as fezes são homogeneizadas em água e posteriormente 

filtradas em tela metálica para a retenção dos resíduos de maiores dimensões. Os 

ovos e larvas são então sedimentados espontaneamente em decorrência de seus 

pesos, posteriormente são lavados, concentrados e examinados em microscópio 

óptico (LUTZ, 1919; HOFFMANN et al., 1934; RABELLO et al., 2008). Nos laboratórios 

de análises clínicas é um método qualitativo muito empregado, em razão de suas 

vantagens como, fácil execução, baixo custo, alta sensibilidade, além de não requerer 

equipamentos sofisticados e permitir o diagnóstico simultâneo de outras parasitoses 

(RABELLO et al., 2008). 

Dentre os métodos quantitativos descritos na literatura destacam-se as técnicas 

de gradiente salínico (COELHO et al., 2009), eclosão de miracídios (JURBERG et al., 
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2008) e Helmintex (TEIXEIRA et al., 2007), que estão em processo de validação, além 

das técnicas de centrifugação com formol acetato de etila (TF-Test®) (GOMES et al., 

2004) e o Kato-Katz (KATO & MIURA, 1954; KATZ et al., 1972). 

A técnica de gradiente salínico é baseada na sedimentação diferencial de ovos 

presentes em amostra fecal diluída em solução salina a 0,9%, quando submetidos à 

um fluxo de solução salina a 3% através de uma placa porosa. Os ovos de S. mansoni 

remanescentes na superfície da placa, devido às suas maiores densidades, são 

posteriormente transferidos para uma lâmina de vidro para análise em um microscópio 

de campo claro. Esta técnica apresenta vantagens como, baixo custo, elevada 

sensibilidade e execução rápida e fácil. Além disso, possibilita uma diminuição do 

tempo de análise ao microscópio (COELHO et al., 2009). Embora a técnica esteja em 

processo de validação, resultados experimentais preliminares demonstraram que em 

condições laboratoriais o método de gradiente salínico é mais sensível que 12 lâminas 

do método de Kato-Katz (COELHO et al., 2009). 

Já a técnica de eclosão de miracídios é fundamentada no forte comportamento 

fototrópico das larvas do parasito. Amostras de fezes são inseridas em um recipiente 

próprio preenchido com água desclorada, o qual é adaptado com um funil em um 

pequeno dispositivo coletor redondo. O recipiente permanece dentro de uma caixa de 

madeira, possibilitando apenas a exposição do topo do funil à luz incandescente, por 

um determinado período. Nesse período os miracídios são atraídos pela luz, sendo 

retidos no compartimento coletor e podendo ser quantificados. Em condições 

experimentais, o método é mais sensível que a técnica de Kato-Katz, sendo que o 

procedimento realizado com 1,5g de amostras fecais corresponde a 36 lâminas do 

Kato-Katz (JURBERG et al., 2008).  

O método Helmintex consiste no isolamento de ovos de S. mansoni a partir de 

uma grande quantidade de fezes, por meio de sua interação com esferas magnéticas. 

No procedimento, os ovos juntamente com as esferas magnéticas migram em direção 

à um campo magnético aplicado. Apesar de ser uma técnica laboriosa e relativamente 

cara, foi mais sensível que a técnica de Kato-Katz (TEIXEIRA et al., 2007). O método 

foi capaz de detectar 1,3 ovos por gramas de fezes (opg), apresentando 100% de 

sensibilidade, enquanto, utilizando a técnica de Kato-Katz em cargas parasitárias 

menores que 100opg, foi descrito uma redução de 60% na sensibilidade (NOYA et al., 

2002; TEIXEIRA et al., 2007).  
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Embora os métodos mencionados acima estejam em processo de validação, 

os resultados preliminares demonstraram seus potenciais em superar algumas 

limitações encontradas nas técnicas coproparasitológicas clássicas. 

Além dos métodos em processo de validação, outros métodos quantitativos e 

já estabelecidos, estão descritos na literatura, tais como, a técnica de centrifugação 

com formol acetato de etila (TF-Test®) e a técnica de Kato-Katz. A técnica de 

centrifugação com formol acetato de etila é desenvolvida pela Immunoassay Indústria 

e Comércio S.A (São Paulo, Brasil) e permite a coleta de três amostras de fezes em 

três dias distintos. A junção destas amostras é realizada por um processo de 

centrifugação rápido e, posteriormente, as amostras são duplamente filtradas, 

concentradas e transferidas para uma solução conservadora para posterior 

identificação do parasito por meio de microscopia óptica. A alta sensibilidade e os 

aspectos econômicos e práticos do TF-Test ® revelam a sua aplicabilidade para 

diagnósticos individuais e inquéritos epidemiológicos. Além disso, o método pode 

auxiliar no monitoramento de cura em programas de controle de enteroparasitoses 

(GOMES et al., 2004). A sensibilidade do TF-Test ® foi comparável à sensibilidade de 

12 lâminas da técnica de Kato-Katz, entretanto, esse número de lâminas era 

correspondente a 500mg de amostra de fezes em comparação à 1500mg de amostra 

utilizada no TF-Test ®. Utilizando a mesma quantidade de material fecal em ambos 

os testes, foi demonstrada uma menor sensibilidade do TF-Test ® em relação ao 

método Kato-Katz (SIQUEIRA et al., 2011).  

A técnica de Kato-Katz é considerada o método recomendado pela 

Organização Mundial de Saúde (1994) e consiste na demonstração microscópica de 

ovos do parasito em amostras de fezes.  A técnica original (KATO & MIURA, 1954) foi 

modificada por Katz e colaboradores (1972), por meio da simplificação do processo 

de pesagem. A balança utilizada para a pesagem das fezes foi substituída por um 

cartão com orifício central de 6mm de diâmetro, permitindo estabelecer a quantidade 

de amostra a ser examinada (42,7 ± 2,0mg) e tornando desnecessária a pesagem 

prévia das fezes. Uma vantagem do método é que o transporte e armazenamento das 

lâminas confeccionadas podem ser realizados por meses, à temperatura ambiente, 

sem afetar os resultados (RABELLO et al., 2008; CARVALHO, 2016). Além disso, o 

baixo custo operacional da técnica e sua aplicabilidade em condições de infraestrutura 

laboratorial precária, a torna amplamente empregada (RABELLO, 1997). 
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Entretanto, algumas limitações do método de Kato-Katz são relatadas. Em 

indivíduos com baixa carga parasitária, o diagnóstico é dificultado devido à uma menor 

quantidade de ovos excretados nas fezes, oscilações diárias na oviposição por 

vermes fêmeas e da quantidade limitada de amostra a ser examinada em uma única 

lâmina, que é cerca de 41,7mg de fezes. A sensibilidade de uma única lâmina é baixa 

e em estudos de campo, o limite de sensibilidade encontra-se entre 50 e 100opg. Além 

disso, o teste não pode ser aplicado a amostras diarreicas (KONGS et al., 2001). 

Os métodos parasitológicos são altamente específicos, apresentam um baixo 

custo e uma execução relativamente simples (ESPÍRITO-SANTO et al., 2015). No 

entanto, dependendo do cenário em que a técnica é aplicada, verifica-se uma redução 

na sensibilidade, em decorrência das oscilações diárias na oviposição, distribuição 

não aleatória dos ovos nas amostras de fezes e declínio da quantidade de ovos devido 

a fatores como, método, duração do procedimento experimental e condições de 

armazenamento (BÄRENBOLD et al., 2017). A falha na identificação correta de todos 

ou da maioria dos indivíduos com baixa carga parasitária, pelo método parasitológico 

padrão, contribui para o progresso da infecção por S. mansoni (OLIVEIRA et al., 

2018). Apesar disso, estudos apontaram que a coleta de várias amostras em dias 

consecutivos aumenta a precisão do teste, porém o número ideal de amostras ainda 

não foi estabelecido (UTZINGER et al., 2001; KNOPP et al., 2010; BÄRENBOLD et 

al., 2017). 

Além dos métodos relatados anteriormente, o diagnóstico da esquistossomose 

pode ainda ser realizado por meio da biópsia retal, descrita por Ottolina & Atêncio 

(1943). O método consiste na retirada de um fragmento de mucosa retal por meio de 

retoscopia, para a realização do exame microscópico e averiguação da presença de 

ovos. Por ser um procedimento muito invasivo, é pouco empregado na prática clínica, 

exceto em casos em que a infecção já alcançou pontos críticos para a saúde do 

indivíduo (FERRARI et al., 2003; CARVALHO, 2016). 

A avaliação da prevalência da esquistossomose por meio de métodos 

parasitológicos tem sido questionada, visto que, principalmente em áreas de baixa 

endemicidade e em indivíduos com baixa carga parasitária, a real prevalência pode 

ser significativamente subestimada, impactando diretamente no controle da doença 

(KATZ; PEIXOTO, 2000; MENDES et al., 2005; ENK et al., 2008; SIQUEIRA et al., 

2011; KITTUR et al., 2016; COLLEY et al., 2017). Portanto, o desenvolvimento de 
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outros métodos para o diagnóstico e vigilância são requeridos. Os ensaios de 

detecção de antígenos e anticorpos são técnicas promissoras e podem ser associadas 

às técnicas parasitológicas (CAVALCANTI et al., 2013). 

 

 Métodos moleculares 

Os avanços tecnológicos na área molecular têm propiciado uma tendência cada 

vez maior da utilização das técnicas moleculares no diagnóstico de doenças 

infecciosas e parasitárias, principalmente métodos baseados na Reação em Cadeia 

da Polimerase (PCR), os quais permitem à amplificação de sequências de DNA ou 

RNA de maneira específica, resultando no acúmulo exponencial da sequência alvo 

(SAIKI et al., 1988). 

A detecção da infecção por S. mansoni em caramujos por meio da técnica de 

PCR, baseada na amplificação de uma sequência altamente repetitiva de 121 pares 

de bases, foi primeiramente descrita por Hamburger (1991) e posteriormente 

adaptada por Pontes e colaboradores (2002) para o diagnóstico da esquistossomose 

em amostras de fezes humanas. A elevada sensibilidade da técnica, permitiu a 

detecção de 1 fentograma (fg) do DNA do S. mansoni (PONTES et al., 2002). 

Uma variante da reação de PCR convencional, a PCR em Tempo Real 

quantitativa (qPCR), com sua capacidade simultânea de detectar e medir quantidades 

mínimas de ácidos nucleicos em uma ampla gama de amostras de fontes distintas, é 

uma tecnologia potencial na área do diagnóstico molecular. Quando aplicada ao 

diagnóstico de S. japonicum, a técnica foi capaz de detectar 10fg de DNA genômico 

do parasito, demonstrando uma sensibilidade 100 vezes maior que a PCR 

convencional (ZHOU et al., 2011). Além disso, a utilização da técnica em uma área de 

baixa endemicidade, para a detecção de infecções por S. mansoni revelou taxas de 

positividade superiores às obtidas pelas técnicas parasitológicas (ESPÍRITO-SANTO 

et al., 2014a). 

Diante da necessidade de técnicas mais sensíveis para o diagnóstico da 

esquistossomose, principalmente em indivíduos com baixa carga parasitária, uma 

outra abordagem da PCR convencional, denominada PCR-ELISA, foi desenvolvida 

(GOMES et al., 2010). A técnica combina um método imunológico para quantificar o 

produto da PCR, diretamente após a imobilização do DNA marcado com biotina, em 

uma microplaca. É um método alternativo para rastreio em larga escala, permitindo 
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uma avaliação semi-quantitativa (LUNEBERG et al., 1993; GOMES et al., 2010). 

Quando comparado ao método convencional, a PCR-ELISA possui como vantagens 

a utilização de equipamentos padrões bastante empregados em ensaios de ELISA 

(Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) e a fácil obtenção comercial dos reagentes 

utilizados. Consequentemente, esta metodologia pode ser aplicada nas análises de 

rotina laboratorial em países subdesenvolvidos e com recursos limitados (GOMES et 

al., 2010). A avaliação da sensibilidade analítica desse novo ensaio molecular revelou 

uma detecção precisa de 1,3fg de DNA genômico de S. mansoni e valores de 

especificidade e sensibilidade de 85,1% e 97,4%, respectivamente (GOMES et al., 

2010). 

No entanto, a fabricação do Kit de detecção de PCR em placa foi interrompida 

pelo fabricante, e nesse contexto, uma plataforma laboratorial para a técnica PCR-

ELISA foi proposta por Senra e colaboradores (2018). Aspectos relevantes dessa 

plataforma são, a possibilidade de dimensão para maior número de amostras e a 

leitura dos resultados de forma objetiva, visto que, a plataforma permite o 

processamento de 46 amostras em duplicata, por placa, e os resultados são lidos em 

espectrofotômetro (SENRA et al., 2018). Consequentemente, o tempo gasto para a 

realização da técnica é relativamente menor quando comparado a outras técnicas 

moleculares e parasitológicas convencionais. Ademais, considerando a técnica de 

Kato-Katz como referência, a plataforma laboratorial demonstrou uma sensibilidade 

relativa de 97,4% e especificidade de 91,1%. Salienta-se que, os resultados descritos 

correspondem a validação interna e, por isso, estudos multicêntricos em laboratórios 

de referência ainda são requeridos para a validação externa (SENRA et al., 2018). 

O diagnóstico molecular da esquistossomose pode ainda ser realizado com 

base na tecnologia de Amplificação Isotérmica Mediada por Loop (LAMP), a qual 

amplifica o DNA com elevada especificidade, eficiência e rapidez, sob condições 

isotérmicas (NOTOMI et al., 2000). Em relação às abordagens moleculares 

convencionais, a tecnologia LAMP possui várias vantagens, principalmente, a 

possibilidade de realização da técnica em temperaturas isotérmicas na faixa de 60 a 

65°C, execução simples e rápida, não requerer equipamento sofisticado e facilidade 

de adaptação para a detecção visual dos produtos amplificados. Além disso, as 

grandes quantidades de sal de pirofosfato de magnésio altamente insolúveis, 

produzidas como subproduto da reação, facilitam a detecção visual dos produtos de 
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amplificação, tornando o procedimento mais simples e abrindo perspectivas para 

aplicação em estudos de campo (NOTOMI et al., 2000; TOMITA et al., 2008).  

Um ensaio de LAMP baseado na amplificação da sequência repetitiva de 121 

pares de bases, para o diagnóstico de S. mansoni em amostras fecais humanas, foi 

proposto por Mwangi et al. (2018). Por meio do ensaio, foi possível detectar 

quantidades relativamente baixas quanto a 32fg do DNA do parasito em amostras 

fecais. Em relação ao Kato-Katz, o ensaio LAMP foi superior, demonstrando 

especificidade de 97% e uma elevada taxa de positividade, detectando de forma 

confiável o DNA de S. mansoni (MWANGI et al., 2018). Já é descrita a utilização da 

técnica para a detecção do DNA de outras espécies de Schistosoma, incluindo S. 

japonicum e S. haematobium (XU et al., 2009; KUMAGAI et al., 2010; XU et al., 2015; 

ABBASI et al., 2010; HAMBURGER et al., 2013). 

Embora os métodos moleculares demonstrem elevada sensibilidade e 

especificidade, possuem alto custo e requerem equipamentos caros (HUSSEIN et al., 

2012), além de exigirem certo conhecimento para a realização da técnica, fatores que 

podem dificultar o acesso a este tipo de diagnóstico (WEERAKOON et al., 2015). 

 

 Métodos imunológicos 

Os métodos imunológicos, embora propiciem somente provas indiretas da 

presença do parasito, são técnicas de grande magnitude para a avaliação de pessoas 

infectadas em investigações epidemiológicas (CHIEFFI; KANAMURA, 1978). A 

elevada sensibilidade do método favorece sua aplicação não apenas à indivíduos de 

áreas endêmicas, mas também à turistas que retornam dessas áreas (DOENHOFF et 

al., 2004; RABELLO et al., 2008). 

No entanto, os métodos imunológicos comumente empregados mostram 

algumas limitações como, por exemplo, a alteração dos títulos de anticorpos, que 

podem permanecer ou aumentar após o tratamento (HINZ et al., 2017), 

frequentemente não distinguem entre infecção passada, aguda ou reinfecção 

(GRENFELL et al., 2014; HINZ et al., 2017) e a possibilidade de ocorrência de 

reatividade cruzada com outras infecções por helmintos, devido a epítopos 

antigênicos compartilhados (XU et al., 2014; OGONGO et al., 2018).  

Não obstante às limitações, vários autores salientam a utilização dos ensaios 

imunológicos, visto que são especialmente relevantes para a vigilância da doença e 
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triagem preliminar em áreas não endêmicas (DOENHOFF et al., 2004; WEERAKOON 

et al., 2015), onde a baixa sensibilidade dos testes parasitológicos podem resultar em 

diagnóstico falso-negativo de indivíduos infectados (ALARCÓN DE NOYA et al., 2007; 

WEERAKOON et al., 2015). Nesse sentido, os imunodiagnósticos constituem 

ferramentas promissoras complementares aos métodos parasitológicos tradicionais 

(CAVALCANTI et al., 2013). 

Vários métodos imunológicos estão descritos na literatura, dentre eles, a 

Reação Periovular (OLIVER-GONZALEZ, 1954), Teste de Hemaglutinação Indireta 

(IHA, do inglês: Indirect hemagglutination test) (KAGAN, 1955); Reação de 

Imunofluorescência Indireta (DEELDER et al., 1989; SCHLSIO et al., 1989); POC-

CCA (VAN LIESHOUT et al., 2000; VAN DAM et al., 2004) e o ELISA (ENGVALL et 

al., 1971; VAN WEEMEN; SCHUURS, 1971; VOLLER et al., 1976).  

Descrita em 1954 por Oliver-Gonzalez, a reação periovular, denominada pelos 

autores de Teste de Precipitina Circunoval (COPT, do inglês: Circumoval precipitin 

test), é uma técnica indireta e consiste na formação de um precipitado na forma de 

glóbulos e com tamanho variável, ao redor de ovos de S. mansoni, quando incubados 

com soro inativado de indivíduos infectados à uma temperatura de 37°C. É uma 

técnica espécie-específica, ou seja, não existe a ocorrência de reações cruzadas com 

o soro de indivíduos infectados com espécies diferentes de Schistosoma, 

demonstrando especificidade entre 96 a 100% e sensibilidade entre 92 a 100% 

(ALARCÓN DE NOYA et al., 2007; RABELLO et al., 2008; GOMES et al., 2014). 

Entretanto, apresenta algumas limitações relacionadas ao tempo de execução e 

período variável de seroconversão após o tratamento (GOMES et al., 2014).  

O Teste de Hemaglutinação Indireta, descrito por Kagan (1955), é um método 

indireto que utiliza glóbulos vermelhos liofilizados cobertos com antígenos, sendo o 

Antígeno Solúvel do Ovo (SEA, do inglês: Soluble egg antigen) o mais utilizado para 

a detecção de anticorpos no soro de indivíduos infectados, por meio da aglutinação.  

A técnica é simples e apenas equipamentos laboratoriais básicos são requeridos para 

a sua execução podendo, portanto, ser utilizada em estudos de campo (GOMES et 

al., 2014). Embora elevados valores de sensibilidade, entre 71 a 97% foram 

demonstrados para o diagnóstico de S. japonicum (YU et al., 2007; GOMES et al., 

2014), o método apresentou algumas limitações como, a baixa especificidade em 

decorrência de reações cruzadas com outros helmintos e reações positivas mesmo 
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após intervenções terapêuticas (ZHOU et al., 2007, 2008; GOMES et al., 2014). Para 

o diagnóstico de infecções por S. mansoni, foram encontrados resultados 

semelhantes, os quais retratam as mesmas limitações (SOGHO et al., 2005). 

A Reação de Imunofluorescência Indireta consiste em um método que 

possibilita a visualização da reatividade de imunoglobulinas existentes no soro de 

indivíduos em substratos imobilizados em lâminas, usando corantes fluorescentes 

(DEELDER et al., 1989; SCHLSIO et al., 1989). O método apresenta elevada 

sensibilidade, sendo especialmente útil em áreas de baixa endemia, permitindo a 

detecção de IgM e IgG na fase aguda ou crônica da doença (BURLANDY-SOARES 

et al., 2003; WEERAKOON et al., 2015). Todavia, a aplicação da técnica em algumas 

áreas endêmicas é limitada devido à utilização do microscópio de fluorescência e 

reagentes caros, além do método ser realizado por profissionais capacitados (GOMES 

et al., 2014). 

Outra abordagem imunológica utilizada para o diagnóstico da esquistossomose 

é o teste imunocromatográfico, POC-CCA® (urine-based point-of-care), disponível 

comercialmente (Rapid Medical Diagnostics, Pretoria, África do Sul). Consiste em um 

ensaio de fluxo lateral qualitativo, utilizado para detectar o ACC (Antígeno Catódico 

Circulante) em amostras de urina (VAN LIESHOUT et al., 2000; VAN DAM et al., 2004; 

LEGESSE; ERKO, 2007; COLLEY et al., 2013). O POC-CCA apresenta como 

vantagens, fácil utilização, podendo ser aplicado e lido em campo, não requer 

equipamento adicional e apenas um mínimo de treinamento, caso seja necessário, 

para a sua realização. Além disso, o teste pode ser realizado em aproximadamente 

25 minutos. As desvantagens do POC-CCA, quando comparado ao Kato-Katz é que 

sua leitura é subjetiva, por ser um teste qualitativo e seus resultados podem ser 

influenciados por infecções por ancilóstomo (COELHO et al. 2016; BEZERRA et al., 

2018). 

Em avaliações epidemiológicas laboratoriais e em áreas endêmicas, o POC-

CCA mostrou-se promissor, exibindo maior sensibilidade quando comparado à técnica 

de Kato-Katz (COLLEY et al., 2013; LAMBERTON et al., 2014; SIQUEIRA et al., 

2016), quando a leitura do resultado, como “traço” (linhas claras), foi considerada 

positiva. Além disso, uma taxa de positividade significativamente maior do teste 

quando comparada à três esfregaços do Kato-Katz, foi encontrada em uma área de 
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baixa endemicidade. Contudo, o real significado do resultado “traço” permanece 

indefinido (BEZERRA et al., 2018).  

Apesar dos resultados satisfatórios obtidos, são requeridos mais estudos para 

a avaliação do desempenho do teste, principalmente em áreas de baixa endemicidade 

(LEGESSE; ERKO, 2008; LODH et al., 2013). Adicionalmente, resultados 

demonstraram que, embora o teste seja útil para a triagem de indivíduos, não é 

adequado para o acompanhamento de rotina após intervenções terapêuticas 

(NEUMAYR et al., 2018). 

Uma significativa melhora na interpretação dos resultados, por meio da 

liofilização da urina, foi obtida por Coelho e colaboradores (2016), enfatizando a 

possibilidade de introduzir esse método em programas de controle da 

esquistossomose da OMS. Visando melhorar ainda mais o desempenho do POC-

CCA, principalmente em áreas de baixa prevalência, uma nova metodologia de 

concentração da urina, rápida e simples, foi desenvolvida. A inovadora metodologia 

compreende um filtro para separar proteínas específicas e concentrar o ACC em uma 

pequena quantidade de amostra, podendo ser aplicada principalmente à indivíduos 

de difícil detecção, em áreas de baixa endemicidade (GRENFELL et al., 2018).  

O método imunológico mais utilizado para detecção da esquistossomose é o 

ELISA (HAMILTON et al., 1998; GOMES et al., 2014). Consiste em uma técnica que 

emprega antígenos e anticorpos conjugados com enzimas para detecção de 

anticorpos e antígenos, respectivamente (ENGVALL et al., 1971; VAN WEEMEN; 

SCHUURS, 1971). O método foi adaptado para a utilização em placas de 

microtitulação, permitindo a utilização de volumes reduzidos dos reagentes, maior 

estabilidade e maior economia (VOLLER et al., 1976). 

A técnica permite a detecção de várias classes de anticorpos baseada no 

reconhecimento por diferentes antígenos do parasito, expressos em qualquer uma de 

suas fases (GOMES et al., 2014), sendo altamente sensível e útil para inquéritos 

epidemiológicos da doença (TURNER et al., 2004; SORGHO et al., 2005; ALARCÓN 

DE NOYA et al., 2007; BOTELHO et al., 2009). Em uma comparação do desempenho 

de técnicas parasitológicas, moleculares e imunológicas para o diagnóstico 

laboratorial da esquistossomose, em áreas de baixa endemicidade, foi demonstrado 

que o ELISA foi o método que apresentou as maiores taxas de positividade, sendo 

superiores aos métodos parasitológicos (ESPÍRITO-SANTO et al., 2015).  
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A reatividade entre anticorpos presentes no soro de indivíduos infectados e 

antígenos extraídos de diferentes estágios do parasito tem sido efetivamente avaliada 

na técnica (SMITH et al., 2012; SARHAN et al., 2014; WEERAKOON et al., 2015). 

Dois antígenos derivados do epitélio intestinal do parasito e detectados no soro e na 

urina de pacientes e animais infectados por S. mansoni, o AAC (Antígeno Anódico 

Circulante) e o ACC, têm sido avaliados em protocolos sorológicos, uma vez que são 

descritos como potenciais alvos para detecção da infecção ativa e para a avaliação 

terapêutica (VAN LIESHOUT et al., 2000; STOTHARD, 2009; LAMBERTON et al., 

2014; WEERAKOON et al., 2015). O uso destes antígenos no diagnóstico propicia 

algumas vantagens como, elevada especificidade, correlação positiva com a carga 

parasitária e estimativa da intensidade da infecção (GOMES et al., 2014). Contudo, 

em áreas não endêmicas ou indivíduos com infecção leve, os antígenos mostraram 

baixa sensibilidade (WEERAKOON et al., 2015).  

A busca por um método de monitoramento e controle da esquistossomose com 

elevada confiabilidade, tem levado à investigação de potenciais antígenos 

(CAVALCANTI et al., 2013). Um dos maiores entraves no desenvolvimento de testes 

de diagnóstico com elevada sensibilidade e especificidade é a triagem de antígenos 

promissores, visto que alguns fatores podem influir na seleção de um candidato ao 

diagnóstico, tais como, a simplicidade de obtenção e produtividade, alta estabilidade 

em condições simples de estocagem, capacidade antigênica e possibilidade de uso 

em métodos sorológicos acessíveis e simples (DOENHOFF et al., 2004; RABELLO et 

al., 2008). 

Atualmente, os antígenos empregados em imunoensaios podem ser obtidos de 

distintas fases evolutivas do parasito (HINZ et al., 2017). Antígenos brutos obtidos por 

meio da ruptura de vermes, cercárias ou ovos, são muito utilizados. A preparação de 

Antígeno Solúvel de Verme Adulto (SWAP, do inglês: soluble adult worm antigen 

preparation) é apontada como a fonte mais fácil e abundante de material antigênico 

(DOENHOFF et al., 2004). Antígenos de Cercárias (SCA) apresentam menor 

aplicabilidade devido à sua baixa sensibilidade e especificidade (LUNDE; OTTESEN, 

1980). O homogeneizado de ovos (SEA), possui elevada proporção de frações 

antigênicas, embora apenas uma pequena parte desses antígenos seja liberada por 

ovos viáveis. Outra fonte de material antigênico, as proteínas de esquistossômulos, 

são consideradas mais sensíveis quando comparadas ao SEA (SMITH et al., 2012; 
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HINZ et al., 2017), apresentando potencial no diagnóstico de indivíduos de áreas 

endêmicas e considerável capacidade de diagnosticar indivíduos de áreas não 

endêmicas (GRENFELL et al., 2013a, 2013b; HINZ et al., 2017). 

Embora os antígenos brutos apresentem sensibilidade variando de moderada 

a alta em ensaios de ELISA, eles podem demonstrar baixa especificidade  (SORGHO 

et al., 2005; DAWSON et al., 2013; HINZ et al., 2017), em consequência de possíveis 

reações cruzadas com outros parasitos devido a frações antigênicas compartilhadas 

(GRENFELL et al., 2013b; HINZ et al., 2017). Antígenos individuais purificados que 

propiciem interações antígeno-anticorpo mais específicas, constituem uma alternativa 

(GRENFELL, 2012). Contudo, a aplicação dessas preparações antigênicas 

purificadas não demonstrou vantagens em relação aos antígenos brutos em termos 

de sensibilidade, apesar de algumas conduzirem à uma melhora na especificidade 

(JIN et al., 2010). Alternativamente, peptídeos sintéticos podem ser empregados e sua 

utilização no imunodiagnóstico já é bem estabelecida na literatura (OLIVEIRA et al., 

2003, 2008; ALARCÓN DE NOYA et al., 2007; SULBARÁN et al., 2010; CARVALHO 

et al., 2017). 

Além disso, como alternativa aos antígenos brutos, antígenos recombinantes 

têm sido empregados no imunodiagnóstico da esquistossomose. Essa estratégia tem 

sido amplamente utilizada com o intuito de aumentar a especificidade do ensaio e 

minimizar a ocorrência de reações cruzadas. Essa forma de manipulação não exige a 

utilização do parasito e permite a seleção do alvo antigênico antes da construção e 

expressão do antígeno (CAVALCANTI et al., 2013; GOMES et al., 2014). Ademais, o 

desenvolvimento de técnicas de engenharia genética permite a produção em larga 

escala, viabilizando o processo de desenvolvimento e comercialização do teste de 

diagnóstico.  

Salienta-se que, a tecnologia do DNA recombinante pode também ser 

empregada para a construção racional de proteínas multiepítopo que podem conduzir 

à um aumento na sensibilidade e especificidade do ensaio (JIN et al., 2010). Proteínas 

multiepítopo para o diagnóstico da esquistossomose em gados, caprinos e búfalos já 

foram descritas (JIN et al., 2010; LV et al., 2016; 2018), demonstrando que o antígeno 

multiepítopo tem a capacidade de aumentar a sensibilidade do diagnóstico, mantendo 

a especificidade original do antígeno de molécula única. Essa estratégia com grande 

potencial, ainda não havia sido aplicada no diagnóstico da esquistossomose humana. 
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 BIOINFORMÁTICA 

O progresso da biologia nos últimos tempos, especialmente na área molecular, 

aliado ao desenvolvimento de computadores de alta tecnologia, resultou no 

surgimento da bioinformática, uma das mais promissoras áreas de estudo. Esta 

inovadora área surge em decorrência dos investimentos em novas tecnologias na área 

molecular, as quais geram um grande volume de dados a serem analisados 

(GOLDING, 2003; XIONG, 2006). Define-se a bioinformática como sendo a união de 

áreas já conhecidas e imprescindíveis à biologia moderna, como matemática, 

estatística e ferramentas computacionais, com a biologia molecular para as mais 

distintas aplicações (GOLDING, 2003; XIONG, 2006). No que diz respeito à estudos 

genômicos, proteômicos, predição de novos genes, predição da função de proteínas 

e pesquisas de diferentes expressões de genes em tecidos sadios e doentes, a 

bioinformática apresenta uma ampla aplicabilidade (LYNN et al., 2003). 

O acúmulo de informações genômicas em bancos de dados de domínio público 

possibilitou o surgimento, no século 21, de uma estratégia multidisciplinar para 

identificação de candidatos ao diagnóstico, denominada Imunobioinformática 

(CARVALHO et al., 2017). Nas últimas décadas, houve uma evolução na área da 

imunobioinformática e os métodos para predição de epítopos (menor porção do 

antígeno capaz de ser reconhecida pelo sistema imune) têm sido empregados com 

sucesso em distintas áreas (SCHUBERT et al., 2016). 

A disponibilidade de um grande banco de dados, em conjunto com o 

desenvolvimento de algoritmos preditores que identificam potenciais regiões 

antigênicas e imunogênicas, vem propiciando a seleção racional de epítopos 

promissores (NOYA et al., 2003). Além disso, o progresso nas análises in silico 

capazes de predizer epítopos com afinidade para células B e T, vem permitindo a 

busca por epítopos com maior chance de induzir respostas imunológicas de proteção 

(BERGMANN-LEITNER et al., 2013).  

A vacinologia reversa, uma abordagem da bioinformática, permite a 

identificação de antígenos, por meio de análises computacionais, para o 

desenvolvimento de vacinas, reduzindo experimentos in vivo e, consequentemente, 

diminuindo o tempo gasto e o custo para a identificação (DOYTCHINOVA; FLOWER, 

2008; LOPES et al., 2017). As ferramentas de bioinformática têm propiciado também 
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o desenvolvimento contínuo de estudos racionais para seleção de peptídeos como 

candidatos ao diagnóstico, consistente à área da vacinologia (DE SOUZA et al., 2018). 

Nesse sentido, salienta-se que as ferramentas computacionais são grandes 

aliadas à pesquisa, propiciando um direcionamento para a identificação de epítopos 

capazes de serem reconhecidos pelo sistema imunológico, visando o 

desenvolvimento de estratégias eficazes que possam auxiliar no controle da 

esquistossomose. 
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2. JUSTIFICATIVA  

A esquistossomose permanece como uma das doenças parasitárias mais 

prevalentes em todo o mundo, com uma estimativa de 250 milhões de pessoas 

infectadas (HOTEZ et al., 2014) em 78 países, principalmente na Ásia, África e 

América Latina (GRYSEELS, 2012; WHO, 2018). No Brasil, o Estado de Minas Gerais 

é considerado como de grande importância epidemiológica para a infecção, visto que 

533 dos 853 municípios apresentam transmissão ativa da esquistossomose 

(DRUMMOND et al., 2010). Nesse âmbito, a ampla distribuição geográfica da doença 

no país por si só, mensura a relevância desse problema de saúde pública 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014), ressaltando a importância do presente trabalho para 

a região de Minas Gerais. 

Desde a implementação do Programa Nacional de Controle da 

Esquistossomose (PCNS) na década de 1970, foram constatadas melhorias 

significativas em relação à transmissão, prevalência e carga parasitária nas regiões 

endêmicas do Brasil, principalmente nos estados de Minas Gerais e Bahia (RABELLO 

et al., 2008; OLIVEIRA et al., 2018). Contudo, neste novo cenário epidemiológico, 

grande parte dos indivíduos infectados apresenta baixa carga parasitária, dificultando 

sua identificação pelos métodos parasitológicos comumente utilizados, inclusive o 

método recomendado pela OMS (GRENFELL et al., 2013a; OLIVEIRA et al., 2018).  

A falha na identificação correta de todos ou da maioria dos indivíduos com baixa 

carga parasitária pelo método parasitológico padrão, contribui para o progresso da 

infecção por S. mansoni (OLIVEIRA et al., 2018). Como consequência mais grave, a 

real prevalência pode ser significativamente subestimada (KATZ; PEIXOTO, 2000; 

ENK et al., 2008; SIQUEIRA et al., 2011; KITTUR et al., 2016; COLLEY et al., 2017).  

Nesse âmbito, o diagnóstico da infecção por S. mansoni torna-se um desafio 

que deve ser contornado para que os resultados almejados no processo de eliminação 

da doença sejam alcançados. Adicionalmente, o desenvolvimento de novos métodos 

laboratoriais de diagnóstico, mais sensíveis e específicos, para a detecção precoce 

de indivíduos com baixa carga parasitária, constitui uma estratégia importante para 

atender à essa necessidade, tanto em cenários clínicos quanto em saúde pública 

(ESPÍRITO-SANTO et al., 2015; CANDIDO et al., 2018). 

Dentre os métodos com potencial magnitude para complementar o diagnóstico 

da infecção por S. mansoni, encontra-se os imunodiagnósticos, destacando-se o 
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ELISA (ESPÍRITO-SANTO et al., 2014, 2015), que apresenta vantagens como, baixo 

custo, reprodutibilidade e possibilidade de automação (OLIVEIRA et al., 2003). 

Contudo, os testes sorológicos disponíveis atualmente, em geral, apresentam uma 

especificidade reduzida em razão da reatividade cruzada, fazendo com que a 

distinção entre a esquistossomose e infecções causadas por outros helmintos seja 

impraticável (SARHAN et al., 2014; XU et al., 2014; HINZ et al., 2017). Um fator que 

pode contribuir para essa baixa especificidade é a complexidade na seleção do 

antígeno apropriado (RABELLO et al., 2008). 

Nesse sentido, o presente trabalho foi desenvolvido mediante à necessidade 

da investigação de novos candidatos que possam propiciar um diagnóstico com 

elevada sensibilidade e especificidade. Essa investigação foi possível por meio da 

utilização de uma ferramenta multidisciplinar, a imunobioinformática, aliada aos 

avanços na biologia molecular e ao resultado de todo o sequenciamento do genoma 

de S. mansoni (BERRIMAN, M. et al., 2009; CARVALHO et al., 2017).  

Dois candidatos ao imunodiagnóstico esquistossomose foram propostos no 

presente trabalho, uma proteína multiepítopo e um peptídeo. Ambos os candidatos 

podem superar as limitações encontradas nos diagnósticos atualmente disponíveis, 

proporcionando um diagnóstico mais sensível e específico. Além disso, o fato da 

maioria dos kits de diagnóstico comerciais para detecção da infecção por S. mansoni, 

baseados no ensaio de ELISA, ser desenvolvida em outros países, respalda a busca 

por novos antígenos que possam ser utilizados como insumos de kits de diagnóstico 

genuinamente brasileiros. O presente trabalho torna-se inovador visto que a utilização 

de uma proteína multiepítopo para o imunodiagnóstico da esquistossomose humana 

ainda não foi descrita na literatura. 
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3. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GERAL 

Construir racionalmente uma proteína multiepítopo e um peptídeo para o 

imunodiagnóstico da esquistossomose mansoni e avaliar suas reatividades por meio 

do ensaio de ELISA in house. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Desenhar racionalmente uma proteína multiepítopo a partir de epítopos 

provenientes de proteínas de S. mansoni, já triados por análises de bioinformática; 

• Realizar análises estruturais da proteína por espectroscopia de fluorescência e 

dicroísmo circular, em diferentes condições; 

• Avaliar o reconhecimento da proteína multiepítopo por anticorpos presentes no 

soro de indivíduos infectados com S. mansoni, por meio de ensaios de ELISA 

preliminares; 

• Realizar a prova de conceito da utilização da proteína multiepítopo no diagnóstico 

da esquistossomose mansoni; 

• Realizar análises in sílico de proteínas de S. mansoni para buscar novos epítopos 

para o diagnóstico da esquistossomose; 

• Desenhar racionalmente um peptídeo constituído por epítopos promissores 

provenientes de proteínas de S. mansoni; 

• Realizar ensaios de ELISA preliminares para avaliar o reconhecimento do 

peptídeo sintético por anticorpos presentes no soro de indivíduos infectados com 

S. mansoni. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 Soros de indivíduos infectados pelo S. mansoni utilizados no trabalho 

Visto que o nosso grupo de pesquisa não possui uma soroteca de amostras 

positivas e negativas para esquistossomose, durante o trabalho foram utilizadas 3 

sorotecas diferentes, fruto de colaborações estabelecidas. Nos ensaios iniciais 

preliminares (Anexo I) foram utilizados os soros cedidos pela Profª. Dra. Débora Lopes 

de Oliveira do Laboratório de Biologia Molecular da Universidade Federal de São João 

Del Rei (soroteca I). As amostras foram coletadas na cidade de Divinópolis – Minas 

Gerais. 

Posteriormente alguns ensaios com a proteína rMESM e com o peptídeo 

sintético foram realizados utilizando as amostras positivas de indivíduos infectados 

por S. mansoni cedidas pela prefeitura do município de Pains – Minas Gerais, 

considerada uma área de baixa endemicidade (FERREIRA et al., 2017) (soroteca II). 

Os ensaios finais foram realizados com a soroteca devidamente caracterizada 

do Prof. Rodrigo Correa Oliveira em colaboração com o Prof. Dr. Olindo Assis Martins 

Filho e a Profª. Dra. Andréa Teixeira de Carvalho do Laboratório de Biomarcadores de 

Diagnóstico e Monitoração do Centro de Pesquisas René Rachou/FIOCRUZ- Minas 

(soroteca III). As amostras negativas foram selecionadas do banco de sangue do 

Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte - Minas Gerais. As amostras positivas 

foram coletadas de indivíduos residentes na Vila Caju, região do município de 

Jequitinhonha – Minas Gerais e Virgem das Graças na região de Ponto dos Volantes 

– Minas Gerais, consideradas áreas de alta endemicidade. 

 

 PROTEÍNA MULTIEPÍTOPO rMESM  

 Análises in silico da proteína rMESM 

Com a finalidade de inferir a fase da doença, aguda ou crônica, que a proteína 

rMESM terá maior probabilidade de ser reconhecida, foi realizada a predição da 

expressão das proteínas utilizadas para a triagem dos epítopos que a constituem, nas 

diferentes formas evolutivas do ciclo de vida do parasito. A análise de transcriptoma 

está disponível no banco de dados GeneDB (http://www.genedb.org/Homepage).  

http://www.genedb.org/Homepage
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Além disso, análises de algumas propriedades bioquímicas da proteína 

rMESM, como a massa molecular e o ponto isoelétrico teórico, relevantes para a 

realização de alguns experimentos, foram realizadas utilizando o software on-line 

ProtParam tool, disponibilizado pela plataforma ExPASy Tools - SIB Bioinformatics 

Resource Portal (http://www.expasy.org). O ProtParam consiste em uma ferramenta 

que possibilita a determinação de vários parâmetros físico-químicos para uma 

determinada sequência proteica (GASTEIGER et al., 2005).  

Adicionalmente, objetivando analisar a estrutura predita para a proteína 

rMESM, a qual exerce certa influência em ensaios imunológicos, foi utilizado o 

programa  Phyre2. Este software consiste em um conjunto de ferramentas disponíveis 

na internet, permitindo a predição e análise da estrutura, função e mutações de 

proteínas. O Phyre2 utiliza métodos avançados de determinação de homologias para 

construção de modelos 3D, predição de sítios de ligação e análise do efeito de 

variantes de aminoácidos para a sequência de proteína analisada (KELLEY et al., 

2015).  

 

 Desenho racional da sequência de DNA para a produção da proteína rMESM 

Os epítopos selecionados para compor a proteína rMESM foram triados por 

análises in silico (OLIVEIRA et al., 2016; LOPES et al., 2017), pelo grupo de pesquisa 

da Profa. Dra. Débora de Oliveira Lopes da Universidade Federal de São João Del 

Rei e as sequências foram cedidas para a construção da proteína multiepítopo. 

A proteína rMESM é constituída por quatro epítopos, os quais são provenientes 

das proteínas Sm050890, Sm141290, Sm041370, Sm168240 (OLIVEIRA et al., 2016; 

LOPES et al., 2017). A proteína Sm141290 é predita como uma inexina (OLIVEIRA et 

al., 2016). Inexinas são membros de uma família de proteínas de junção gap, que são 

canais intercelulares que permitem a troca de íons e outras pequenas moléculas 

sinalizadoras (PHELAN et al., 1998). Já as proteínas Sm050890 (OLIVEIRA et al., 

2016), Sm041370 e Sm168240 (LOPES et al., 2017) foram preditas como hipotéticas. 

As proteínas hipotéticas representam aproximadamente 40% do genoma do parasito 

e, consequentemente, o estudo de tais proteínas é relevante para aperfeiçoar o 

entendimento em relação à biologia do parasito e suas interações com o hospedeiro 

(FONSECA et al., 2012; LOPES et al., 2017).  

http://www.expasy.org/
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A escolha dos epítopos para compor a proteína rMESM fundamentou-se no fato 

destes epítopos já serem descritos como potenciais alvos vacinais patenteados 

(BR1020130113301), que se destacaram em análises in vitro e em ensaios vacinais 

in vivo (OLIVEIRA et al., 2016; LOPES et al., 2017). Além disso, foi verificado por meio 

de ensaios de ELISA que os epítopos provenientes das proteínas Sm041370, 

Sm168240 foram capazes de discriminar entre amostras positivas e negativas para a 

esquistossomose (LOPES et al., 2017). Nesse sentido, a proteína rMESM pode 

apresentar grande magnitude no diagnóstico da esquistossomose mansoni por ser 

constituída por epítopos promissores.  

A proteína rMESM foi desenhada como uma única cadeia polipeptídica 

multiepítopo, constituída por quatro epítopos provenientes de S. mansoni. A estratégia 

de desenho do gene que codifica para a proteína rMESM foi fundamentada na 

estratégia de construção da proteína recombinante multiepítopo para o diagnóstico da 

hepatite C (DIPTI et al., 2006). Além disso, outras tecnologias desenvolvidas para kits 

de diagnóstico que utilizam a mesma metodologia para Leishmaniose e 

Citomegalovírus que resultaram nos depósitos de patentes pelo nosso grupo, BR 

1020140313311 e BR1020150075430, respectivamente, fundamentaram a nossa 

pesquisa. 

A proteína rMESM foi codificada por uma sequência de DNA sintetizada pela 

empresa Epoch Biolabs (Fort Bend County, Texas, EUA) e alguns critérios 

importantes para o desenho do gene foram considerados, tais como, códons 

preferenciais para E.coli BL21(λDE3) e adição de seis resíduos de histidinas na 

porção C-terminal, para posterior purificação por cromatografia de afinidade utilizando 

resina de níquel agarose ácido nitrilotriacético (Ni-NTA). Os epítopos selecionados 

foram separados por um pequeno linker na forma de uma única cadeia polipeptídica 

multiepítopo. Além disso, com a finalidade de facilitar a expressão da proteína 

recombinante e, possivelmente aumentar a antigenicidade da molécula, as 

sequências dos epítopos foram repetidas três vezes cada. O gene sintético resultante 

foi clonado no vetor de expressão pET21a, originando o plasmídeo pET21a::rMESM. 
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 Transformação das células de E. coli com o plasmídeo pET::rMESM 

  Vetor de expressão bacteriano  

O promotor é o componente-chave de um sistema de expressão, pois ele 

controla a iniciação da transcrição de genes associados (KAUR et al., 2017). O 

sistema de expressão mais utilizado para E. coli é o pET, contendo o promotor T7 

(JIA; JEON, 2016), o qual foi utilizado neste estudo. 

 O plasmídeo utilizado para a clonagem e expressão da proteína rMESM foi o 

pET21a (Novagen, Windsor, Reino Unido), cujo mapa físico é apresentado na Figura 

4.  

 

Figura 4 - Representação esquemática do mapa físico do vetor pET21a. 

 

 FONTE: NOVAGEN, 2003 (TB036VM pET-21a-d(+) Vector Map). 
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 Linhagem bacteriana 

A linhagem de E. coli utilizada no presente trabalho foi a BL21 (λDE3), genótipo 

F- ompT gal dcm lon hsdSB (rB- mB-) λ(DE3) pLysS(cmR) e pLysE(cmR). Essa 

linhagem já é estabelecida para permitir a indução da expressão de genes em 

plasmídeos pelo indutor IPTG, sob o controle do promotor T7.  

 

 Preparo de células quimiocompetentes e transformação por choque térmico 

Inicialmente, realizou-se um pré-inóculo das células de E. coli BL21 (ʎDE3) 

pLysS e pLysE a serem transformadas. O pré-inóculo foi feito utilizando um clone 

isolado em 5mL de meio Luria Bertani (LB) estéril, sendo incubado a 37°C, sob 

agitação (180-200 rpm), durante 16 horas. Decorrido o tempo, uma alíquota de 1,25 

mL da cultura obtida foi inoculada em 25mL de meio LB estéril e incubada a 37°C, sob 

agitação (180-200 rpm), até atingir uma densidade ótica (DO) a 600nm de 0,2 - 0,3. 

As células foram coletadas por centrifugação (14.000rpm ou 35.000xg), por 10 

minutos, a 4°C. Após a centrifugação, a amostra foi levada para a capela de fluxo 

laminar em um recipiente contendo gelo. O sobrenadante foi descartado e ao pellet 

foi adicionado 1mL de cloreto de cálcio (CaCl2) 0,1M. A amostra foi homogeneizada 

suavemente e centrifugada novamente nas mesmas condições. Novamente, o 

sobrenadante foi descartado e o pellet foi ressuspendido em 100μL de CaCl2 0,1M 

contendo glicerol 15%, sendo a amostra homogeneizada. Alíquotas de 100μL foram 

transferidas para microtubos estéreis e mantidas a -80°C. 

Após o preparo das células quimiocompetentes, a transformação das células 

hospedeiras, E. coli BL21 (λDE3) pLysS e pLysE, foi realizada por meio da técnica de 

choque térmico. Para isso, primeiramente, foi utilizado CaCl2, o que possibilitou a 

inserção da sequência clonada no vetor de expressão, nas células de E. coli 

(SAMBROOK et al., 1989). Em um microtubo estéril de 1,5mL, foi adicionado 100μL 

de células quimiocompetentes e 5μL da construção plasmidial pET21a::rMESM. Logo 

após o sistema foi incubado no gelo durante 30 minutos. Decorrido o tempo, a mistura 

foi incubada a 42°C por 90 segundos, a fim de realizar um choque térmico nas células. 

Em seguida, foi incubado novamente no gelo, por 10 minutos, e então adicionado 1mL 

de meio LB líquido estéril e incubado em banho-maria a 37°C por 1 hora. Nesse 

período, a cada 10 minutos, a amostra era homegeneizada vagarosamente, por 
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inversão. Posteriormente, a amostra foi centrifugada (10.000 rpm ou 17.000xg) por 10 

minutos, a 4°C. Uma parte do sobrenadante foi descartada até que restasse no 

microtubo aproximadamente 200µL e, então, o pellet foi solubilizado ao sobrenadante, 

com auxílio da pipeta. Por fim, 50 e 150µL da cultura foram plaqueados utilizando 

pérolas de vidro estéreis, em placas de Petri contendo meio LB-ágar estéril acrescido 

de ampicilina (100μg/mL). As placas foram incubadas em uma estufa a 37°C, por 16 

a 18 horas. 

 

 Indução da expressão da proteína rMESM  

O procedimento foi realizado com a finalidade de verificar a capacidade das 

cepas de E. coli BL21 (ʎDE3) pLysS e pLysE em expressarem a proteína rMESM. 

Dois clones das células de E. coli (um clone de BL21 λDE3 pLysE e um de pLysS) 

contendo a construção plasmidial pET21a::rMESM, foram inoculados em 5 mL de 

meio LB líquido estéril acrescido de ampicilina (100μL/mL). As culturas dos pré-

inóculos cresceram por aproximadamente 16 horas à 37°C, sob agitação (180rpm - 

200rpm). Decorrido o tempo, 1,25mL do pré-inóculo foi inoculado em 25mL de meio 

LB líquido estéril contendo ampicilina na mesma concentração e incubado a 37°C, sob 

agitação (180 rpm - 200 rpm) até que a DO600 nm de 0,6 fosse atingida.  

Após atingir a DO, uma alíquota de 2mL foi coletada (tempo de indução = 0 

horas), controle negativo. Em seguida, adicionou-se o indutor, Isopropil β-D-1-

tiogalactopiranosideo (IPTG), na concentração final de 1mM e a incubação a 37°C foi 

retomada. Foram retiradas alíquotas de 1mL no tempo de 30 minutos (tempo de 

indução = 0,5 horas), 1 hora e 30 minutos (tempo de indução = 1,5 horas), 2 horas e 

30 minutos (tempo de indução = 2,5 horas) e 3 horas e 30 minutos (tempo de indução 

= 3,5 horas). Todas as alíquotas retiradas nos diferentes tempos foram centrifugadas 

(35.000xg/5minutos), os sobrenadantes foram descartados e os pellets 

ressuspendidos em 50μL de tampão de amostra contendo β-mercaptoetanol, para 

posterior análise por eletroforese em gel de poliacrilamida desnaturante (SDS-PAGE). 
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 Indução da expressão da proteína rMESM em biorreator 

A indução da expressão da proteína rMESM foi realizada em um biorreator 

Bioflex (Tecnal, Piracicaba/SP-Brasil) conectado a um computador, sendo o software 

Tec-Bio-Flex (Tecnal, Brasil) utilizado para aquisição dos dados e operação do 

biorreator. No dia anterior, um clone de células de E. coli BL21 (λDE3) pLysE, 

contendo a construção plasmidial pET21a::rMESM, foi inoculado em 10mL de meio 

LB estéril, acrescido de ampicilina (100μg/mL) e incubado por 16 horas, à 37°C, sob 

agitação (200rpm). Decorrido o tempo, o volume total do pré-inóculo foi inoculado em 

1.000mL de meio LB estéril acrescido de ampicilina (100μg/mL), na dorna do 

biorreator, até que a DO600 nm de 0,6 fosse atingida. As análises de densidade celular 

foram realizadas por amostragem manual. Ao atingir a DO600 nm de 0,6 uma alíquota 

de 2mL foi coletada (tempo de indução = 0 horas), controle negativo. Em seguida, 

adicionou-se a lactose como o indutor, na concentração final de 1mM. Foram 

coletadas alíquotas de 1 em 1 hora após a indução para realizar a leitura da DO, 

totalizando 12 horas. Todas as alíquotas retiradas nos diferentes tempos foram 

centrifugadas (35.000xg/5minutos). Os sobrenadantes foram descartados e os pellets 

ressuspendidos em 50μL de tampão de amostra contendo β-mercaptoetanol, para 

posterior análise por eletroforese em gel SDS-PAGE.  

 

 Análise da expressão da proteína rMESM por eletroforese em gel SDS-PAGE 

e Western Blotting 

A análise das induções da expressão da proteína rMESM foi realizada em 

eletroforese em gel SDS-PAGE a 12%, de acordo com a metodologia de Harlow & 

Lane (1988). 

As amostras a serem analisadas foram incubadas a 100°C durante 5 minutos 

e centrifugadas (17.000xg/5minutos). Posteriormente, 20μL de cada amostra foram 

aplicados nas canaletas do gel e em uma das canaletas foi aplicado 10μL do marcador 

de massa molecular (PierceTM Unstained Protein MW Marker 26610, Thermo Fisher 

Scientific, Waltham, Massachusetts, EUA). Logo após à aplicação das amostras, o gel 

foi submetido à eletroforese em tampão de corrida Tris-glicina com SDS, no pH 8.7, a 

60 volts (V) até a entrada no gel separador. Posteriormente, a voltagem foi alterada 

para 80V até o final da corrida eletroforética. Ao final da corrida, os géis foram corados 
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para a visualização das bandas proteicas ou transferidos para membranas de fluoreto 

de polivinilideno (PVDF), para o procedimento de Western Blotting. 

Para visualização das proteínas, um dos géis foi imerso em solução corante 

(Coomassie brilliante blue R-250) e incubado por 16 horas, sob agitação. Decorrido o 

tempo, procedeu-se à descoloração do gel com solução de metanol e ácido acético. 

Os perfis proteicos foram analisados em transiluminador de luz branca e escaneados 

para documentação. 

O outro gel foi incubado em solução de transferência e utilizado para 

eletrotransferência das proteínas para a membrana de fluoreto de polivinilideno 

(PVDF). O sistema foi formado por um conjunto de quatro papéis de filtro, sob os quais 

foram colocados a membrana, o gel de poliacrilamida e outro conjunto de quatro 

papéis de filtro. Todo o sistema foi previamente embebido em tampão de transferência 

e todas as bolhas removidas com auxílio de um rolo acrílico. Estes conjuntos foram 

montados e posteriormente submetidos à uma corrente elétrica de 300mA, durante 

quatro horas, sendo a cuba permanecida em banho de gelo. 

Após a transferência, a membrana foi bloqueada com solução de leite em pó 

desnatado (10%) em PBST 1X (Tampão fosfato-salino contendo 0,05% de Tween 20), 

durante 1 hora à temperatura ambiente, sob agitação. Em seguida, a membrana foi 

lavada 3 vezes com PBST 1X e incubada com o anticorpo monoclonal anti-polyHis, 

conjugado com fosfatase alcalina (proporção 1:1000 em PBST), sob leve agitação, 

durante 6 horas à temperatura ambiente. Após a incubação, a membrana foi lavada 3 

vezes por 5 minutos com PBST 1X. Em seguida, adicionou-se à membrana a solução 

reveladora de Western Blotting, 5-bromo-4-cloro-3-indolil fosfato/nitro-azul tetrazólio 

(NBT/BCIP) até o aparecimento das bandas. Por fim, a membrana foi lavada com 

água destilada e, posteriormente, seca à temperatura ambiente e fotografada. 

 

 Purificação da proteína rMESM  

O processo de purificação da proteína rMESM foi realizado após o 

procedimento de expressão da mesma, descrito no item 4.2.5. As amostras 

resultantes de 2,5 horas de indução foram centrifugadas (14.000 rpm ou 35.000xg), 

por 10 minutos à 4ºC. Após a centrifugação, o sobrenadante foi descartado e o pellet 

ressuspendido em 1mL de tampão de lise, contendo 8M de ureia e incubado de 16-
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18 horas à 4°C. Decorrido o tempo, a amostra foi sonicada (6 pulsos de 5 segundos 

a 40mA, com intervalos de 10 segundos entre cada pulso). 

Para o processo de purificação, primeiramente, 500μL da resina de Ni-NTA 

(HIS-Select ® Nickel Affinity Gel P6611, Sigma Aldrich), contida em um microtubo de 

2mL, foi preparada por meio da lavagem com 1mL de água deionizada. O microtubo 

foi centrifugado (3000rpm ou 1.600xg por 3 minutos), o sobrenadante foi descartado 

e à resina foi adicionado 1mL de água deionizada, sendo esse processo foi realizado 

5 vezes. Posteriormente, a resina foi equilibrada pela adição de 1mL de tampão de 

lise (NaH2PO4 50 mM; NaCl 300 mM; Imidazol 10 mM; Ureia 8M), uma vez que a 

amostra estava solubilizada neste tampão. O microtubo foi centrifugado novamente 

(3000 rpm ou 1.600xg por 3 minutos), o sobrenadante foi descartado e à resina foi 

adicionado 1mL de tampão de lise, sendo esse procedimento foi repetido 5 vezes. A 

amostra já sonicada foi, primeiramente, centrifugada (10.000 rpm ou 17.000xg por 15 

minutos), antes de ser transferida para a resina. Após a centrifugação, apenas o 

sobrenadante foi transferido para o microtubo contendo a resina. A amostra foi, então, 

colocada em um agitador pendular (equipamento próprio), durante 1 hora a 4°C. 

Decorrido o tempo, foi realizada uma nova centrifugação (3000 rpm ou 1.600xg por 3 

minutos) e o sobrenadante foi coletado (denominado flow-through). A resina foi lavada 

com 1mL de tampão de lavagem (NaH2PO4 50 mM; NaCl 300 mM; Imidazol 20 mM; 

Ureia 8M), o microtubo foi centrifugado (3000 rpm ou 1.600xg por 3 minutos) e o 

sobrenadante foi coletado. O procedimento de lavagem foi repetido por cinco vezes. 

Por fim, para eluição da proteína de interesse, foram adicionados 500μL de tampão 

de eluição (NaH2PO4 50 mM; NaCl 300 mM; Imidazol 50 mM, 100 mM, 200 mM e 500 

mM; Ureia 8M). Para determinar a concentração de imidazol capaz de desligar a 

proteína de interesse da resina, as concentrações de 50, 100, 200 e 500mM foram 

testadas. Para todas as concentrações, o microtubo foi centrifugado (3000 rpm ou 

1.600xg por 3 minutos) e o sobrenadante coletado. Todas as alíquotas coletadas 

foram estocadas à 4°C, para posterior análise em gel SDS-PAGE. Um procedimento 

de purificação por cromatografia de afinidade utilizando resina de níquel, é ilustrado 

na Figura 5. 
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 Otimização da purificação 

Com a finalidade de otimizar o resultado da purificação, duas modificações no 

protocolo foram realizadas. A primeira modificação foi a redução da concentração de 

ureia dos tampões para 4M, visto que todos os tampões utilizados no procedimento 

contêm uma elevada concentração de ureia (8M) e que a presença desta pode ser 

prejudicial para a realização de experimentos posteriores. A outra modificação 

realizada foi em relação ao pH dos tampões. Sabendo que o pI da proteína rMESM é 

9,3 e que o pH dos tampões é 8, foi feita uma purificação seguindo o mesmo protocolo 

descrito anteriormente, porém utilizando os tampões com o pH menor (pH 7). Isso foi 

realizado com a finalidade de aumentar a distância entre os valores do pI da proteína 

e do pH dos tampões. Além disso, as etapas de lavagem foram realizadas com tampão 

sem imidazol. 

 

Figura 5 - Esquema de purificação por cromatografia de afinidade utilizando coluna de             

Ni-NTA. 

 

Fonte: Adaptado de Feliciano (2009). 
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 Análise estrutural qualitativa da proteína rMESM por fluorescência estática 

Após a purificação da proteína rMESM, em colaboração com o Laboratório de 

Biofísica da Universidade de Brasília, foram realizadas análises de fluorescência 

estática com a finalidade de investigar possíveis modificações estruturais na proteína. 

As análises foram monitoradas utilizando o espectrofluorímetro JASCO FP-6500 

(Jasco Analytical Instruments, Japão), acoplado a um sistema Peltier JASCO ETC-

273T (Jasco Analytical Instruments, Japão) com circulação de água. Os parâmetros 

para a leitura foram ajustados para excitação a 295nm com os “slits” de excitação e 

emissão ajustados para 5nm cada um. Os dados foram considerados a partir da média 

de três medidas de fluorescência obtidas e processadas pelo programa Spectra 

Manager. A velocidade de coleta dos dados foi de 200nm.min-1. O registro e o 

tratamento dos espectros foram feitos utilizando o programa Spectra Manager 

(JASCO) e OriginPro 8.0. 

 

 Análise estrutural por fluorescência da proteína rMESM em diferentes pHs  

Posterior à avaliação do perfil estrutural da proteína rMESM, realizou-se a 

análise estrutural por fluorescência em diferentes pHs, do 3,5 ao 9,5, com o propósito 

de observar as alterações conformacionais da proteína em variação do pH do meio. 

A amostra, na concentração de 80µg/mL, foi preparada em tampão acetato de sódio 

40mM para os pHs 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0 e 6,5 e Tris-HCl 25mM para os pHs 7,0; 

7,5; 8,0; 8,5; 9,0 e 9,5. Vale ressaltar que o equipamento foi configurado no modo alto 

de sensibilidade para uma melhor resolução dos espectros. 

 

 Análise estrutural qualitativa da proteína rMESM por dicroísmo circular  

Análises estrurais da proteína rMESM também foram realizadas por dicroísmo 

circular, em colaboração com o Laboratório de Biofísica da Universidade de Brasília, 

com o objetivo de verificar o conteúdo de estruturas secundárias da proteína. As 

análises foram realizadas, em diferentes temperaturas, no espectropolarímetro Jasco 

816, com entrada para nitrogênio gasoso e acoplado a um sistema Peltier para 

controle da temperatura. 
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Os parâmetros foram ajustados para comprimento de onda de excitação a 

295nm e os “slits” de excitação e emissão a 5nm. Os dados foram coletados a partir 

da média de três leituras do sinal em intervalos, de 0,5 segundos para 30 segundos e 

processadas pelo programa Spectra Manager. A velocidade de coleta dos dados foi 

de 100nm.min-1. Os programas utilizados para o registro e tratamento dos dados foram 

o Spectra Manager (JASCO) e o OriginPro 8.0. 

A concentração da amostra estudada foi padronizada para 0,064 mg.mL-1, uma 

vez que leituras de amostras muito concentradas ocasionam um aumento proibitivo 

da voltagem. A voltagem deve ser menor que 700V, para não danificar as lentes do 

equipamento. Os espectros “distantes do UV” foram registrados utilizando cubetas de 

quartzo com caminho óptico de 0,5cm em tampão Tris-HCl 2mM pH 9,5 à 4°C, 25°C 

e a 37°C. Os dados registrados pelo programa Spectra Manager foram convertidos de 

miligraus para elipticidade residual molar com base na massa molecular por resíduo 

de 115Da (FASMAN, 1973), usando a seguinte equação:  

 

𝛳𝑀𝑟𝑚(𝑔𝑟𝑎𝑢 .  𝑐𝑚2 .  𝑑𝑚𝑜𝑙−1) =  
115 .  𝛼

10 . 𝐶 .  ℓ
 

 

Onde, ϴ é a elipticidade residual molar, C é a concentração da amostra e ℓ o 

comprimento da cubeta utilizada (em cm). Os dados foram corrigidos para a 

contribuição da linha de base do tampão e considerados para estimar o conteúdo de 

estrutura secundária, utilizando o programa CD Spectra Deconvolution (CDNN) 

(BÖHM et al., 1992). 

 

 Prova de conceito da utilização da proteína rMESM no diagnóstico da 

esquistossomose mansoni  

Buscando aperfeiçoar os resultados preliminares (Anexo I), foi estabelecida 

uma colaboração com o grupo de pesquisa do Prof. Dr. Olindo Assis Martins Filho e 

da Profª. Dra. Andréa Teixeira de Carvalho do Laboratório de Biomarcadores de 

Diagnóstico e Monitoração do Centro de Pesquisas René Rachou/FIOCRUZ- Minas. 

Essa colaboração permitiu realizar a prova de conceito da utilização da proteína 

rMESM no diagnóstico da esquistossomose mansoni. 
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O ensaio de ELISA foi realizado com a finalidade de definir a melhor diluição 

das amostras que permitisse a segregação entre a reatividade do grupo de oito 

indivíduos não infectados (NI) (n=8) e indivíduos infectados com S. mansoni (INF) 

(n=20), para isso, foram testadas três diluições dos soros (soroteca III), 1:100, 1:200 

e 1:400. Posteriormente, o desempenho do ensaio foi avaliado por meio da construção 

da Receiver Operating Characteristic Curve (Curva ROC). O ensaio foi realizado 

seguindo o protocolo já estabelecido pelo grupo de pesquisa do Laboratório de 

Biomarcadores de Diagnóstico e Monitoração. 

No ensaio, foram utilizadas amostras de sangue periférico de indivíduos 

residentes em área endêmica para a esquistossomose mansoni. As amostras foram 

cedidas pelo Professor Rodrigo Correa Oliveira cujo projeto foi aprovado pelo Comitê 

de ética (Anexo II). Os soros dos indivíduos NI foram selecionados do banco de 

sangue do Hospital Felício Rocho em Belo Horizonte, Minas Gerais (MG) - Brasil, com 

idade variando de 18 anos a 65 anos e foram negativos para as doenças testadas em 

banco de sangue no Brasil. Os soros dos indivíduos INF, de idade variando de 12 

anos e 83 anos, foram coletados em áreas endêmicas para a esquistossomose, 

Distrito de Caju, no Vale do Jequitinhonha, MG - Brasil e comunidade de Virgem das 

Graças (VDG), no município de Ponto dos Volantes, Minas Gerais. A carga parasitária 

das amostras foi determinada por 3 lâminas do Kato-Katz de 3 amostras. As 

informações de cada indivíduo estão apresentadas na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Amostras positivas da soroteca III utilizadas nos ensaios de ELISA.  

Nome Idade Casa ID Sexo Ovos Área 

JGPC 15 102 226 F 36 VDG 

MAFS 25 104 333 F 36 Caju 

NSM 64 20 69 F 64 Caju 

MGF 44 60 192 F 40 Caju 

RPC 14 112 227 F 24 VDG 

DVL 24 4 9 M 4 VDG 

CACL 42 150 351 M 12 VDG 

DMS 26 20 72 F 8 Caju 

GGLS 17 85 160 F 4 VDG 

JNM 40 83 151 M 16 VDG 

SMJ 83 8 24 F 132 Caju 

MJGA 16 199 500 F 1436 VDG 

ISM 12 83 155 F 248 VDG 

TGS 47 199 497 F 1428 VDG 

CLS 15 151 360 M 116 VDG 

MAMD 25 75 141 F 112 VDG 

MCSM 35 83 152 F 764 VDG 

MBS 15 53 162 F 180 Caju  

JMS 33 169 557 M 184 Caju 

VPM 45 166 540 M 108 Caju 

                          F: Femino; M: Masculino; VDG: Virgem das Graças 

 

 

O ELISA foi realizado na microplaca Nunc (alta ligação), a qual foi sensibilizada 

com 17,5ng/poço da proteína rMESM em 100μL de tampão de adsorção carbonato 

bicarbonato pH 9,6, a 4°C, 16 a 18 horas. Posteriormente, a placa foi lavada cinco 

vezes, bloqueada com 200μL de albumina 3% à 37°C por 1 hora e incubada com 

100μL/poço dos soros, diluídos na proporção de 1:100, 1:200 e 1:400 em solução 

bloqueio, à 37°C por 2 horas. Decorrido o tempo, a placa foi lavada seis vezes e 

incubada com 100μL/poço do anticorpo anti-IgG humano conjugado com peroxidase, 

diluído na proporção de 1:1.000 em solução bloqueio à 37°C, por 1 hora. 
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Posteriormente, a placa foi lavada cinco vezes, sendo a revelação foi feita com 

100μL/poço de TMB, por 30 minutos e parada com 50μL/poço de ácido sulfúrico 2M. 

A leitura foi realizada a 450nm. Após a realização do ensaio de ELISA in house, 

ferramentas estatísticas foram utilizadas para a avaliação do desempenho do teste.  

 

 Seleção da diluição do soro, por meio da amplitude de segregação entre os 

grupos NI e INF 

Para a avaliação do desempenho do ELISA in house utilizando a proteína 

rMESM, foi necessário, a princípio, estabelecer a melhor diluição dos soros e o melhor 

ponto de corte que permitisse a segregação entre os grupos NI e INF.  

Primeiramente, foi realizada uma curva de titulação dos soros dos indivíduos 

NI e INF (soroteca III), com a finalidade de analisar a amplitude de segregação dos 

grupos. Foram testadas três diluições, 1:100, 1:200 e 1:400 e a partir dos resultados, 

a reatividade mediana de cada grupo, nas três diluições, foi determinada. 

Posteriormente, foi calculada a diferença (delta) entre a reatividade mediana dos dois 

grupos, para cada diluição. 

Uma segunda análise para verificar a amplitude de segregação dos grupos e, 

portanto, auxiliar na seleção da melhor diluição dos soros, foi realizada por meio da 

reatividade mediana e intervalos interquartis por grupo (NI e INF), nas três diluições. 

 

 Definição do ponto de corte utilizando a Receiver Operating Characteristic 

Curve (Curva ROC) 

Visto que não foi possível definir a melhor diluição dos soros com base nas 

análises anteriores, foi construída a Curva ROC para definir a melhor diluição 

consenso e selecionar o melhor ponto de corte para segregação da reatividade entre 

os grupos NI e INF. As curvas para as três diluições, foram obtidas utilizando-se o 

programa MedCalc Statistical. 

A curva ROC consiste na representação gráfica da sensibilidade e do 

complemento da especificidade, nos eixos vertical e horizontal, respectivamente, para 

diferentes pontos de corte do ensaio analisado (GREINER et al., 2000). Cada ponto 
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no gráfico representa os valores dos referidos índices, em distintos pontos de corte, 

estabelecendo dessa forma, a área sob a curva (ASC).  

Como exemplo, curvas ROC ilustrativas, representando duas estratégias 

diagnósticas são mostradas na Figura 6. Avaliando as curvas ROC é possível inferir 

que a estratégia 1 (linha verde) demonstra melhor desempenho quando comparada à 

estratégia 2 (linha azul), visto que a ASC da primeira (ASC=0,85) é maior que a ASC 

da segunda (ASC=0,76). Portanto, conclui-se que a estratégia 1 apresenta melhor 

desempenho, ou seja, melhor capacidade de segregar duas populações diferentes 

(doentes e não-doentes). As setas representam de maneira esquemática o sentido 

que a sensibilidade e a especificidade aumentam. Cada ponto do gráfico corresponde 

aos índices sensibilidade e especificidade (100-especificidade) de um ponto de corte 

estabelecido. Dessa forma, um ponto de corte mais próximo do canto superior 

esquerdo, ou seja, da intercessão sensibilidade/(100-especificidade) configuraria um 

teste de diagnóstico ideal (ZWEIG; CAMPBELL, 1993, GARCIA, 2009). 

 

Figura 6 - Curvas ROC ilustrativas. Curvas ROC ilustrativas foram construídas para a 

estratégia 1 (linha verde) e estratégia 2 (linha azul). A área sob a curva (ASC) definida pelos 

pontos do gráfico que representam os valores de sensibilidade e (100 – especificidade) é 

demonstrada para cada estratégia, sendo de 0,85 para a estratégia 1 e 0,76 para a estratégia 

2. 

 

FONTE: Garcia (2009) 
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 Confirmação do ponto de corte pelo Two-Graph-ROC (TG-ROC) 

Com a finalidade de confirmar o ponto de corte sugerido pela curva ROC da 

melhor diluição selecionada (1:400), um Two-Graph-ROC (TG-ROC) foi construído. O 

TG-ROC é construído a partir de dois gráficos em eixos opostos, sendo um 

representativo da sensibilidade e o outro da especificidade, que variam ao longo do 

eixo x do gráfico. Diferentemente da curva ROC, ele permite a visualização de uma 

ampla faixa de valores de ponto de corte e seus respectivos valores de sensibilidade 

e especificidade (GREINER, 1995). 

 

 Avaliação da proteína rMESM para o prognóstico da esquistossomose 

mansoni  

Após a verificação do bom desempenho da proteína rMESM no diagnóstico da 

esquistossomose mansoni, foi realizada a análise de dispersão das amostras 

individuais, comparando dois grupos positivos: (i) indivíduos infectados com S. 

mansoni apresentando menos de 100opg e (ii) indivíduos infectados com S. mansoni 

apresentando mais de 100opg, com o propósito de avaliar se a proteína multiepítopo 

poderia ser utilizada como biomarcador de prognóstico da doença. 

 

  PEPTÍDEO SINTÉTICO Smp1 

O foco do Laboratório de Biotecnologia de Microrganismos é a produção das próprias 

proteínas recombinantes como insumos para futuros kits de diagnóstico. Portanto, a 

expressão heteróloga utilizando a E. coli é a primeira estratégia adotada pelo grupo. 

Nesse sentido, o segundo candidato ao diagnóstico da esquistossomose mansoni, 

proposto no presente trabalho (Smp1), foi inicialmente desenhado como uma proteína 

recombinante multiepítopo, constituída por epítopos de proteínas reconhecidamente 

promissoras para o diagnóstico. No entanto, a expressão da proteína não foi            

bem-sucedida. Logo, a síntese química de um peptídeo contendo dois epítopos que 

constituíam a proteína multiepítopo, foi utilizada como estratégia para contornar o 

problema. 

O peptídeo Smp1 foi desenhado racionalmente, sendo constituído por dois 

epítopos provenientes de duas proteínas reconhecidamente promissoras para o 
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diagnóstico de S. mansoni, Smp_150390.1 e Sm200 (Smp_017730, número de 

acesso). O epítopo proveniente da proteína Smp_150390.1 foi triado por análises in 

silico por Carvalho e colaboradores (2017) e demonstrou ser um candidato promissor 

ao diagnóstico da esquistossomose mansoni. Ensaios de ELISA utilizando o epítopo 

revelaram uma especificidade de 100% e sensibilidade de 96,15%, além de sugerirem 

a sua utilização para o controle de cura após o tratamento, corroborando seu potencial 

no diagnóstico (CARVALHO et al., 2017). 

O segundo alvo para a triagem do outro epítopo para construção racional do 

peptídeo Smp1, foi a glicoproteína de massa molecular de 200kDa (Sm200), ancorada 

à membrana de vermes adultos de S. mansoni por meio de uma ligação de 

glicosilfosfatidilinositol (GPI) (SAUMA; STRAND, 1990). A glicoproteína é conhecida 

por estar exposta na superfície do verme adulto após o tratamento com praziquantel 

e foi associada à sua eficácia, visto que em camundongos com depleção de células 

B, os anticorpos contra a glicoproteína podem reconstituir a eficácia do tratamento 

com o medicamento, para níveis normais (SAUMA; STRAND, 1990; CARVALHO et 

al., 2014). A parte C-terminal da glicoproteína, estudada por Carvalho e colaboradores 

(2014) demonstrou potencial no diagnóstico da esquistossomose, uma vez que 

ensaios de ELISA revelaram elevada especificidade e não mostraram reatividade 

cruzada com soros de outras espécies relacionadas. Nesse âmbito, a porção C-

terminal da Sm200 foi utilizada para a triagem, por meio de análises in silico, do 

segundo epítopo que constitue o peptídeo Smp1. 

 

  Análises in silico do epítopo proveniente da proteína Smp_150390.1 

 Predição de antigenicidade 

Mesmo o epítopo proveniente da proteína Smp_150390.1, já identificado, 

sendo comprovadamente apontado como promissor alvo (CARVALHO et al., 2017), 

foi realizada a predição de sua antigenicidade com o intuito de corroborar o seu 

potencial para o diagnóstico. Para esta finalidade, a predição foi realizada utilizando o 

programa VaxiJen v.20 (http://ddg-pharmfac.net/vaxijen/VaxiJen/VaxiJen.html) 

(DOYTCHINOVA, FLOWER, 2008). O resultado indica a probabilidade do epítopo ser 

antigênico ou não antigênico, com base em um valor de corte predefinido. 

 

http://ddg-pharmfac.net/vaxijen/VaxiJen/VaxiJen.html
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 Análise do percentual de similaridade entre o epítopo e outras 

sequências depositadas no NCBI 

 Com a finalidade de impedir a ocorrência de possíveis reações cruzadas e 

falsos-negativos em kits de diagnóstico, foi verificado, por meio do programa NCBI 

Blast+ (http://www.ebi.ac.uk/Tools/sss/ncbiblast/) (CAMACHO et al., 2009), se o 

epítopo proveniente da proteína Smp_150390.1 apresentava similaridade com 

proteínas de outras espécies filogeneticamente relacionados ou não.  

 

 Predição da expressão da proteína nas diferentes fases de vida do 

parasito 

 Por fim, foi analisada a predição da expressão da proteína Smp_150390.1 nas 

diferentes formas evolutivas de vida do parasito: cercária, esquistossômulo e verme 

adulto. O transcriptoma está disponível no banco de dados GeneDB 

(http://www.genedb.org/Homepage). 

 

 Análises in silico da proteína Sm200 

 Predição de epítopos lineares com afinidade pelos receptores de antígenos 

de células B 

A sequência proteica da Sm200 foi analisada com auxílio de ferramentas de 

bioinformática, para a predição e seleção de epítopos promissores no reconhecimento 

de células do sistema imune. Para isto, somente a sequência proteica do aminoácido 

1069 até o aminoácido 1520 foi submetida às análises in silico, visto que essa porção 

C-terminal da proteína Sm200 foi comprovadamente reconhecida por anticorpos 

presentes no soro de indivíduos com esquistossomose (CARVALHO et al., 2014).  

Primeiramente, a região interna correspondente à porção do aminoácido 1069 

ao aminoácido 1520, foi analisada pelo programa BCpred 

(http://ailab.ist.psu.edu/bcpred/) (CHEN et al., 2007), para a predição de epítopos 

lineares com afinidade pelo receptor de antígeno de célula B (BCR, do inglês: B cell 

antigen receptor). Para esta triagem, foi ajustado o parâmetro de busca para epítopos 

http://www.genedb.org/Homepage
http://ailab.ist.psu.edu/bcpred/
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contendo 16 aminoácidos e, todos acima do threshold estabelecido pelo programa 

foram considerados. 

 

 Predição de antigenicidade 

Após a predição e seleção dos epítopos que eram reconhecidos pelo BCR, foi 

realizada a predição de antigenicidade dos mesmos, conforme descrito no item 

4.3.1.1. 

 

 Análise do percentual de similaridade entre o epítopo e outras sequências 

depositadas no NCBI 

 A análise de homologia do epítopo predito com maior antegenicidade pelo 

programa VaxiJen, foi realizada conforme descrito no item 4.3.1.2. 

 

 Predição da expressão da proteína nas diferentes fases de vida do parasito 

 Após a seleção final do melhor epítopo, foi analisada a predição da expressão 

da proteína Sm200 nas diferentes fases de vida do parasito, conforme descrito no item 

4.3.1.3. 

 

 Desenho racional do peptídeo sintético Smp1 

Na construção do peptídeo sintético Smp1, o epítopo proveniente da proteína 

Smp_150390.1 e o melhor epítopo selecionado pelas análises in silico da parte C-

terminal da proteína Sm200, foram separados por um linker. O peptídeo foi sintetizado 

quimicamente pela empresa GenOne Biotechnologies (Bangu, Rio de Janeiro – 

Brasil). 

Posteriormente, foi ressuspendido em água Milli-Q na concentração de 

1mg/mL, aliquotado e armazenado em freezer -20°C. 
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 Ensaios de ELISA in house utilizando o peptídeo Smp1 

 Otimização da quantidade do peptídeo Smp1  

 Com a finalidade de avaliar o reconhecimento do peptídeo Smp1 por anticorpos 

presentes no soro de indivíduos infectados com S. mansoni e otimizar a quantidade 

do peptídeo a ser utilizada para a sensibilização, foi realizado um ensaio de ELISA in 

house. O ensaio foi realizado com quatro amostras positivas e um controle negativo. 

Todos os ensaios de ELISA in house com o peptídeo Smp1 foram realizados utilizando 

as amostras da soroteca II e seguindo o protocolo do laboratório já estabelecido para 

outros peptídeos, que mostraram resultados satisfatórios. 

Os soros dos indivíduos infectados pelo S. mansoni de idade variando de 8 a 

48 anos de idade e que apresentaram carga parasitária variando de 01 a 05opg, foram 

coletados na cidade de Pains, MG – Brasil e a carga parasitária foi determinada por 2 

lâminas do Kato-Katz de uma amostra. As informações de cada indivíduo estão 

apresentadas na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Amostras positivas da soroteca II utilizadas nos ensaios de ELISA.  

          

Nome Idade ID Sexo Ovos 

ASC 44 01 F 02 

GMJ 40 02 M 01 

IST 14 03 F 02 

IST 15 04 F 05 

JTM 18 05 M 01 

JMR 17 06 M 03 

JRC 48 07 M 01 

JFS 32 08 F 01 

KMO 15 09 F 01 

LCC 18 10 F 01 

LEC 20 11 M 01 

LFS 08 12 M 03 

MAS 31 13 M 01 

MRS 46 14 M 02 

RS 31 15 F 03 

                                   F: Femino; M: Masculino 

 

O ensaio de ELISA foi realizado na microplaca Greiner, a qual foi sensibilizada 

com 17,5; 52,5; 157,5 e 472,5ng/poço do peptídeo em 100μL de tampão de adsorção 

carbonato/bicarbonato pH 9,6, a 4°C, 16 a 18 horas e bloqueada com 300μL de leite 

em pó desnatado 5% a 37°C por 1 hora. Posteriormente, a placa foi lavada e incubada 

com 100μL/poço dos soros positivos diluídos na proporção de 1:100 em solução 

bloqueio e o controle negativo comercial na proporção de 1:40 em solução diluente a 

37°C por 2 horas. Decorrido o tempo, 100μL/poço do anticorpo anti-IgG humano 

conjugado com peroxidase, diluído na proporção de 1:5.000 em PBST foram 

incubados a 37°C por 1 hora. A revelação foi feita com 100μL/poço de TMB, por 30 

minutos e parada com 100μL de ácido sulfúrico 0,2M. A leitura foi realizada a 450nm. 

Os resultados das triplicatas foram analisados e os desvios padrões das leituras 

calculados. 
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 Ensaio de ELISA in house com maior número de amostras 

Após definir a quantidade do peptídeo a ser utilizada, um ensaio de ELISA in 

house foi realizado visando avaliar o reconhecimento do Smp1 por anticorpos 

presentes nas amostras, utilizando maior número de soros positivos para S. mansoni. 

Foram utilizadas 15 amostras positivas e um controle negativo. O ensaio foi realizado 

conforme descrito no item 4.3.4.1, utilizando a quantidade de 52,5ng do peptídeo. 

 

 Ensaio de ELISA in house utilizando placa de alta ligação 

Confirmado o reconhecimento do peptídeo Smp1 por anticorpos presentes nas 

amostras positivas para esquistossomose, uma placa com capacidade de ligação 

diferente da placa utilizada anteriormente, foi avaliada. O ensaio foi realizado 

utilizando 15 amostras positivas e um controle negativo comercial, na placa NUNC de 

alta ligação (MaxiSorp) conforme descrito no item 4.3.4.1. 

  

 Ensaio de ELISA nas condições da empresa 

Visto que o peptídeo Smp1 foi capaz de discriminar entre amostras positivas e 

negativa para S. mansoni no ensaio de ELISA in house, foi realizado um ELISA nas 

condições estabelecidas pela empresa Quibasa Química Básica Ltda (BIOCLIN), uma 

vez que o peptídeo apresenta potencial de licenciamento de tecnologia. O ELISA foi 

realizado utilizando 15 amostras positivas e um controle negativo comercial. 

O ensaio de ELISA foi realizado na microplaca Greiner, a qual foi sensibilizada 

com 52,5ng/poço do peptídeo em 100μL do tampão de adsorção da empresa a 4°C, 

16 a 18 horas. A placa foi bloqueada com 300μL/poço de solução bloqueio comercial 

à temperatura ambiente, por 4 horas. Posteriormente, foi incubada com 100μL/poço 

dos soros positivos diluídos na proporção de 1:20 e do controle negativo comercial 

diluído na proporção de 1:40 em solução diluente a 37°C, por 30 minutos. Decorrido 

o tempo, 100μL/poço do anticorpo anti-IgG humano diluído na proporção de 1:5.000 

em solução diluente, foram incubados a 37°C, por 30 minutos. A revelação foi feita 

com 100μL/poço da solução reveladora comercial por 15 minutos e parada com 

100μL/poço da solução de parada comercial. A leitura foi realizada a 450nm. Os 

resultados das triplicatas foram analisados e os desvios padrões das leituras 



66 
 

 
 

calculados. Vale ressaltar que os reagentes utilizados não foram descritos por se 

tratarem de segredo industrial. 

 

 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

As amostras da soroteca I e II foram coletadas em um projeto PET (Parecer 

número 56/2009) com escolares em parceria com a prefeitura de Divinópolis/MG.  

E os soros utilizados durante o ensaio de ELISA realizado no Instituto René 

Rachou – Fiocruz Minas (soroteca III), foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da UFMG – COEP, sob o parecer nº. ETIC 498/06 (Carta de aprovação em anexo). 

 

 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

As análises estatísticas dos ELISAs iniciais foram realizadas utilizando o 

software Sigma Plot versão 12.0. A diferença entre as médias foi comparada usando 

a análise de variância simples (One way ANOVA). P ≤ 0,05 foi considerado como 

estatisticamente significativo.  

Para a avaliação do desempenho do ELISA in house utilizando a proteína 

rMESM, foi construída a Receiver Operating Characteristic Curve (Curva ROC), 

utilizando-se o programa estatístico MedCalc Statistical. Os índices avaliados no 

presente trabalho foram expressos com seus respectivos intervalos de confiança a 

95% (IC95%). 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 PROTEÍNA MULTIEPÍTOPO rMESM 

 Análises in silico da proteína rMESM  

As informações sobre o transcriptoma das proteínas do S. mansoni depositadas 

no banco de dados GeneDB permitem analisar a probabilidade de expressão de 

proteínas nas diferentes formas evolutivas do ciclo de vida do parasito. Nesse sentido, 

com o intuito de predizer o potencial da quimera rMESM no diagnóstico da 

esquistossomose mansoni, esta informação foi verificada para as proteínas 
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correspondentes aos epítopos selecionados que constituem a proteína rMESM. As 

análises geradas estão apresentadas na Figura 7. 

 

Figura 7- Predição da expressão das proteínas correspondentes aos epítopos selecionados 

para compor a proteína rMESM, nas diferentes fases de vida do parasito. Todas as proteínas 

são preditas para serem expressas em todas as fases de vida do parasito. Legenda: C: 

cercária; 3S: esquistossômulo de 3 horas; 24S: esquistossômulo de 24 horas; A: verme adulto. 

 

 

 

 

 De acordo com a Figura 7, foi possível verificar que todas as proteínas são 

preditas para serem expressas em todas as fases de vida do parasito, sendo as 

proteínas Smp_141290 e Smp_168240 com maior predição de expressão na fase de 

verme adulto, Smp_050890 na fase de esquistossômulo de 3 horas e Smp_ 041370 

na fase de cercária. Nesse sentido, sugere-se que a utilização dos epítopos 

selecionados a partir destas proteínas propiciará um diagnóstico na fase inicial e 

crônica da doença. 

Um dos gargalos no controle da esquistossomose é a ausência de métodos 

diagnósticos que permitam a detecção da doença, principalmente na fase aguda 

(GRENFELL et al., 2013a). Uma ferramenta capaz de identificar infecções nesta fase 

pode ser crucial para permitir que intervenções terapêuticas sejam realizadas 
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precocemente, evitando as reações patológicas irreversíveis associadas à fase 

crônica. Além disso, seria importante para diminuir a transmissão da doença e evitar 

recidivas, principalmente em áreas endêmicas (HUSSEIN et al., 2012).  

Visto o potencial da proteína rMESM em possivelmente propiciar o diagnóstico 

na fase aguda e crônica da doença, análises in silico foram realizadas com o propósito 

de averigurar alguns parâmetros físico-químicos relevantes, tais como, massa 

molecular e pI. Além disso, foram realizadas análises de predição da sua estrutura 

utilizando o programa Phyre2. 

A análise dos parâmetros da proteína rMESM foi realizada utilizando o 

programa ProtParam na plataforma ExPASy (https://web.expasy.org/protparam/), o 

qual permite calcular vários parâmetros físicos e químicos para uma dada sequência 

de proteína, tais como, massa molecular, ponto isoelétrico, composição de 

aminoácidos, dentre outros (GASTEIGER et al., 2005). A análise é mostrada na Figura 

8. 

Figura 8 - Parâmetros físico-químicos da proteína rMESM obtidas por meio do programa 

ProtParam (acessado pelo endereço: https://web.expasy.org/protparam/). 

 

 

A massa molecular que foi de 25,25kDa e o ponto isoelétrico de 9,3, mostrados 

na Figura 8, são de grande importância para alguns experimentos. A massa molecular 

da proteína, calculada teoricamente, é de grande valia uma vez que possibilita a 
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comparação com a massa molecular aparente na eletroforese em gel SDS-PAGE, 

utilizando padrões proteicos.  

O ponto isoelétrico de uma proteína é equivalente ao valor de pH em que a 

molécula esteja eletricamente neutra, ou seja, quando o número de cargas positivas 

for igual ao número de cargas negativas (NELSON, COX, 2002). A determinação 

desta propriedade tem grande importância para o procedimento de diálise, pois o pH 

da solução contra a qual a proteína está sendo dialisada deve assumir um valor 

distante do ponto isoelétrico, a fim de se evitar fenômenos de precipitação. Além disso, 

exerce papel importante nas purificações por gradiente de pH.  

Por fim, a predição da estrutura terciária da proteína rMESM foi realizada por 

meio do programa Phyre2, conforme ilustrado na Figura 9. 

 

Figura 9 - Estrutura predita para a proteína rMESM. Design da estrutura predita para a 

proteína pelo programa Phyre2 (acessado pelo endereço: 

http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/phyre2/html/page.cgi?id=index). 

 

 

A conformação parcialmente linear evidenciada pela proteína rMESM (Figura 

9), por meio do programa Phyre2, o qual realiza a predição da estrutura com base em 

modelos já existentes em banco de dados, sugere que a proteína possa ser 

promissora como candidata ao diagnóstico da esquistossomose mansoni, visto que, 

nessa conformação, todos os epítopos estão acessíveis para uma maior interação 
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com os respectivos anticorpos. Além disso, a união de vários epítopos em uma única 

cadeia polipeptídica, contribui para a sensibilidade do método.  

 

 Desenho racional da sequência de DNA para a produção da proteína rMESM 

Avanços nas tecnologias de sequenciamento e a montagem das sequências 

genômicas vêm possibilitando uma maior compreensão sobre a biologia dos parasitos 

S. mansoni, S. japonicum e S. haematobium. Isso auxilia na identificação de novos 

alvos e permite maior velocidade no desenvolvimento de novas drogas, vacinas e 

testes de diagnóstico (BERRIMAN et al., 2009; ZHOU et al., 2009; YOUNG et al., 

2012; FONSECA et al., 2013). A utilização de ferramentas de bioinformática possibilita 

lidar com este novo cenário, proporcionando informações importantes sobre possíveis 

candidatos. Foram selecionados por Carvalho e colaboradores (2011), seis antígenos 

candidatos ao diagnóstico de S. mansoni, por análises in silico. Guo e colaboradores 

(2012) também selecionaram sequências específicas e sensíveis a partir de 

retrotransposons de S. japonicum, para o diagnóstico da esquistossomose. Além 

disso, De Souza e colaboradores (2018) fizeram a seleção racional de um epítopo 

imunodominante e conservado de S. mansoni, por meio de análises de técnicas 

computacionais. O epítopo triado pelos autores foi considerado um antígeno 

promissor, abrindo perspectivas para utilização em kits de diagnóstico e no 

desenvolvimento de vacinas.  

Entre as tecnologias de maior relevância para o desenvolvimento de vacinas, 

destaca-se a vacinologia reversa. Essa abordagem consiste na análise in silico do 

genoma e proteoma do parasito para a predição de epítopos como possíveis alvos 

vacinais. Nesta estratégia, os epítopos selecionados são sintetizados ou expressos 

como proteínas recombinantes e testados em modelos in vitro ou in vivo para 

avaliação do potencial imunogênico e de proteção (SEIB et al., 2012). A seleção de 

epítopos promissores, para o diagnóstico da esquistossomose, também é possível 

seguindo as mesmas abordagens da vacinologia reversa, usando ferramentas da 

bioinformática, uma vez que o genoma de S. mansoni já foi sequenciado (BERRIMAN 

et al., 2009; CARVALHO et al., 2011). Vantagens como, redução de experimentos in 

vivo e, consequentemente, diminuição do tempo gasto e o do custo para identificação 

de candidatos, fundamentam a utilização de tal estratégia (DOYTCHINOVA; 

FLOWER, 2008; LOPES et al., 2017). 
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Diante do exposto, o desenho da sequência referente à proteína rMESM, foi 

realizado considerando os melhores epítopos selecionados pelos programas de 

bioinformática por Oliveira et al. (2016) e Lopes et al. (2017). A proteínas utilizadas 

para a seleção dos epítopos que constituem a proteína rMESM, foram: Sm050890 e 

Sm141290 (OLIVEIRA et al., 2016), Sm041370 e Sm168240 (LOPES et al., 2017). 

A estratégia de uma proteína multiepítopo consiste na união de epítopos 

selecionados de maneira racional, para o diagnóstico de determinada doença. 

Segundo Dipti e colaboradores (2006) a escolha racional dos epítopos deve ser 

fundamentada em quatro critérios principais, ou seja, eles devem ser: i) 

imunodominantes, ii) específicos para anticorpos contra aquele determinado 

patógeno, iii) lineares e iv) filogeneticamente conservados, caso haja outros genótipos 

distintos.  

No desenho da sequência que codifica para a proteína rMESM, todos os 

epítopos contém 15 aminoácidos, sendo separados por linkers. Os linkers são 

usualmente empregados quando algum grau de movimento ou interação é necessário 

para domínios proteicos unidos. Estes espaçadores são em geral constituídos por 

aminoácidos pequenos, apolares ou polares (CHEN et al., 2013). O tamanho reduzido 

de tais aminoácidos oferece flexibilidade e possibilita a mobilidade de domínios 

funcionais conectados (CHEN et al., 2013). Segundo Sabourin e colaboradores 

(2007), os linkers de proteínas têm sido empregados para ampliar o acesso de um 

epítopo a seus respectivos anticorpos.  

A estratégia de desenho do gene que codifica para a proteína rMESM foi 

fundamentada na estratégia de construção da proteína recombinante multiepítopo 

para o diagnóstico da hepatite C (DIPTI et al., 2006). Segundo os autores, proteínas 

recombinantes multiepítopo expressas em E. coli podem constituir uma estratégia 

promissora para utilização em kits de diagnóstico, pois, além de aumentar a 

concentração dos epítopos nos kits, essa tecnologia permite a redução dos custos, 

por meio da substituição dos diferentes antígenos, por uma única cadeia polipepitídica 

multiepítopo. 

Adicionalmente, uma grande vantagem desta técnica é a fácil obtenção desse 

insumo por engenharia genética, acarretando uma redução dos custos de produção 

(DIPTI et al., 2006). É uma estratégia bem estabelecida na literatura e diversos 

trabalhos publicados sobre a aplicabilidade de proteínas multiepítopo para o 
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diagnóstico de várias doenças, corroboram o potencial dessa inovadora abordagem 

(DIPTI et al., 2006; TRIPATHI et al., 2007; LIN et al., 2008; CAMUSSONE et al., 2009; 

DUTHIE et al., 2010; JIN et al., 2010; CHENG et al., 2011; DAI et al., 2012; DE SOUZA 

et al., 2013; FARIA et al., 2015; TAHERKHANI et al., 2015; GALDINO et al., 2016; LV 

et al., 2016; 2018). 

Com a finalidade de facilitar a expressão da proteína recombinante e, 

possivelmente aumentar a antigenicidade da molécula, as sequências dos epítopos 

foram repetidas três vezes cada. O desenho esquemático da proteína rMESM é 

mostrado na Figura 10. 

 

Figura 10 - Desenho da proteína rMESM - Desenho esquemático das proteínas 

correspondentes aos epítopos constituintes da proteína rMESM, a His-tag (6 resíduos de 

histidina) é representada na porção C-terminal da proteína. 

 

 

 

De acordo com a Figura 10, foi possível verificar a disposição dos epítopos. A 

repetição dos mesmos foi considerada pois, proteínas de baixa massa molecular 

(<10kDa) são difíceis de expressar de forma estável na E. coli devido ao seu 

dobramento inadequado e são frequentemente submetidas à degradação proteolítica. 

Dessa forma, proteínas com menos de 100kDa são bem toleradas na E. coli e, 

portanto, são expressas em níveis significativos (KAUR et al., 2017).  

Além disso, presume-se que a repetição de epítopos contribua para o aumento 

da antigenicidade da proteína rMESM. A repetição dos epítopos aumenta os sítios de 

ligação ao anticorpo, ampliando as possibilidades de uma maior antigenicidade 

(BRANDÃO et al., 2016). Brandão e colaboradores (2014), demonstraram por meio 

de análises in silico que a união de epítopos em uma única cadeia polipeptídica é uma 

estratégia promissora para aumentar a precisão de um ensaio biológico.  
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 Transformação das células de E. coli com o plasmídeo pET::rMESM 

 Vetor de expressão bacteriano  

Um vetor de expressão é desenvolvido de maneira a permitir a transcrição do 

gene clonado. Os vetores plasmídicos são empregados para a clonagem e expressão 

de genes exógenos no sistema procariótico. Logo, o vetor possui elementos 

apropriados para uso no sistema específico (KAUR et al., 2017).  

O componente chave em um sistema de expressão é o promotor, devido a sua 

importante função no controle da iniciação da transcrição dos genes (KAUR et al., 

2017). Os principais plasmídeos de expressão, utilizam os promotores Lac, Tac e T7.  

O promotor lac, componente chave do operon lac, é certamente o elemento 

básico na pesquisa do promotor procariótico (MÜLLER-HILL, 1996). O conhecimento 

acumulado no que concerne ao funcionamento do sistema, propiciou sua utilização 

contínua em vetores de expressão. O sistema pode ser induzido pela lactose e, 

portanto, esse açúcar pode ser usado para a produção de proteínas recombinantes 

(ROSANO; CECCARELLI, 2014). Entretanto, a indução é dificultada na presença de 

fontes de carbono facilmente metabolizáveis, como a glicose. Se ambos açucares, 

lactose e glicose estiverem presentes em concentrações altas, enquanto toda a 

glicose não for exaurida, a expressão do promotor lac não é completamente induzida 

(ROSANO; CECCARELLI, 2014). Ao contrário, em baixas concentrações de glicose 

ocorre a produção de monofosfato cíclico de adenosina (AMPc), o qual é requerido 

para a total ativação do operon lac (WANNER et al., 1978; POSTMA; LENGELER, 

1985).  

O promotor tac compreende a região do operador lac e consequentemente 

pode ser reprimido por cepas de E. coli que superproduzem o repressor lac. A 

repressão é importante para o controle da produção de proteínas tóxicas para a 

bactéria. Este promotor pode ser totalmente induzido pela adição de IPTG ao meio 

(AMANN et al., 1983).  

Por outro lado, o promotor T7 (Figura 11A) consiste em uma sequência de 20 

nucleotídeos não reconhecida pela RNA polimerase de E. coli (SØRENSEN; 

MORTENSEN, 2005). O sistema de expressão comercial mais popular de E. coli, o 

sistema pET, é baseado neste promotor (YIN et al., 2007). Certamente é o mais 

utilizado para produção de proteínas recombinantes (SØRENSEN; MORTENSEN, 
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2005). Neste sistema, o gene de interesse é clonado adjacente a um promotor 

reconhecido pela T7 RNA polimerase do fago. Estas polimerases altamente ativas 

devem ser fornecidas por um outro plasmídeo ou mais comumente, serem inseridas 

no genoma bacteriano pelo prófago λDE3, sob o controle transcricional de um 

promotor lacUV5 (STUDIER; MOFFATT, 1986). Dessa forma, o sistema pode ser 

induzido por lactose ou pelo seu análogo não hidrolisável, o IPTG (ROSANO; 

CECCARELLI, 2014).  

Os níveis de expressão basal podem ser controlados tanto por lacIQ quanto pela 

co-expressão da lisozima T7 (MOFFATT; STUDIER, 1987) (Figura 11B). Esta lisozima 

se liga a T7 RNA polimerase e inibe a transcrição do promotor (STANO; PATEL, 

2004). A lisozima T7 é fornecida à célula por meio de plasmídeos pLysS ou pLysE 

(STUDIER, 1991). Os dois plasmídeos diferem apenas na orientação do gene da 

lisozima T7. Um plasmídeo com o fragmento orientado de modo que o gene da 

lisozima é expresso a partir do promotor é designado pLysE, a presença deste 

plasmídeo gera níveis substanciais de lisozima. Já o plasmídeo pLysS apresenta o 

fragmento orientado de forma oposta e, contrariamente, células que transportam este 

plasmídeo acumulam níveis mais baixos de lisozima (Novagen® pET System Manual, 

2003). 
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Figura 11 - Esquema de indução utilizando o promotor T7. (A) Ativação da enzima T7 RNA 

Polimerase e em (B) sua inativação pela lisozima T7. 

 

FONTE: Novagen® pET System Manual (2003). 

 

 Transformação das células de E. coli por choque térmico 

A transformação por meio da técnica de choque térmico, utilizando cloreto de 

cálcio, permite a inserção do vetor de expressão na célula hospedeira (SAMBROOK 

et al., 1989). Assim, a transformação bacteriana foi realizada com a finalidade de 

introduzir a construção plasmidial pET::rMESM em células de E.coli BL21 (λDE3) 

pLysS e  pLysE. 

A confirmação de que a transformação foi bem-sucedida é pelo aparecimento 

de colônias no meio LB estéril acrescido do antibiótico adequado. No presente 

trabalho utilizou-se o antibiótico ampicilina, o qual é usado como marca de seleção 

dos clones recombinantes. As marcas seletivas de resistência aos fármacos mais 

comumente empregadas em plasmídeos de expressão recombinantes, conferem 

resistência à antibióticos como, ampicilina, canamicina, cloranfenicol ou tetraciclina. A 

resistência mediada pelo plasmídeo à ampicilina é feita por meio da expressão da β -

lactamase a partir do gene bla. Esta enzima é segregada para o periplasma, onde 

catalisa a hidrólise do anel β-lactâmico característico das penicilinas, tais como a 

ampicilina (SØRENSEN; MORTENSEN, 2005). Consequentemente, apenas as 

células que receberam o plasmídeo são capazes de crescer em meio contendo este 

antibiótico, conforme evidenciado na Figura 12. 
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Figura 12 - Aspecto do crescimento bacteriano em meio LB ágar acrescido de ampicilina em 

placas de Petri, após 16 horas da transformação das células de E. coli BL21 (λDE3) (A) pLysE 

e (B) pLysS, com a construção plasmidial pET::rMESM. 

 

 

 

Tendo em vista o aparecimento de um maior número de colônias após a 

transformação com as células de E. coli BL21 (λDE3) pLysE (Figura 12A), os 

experimentos posteriores foram realizados utilizando apenas estas células. 

 O sistema de expressão da bactéria Gram-negativa E. coli, permanece como 

uma escolha de muitos laboratórios no que diz respeito à expressão de proteínas 

recombinantes para estudos bioquímicos, funcionais e principalmente estruturais 

(VINCENTELLI; ROMIER, 2013; SAEZ et al., 2014). Este sistema proporciona muitas 

vantagens como, o crescimento em fontes de carbono de baixo custo, rápido acúmulo 

de biomassa, genética bem caracterizada e um número cada vez maior de cepas 

hospedeiras (BRAUD et al., 2005). Adicionalmente, as células de E. coli são muito 

eficientes para incorporação do DNA exógeno e expressão de proteínas 

recombinantes a uma taxa muito alta. Em 2003, cerca de 80% das proteínas com 

estruturas terciárias definidas e adicionadas ao banco de dados de proteína (PDB), 

haviam sido expressas em um sistema de expressão em E. coli (KAUR et al., 2017).  

A seleção de uma cepa hospedeira de E. coli adequada é fundamental para a 

expressão abundante de proteínas recombinantes e é dependente do vetor de 

expressão empregado. Uma cepa BL21 de E. coli é preferida para a expressão do 

gene clonado no vetor sob o controle do promotor T7, uma vez que esta cepa produz 

a RNA polimerase para este promotor. BL21 consiste em uma cepa robusta de E. coli, 

apta ao crescimento vigoroso em meios mínimos (CHART et al., 2000). 
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A expressão de proteínas heterólogas em E. coli apresenta limitações como 

agregação e mal dobramento da proteína recombinante. O acúmulo de agregados 

proteicos é denominado corpos de inclusão, sendo esses comumente resultantes da 

inabilidade da proteína em se dobrar rapidamente, conduzindo ao acúmulo de 

intermediários, ou pela falta de interação da proteína com moduladores apropriados 

(SINGHA et al., 2017). O desenvolvimento dos corpos de inclusão também pode ser 

decorrente de um desequilíbrio entre os processos de agregação e solubilização de 

proteínas. Logo, a obtenção de uma proteína recombinante solúvel torna-se possível 

por meio de abordagens que amenizem as condições que conduzam à formação 

destes agregados (ROSANO; CECCARELLI, 2014).   

Dentre as várias estratégias utilizadas para aumentar a solubilidade de 

proteínas recombinantes em E. coli, destaca-se a redução do processo de síntese 

proteica, proporcionando tempo suficiente para o polipeptídeo alcançar sua estrutura 

nativa. Para esta finalidade, o uso de um promotor fraco, concentrações reduzidas de 

indutor e baixa temperatura de cultivo celular, são algumas abordagens empregadas 

(WINGFIELD, 2014; SINGHA et al., 2017). Entretanto, todas essas estratégias podem 

resultar em baixa produção de proteínas recombinantes. Alternativamente, outras 

abordagens podem ser empregadas para melhorar a solubilidade proteica, como a co-

expressão de chaperonas, utilização de “etiquetas” de fusão, a formação de ligações 

dissulfeto, engenheiramento das vias de exportação de proteínas e a maximização 

das condições de cultivo (SINGHA et al., 2017).  

Outras limitações desse sistema de expressão consistem na capacidade 

limitada de auxiliar na formação de pontes dissulfeto, clivagem ineficaz da metionina 

amino-terminal, inatividade de proteínas e sua toxicidade e incapacidade de realizar 

modificações pós-traducionais (YIN et al., 2007). 

Embora tais problemas estejam associados à sua utilização, a E. coli é o 

sistema de expressão mais utilizado e primordialmente, tem propiciado excelentes 

resultados em estratégias de produção de proteínas multiepítopo. Nesse sentido, esse 

microrganismo foi a escolha de diversos autores para a produção de proteínas 

multiepítopo como candidatas ao diagnóstico de várias doenças (ANANDARAO et al., 

2006; DIPTI et al., 2006; DUTHIE et al., 2010; CHENG et al., 2011; DAI et al., 2012; 

DE SOUZA et al., 2013; FARIA et al., 2015; GALDINO, et al., 2016), o que justifica o 
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uso desse sistema para a expressão da proteína rMESM avaliada no presente 

trabalho.  

 

 Indução da expressão da proteína rMESM e Western Blotting 

O procedimento de indução foi realizado para verificar a capacidade da cepa 

de E. coli BL21 (λDE3) pLysE, na presença de um indutor, em expressar a proteína 

rMESM. O indutor utilizado foi o IPTG, um análogo da lactose que possui como 

vantagem o fato de não ser metabolizado pelo microrganismo. A adição de IPTG 

resulta na produção de T7 RNA polimerase e, consequentemente, a expressão do 

gene de interesse (SCHLEGEL et al., 2017). 

Para verificar se houve a expressão da proteína rMESM, uma eletroforese em 

gel de poliacrilamida 12% foi realizada na presença do detergente dodecil sulfato de 

sódio (SDS-PAGE), conforme mostrado na figura 13A.  

Para a confirmação da identidade da proteína, foi realizado um Western Blotting 

com duas amostras, uma resultante de 2,5 horas de indução e a outra resultante da 

etapa de eluição da purificação por cromatografia de afinidade. Visando a detecção 

da proteína rMESM, empregou-se anticorpos anti-His tag os quais reconhecem a His-

tag presente na porção C-terminal da proteína recombinante. Dessa forma, somente 

as proteínas com esta cauda de histidina apareceriam na membrana de nitrocelulose 

em decorrência da interação do anticorpo com a His-tag, confirmando que as bandas 

de indução e purificação correspondem de fato à proteína rMESM, como é mostrado 

na Figura 13B. 
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Figura 13 – Análise por eletroforese em gel de poliacrilamida desnaturante 12% (SDS-PAGE) 

da indução da expressão da proteína rMESM em células de E.coli BL21(λDE3) pLysE, corado 

com Coomassie Brilliant Blue e Western Blotting da expressão e purificação da proteína 

rMESM.  (A) A expressão da proteína foi induzida com 1mM de IPTG. M, marcador de massa 

molecular (Thermo Scientific); 1- Tempo 0 horas de indução; 2- 0,5 horas de indução; 3- 1,5 

horas de indução; 4- 2,5 horas de indução; 5- 3,5 horas de indução. A seta indica a banda 

proteica na posição correspondente a massa molecular aparente no gel da rMESM (25,25kDa) 

e (B) 1- Tempo 2,5 horas de indução; 2- rMESM purificada e M - marcador de massa molecular 

(Thermo Scientific PageRuler Prestained Protein Ladder). 

 

 

De acordo com o SDS-PAGE mostrado na Figura 13A, nota-se a presença de 

bandas proteicas mais evidentes na altura de aproximadamente 25kDa. A massa 

molecular aparente no gel foi consistente com a massa molecular teórica da proteína 

predita pelo programa ProtParam, que foi de 25,25kDa. Além disso, foi possível notar 

um aumento crescente no tamanho destas bandas proteicas no gel à medida que 

houve um aumento no tempo de indução.  

A separação das proteínas em uma eletroforese na presença de SDS é feita 

quase, exclusivamente, com base em sua massa molecular. O SDS ligado à proteína 

confere uma grande carga líquida negativa, as quais migram para o interior do gel 

quando um campo elétrico é aplicado. Proteínas com menor massa molecular se 

deslocam mais rapidamente no gel comparado às proteínas maiores, portanto, são 
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encontradas na extremidade inferior, onde se localiza o pólo positivo (NELSON, COX, 

2002). 

Na confirmação da identidade da proteína rMESM (Figura 13B), obteve-se um 

resultado satisfatório, uma vez que o Western blotting utilizando anti-His revelou, em 

cada amostra, apenas uma banda de massa molecular de aproximadamente 25kDa, 

consistente com a massa molecular teórica da proteína rMESM. Este resultado 

corrobora com a massa molecular aparente no gel de indução (Figura 13A).  

 

 Indução da expressão da proteína rMESM em biorreator 

 Após a expressão da proteína rMESM ter sido realizada de forma efetiva em 

menor escala, utilizando pequenos volumes, realizou-se a indução da expressão da 

proteína em biorreator. Durante o escalonamento, o dissacarídeo lactose (1mM) foi 

empregado como indutor da expressão da proteína rMESM. A justificativa para a 

utilização da lactose é fundamentada em seu custo inferior quando comparado ao 

IPTG, que é bastante caro e por isso é raramente utilizado em escala industrial 

(LEONE et al., 2015).  

A indução com a lactose aumenta a taxa de produtividade das proteínas 

bacterianas e não apresenta nenhum efeito sobre a atividade biológica da proteína 

recombinante. O dissacarídeo atua como fonte de carbono para a E. coli no processo 

de fermentação, bem como no processo de indução da expressão da proteína de 

interesse, a uma baixa velocidade, a qual é favorável para a expressão da proteína 

na forma solúvel (BASHIR et al., 2016). Adicionalmente, a lactose é um reagente de 

mais fácil acesso, podendo ser obtida principalmente de fabricantes nacionais. Esta 

característica pode contribuir para uma economia significativa, no que diz respeito aos 

custos finais do processo. A indução da expressão foi verificada por meio de 

eletroforese em gel SDS-PAGE (Figura 14).  
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Figura 14 - Indução da expressão da proteína rMESM em biorreator. Análise por eletroforese 

em gel SDS-PAGE 12% da indução da expressão da proteína em células de E.coli 

BL21(λDE3) pLysE, o gel foi corado com Coomassie Brilliant Blue. A expressão da proteína 

rMESM foi induzida com 1mM de lactose. BSA, albumina de soro bovino 15μg (Sigma Aldrich); 

M, marcador de massa molecular (Thermo Scientific); 1- Tempo 0 horas; 2- 1 hora; 3 - 2 horas; 

4- 4 horas; 5- 6 horas; 6- 8 horas; 7- 10 horas e 8- 12 horas de indução. A seta indica a banda 

proteica na posição correspondente a massa molecular da proteína rMESM aparente no gel 

(25,25kDa). 

 

 

 De acordo com a Figura 14, observa-se que a expressão da proteína de 

interesse foi bem-sucedida, uma vez que houve o aparecimento de uma banda mais 

evidente na altura condizente com a massa molecular teórica da proteína rMESM. 

Além disso, foi possível notar um aumento gradual no tamanho da banda, à medida 

que houve um aumento do tempo de indução. Tais resultados corroboram com os 

resultados obtidos da indução da expressão da proteína realizada em menor escala e 

utilizando IPTG como indutor (Figura 13).  

 O fato da lactose ter induzido a expressão da proteína de interesse abre 

perspectivas para utilização de fontes alternativas de indutores que apresentem custo 

mais acessível, como o soro de leite, que pode ser considerado um “rejeito” por 

algumas indústrias de pequeno porte como, por exemplo, pequenas fábricas de 

queijo, que não possuem uma adaptação para o aproveitamento desse subproduto. 
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Esta alternativa já está sendo empregada em nosso grupo de pesquisa e tem 

mostrado resultados promissores (dados não publicados). 

 Estudos de Pei e colaboradores (2011), Morales-Camacho e colaboradores 

(2013), Amirzada e colaboradores (2014), Mayer e colaboradores (2014), Bashir e 

colaboradores (2016), ressaltam o potencial da lactose como indutor da expressão de 

proteínas recombinantes. 

 Durante o processo de indução da expressão da proteína rMESM no biorreator, 

foi possível monitorar parâmetros como o crescimento celular, pH e consumo de O2, 

por meio do software Tec-Bio-Flex (Tecnal, Brasil), que são mostrados na Figura 15. 

As condições iniciais do cultivo foram: temperatura 37°C, pH 7,2, oxigênio 100% e DO 

0,033.  

 

Figura 15 - Variação da densidade óptica, pH e consumo de oxigênio no decorrer de 16 horas 

de indução da expressão da proteína rMESM. 

 

 

 De acordo com a Figura 15, foi possível observar um irrelevante aumento da 

densidade óptica até o tempo de duas horas, ou seja, um pequeno ou nenhum 

crescimento do microrganismo, que possivelmente corresponde à fase lag de uma 

curva de crescimento microbiano típica. Esta fase tem início imediatamente após a 

inoculação do meio com o microrganismo. Refere-se ao período de adaptação durante 

o qual a célula sintetiza as enzimas necessárias ao metabolismo dos componentes 
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constituintes do meio de cultura, sendo que, durante essa fase, não há reprodução 

celular (BORZANI et al., 2008). A partir de duas horas de indução, verificou-se um 

aumento da densidade óptica até aproximadamente 11 horas, que corresponde ao 

maior crescimento do microrganismo e que, possivelmente, condiz com a fase log de 

uma curva de crescimento microbiano típica. Durante a fase log, a velocidade 

específica de crescimento é constante e máxima. A velocidade de crescimento é 

proporcional à concentração de células (BORZANI et al., 2008). A partir de 

aproximadamente 12 horas, a densidade óptica permaneceu sem modificações 

relevantes, indicando que provavelmente o microrganismo entrou na fase 

estacionária. Nesta fase, a concentração celular atinge o valor máximo e constante, 

em que há um balanço entre a velocidade de crescimento e a velocidade de morte do 

microrganismo, ocorrendo alterações na estrutura bioquímica da célula (BORZANI et 

al., 2008). 

Em relação ao consumo de oxigênio, nas horas iniciais do processo, o consumo 

foi baixo em decorrência do menor crescimento do microrganismo, de acordo com a 

ocorrência da fase lag. No entanto, este consumo aumentou à medida que aumentou 

o tempo e o crescimento do microrganismo. Constatou-se que, quanto maior a taxa 

de crescimento, maior o consumo de O2. Dessa forma, um maior consumo de oxigênio 

foi evidenciado no tempo de 4 a 8 horas, condizente com o tempo de crescimento 

exponencial do microrganismo e, consequentemente, a ocorrência da fase log. A partir 

de 12 horas o consumo de oxigênio diminuiu consideravelmente e houve uma 

tendência a permanecer constante, ratificando a entrada do microrganismo na fase 

estacionária. 

Quanto ao pH, observou-se uma redução sutil nas horas iniciais e 

posteriormente um aumento moderado com o passar do tempo. Segundo Leone e 

colaboradores (2015), o aumento do pH médio favorece o metabolismo do acetato, 

mantendo maior densidade de células na ausência de fontes de carbono adicionais. 

O acúmulo de acetato como subproduto do metabolismo do carbono em processos 

utilizando E. coli, foi apontado como uma grande limitação ao potencial biotecnológico 

deste microorganismo (EITEMAN; ALTMAN, 2006; LEONE et al., 2015).  

Possivelmente, o metabolismo do acetato favorecido pelo aumento do pH foi 

associado à utilização dos aminoácidos presentes no extrato de levedura presente no 

meio LB líquido, como fontes de carbono adicionais. A utilização de aminoácidos como 
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fontes de carbono continua por meio da desaminação, resultando na produção líquida 

de amônia e aminas, o que, por sua vez, ocasiona o aumento do pH (KRAUSE et al., 

2010; UKKONEN et al., 2013; LEONE et al., 2015). 

 

 Purificação da proteína rMESM 

A proteína rMESM foi purificada por cromatografia de afinidade utilizando uma 

resina de níquel (Ni-NTA), em condições desnaturantes. Visto que no microrganismo 

escolhido para expressão heteróloga, a E. coli, as proteínas são produzidas como 

corpos de inclusão, antes de iniciar a purificação, a amostra passou por processo 

físico de lise, por meio da sonicação, objetivando romper as células do microrganismo. 

Além disso, os tampões utilizados na purificação continham ureia para facilitar a 

desnaturação das proteínas. A purificação por meio da técnica de cromatografia de 

afinidade utilizando uma resina de níquel foi possível devido a presença da His-tag na 

porção C-terminal da proteína recombinante rMESM.  

Alguns vetores disponíveis, como o utilizado no presente trabalho, pET21a, 

permitem o posicionamento de uma “etiqueta” (tag) na extremidade N-terminal ou C-

terminal do polipeptídeo (ROSANO; CECCARELLI, 2014). Alguns exemplos de 

“etiquetas” comumente empregadas são as, poli-Arg-, FLAG-, poli-His-, c-Myc-, S- e 

Strep II-tags (TERPE, 2003). Visto que já existem anticorpos comerciais disponíveis 

para todas estas “etiquetas”, algumas aplicações são possíveis, como a detecção por 

western blotting da proteína recombinante marcada e a purificação por afinidade em 

um único passo, uma vez que as “etiquetas” que estão disponíveis se ligam às resinas 

de forma segura e específica. Por exemplo, proteínas marcadas podem ser 

purificadas por cromatografia de afinidade com íons metálicos como o Ni2+ ou Co2+, 

imobilizados em resinas de Ni-NTA (ROSANO; CECCARELLI, 2014). De acordo com 

Sulkowski (1989), os íons metálicos Cu2+, Ni2+, Co2+ e Zn2+ são os mais empregados 

na purificação de proteínas que contenham resíduos de histidina, triptofano e cisteína, 

onde os íons metálicos vão interagir com o nitrogênio aromático dos grupamentos 

imidazol, indol e com o enxofre do grupamento tiol, respectivamente, de cada 

aminoácido. 

A primeira purificação foi realizada com o objetivo de determinar a 

concentração ideal de imidazol capaz de desligar a proteína de interesse da coluna 

de níquel, uma vez que o reagente também apresenta afinidade de ligação ao íon 
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metálico. Para esta finalidade, foram utilizados tampões contendo diferentes 

concentrações de imidazol (50, 100, 200 e 500mM). As frações coletadas durante as 

diferentes etapas da purificação foram analisadas por eletroforese em gel SDS-PAGE, 

conforme mostrado na Figura 16. 

 

Figura 16 - Análise por eletroforese em gel SDS-PAGE 12% da purificação da proteína 

rMESM. As frações foram coletadas da resina de Ni-NTA durante a purificação da proteína 

rMESM e o gel foi corado com Coomassie Brilliant Blue. M, marcador de massa molecular 

(Thermo Scientific); 1- flow through; 2 e 3 primeira e terceira etapas de lavagem, 

respectivamente; 4, 5, 6 e 7- eluições com tampão contendo 50mM, 100mM, 200mM e 500mM 

de imidazol, respectivamente. A seta indica a banda proteica na posição correspondente a 

massa molecular da proteína rMESM aparente no gel (25,25kDa). 

 

 

 

 De acordo com a Figura 16, verificou-se que a purificação da proteína rMESM 

foi alcançada utilizando todas as concentrações de imidazol testadas, uma vez que 

houve o aparecimento de uma banda na altura correspondente à massa molecular 

teórica da proteína. Bandas mais evidentes são observadas nas frações utilizando 50 

e 100mM de imidazol. Logo, a maior concentração entre as duas melhores (100mM) 

foi definida como a ideal para desligar a proteína de interesse da coluna e somente 

ela foi utilizada nos experimentos posteriores. Contudo, verifica-se o aparecimento de 

uma banda menor logo acima da banda de interesse. Possíveis explicações seriam, 

diferentes conformações que a proteína multiepítopo adota durante a corrida 
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eletroforética, degradação por proteases ou uma banda referente à alguma proteína 

constitutiva da E. coli. 

 Nota-se também a presença de proteínas na lavagem. Possíveis explicações 

seriam que, mesmo a menor quantidade de imidazol presente no tampão de lavagem 

(20mM) tenha sido suficiente para desligar alguma fração da proteína de interesse. 

Outra explicação seria o excesso de proteína, resultando na saturação da coluna, 

dessa forma, proteínas não ligadas foram eluídas durante as etapas de lavagem. 

 Este resultado é similar aos resultados encontrados por De Souza e 

colaboradores (2013) e Galdino e colaboradores (2016), os quais relataram a 

purificação de proteínas multiepítopo para o diagnóstico do vírus da hepatite C e 

hepatite B, respectivamente, utilizando o imidazol na concentração de 500mM como 

eluente.  

 

 Otimização da purificação 

Com o intuito de melhorar o resultado da purificação, duas modificações no 

protocolo foram realizadas. A primeira foi a diminuição da concentração de ureia de 

todos os tampões utilizados no processo. Assim foram testados tampões contendo      

4M de ureia, ao invés de 8M. A justificativa para tal modificação consiste no fato de 

que, embora a ureia auxilie na desnaturação de proteínas, a presença dela pode ser 

prejudicial para a realização de alguns experimentos como, o dicroísmo circular. As 

frações coletadas durante as diferentes etapas da purificação foram analisadas por 

eletroforese em gel SDS-PAGE, conforme mostrado na Figura 17. 
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Figura 17 - Análise por eletroforese em gel SDS-PAGE 12% da purificação da proteína 

rMESM. As frações foram coletadas da resina de Ni-NTA durante a purificação da proteína 

rMESM e o gel foi corado com Coomassie Brilliant Blue. M, marcador de massa molecular 

(Thermo Scientific); 1- flow through; 2, 3 e 4 - primeira, quarta e quinta etapas de lavagem, 

respectivamente; 5, 6, 7, 8 e 9 - eluições com tampão contendo 100mM de imidazol. Os 

tampões utilizados foram preparados com 4M de ureia. A seta indica a banda proteica na 

posição correspondente a massa molecular da proteína rMESM aparente no gel (25,25kDa). 

 

 

 

 Conforme observado na Figura 17, apesar da purificação ter sido alcançada, 

as bandas ficaram pouco evidentes, quando comparadas com a primeira purificação 

realizada (Figura 16). Como uma menor concentração de ureia foi utilizada e a função 

desta é auxiliar na desnaturação, uma possível explicação seria que as proteínas não 

foram desenoveladas o suficiente para expor a His-tag e se ligarem de maneira efetiva 

aos íons de níquel da resina Ni-NTA. Consequentemente, uma menor quantidade de 

proteína recombinante foi purificada. 

A segunda estratégia foi direcionada aos valores de pH dos tampões. Sabendo 

que o pI teórico da proteína rMESM é 9,3 e o pH dos tampões é 8, foi feita uma 

purificação utilizando os tampões com o pH menor (pH 7), com a finalidade de 

aumentar a distância entre os valores do pI da proteína e do pH dos tampões. Além 

disso, as etapas de lavagem foram realizadas com tampão sem imidazol. As frações 
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coletadas durante as diferentes etapas da purificação foram analisadas por 

eletroforese em gel SDS-PAGE, conforme mostrado na Figura 18. 

 

Figura 18 - Análise por eletroforese em gel SDS-PAGE 12% da purificação da proteína 

rMESM. As frações foram coletadas da coluna de afinidade Ni-NTA durante a purificação da 

proteína rMESM e o gel foi corado com Coomassie Brilliant Blue. M, marcador de massa 

molecular (Thermo Scientific); 1- flow through; 2- última etapa de lavagem; 3, 4, 5, 6 e 7- 

eluições com tampão contendo 100 mM de imidazol. Os tampões utilizados foram preparados 

no pH 7, adicionalmente, o tampão de lavagem foi preparado sem imidazol. A seta indica a 

banda proteica na posição correspondente a massa molecular da proteína rMESM aparente 

no gel (25,25kDa). 

 

 

 

 De acordo com a Figura 18, foi possível notar que a purificação foi bem-

sucedida uma vez que houve o aparecimento de apenas uma banda na altura 

correspondente à massa molecular teórica da proteína rMESM. Em comparação com 

as purificações realizadas anteriormente, um resultado bem mais significativo foi 

obtido utilizando este protocolo. Tal resultado pode ser evidenciado pela espessura 

das bandas de eluição em relação às bandas das outras purificações anteriores. 

Verificou-se também que não houve o aparecimento de banda na canaleta referente 

à última lavagem (canaleta 2), ou seja, não houve o desligamento de nenhuma fração 

da proteína de interesse e nem de proteínas inespecíficas durante a etapa de 
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lavagem. Além disso, não houve o aparecimento de uma banda de espessura menor 

logo acima da banda de interesse. Portanto, essa condição foi padronizada. 

 

 Análise estrutural qualitativa da proteína rMESM por fluorescência estática 

Por se tratar de uma quimera, inexistente na natureza e ter sua estrutura 

desconhecida, a investigação estrutural da proteína rMESM torna-se de grande 

importância, principalmente no que diz respeito aos ensaios biológicos, visto que o 

dobramento da proteína multiepítopo pode influenciar na sua reatividade durante os 

ensaios de ELISA. Nesse sentido, após a obtenção da proteína purificada, análises 

de fluorescência estática foram realizadas com a finalidade de avaliar as suas 

modificações estruturais. Primeiramente, foi realizado um espectro para verificar o 

perfil estrutural da proteína rMESM, conforme mostrado na Figura 19. 

 

Figura 19 - Espectro de emissão de fluorescência da proteína rMESM. A espectroscopia de 

fluorescência foi realizada com o equipamento configurado no modo de sensibilidade MÉDIO 

(linha preta) e ALTO (linha vermelha). A amostra, na concentração de 80µg/mL, foi preparada 

em tampão Tris-HCl 25mM, pH 9,5. 

 

 

A fluorescência é um fenômeno que engloba a perda de energia de uma 

molécula no estado excitado, por emissão de luz. Ao absorver um fóton de luz em 

uma molécula, por exemplo, um elétron passa do estado de baixa energia para o 
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estado de energia mais alta. Decorre, então, um relaxamento para um nível vibracional 

fundamental do estado excitado por meio da conversão interna (processo não 

radioativo) e assim o retorno para o estado eletrônico fundamental com emissão de 

luz (LAKOWICZ, 2006). 

A fluorescência mais forte e mais útil é usualmente encontrada em moléculas 

aromáticas (HOLLER et al., 2009). Estes compostos aromáticos típicos denominados 

fluoróforos, são divididos em dois grupos: intrínsecos e extrínsecos. Aqueles que 

ocorrem naturalmente, são designados intrínsecos e os incorporados a uma amostra 

que não apresenta as propriedades espectrais desejadas, extrínsecos. Nas proteínas, 

o principal fluoróforo é o grupamento indol do triptofano. O grupo indol absorve no 

comprimento de onda de aproximadamente 280nm e emite em aproximadamente 

340nm. O espectro deste grupamento é altamente sensível à polaridade do solvente, 

dessa forma, se o indol estiver no interior de uma proteína nativa a emissão poderá 

ser deslocada para comprimentos de onda menores. Em contrapartida, se a proteína 

é desdobrada a emissão pode mudar para comprimentos de onda maiores 

(LAKOWICZ, 2006). 

Os dados espectrais de fluorescência frequentemente são retratados como 

espectros de emissão, os quais consistem em um gráfico da intensidade de 

fluorescência pelo comprimento de onda (nanômetros) ou número de onda (cm-1). Os 

espectros de emissão podem ser distintos e são dependentes da estrutura química do 

fluoróforo, no caso, o aminoácido aromático triptofano (LAKOWICZ, 2006). 

De acordo com a Figura 19, verificou-se que o espectro de emissão de 

fluorescência da proteína rMESM apresentou sinal próximo de zero quando o 

espectrofluorímetro estava configurado no modo médio de sensibilidade, configuração 

que habitualmente todas as análises são realizadas. Tal resultado não foi condizente 

com a estrutura da proteína, uma vez que a mesma apresenta três resíduos de 

triptofano. Com a finalidade de tentar observar algum sinal de emissão de 

fluorescência, realizou-se novamente a análise espectral, porém, configurando o 

aparelho no modo de sensibilidade alto, como é demonstrado pela linha vermelha na 

Figura 19. O modo de alta sensibilidade do espectrofluorímetro permitiu identificar três 

picos de emissão. O primeiro pico, a 328nm, corresponde a um resíduo de triptofano 

parcialmente exposto ao solvente e os de 340 e 355nm são tipicamente atribuídos à 

resíduos de triptofano totalmente expostos ao solvente (LAKOWICZ, 2006). Segundo 
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Lakowicz (2006) a emissão de um resíduo exposto acontece em comprimentos de 

onda maiores em comparação ao de um resíduo de triptofano no interior da proteína.  

Contudo, normalmente as análises não são realizadas na configuração de 

sensibilidade alta, pois nesse modo é como se o aparelho fosse “forçado” a encontrar 

algum sinal. Possivelmente, a não detecção de sinais do aparelho configurado no 

modo de sensibilidade médio poderia ser devido à falta de estrutura da proteína 

rMESM.  

 

Fluorescência da proteína rMESM em diferentes pHs  

Posteriormente, visando monitorar possíveis modificações conformacionais da 

proteína rMESM em função do pH, o espectro de fluorescência foi realizado em 

diferentes pHs, do 3,5 ao 9,5, como pode ser visto na Figura 20. Vale ressaltar que o 

espectrofluorímetro permaneceu configurado no modo de alta sensibilidade. 

 
 
Figura 20 - Espectro de emissão de fluorescência da proteína rMESM em diferentes pHs, do 

3,5 ao 9,5. A espectroscopia de fluorescência foi realizada com o equipamento configurado 

no modo de sensibilidade alto.  
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 Com base na Figura 20, foi possível constatar que o espectro de fluorescência 

da proteína rMESM foi pH dependente, visto que houve mudanças no espectro em 

diferentes pHs. A maior faixa de emissão de fluorescência foi observada em pH 5. Isto 

pode ser devido ao maior teor de ácido glutâmico ionizado (5 resíduos) e histidina (12 

resíduos) que apresentam pKa mais próximo do pH 5,0. Apesar disso, poucas 

variações da intensidade de fluorescência foram observadas em outros pH, 

compatível com pequenas alterações conformacionais da proteína.  

 Geralmente, a fluorescência de um composto aromático que possui 

substituintes ácidos ou básicos no anel, depende do pH. Provavelmente, as formas 

ionizadas e não ionizadas do composto apresentarão o comprimento de onda e a 

intensidade de emissão distintos (HOLLER et al., 2009). 

 

 Análise estrutural qualitativa da proteína rMESM por dicroísmo circular  

Seguindo com as análises conformacionais, foi realizada a análise estrutural 

qualitativa por dicroísmo circular, com o objetivo de avaliar o dobramento da proteína 

rMESM, bem como seu conteúdo de estruturas secundárias. As análises de dicroísmo 

circular, na faixa de 260nm a 195nm, foram realizadas em três temperaturas distintas, 

4°C, 25°C e 37°C e o espectro resultante é mostrado na Figura 21. 
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Figura 21 – (A) Espectro de dicroísmo circular “distantes do UV” da proteína rMESM. A 

amostra foi diluída em tampão acetato 40mM pH 9,5 nas temperaturas de 4°C, 25°C e 37°C. 

(B) Gráfico de estruturas secundárias típicas. 

 

 

A espectroscopia de dicroísmo circular (CD) é uma técnica relevante para a 

caracterização de estruturas proteicas em solução (SCHMID, 1989; JOHNSON, 

1990). Isto é possível devido às informações contidas no espectro “distante do UV” 

(entre 180nm e 250nm) que dependem principalmente da diferença na absorção de 

um dos componentes da luz circularmente polarizada (BÖHM et al., 1992).  

A luz plano polarizada pode ser visualizada como sendo constituída por duas 

ondas circularmente polarizadas de mesma magnitude, uma girando no sentido anti-

horário e outra no sentido horário. O dicroísmo circular concerne à absorção distinta 
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dessas duas ondas. Se, após a passagem através da amostra estudada, os 

componentes L e R não são absorvidos ou são absorvidos em proporções iguais, a 

recombinação de L e R regeneraria a radiação polarizada no plano inicial. Contudo, 

se L e R são absorvidos distintamente, a projeção desses componentes resultaria em 

uma elipse, sem alteração da direção de polarização (FASMAN, 1996; BEROVA et 

al., 2000; KELLY; PRICE, 2000). 

Os cromóforos de interesse presentes em proteínas são: a ligação peptídica 

que absorve abaixo de 240nm, as cadeias laterais de aminoácidos aromáticos que 

absorvem na faixa de 260nm a 320nm e as ligações dissulfeto, apresentando amplas 

bandas de absorção fracas em torno de 260nm. Ademais, cofatores não proteicos 

podem absorver em uma vasta faixa espectral (BEROVA et al., 2000). 

A Figura 21A representa o espectro de dicroísmo circular da proteína rMESM, 

nas concentrações de 0,382mg/mL (linhas preta, vermelha e azul) e 0,470mg/mL 

(linha verde-água). A justificativa para a realização do espectro em duas 

concentrações distintas se deve ao fato de que ao realizar o experimento utilizando a 

concentração proteica de 0,382mg/mL, obteve-se um espectro sem nenhuma banda 

típica de estruturas secundárias (α-hélice são caracterizadas por duas grandes 

bandas negativas em 222nm e 208nm e uma banda positiva mais forte em 193nm; 

folhas-β usualmente exibem uma banda negativa ampla perto de 218nm e uma banda 

positiva próxima de 195nm; e as proteínas desordenadas exibem uma banda positiva 

fraca próxima de 217nm e uma forte banda negativa próxima de 200nm (Figura 21B) 

(GREENFIELD, 1999)). 

 Por conseguinte, a amostra foi concentrada objetivando verificar se tal 

resultado poderia ser decorrente de uma baixa concentração proteica. Porém, ao 

concentrar a amostra e realizar novamente o experimento, obteve-se um espectro 

atípico, sem bandas dicroicas características (representado pela linha verde-água), 

corroborando com o resultado obtido anteriormente. Consequentemente, o resultado 

anterior não foi decorrente de baixa concentração proteica e sim de uma proteína sem 

estrutura definida. Visto que estes espectros não se ajustaram aos considerados como 

modelo no programa CDNN, nenhuma estrutura secundária pôde ser identificada 

(VENYAMINO; YANG, 1996). 



95 
 

 
 

 Para fins de diagnóstico este resultado é favorável, pois, apresentando-se 

desestruturada, todos os epítopos estão expostos para uma maior interação com os 

respectivos anticorpos, contribuindo para o aumento da sensibilidade do ensaio. 

 A escolha das temperaturas avaliadas no experimento foi baseada nas 

principais etapas do ensaio de ELISA. A temperatura de 4°C foi selecionada pelo fato 

de ser a temperatura de sensibilização e bloqueio durante o ensaio. A temperatura de 

37°C por ser a temperatura de incubação com o soro e com o anticorpo secundário e 

a temperatura de 25°C devido ser a temperatura de revelação. Tais resultados 

indicaram a potencialidade da proteína rMESM, uma vez que em todas as 

temperaturas do ensaio de ELISA, a mesma manteve-se desestruturada e, 

consequentemente, todos os epítopos acessíveis para uma maior interação com os 

respectivos anticorpos. 

 Em termos biotecnológicos, este resultado foi de grande importância visto que, 

se a proteína rMESM compor um kit de diagnóstico comercial para esquistossomose 

mansoni, o transporte refrigerado do kit de diagnóstico não vai ser necessário, pois   

em diferentes temperaturas (4°C, 25°C ou 37°C) a proteína rMESM mantem-se 

desestruturada, desempenho desejável para uma proteína multiepítopo em ensaios 

imunológicos. Esta vantagem, certamente acarretaria em redução de custos para a 

empresa e, consequentemente, para o custo final do kit. 

 

 Prova de conceito da utilização da proteína rMESM no diagnóstico da 

esquistossomose mansoni 

O maior obstáculo enfrentado durante a realização do presente trabalho, foi a 

falta de amostras devidamente caracterizadas para a realização dos ensaios de 

ELISA. Nesse sentido, a colaboração com o grupo de pesquisa do Laboratório de 

Biomarcadores de Diagnóstico e Monitoração do Instituto René Rachou – Fiocruz 

Minas, permitiu que fosse realizada a prova de conceito da utilização da proteína 

rMESM no diagnóstico da esquistossomose mansoni. Para essa finalidade, foi feito 

um ensaio de ELISA in house e, a partir dele, ferramentas estísticas foram 

empregadas para avaliar o desempenho do método.  
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 Seleção da diluição do soro, por meio da amplitude de segregação entre os 

grupos NI e INF  

A obtenção dos valores medianos de reatividade para os grupos NI e INF, nas 

três diluições testadas (1:100, 1:200 e 1:400), possibilitou o desenho de uma curva de 

reatividade mediana com os valores da diferença entre a reatividade dos dois grupos 

(delta). Essa diferença possibilitou a análise da amplitude de segregação dos grupos. 

Dessa forma, quanto maior o valor do delta, melhor é a segregação entre a reatividade 

dos grupos avaliados. A curva de reatividade mediana é mostrada na Figura 22A. 

Além do delta, uma segunda análise para verificar a amplitude de segregação 

entre os grupos, foi realizada. Por meio da reatividade mediana e intervalos 

interquartis por grupo (NI e INF), foi possível notar o quanto o grupo NI sobrepunha o 

grupo INF, pela dispersão do mínimo e do máximo de cada grupo, auxiliando dessa 

forma, na seleção da melhor diluição dos soros (Figura 22B). 

Figura 22 - Reatividade mediana entre os grupos NI e INF. (A) Avaliação da amplitude (delta 

- Δ) de segregação entre as reatividades medianas dos soros de indivíduos infectados com 

S. mansoni (INF =    ) e de indivíduos não infectados (NI  =    ) e (B) Reatividade mediana e 

intervalos interquartis por grupo (NI e INF), nas três diluições, 1:100, 1:200 e 1:400. 

 

 

Analisando a Figura 22A, foi possível notar que as três diluições testadas 

propiciaram a segregação dos grupos, demonstrada pelo valor de delta. A diluição 

1:100 resultou no maior valor de delta, ou seja, a maior segregação foi obtida 

utilizando essa diluição. Contudo, analisando a Figura 22B, verificou-se que a diluição 
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que permitiu a maior segregação dos grupos foi a de 1:400, visto que, houve uma 

menor sobreposição da dispersão máxima do grupo NI com o grupo INF.  

As etapas iniciais da avaliação do desempenho do ensaio de ELISA in house, 

utilizando a proteína rMESM, foram realizadas a fim de estabelecer a diluição que 

melhor discriminava a reatividade entre os soros. Esse parâmetro configura uma 

questão importante em algumas metodologias semi-quantitativas e, dessa forma, é 

sempre recomendável levar em conta a diluição dos soros, a fim de evitar 

interpretações errôneas dos resultados obtidos (GARCIA, 2009). 

A realização de uma curva de titulação das amostras é de extrema importância 

para evitar a ocorrência do efeito prozona, o qual consiste em resultados falso-

negativos em reações imunológicas, em decorrência a um excesso de antígenos ou 

anticorpos (GILLET et al., 2009).  

Levando em consideração a Figura 22A e B, não foi possível definir a melhor 

diluição consenso. Nesse sentido, foram construídas curvas ROC e calculados os 

índices de avaliação de desempenho, expressos em porcentagem, com a finalidade 

de definir a melhor diluição, com base no ponto de corte. 

 

 Definição do ponto de corte utilizando a Receiver Operating Characteristic 

Curve (Curva ROC) 

O programa estatístico MedCalc Statistical foi utilizado para construir a curva 

ROC por meio da comparação entre grupos, no caso do presente trabalho, entre os 

grupos NI e INF, indicando o melhor ponto de corte em que há conformidade entre os 

valores de sensibilidade e especificidade no método estudado.  

Nesse contexto, foram construídas curvas ROC (Figura 23A, C e E) para definir 

a melhor diluição dos soros e selecionar o melhor ponto de corte para segregação da 

reatividade entre os grupos, visto que não foi possível definir a melhor diluição 

consenso com base na reatividade mediana. Além da curva ROC, foi realizada a 

análise do perfil de dispersão das amostras individuais dos dois grupos NI e INF, para 

as três diluições testadas, 1:100, 1:200 e 1:400 (Figura 23B, D e F). 
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Figura 23 - Curvas ROC do ensaio de ELISA in house utilizando a proteína rMESM e análise 

da sua reatividade. (A,C,E) As curvas ROC do ensaio de ELISA in house utilizando a proteína 

rMESM foram construídas a partir dos índices de desempenho, sensibilidade e (100-

especificidade), para as três diluições 1:100, 1:200 e 1:400 e (B,D,F) Análise da reatividade 

da proteína rMESM frente à amostras do grupo NI (    ) e INF (    ), nas três diluições, 1:100, 

1:200 e 1:400. O resultado da reatividade da proteína frente a cada amostra individual está 

expresso como valores de absorbância, utilizando como ponto de corte os valores sugeridos 

pela curva ROC (linha tracejada) contornado pela “zona cinza”. 
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Frente aos resultados, foi possível notar que para as três diluições testadas, o 

ensaio de ELISA in house utilizando a proteína rMESM, apresentou um bom 

desempenho, visto que as ASCs para as diluições foram maiores ou iguais a 0,9.  

A ASC é o indicativo da acurácia global do teste. Quanto maior for a ASC, sendo 

mais próximo do valor de 1, melhor é o desempenho do método avaliado. Segundo 

Swets (1988), o método pode ser classificado em função do valor da ASC como: sem 

valor (ASC=0,5); de baixa acurácia (0,5<ASC≤0,7); de moderada acurácia 

(0,7<ASC≤0,9); de elevada acurácia (0,9<ASC<1) e como método perfeito (ASC=1). 

Nesse âmbito, segundo a classificação proposta por Swets (1988), para a diluição 

1:100, o método pode ser considerado de moderada acurácia, visto que a ASC foi de 

0,9 e para as diluições 1:200 e 1:400 de elevada acurácia, sendo as ASCs de 0,95 e 

0,96, respectivamente. 

A ASC resume a curva ROC como um todo e representa uma estatística precisa 

do desempenho geral do método. Portanto, as ASCs consistem em medidas 

relevantes para a comparação do desempenho diagnóstico de dois métodos. Visto 

que, a acurácia global é o único índice que não é dependente do ponto de corte, essa 

comparação é possível. A análise da ASC não demonstra variabilidades em relação a 

utilização de diferentes pontos de corte ou seleção de pontos de cortes aleatórios.  

Logo, a ASC aponta características intrínsecas dos testes, possibilitando a análise 

comparativa entre metodologias distintas (GREINER et al., 2000; GARCIA et al., 

2009). 

O ponto de corte indicado pela curva ROC para as diluições 1:100, 1:200 e 

1:400 foi de 0,7, 0,4 e 0,2, respectivamente. Dentre os vários parâmetros para 

determinar um ponto de corte, um contrabalanço entre a sensibilidade e especificidade 

sempre está incluído. A sensibilidade refere-se à probabilidade de um resultado 

positivo em um indivíduo doente e a especificidade é definida como a probabilidade 

de um resultado negativo em um indivíduo não doente (GREINER; GARDNER, 2000). 

Ambas são consideradas propriedades estáveis de um teste diagnóstico, visto que 

não são afetadas pela prevalência da doença, ou seja, pela variação da proporção 

entre indivíduos infectados e não infectados (GARCIA et al., 2009). 

Embora a determinação do ponto de corte possa ser aleatória, é importante 

considerar a situação epidemiológica e o propósito do método, bem como as 

consequências de resultados errôneos, falso-positivos e falso-negativos (METZ, 1978; 
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GREINER et al., 2000). No presente trabalho, os pontos de corte foram selecionados 

com base no maior valor da razão de verossimilhança positiva (RV+). 

O desempenho de testes diagnósticos, principalmente daqueles em que os 

resultados são expressos em escala contínua, pode ser avaliado por meio da 

determinação das razões de verossimilhança (RVs). Nesse âmbito, o bom 

desempenho do método também foi confirmado pelo valor da razão de 

verossimilhança positiva (RV+), sendo de 6,8 para a diluição de 1:100 e 7,6 para as 

diluições de 1:200 e 1:400.  

As RVs consistem em parâmetros estáveis do método, representando 

indicadores de grande magnitude na interpretação dos resultados. Os valores das RVs 

calculados, tanto para os resultados positivos como para os negativos, expressam 

quantas vezes é mais provável (ou menos provável) ser encontrado um resultado do 

teste confirmando a presença da doença, em relação aos grupos de indivíduos não 

doentes (JAESCHKE et al., 1994; GARCIA, 2009). Logo, a maior RV+ (7,6) 

encontrada para as diluições 1:200 e 1:400, indica que em um ensaio de ELISA in 

house utilizando a proteína rMESM, é 7,6 vezes mais provável de um resultado 

positivo ser de uma pessoa infectada com S. mansoni em relação a um indivíduo não 

infectado.  

Em relação à sensibilidade e especificidade do método, foram encontrados 

valores de 85% e 88%, respectivamente, para a diluição 1:100. Para as diluições 1:200 

e 1:400 foram encontrados valores iguais de sensibilidade e especificidade, sendo 

95% e 88%, respectivamente, corroborando o bom desempenho do método. A 

sensibilidade e a especificidade diagnóstica são parâmetros que demonstram o 

desempenho do método para uma determinada população de referência e sob 

condições estabelecidas. Contudo, podem ser afetados por fatores biológicos. A 

sensibilidade de um método diagnóstico é dependente de aspectos multifatoriais 

como, o tipo, a fonte e a natureza do antígeno utilizado. Além disso, pode variar 

conforme o estágio da infecção ou com o estado imunológico do indivíduo (GREINER; 

GARDNER, 2000; VITELLI-AVELAR et al., 2007). 

 Brenner e Gefeller (1997) relataram que o valor de corte diagnóstico e, 

consequentemente, a sensibilidade e especificidade estão relacionados com a 

prevalência. Essa relação é respaldada pelo fato da distribuição de fatores biológicos 

referentes à infecção, como por exemplo, o estágio e a gravidade da doença, serem 
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distintos em populações de baixa e alta prevalência. Além disso, grande parte dos 

testes de diagnóstico não são perfeitamente específicos. Na sorologia, a 

especificidade pode ser afetada por componentes não-alvo em amostras de soro, 

como por exemplo, anticorpos induzidos por outros patógenos em resposta à uma 

reatividade cruzada (GREINER; GARDNER, 2000). 

Analisando a reatividade dos soros individuais, por meio dos perfis de dispersão 

(Figura 23B, D e F), foi possível notar que as três diluições avaliadas demonstraram 

bom desempenho na segregação entre o grupo NI e INF, considerando os diferentes 

pontos de corte indicados pela análise estatística da curva ROC. Nos testes realizados 

nas três diluições, verificou-se que para o grupo NI foi possível detectar 88% dos 

indivíduos com valores de absorbância restritos a uma região de resultados negativos. 

Para o grupo INF foi possível detectar 85% e 95% dos indivíduos com valores de 

absorbância restritos a uma região de resultados positivos, na diluição 1:100 para o 

primeiro e 1:200 e 1:400 para o segundo. 

Um parâmetro importante que deve ser considerado na dispersão das amostras 

individuais é a distribuição ao redor do ponto de corte, que pode ser avaliada com 

base na “zona cinza”, indicada nos gráficos. A “zona cinza” é definida pelos valores 

de absorbância 10% acima e abaixo do ponto de corte e, amostras distribuídas nas 

proximidades dessa faixa refletem menor chance do resultado ser igual, ao ser 

repetido. Nesse sentido, foi possível observar que o menor número de amostras 

próximas à zona cinza foi encontrado na diluição 1:400, sugerindo que resultados mais 

reprodutíveis possam ser alcançados utilizando essa diluição. 

Diante do exposto, foi possível notar que a análise da reatividade mediana 

(Figura 23B), juntamente com a curva ROC e a análise de dispersão individual (Figura 

23E e F) demonstraram que a diluição 1:400 permitiu a melhor segregação entre as 

amostras do grupo NI e as amostras do grupo INF e, consequentemente, favoreceu o 

melhor desempenho do método. Portanto, essa diluição foi selecionada para as 

análises posteriores. 

É descrito na literatura que antígenos recombinantes têm sido empregados 

como alternativas para os antígenos SEA e SWAP, com a finalidade de aumentar a 

especificidade do teste e minimizar as reações cruzadas que ocorrem quando 

antígenos brutos são usados. Salienta-se que, antígenos recombinantes são 

passíveis de produção em larga escala (MAKAROVA et al., 2005; EL ASWAD BEL et 
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al., 2011; CARVALHO et al., 2014; ZHANG et al., 2015; FENG et al., 2017). Além 

disso, antígenos recombinantes com múltiplos epítopos, como a proteína rMESM, 

podem contribuir para um aumento na sensibilidade do teste (KALENDA et al., 2015; 

LV et al., 2018). Tais vantagens podem ser respaldadas pelo bom desempenho do 

ensaio de ELISA in house utilizando a proteína rMESM, obtido no presente trabalho. 

Sarhan e colaboradores (2014) avaliaram o desempenho de um ELISA 

utilizando três antígenos brutos, SWAP, SCA e SEA, frente às amostras de indivíduos 

com esquistossomose crônica, em duas diluições 1:50 e 1:100. Os resultados 

mostraram que no ensaio de ELISA utilizando a diluição 1:50, a eficácia diagnóstica 

do SWAP e SCA foi superior quando comparada à de 1:100. Nesta melhor diluição, 

SWAP apresentou a melhor sensibilidade entre os três antígenos, sendo de 100% e 

SCA e o SEA demonstraram sensibilidades equivalentes, de 80%. Em relação à 

especificidade, foram encontrados valores de 82,35%, 76,47% e 64,7%, para SEA, 

SCA e SWAP, respectivamente. A acurácia global do teste (ASC) variou conforme o 

antígeno utilizado, sendo o maior valor da ASC encontrado para o SWAP, de 0,955, 

enquanto para SEA e SCA foram encontrados valores de 0,914 e 0,88, 

respectivamente.  

A comparação da acurácia global do teste entre o ELISA utilizando antígenos 

brutos, proposto por Sarhan e colaboradores (2014) e o ELISA in house utilizando a 

proteína rMESM, na melhor diluição dos soros (1:400), proposto no presente trabalho, 

mostra que a acurácia global do ELISA in house com a proteína rMESM foi superior, 

visto que o valor da ASC encontrado foi maior, sendo de 0,96. Além disso, o ensaio 

com a proteína rMESM revelou maior sensibilidade e especificidade em relação ao 

ensaio com os três antígenos brutos, exceto para o SWAP em que foi encontrado 

100% de sensibilidade.   

Como foi dito anteriormente, antígenos recombinantes vêm sendo utilizados 

como alternativa aos antígenos brutos. Nesse contexto, o estudo realizado por 

Carvalho e colaboradores (2014), avaliou o desempenho de um ELISA utilizando o 

antígeno recombinante rSm200. Os resultados mostraram um reconhecimento 

significativo de rSm200 por soros de indivíduos de área endêmica para a 

esquistossomose, em relação ao grupo controle. Além disso, por meio da curva ROC 

foram encontrados valores de sensibilidade e especificidade de 90% e 93%, 

respectivamente. Quando comparado ao ELISA in house utilizando a proteína rMESM, 
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o teste proposto por Carvalho e colaboradores exibiu maior especificidade, porém 

menor sensibilidade. Como já foi discutido, vários fatores podem influenciar na 

sensibilidade e especificidade de um teste e, nesse caso, a combinação dos vários 

epítopos que constituem a proteína rMESM, pode ter contribuído para um aumento na 

sensibilidade do método.  

A utilização de proteínas multiepítopo como alternativa aos antígenos 

recombinantes únicos já é bem estabelecida na literatura. Estudos de Jin e 

colaboradores (2010) e Lv e colaboradores (2016, 2018) demonstraram a 

aplicabilidade de proteínas multiepítopo para o diagnóstico da esquistossomose em 

animais. Para o diagnóstico da esquistossomose humana, ainda não há trabalhos 

publicados.  

Jin e colaboradores (2010), compararam o desempenho de 5 antígenos em 

ensaios de ELISA, dentre eles um antígeno multiepítopo, com o desempenho do SEA, 

para detecção da esquistossomose em bovinos e coelhos. Para o antígeno 

recombinante multiepítopo foi encontrada uma sensibilidade de 91,0% e uma 

especificidade de 97,8%. Contrastando com uma sensibilidade de 89,9% e 

especificidade de 91,2% para o SEA. Considerando os resultados obtidos no presente 

trabalho, foi possível notar uma sensibilidade relativamente maior da proteína rMESM 

quando comparada ao antígeno multiepítopo proposto por Jin e colaboradores (2010), 

entretanto, uma especificidade menor. 

Além da aplicabilidade de proteínas multiepítopo para o diagnóstico de bovinos 

e coelhos, Lv e colaboradores (2016) comprovaram o bom desempenho de outros 

candidatos multiepítopos para o diagnóstico da esquistossomose em cabras. No 

trabalho dos autores, oito antígenos recombinantes, sendo quatro multiepítopos e 

quatro antígenos únicos, bem como o SEA, foram avaliados em ensaios de ELISA. 

Os resultados revelaram que três das quatro proteínas multiepítopo exibiram maior 

sensibilidade que os antígenos únicos. Dentre as três proteínas multiepítopo, uma se 

destacou com valores elevados de sensibilidade e especificidade, sendo 97,8% e 

100%, respectivamente. Para as outras duas, que também tiveram um bom 

desempenho, foram encontrados valores de sensibilidade de 93,4% e 89% e 

especificidade de 100%. Tais resultados corroboram o potencial de proteínas 

multiepítopo no diagnóstico. Essa potencialidade também pode ser atribuída à 
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proteína rMESM que, embora tenha apresentado menor especificidade quando 

comparada a esses antígenos, exibiu sensibilidade superior à dois deles.  

Mais recentemente, Lv e colaboradores (2018) avaliaram em seu trabalho o 

desempenho de 5 antígenos recombinantes para o diagnóstico da esquistossomose 

em búfalo, sendo dois antígenos multiepítopo e o SEA empregado como antígeno de 

referência. Os autores encontraram os maiores valores de sensibilidade e 

especificidade, de 95,61% e 100%, respectivamente, para um dos antígenos 

multiepítopo. Quando comparados à proteína rMESM, verificou-se que valores 

consistentes de sensibilidade foram encontrados para ambos.  

Diante do exposto, foi possível notar que, assim como os outros candidatos 

descritos na literatura, a proteína rMESM se mostra promissora para o diagnóstico da 

esquistossomose mansoni. Contudo, verificou-se uma menor especificidade quando 

comparada à maioria deles. Uma estratégia para melhorar a especificidade do ensaio 

de ELISA in house utilizando a proteína rMESM, seria avaliar o seu desempenho para 

diferentes subclasses de IgG.  

Além disso, o bom desempenho do método foi confirmado pelos valores da 

ASC, razão de verossimilhança positiva, sensibilidade e especificidade, corroborando 

o potencial da proteína rMESM como candidata ao diagnóstico da esquistossomose 

mansoni.  

 

 Confirmação do ponto de corte pelo Two-Graph-ROC (TG-ROC) 

Após a construção da curva ROC, outra ferramenta estatística foi utilizada para 

uma avaliação mais segura do desempenho do ensaio de ELISA in house utilizando 

a proteína rMESM. O TG-ROC foi construída para confirmação do ponto de corte 

sugerido pela curva ROC da melhor diluição (1:400), como é mostrado na Figura 24. 
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Figura 24 - Confirmação do ponto de corte pelo TG-ROC. Os valores dos parâmetros de 

sensibilidade (linha preta) e especificidade (linha cinza), estão representados no eixo y e no 

eixo x estão os valores das absorbâncias (ponto de corte). A linha tracejada representa o 

ponto de corte sugerido pela curva ROC. 

 

Proposta por Greiner e colaboradores (1995), o TG-ROC consiste em uma 

ferramenta estatística empregada para avaliação do desempenho do método e para 

a confirmação do ponto de corte. Com base no gráfico da Figura 24, foi possível 

verificar que o ponto de corte na intercessão das duas curvas, onde os valores de 

sensibilidade e especificidade são os maiores, encontra-se em aproximadamente 

0,23, muito próximo ao ponto de corte sugerido pela curva ROC, que foi de 0,2 (linha 

tracejada), o qual fornece uma sensibilidade de 95% e especificidade de 88%. 

  Em um contexto de saúde pública, principalmente em situações que visam a 

completa eliminação de um novo foco, a sensibilidade tem mais relevância 

(GRENFELL et al., 2013a). Adicionalmente, para estudos de triagem, principalmente 

em áreas de baixa endemicidade, um método mais sensível vai assegurar que todos 

os indivíduos doentes sejam identificados. Ao contrário, a não identificação de um 

indivíduo doente poderia contribuir para a propagação da doença.  
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 Avaliação da proteína rMESM para o prognóstico da esquistossomose 

mansoni 

Após a constatação do bom desempenho da proteína rMESM no diagnóstico 

de indivíduos infectados com S. mansoni, a sua reatividade foi avaliada frente às 

amostras de dois grupos positivos: (i) indivíduos infectados com S. mansoni 

apresentando menos de 100opg e (ii) indivíduos infectados com S. mansoni 

apresentando mais de 100opg, objetivando avaliar o seu potencial no prognóstico da 

doença (Figura 25). 

Figura 25 - Análise do potencial da proteína rMESM como biomarcador de prognóstico. 

Análise da reatividade da proteína rMESM frente às amostras de indivíduos infectados com 

S. mansoni com carga parasitária menor que 100opg (    ) e maior que 100opg (   ), na diluição 

1:400. O resultado da reatividade da proteína frente a cada amostra individual está expresso 

como valores de absorbância, utilizando como ponto de corte o valor sugerido pela curva ROC 

(linha tracejada) contornada pela “zona cinza”. 

  

 

Na clínica médica, o termo prognóstico diz respeito ao risco de futuros 

resultados de saúde em indivíduos com uma determinada doença. Logo, a pesquisa 

de prognóstico consiste na investigação das relações entre futuros resultados e 

indivíduos com um determinado estado de saúde inicial (ponto de partida), com intuito 

de propiciar uma melhora na saúde (HEMINGWAY et al., 2013). Ferramentas efetivas 

ou biomarcadores que possam predizer com exatidão o prognóstico de indivíduos com 
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esquistossomose avançada, auxiliariam no tratamento e no controle da doença (LI et 

al., 2018).  

Nesse sentido, foi avaliada a aplicação da proteína rMESM como possível 

biomarcador de prognóstico. Com base na Figura 25, foi possível notar que não houve 

diferença na reatividade entre os dois grupos pois, o valor da reatividade para o grupo 

de indivíduos com carga parasitária menor que 100opg foi de 100% e para o grupo de 

indivíduos com mais de 100opg foi de 90%. Ou seja, a proteína não foi capaz de 

discriminar entre os dois grupos.   

A discriminação entre indivíduos com base na carga parasitária, pode ser 

dificultada, pois nem sempre esse parâmetro pode estar condizente com a reatividade 

no ELISA. Segundo Mutabi e colaboradores (2008), mesmo amostras com baixa carga 

parasitária, são reativas. O estudo revelou que os soros de indivíduos na faixa etária 

mais avançada que tiveram zero ou moderada contagem de ovos foram reativos 

quanto à diversidade de antígenos reconhecidos e a intensidade de reconhecimento.  

 Por outro lado, Carvalho e colaboradores (2014) demonstraram que o 

reconhecimento do antígeno recombinante rSm200 foi fortemente correlacionado com 

a carga de ovos detectada por Kato-Katz. Nesse sentido, o potencial da proteína 

rMESM como candidata ao prognóstico deve ser melhor investigado, comparando 

mais grupos, como por exemplo, pacientes apresentando fibrose. 

 

 PEPTÍDEO SINTÉTICO Smp1 

 Análises in silico do epítopo proveniente da proteína Smp_150390.1 

 Predição de antigenicidade 

Para a construção racional do segundo candidato ao diagnóstico da 

esquistossomose mansoni (Smp1), proposto no presente trabalho, primeiramente 

foram realizadas algumas análises in silico. O epítopo já identificado, proveniente da 

proteína Smp_150390.1, foi selecionado por ser comprovadamente promissor para o 

diagnóstico da esquistossomose mansoni (CARVALHO et al., 2017). Logo, a 

realização de análises adicionais não foi necessária. Contudo, a predição da 

antigenicidade e a análise de homologia foram feitas, com o intuito de apontar como 
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promissora a sua utilização no diagnóstico. A predição de antigenicidade do epítopo 

é mostrada na Figura 26. 

 

Figura 26 - Predição de antigenicidade realizada pelo programa VaxiJen. O epítopo foi 

considerado antigênico, tendo valor de antigenicidade de 1.3913. 

 

 

 

 Com base na Figura 26, foi possível verificar que o valor de antigenicidade 

predito para o epítopo proveniente da proteína Smp_150390.1 foi de 1.3913 sendo, 

portanto, considerado antigênico e demonstrando seu potencial de reconhecimento 

por anticorpos no diagnóstico da esquistossomose mansoni. 

A antigenicidade diz respeito à reatividade antigênica, ou seja, à capacidade de 

interação específica de um antígeno com o sítio de ligação (paratopo) de um anticorpo. 

O estudo da antigenicidade compreende a análise das reações químicas entre 

epítopos e paratopos e a elucidação da especificidade dessas interações, no que se 

refere às forças moleculares e atômicas. Esta especificidade imunológica é explicada 

com base em princípios de química de proteínas e físico-química (VAN 

REGENMORTEL, 2001). Sendo, portanto, um peptideo antigênico um bom candidato 

para compor kits de diagnóstico, baseado em interações específicas com anticorpos. 

Segundo Dias e colaboradores (2018), uma proteína dita como antigênica 

possui capacidade de ser reconhecida com alta sensibilidade e especificidade por 

anticorpos presentes em soro de pacientes infectados. Além disso, de acordo com o 

estudo realizado por De Souza e colaboradores (2018) sobre o desenho de uma 
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molécula quimérica para fins biotecnológicos, o epítopo Sm043300e selecionado por 

ferramentas de bioinformática e predito como antigênico pelo Vaxijen foi considerado 

um antígeno promissor, podendo ser utilizado para o desenvolvimento tanto de 

vacinas quanto de kits de diagnóstico.   

Nesse sentido, salienta-se que a utilização de uma ferramenta de 

bioinformática capaz de predizer a probabilidade antigênica de um epítopo, visando 

um direcionamento na seleção de potenciais candidatos para o desenvolvimento de 

kits de diagnóstico com alta sensibilidade e especificidade, é de grande relevância. 

 

 Análise do percentual de similaridade entre o epítopo e outras sequências 

depositadas no NCBI 

Outra análise de grande importância para a seleção de potenciais candidatos 

ao diagnóstico é a homologia dos epítopos selecionados, com proteínas humanas e 

de outros patógenos filogeneticamente relacionados. A sequência do epítopo 

proveniente da proteína Smp_150390.1 foi submetida à análise de homologia pelo 

programa NCBI Blast+, conforme mostrado na Figura 27. 

 

Figura 27 - Análise do percentual de similaridade entre o epítopo e outras sequências 

depositadas no NCBI realizada pelo programa NCBI Blast+. A análise revelou homologia 

apenas com a espécie S. mansoni. 

 

 

Com base na Figura 27, dentre as espécies relacionadas, foi possível verificar 

que o epítopo apresentou alto grau de identidade somente com a espécie S. mansoni. 
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A reatividade cruzada com outras infecções causadas por helmintos em 

decorrência do compartilhamento de epítopos antigênicos (OGONGO et al., 2018) 

pode resultar em falsos-positivos e, consequentemente, dificultar o diagnóstico 

preciso da doença. Em relação às proteínas humanas, visto que o sistema 

imunológico regula ou elimina autoantígenos reativos, epítopos que exibem  

homologia com essas proteínas, são apontados como de baixa antigenicidade 

(CARVALHO et al., 2011). 

 A realização desta análise por outros autores evidencia a sua relevância para 

a triagem de potenciais candidatos ao diagnóstico (CARVALHO et al., 2017; LOPES 

et al., 2017; SOUZA et al., 2018).  

 

 Predição da expressão da proteína nas diferentes fases de vida do parasito 

Com a finalidade de inferir a fase da doença que o peptídeo Smp1 terá maior 

probabilidade de ser reconhecido, foi realizada a predição da expressão da proteína 

Smp_150390.1 nas diferentes fases de vida do parasito.   

 Com base na Figura 28, constatou-se que a proteína Smp_150390.1 foi predita 

para ser expressa em todas as fases de vida do parasito, sendo a maior expressão 

predita para a fase de esquistossômulo 24 horas. Os resultados sugerem que a 

utilização do epítopo selecionado a partir desta proteína poderá permitir o diagnóstico 

tanto na fase inicial quanto na fase crônica da doença. 

Figura 28 - Predição da expressão da proteína Smp_150390.1 nas diferentes fases de vida 

do parasito. A proteína foi predita para ser expressa em todas as fases de vida do parasito. 

Legenda: C: cercária; 3S: esquistossômulo de 3 horas; 24S: esquistossômulo de 24 horas; A: 

verme adulto. 
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  Análises in silico da proteína Sm200 

As análises in silico para a predição e seleção do melhor epítopo da proteína 

Sm200 foram realizadas utilizando somente a parte C-terminal da proteína, 

compreendendo do aminoácido 1069 até o aminoácido 1520, justificado pelo fato 

desta região ter sido apontada como promissora, com base em resultados de ensaios 

de ELISA, por Carvalho e colaboradores (2014). 

 

 Predição de epítopos lineares com afinidade pelos receptores de antígenos 

de células B 

Para o desenho racional de um peptídeo é necessário a seleção de epítopos 

lineares, visto que epítopos conformacionais provavelmente não manteriam a sua 

integridade conformacional quando incorporados ao peptídeo sintético e, 

possivelmente, também não manteriam sua imunorreatividade (DIPTI et al., 2006). 

Nesse sentido, para a predição de epítopos lineares com afinidade pelo complexo 

BCR, a porção C-terminal da proteína Sm200 foi submetida ao programa BCpred. 

Foram preditos epítopos com sequência de 16 aminoácidos e aqueles que 

apresentaram threshold acima de 0.5 foram considerados. O resultado é mostrado na 

Figura 29. 
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Figura 29 - Predição de epítopos lineares com afinidade pelo BCR. A análise foi realizada 

pelo programa BCpred e todos os epítopos mostrados na figura foram considerados para a 

próxima etapa. 

 

 

Com base na Figura 29, foi possível notar que 11 epítopos lineares foram 

preditos com afinidade pelo complexo BCR. Dessa forma, todos os epítopos foram 

submetidos à análise de antigenicidade. 

O complexo BCR é constituído por moléculas de anticorpo transmembrana 

associadas a duas cadeias de sinalização. Os anticorpos de membrana receptores de 

antígenos de células B virgens, IgM e IgD, juntamente com Igα e Igβ, iniciam a 

sinalização intracelular após o reconhecimento do antígeno e após internalizarem e 

processarem o antígeno ligado ao BCR. As células B atuam também como células 

apresentadoras de antígenos. A ativação de células B por antígenos tem como efeito 

a expressão aumentada de moléculas de HLA de classe II, as quais apresentam o 

antígeno às células T auxiliares previamente ativadas, desencadeando uma série de 

eventos que resultam na proliferação e diferenciação das células B (ABBAS et al., 

2012; MESQUITA JÚNIOR et al., 2010). 

De Souza e colaboradores (2018) validaram resultados obtidos in silico. Os 

autores submeteram dois epítopos à análise in silico para verificar se eles eram 

preditos como epítopos de células B e a análise revelou que somente um deles era 

predito. Ao realizar ensaios de ELISA, apenas o mesmo epítopo foi reconhecido por 

anticorpos presentes no soro de indivíduos infectados com S. mansoni, demonstrando 
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que os resultados experimentais foram consistentes com a predição do programa de 

bioinformática e corroborando a importância de tal análise. 

 

 Predição de antigenicidade 

Os epítopos preditos pela análise anterior foram submetidos ao programa de 

predição de antigenicidade, VaxiJen. O threshold estabelecido para parasito é de 0.5. 

Portanto, epítopos que atingem este valor segundo a predição, são considerados 

antigênicos. A Figura 30 representa o resultado da predição do epítopo que 

apresentou o maior valor de antigenicidade. 

 

Figura 30 - Predição de antigenicidade realizada pelo programa VaxiJen. Este epítopo foi 

considerado antigênico, tendo valor de antigenicidade de 1.6883, sendo então considerado 

para próxima análise. 

 

 A predição mostrada na Figura 30, corresponde ao epítopo que apresentou o 

maior valor de antigenicidade, de 1.6883 e que, portanto, foi utilizado nas análises 

posteriores. O resultado da análise ressalta o potencial do epítopo em propiciar um 

diagnóstico com alta sensibilidade e especificidade.  
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 Análise do percentual de similaridade entre o epítopo e outras sequências 

depositadas no NCBI  

A sequência do epítopo proveniente da proteína Sm200 predito com o maior 

valor de antigenicidade, foi submetida à análise de similaridade pelo programa NCBI 

Blast+ e o resultado é mostrado na Figura 31.  

 

Figura 31 - Análise de homologia realizada pelo programa NCBI Blast+. Dentre as espécies 
relacionadas, a análise revelou homologia apenas com outras espécies de Schistosoma. 

 

 

De acordo com os resultados mostrados na Figura 31, verificou-se que o 

epítopo não apresentou homologia com proteínas humanas e dentre as espécies 

relacionadas, apresentou homologia apenas com outras espécies de Schistosoma. 

Portanto, presume-se que esse epítopo pode ser empregado tanto para o diagnóstico 

de S. mansoni quanto para o diagnóstico das outras duas principais espécies, S. 

japonicum e S. haematobium. 



115 
 

 
 

A detecção de diferentes espécies por um único teste de diagnóstico pode ser 

considerada como uma vantagem, uma vez que o tratamento é o mesmo para as 

diferentes espécies de Schistosoma (KALENDA et al., 2015).  

 

 Predição da expressão da proteína nas diferentes fases de vida do parasito 

Com a finalidade de inferir a fase da doença que o peptídeo Smp1 terá maior 

probabilidade de ser reconhecido, foi realizada a predição da expressão da proteína 

Sm200 nas diferentes fases de vida do parasito.  

 

Figura 32 - Predição da expressão da proteína Sm200 nas diferentes fases de vida do 

parasito. A proteína foi predita para ser expressa em todas as fases de vida do parasito. 

Legenda: C: cercária; 3S: esquistossômulo de 3 horas; 24S: esquistossômulo de 24 horas; A: 

verme adulto. 

 

 

De acordo com a Figura 32, foi possível notar que, para a proteína Sm200, 

embora menores níveis de expressão foram preditos para as fases de cercária e 

esquistossômulo de 3 horas, a proteína foi predita para ser expressa em todas as 

fases de vida do parasito. Nesse sentido, o epítopo triado por análises in silico a partir 

da Sm200 poderá contribuir para a potencialidade do peptídeo Smp1 no diagnóstico 

da esquistossomose mansoni. 

 

  Desenho racional do peptídeo sintético Smp1  

O peptídeo Smp1 foi construído a partir do epítopo já identificado, da proteína 

Smp_150390.1 (CARVALHO et al., 2017) e do melhor epítopo triado por análises in 
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silico, a partir da proteína Sm200. No desenho do peptídeo (Figura 33), os epítopos 

foram separados por um linker, o qual confere vantagens já discutidas anteriormente.  

 

Figura 33 - Desenho do peptídeo Smp1. Desenho esquemático das proteínas 

correspondentes aos epítopos constituintes do peptídeo Smp1. 

 

 

O desenho do peptídeo Smp1 (Figura 33) foi fundamentado na união entre um 

epítopo já comprovadamente promissor ao diagnóstico da esquistossomose, e outro 

epítopo triado por análises in silico a partir de uma proteína que também já havia se 

mostrado como potencial alvo. Dessa forma, a probabilidade do peptídeo Smp1 se 

demonstrar um candidato promissor ao diagnóstico de indivíduos infectados com S. 

mansoni, poderia ser aumentada. 

 Alguns parâmetros do Smp1 como, a massa molecular e o ponto isoelétrico 

teórico foram verificados por meio do programa Peptide property calculator (Innovagen 

- https://pepcalc.com/), sendo encontrados valores de 37,68 kDa e 3,64, 

respectivamente. 

Peptídeos sintéticos que mimetizam epítopos de células B, constituem uma 

estratégia relevante para utilização em métodos de diagnóstico (MELOEN et al., 

1997). Essas moléculas apresentam diversas vantagens como, elevado nível de 

reprodutibilidade, contrastando com os produtos biológicos que tendem a apresentar 

variações de lote para lote, além de permitirem modificações em sua estrutura 

química. São produtos inócuos, de fácil armazenamento e transporte, o que possibilita 

um controle rígido das propriedades e da aplicação dos produtos finais. Além disso, 

podem ser produzidos em grande quantidade (MELOEN et al., 1997; GONZA´LEZ-

SAPIENZA et al., 2000; GÓMARA; HARO, 2007; BRANDÃO et al., 2016). Quando 

comparado à proteína inteira, os peptídeos sintéticos apresentam propriedades 

superiores em relação ao controle de qualidade, resultando em ensaios mais 

específicos (MELOEN et al., 1997). 

O uso de peptídeos sintéticos constituídos por epítopos específicos e 

conservados de determinada espécie, pode superar a falta de sensibilidade e 

especificidade decorrente de certos antígenos, como antígenos purificados (NOYA et 

https://pepcalc.com/
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al., 2003). Nesse contexto, a utilização de peptídeos sintéticos como insumos em 

métodos de diagnóstico tem se expandido, sendo alguns já empregados em kits de 

diagnóstico comerciais (GÓMARA; HARO, 2007). 

 

 Ensaios de ELISA in house utilizando o peptídeo Smp1 

Após o desenho racional e síntese química do peptídeo Smp1, foram realizados 

alguns ensaios preliminares qualitativos com a finalidade de avaliar a sua reatividade 

frente às amostras de indivíduos infectados com S. mansoni.  

 

 Otimização da quantidade do peptídeo Smp1  

Primeiramente, foi realizado um ensaio objetivando avaliar o reconhecimento 

do peptídeo Smp1 por anticorpos presentes em amostras de indivíduos infectados 

com S. mansoni, de uma área de baixa endemicidade para a doença. Além disso, a 

quantidade do Smp1 a ser utilizada nos testes foi otimizada. Para esse propósito, 

quatro quantidades baseadas em protocolos já estabelecidos pelo grupo de pesquisa 

foram testadas, 17,5; 52,5; 157,5 e 472,5ng. O ensaio foi realizado em triplicata e um 

controle negativo comercial foi utilizado. As médias das leituras de densidade óptica 

(D.Os) encontram-se sumarizadas na Figura 34.  
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Figura 34 - Otimização da quantidade do peptídeo. O ensaio de ELISA in house foi realizado 

utilizando amostras de 4 pacientes positivos para a presença de ovos e um controle negativo, 

na microplaca Greiner. A placa foi sensibilizada com 17,5; 52,5, 157,5 e 472,5ng/poço do 

peptídeo a 4°C/16-18 horas, bloqueada com leite em pó desnatado 5% a 37°C/1 hora e 

incubada com soro de indivíduos diluídos 1:100 e o controle negativo comercial 1:40 a 37°C/2 

horas e anticorpo anti-IgG humano diluído 1:5.000 a 37°C/1 hora. A revelação foi feita com 

TMB por 30 minutos e parada com ácido sulfúrico 0,2M. A leitura foi realizada a 450nm. 

Legenda: CN – controle negativo comercial; SP11, SP7, SP5 e SP2 – amostras positivas. O 

* denota diferença significativa com todas amostras positivas e as letras diferentes denotam 

diferença significativa dentro do mesmo grupo, ao nível de 5% de significância. 

 

 

  Uma característica fundamental dos ensaios de ELISA em fase sólida é que 

os antígenos ou anticorpos podem ser facilmente aderidos às superfícies por meio de 

adsorção passiva. Provavelmente, grande parte das proteínas se ligam à microplaca 

como resultado de interações hidrofóbicas entre seus resíduos apolares e a matriz 

plástica (CROWTHER, 2009). Nesse sentido, a determinação da concentração ideal 

de antígeno para revestimento da superfície da microplaca é fundamental.  

Analisando a Figura 34, verificou-se que as quantidades de 52,5 e 472,5ng 

do peptídeo resultaram nas maiores absorbâncias frente aos soros 11 e 5 e as 

quantidades 17,5 e 52,5ng resultaram nas maiores absorbâncias frente aos soros 

7 e 2. Diante dos resultados, a concentração de 52,5ng foi definida como a 

quantidade ideal para saturar os sítios de ligação disponíveis na microplaca. A 

justificativa para a escolha dessa concentração se deve ao fato de que, ao utilizar 
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soluções de revestimento com quantidades relativamente pequenas de antígeno, a 

ligação do antígeno ao poço é reduzida em relação à sua proporção na mistura 

(CROWTHER, 2009). Em contrapartida, a ligação de grandes quantidades de 

antígeno pode impedir a ligação dos anticorpos por meio do impedimento estérico. 

Além disso, elevadas concentrações de antígeno também podem aumentar o 

empilhamento ou a camada, podendo resultar em uma interação instável dos 

reagentes subsequentes (CROWTHER, 2009). Logo, a quantidade intermediária 

entre as 3 melhores, 52,5ng, foi padronizada.  

 

 Ensaio de ELISA in house com maior número de amostras 

Após a otimização da quantidade ideal de peptídeo capaz de saturar os sítios 

de ligação disponíveis na microplaca e permitir o reconhecimento por anticorpos 

presentes no soro de indivíduos com esquistossomose mansoni, realizou-se um 

ensaio de ELISA in house visando avaliar o reconhecimento do Smp1 frente a um 

número maior amostras. O ensaio foi realizado em triplicata e um controle negativo 

comercial foi utilizado. As médias das leituras de densidade óptica (D.Os) encontram-

se sumarizadas na Figura 35. 
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Figura 35 - ELISA in house com maior número de amostras. O ensaio de ELISA foi realizado 

utilizando amostras de 15 pacientes positivos para a presença de ovos e um controle negativo, 

na microplaca Greiner. A placa foi sensibilizada com 52,5ng/poço do peptídeo a 4°C/16-18 

horas, bloqueada com leite em pó desnatado 5% a 37°C/1 hora e incubada com soro de 

indivíduos diluídos 1:100 e o controle negativo comercial 1:40 a 37°C/2 horas e anticorpo anti-

IgG humano diluído 1:5.000 a 37°C/1 hora. A revelação foi feita com TMB por 30 minutos e 

parada com ácido sulfúrico 0,2M. A leitura foi realizada a 450nm. Legenda: B – Branco; CN – 

controle negativo comercial; 1 a 15 – amostras positivas. O * denota diferença significativa 

com todas amostras positivas, ao nível de 5% de significância. 

 

 

Conforme mostrado na Figura 35, foi possível observar que o peptídeo Smp1 

foi reconhecido por anticorpos presentes em todos os soros testados e houve uma 

diferença estatisticamente significativa entre o reconhecimento do Smp1 pelos soros 

de indivíduos positivos para S. mansoni e o controle negativo, demonstrando que o 

peptídeo foi capaz de discriminar entre as amostras positivas e a negativa. Além disso, 

observa-se que as maiores reatividades foram encontradas frente aos soros 5 e 11. 

Os resultados não mostraram uma relação entre a carga parasitária e a 

intensidade do sinal no ELISA, uma vez que os soros que resultaram no maior 

reconhecimento do Smp1, foram os que apresentam a menor carga parasitária 

(Tabela 2). Uma possível justificativa seria a falha no método parasitológico 

empregado, visto que foram realizadas apenas duas lâminas de cada amostra fecal e 

esse número pode ser insuficiente em áreas de baixa endemicidade, como é o caso 

de Pains. Nestas áreas, os métodos parasitológicos carecem da sensibilidade 
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requerida para superar a baixa prevalência e a baixa carga parasitária (menos de 

100opg) e, portanto, o diagnóstico permanece um desafio (ENGELS et al., 1996; 

KONGS et al., 2001; ESPIRITO-SANTO et al., 2014).  

Contudo, mesmo se não tiver ocorrido a falha no método parasitológico e os 

indivíduos realmente apresentarem uma baixa carga parasitária, um estudo realizado 

por Mutabi e colaboradores (2008), demonstrou que mesmo amostras com baixa 

carga parasitária, são reativas. O estudo revelou que os soros de indivíduos na faixa 

etária mais avançada que tiveram zero ou moderada contagem de ovos foram reativos 

quanto à diversidade de antígenos reconhecidos e a intensidade de reconhecimento.  

Em cenários de baixa endemicidade, os imunodiagnósticos apresentam 

vantagens em relação aos métodos parasitológicos uma vez que são automatizados, 

rápidos, de fácil acesso e demonstram melhor aplicabilidade (ENK et al., 2008; 

ZHANG et al., 2009; ESPIRITO-SANTO et al., 2014). A realização do 

imunodiagnóstico utilizando peptídeos sintéticos em áreas de baixa endemicidade já 

é bem estabelecida e descrita por alguns autores (OLIVEIRA et al., 2003, 2008; 

ALARCÓN DE NOYA et al., 2007; SULBARÁN et al., 2010; CARVALHO et al., 2017). 

Nesse sentido, o peptídeo Smp1 pode ser considerado um possível candidato ao 

diagnóstico da esquistossomose mansoni, com considerável sensibilidade, visto que, 

foi reconhecido por anticorpos presentes em soros de indivíduos com baixa carga 

parasitária, residentes em uma área de baixa endemicidade.  

 

 Ensaio de ELISA in house utilizando placa de alta ligação 

Visto o reconhecimento do Smp1 frente a um número maior de amostras, 

prosseguiu-se com os ensaios, avaliando o reconhecimento do peptídeo adsorvido 

em uma microplaca de capacidade de ligação distinta da microplaca utilizada nos 

ensaios anteriores. O ensaio foi realizado na microplaca da marca NUNC, de alta 

ligação (MaxiSorp) e um controle negativo comercial foi utilizado. As médias das 

leituras de densidade óptica (D.Os) encontram-se sumarizadas na Figura 36. 
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Figura 36 - ELISA in house com placa de alta ligação. O ensaio de ELISA foi realizado 

utilizando amostras de 15 pacientes positivos para a presença de ovos e um controle negativo, 

na microplaca Nunc. A placa foi sensibilizada com 52,5 ng/poço do peptídeo a 4°C/16-18 

horas, bloqueada com leite em pó desnatado 5% a 37°C/1 hora e incubada com soro de 

indivíduos diluídos 1:100 e o controle negativo comercial 1:40 a 37°C/2 horas e anticorpo anti-

IgG humano diluído 1:5.000 a 37°C/1 hora. A revelação foi feita com TMB por 30 minutos e 

parada com ácido sulfúrico 0,2M. A leitura foi realizada a 450nm. Legenda: B – Branco; CN – 

controle negativo comercial; 1 a 15 – amostras positivas. O * denota diferença significativa 

com todas amostras positivas, ao nível de 5% de significância. 

 

 

 Com base na Figura 36, verificou-se que o peptídeo Smp1 foi reconhecido por 

anticorpos presentes em todos os soros testados e houve uma diferença 

estatisticamente significativa entre o reconhecimento do Smp1 pelos soros de 

indivíduos positivos para S. mansoni e o controle negativo, demonstrando que o 

peptídeo foi capaz de discriminar entre as amostras positivas e a negativa. Além disso, 

observa-se que as maiores reatividades foram encontradas frente aos soros 5 e 11, 

corroborando com o ensaio anterior. Adicionalmente, foi possível constatar que 

utilizando esta placa de alta ligação, valores maiores de absorbância foram 

encontrados em relação ao ensaio anterior utilizando uma placa de média ligação.  

 Como foi descrito anteriormente, o tipo de microplaca utilizada no ensaio pode 

exercer certa influência sobre os resultados. Por meio do uso de radiação, o 

poliestireno pode ser facilmente modificado para tornar-se o que é considerado 
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poliestireno de alta ligação. O mecanismo se baseia na incorporação eficaz de ácido 

carboxílico por meio da radiação sobre os carbonos acessíveis do anel benzeno 

clivado. A superfície resultante é principalmente hidrofóbica com grupos carboxila 

intermitentes capazes de interagir ionicamente com grupos carregados positivamente 

nas biomoléculas (GIBBS; KENNEBUNK, 2001a). O mecanismo de imobilização 

também é a adsorção passiva, porém por meio de interações hidrofóbicas e iônicas. 

A capacidade de ligação é ampliada a aproximadamente 400 a 500ng de IgG/cm2 em 

comparação com a superfície de média ligação, pois as interações iônicas requerem 

que uma porção menor da molécula esteja em contato com a superfície para obter 

imobilização estável (GIBBS; KENNEBUNK, 2001a). 

Nesse sentido, o aumento das absorbâncias no ensaio utilizando a microplaca 

de alta ligação pode ser devido à maior capacidade de ligação desse tipo de 

microplaca, que também foi utilizada por outros autores (GRENFELL et al., 2013a; 

CARVALHO et al., 2107; LOPES et al., 2017). Contudo, foi verificado por meio dos 

testes que o desempenho do ELISA in house foi semelhante nos dois tipos de 

microplacas, dessa forma, em termos de custo, a utilização da microplaca de média 

ligação foi mais vantajosa. 

 

 Ensaio de ELISA nas condições da empresa 

Após a constatação do bom desempenho do peptídeo Smp1 nos ensaios de 

ELISA in house, somado ao fato do laboratório de Biotecnologia de Microrganismos 

apresentar um viés tecnológico, e sendo alguns produtos desenvolvidos de interesse 

de empresas, avaliou-se a reatividade do Smp1 em um ensaio de ELISA nas 

condições estabelecidas pela empresa (Quibasa – BIOCLIN) (Figura 37).  
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Figura 37 – Ensaio de ELISA nas condições estabelecidas por uma empresa. O ensaio de 

ELISA foi realizado utilizando amostras de 15 pacientes positivos para a presença de ovos e 

um controle negativo, na microplaca Greiner. A placa foi sensibilizada com 52,5 ng/poço do 

peptídeo a 4°C/16-18 horas, bloqueada com solução bloqueio comercial a temperatura 

ambiente/4h e incubada com soro de indivíduos diluídos 1:20 e o controle negativo comercial 

1:40 a 37°C/30 minutos e anticorpo anti-IgG humano diluído 1:5.000 a 37°C/30 minutos. A 

revelação foi feita com TMB por 15 minutos e parada com a solução de parada comercial. A 

leitura foi realizada a 450nm. Legenda: B – Branco; CN – controle negativo comercial; 1 a 15 

– amostras positivas. O * denota diferença significativa com todas amostras positivas, ao nível 

de 5% de significância. 

 

 

 

Conforme mostrado na Figura 37, verificou-se que nas condições estabelecidas 

pela empresa, embora tenham sido encontradas menores absorbâncias em relação 

aos ensaios anteriores, utilizando as mesmas amostras, foi possível discriminar entre 

as amostras positivas e o controle negativo comercial. Uma possível explicação para 

a redução das absorbâncias quando comparada aos ensaios anteriores seria, a 

diminuição do tempo de incubação com os soros.  

Segundo Reverberi e colaboradores (2007), as forças responsáveis pela 

interação antígeno-anticorpo não são ligações covalentes fortes, mas sim ligações 

fracas. A ligação específica entre o epítopo e o paratopo envolve porções muito 

reduzidas das moléculas, abrangendo apenas alguns aminoácidos. A nível molecular, 

a ligação específica ocorre quando o epítopo e o paratopo eventualmente aproximam-
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se à uma distância de vários nanômetros, e são atraídos por forças de longo alcance, 

como ligações iônicas e hidrofóbicas. Tais forças atraentes suplantam as energias de 

hidratação do epítopo e do paratopo, e eles se aproximam. A essa distância, as forças 

de Van der Waals predominam, mas os grupos iônicos ainda exercem certa influência 

e a força total da ligação é dependente da qualidade do ajuste entre as duas 

superfícies e sua área total de contato (REVERBERI et al., 2007). 

Para o desenvolvimento de uma interação antígeno-anticorpo efetiva, os 

reagentes devem ser incubados durante o tempo ideal. Um tempo de incubação muito 

curto pode não ser suficiente para formação de uma interação estável. Em 

contrapartida, a incubação prolongada pode ocasionar a dissociação do complexo 

antígeno-anticorpo (ARMSTRONG, 2008).   

No protocolo realizado, o menor tempo de incubação com os soros foi 

compensado pela menor diluição dos mesmos. Porém, a menor diluição pode resultar 

em efeito prozona, o qual é definido como falso-negativos ou resultados 

imprecisamente baixos em reações imunológicas, em decorrência do excesso de 

antígenos ou anticorpos. Diluições em série podem ser realizadas para investigar o 

efeito (GILLET et al., 2009). 

Nesse sentido, embora as absorbâncias tenham sido reduzidas, houve a 

reatividade do peptídeo com as amostras, realizando o protocolo estabelecido pela 

empresa. Os resultados iniciais demonstraram que o Smp1 é um possível candidato 

ao diagnóstico da esquistossomose mansoni. Contudo, salienta-se que este ensaio e 

os ELISAs in house são apenas testes preliminares. O desempenho do método e a 

avaliação da aplicabilidade do peptídeo Smp1 como insumo em kits de diagnóstico 

comerciais ainda devem ser investigados.  
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6. CONCLUSÕES 

A proteína rMESM foi desenhada racionalmente com base em epítopos triados 

por análises in silico e a sua expressão em células de E. coli BL21 e purificação foram 

realizadas com sucesso. Por se tratar de uma quimera, inexistente na natureza e ter 

sua estrutura desconhecida, a investigação estrutural da proteína rMESM por meio de 

ensaios de fluorescência e dicroísmo circular foi de grande importância. As análises 

revelaram que a proteína rMESM apresenta-se desestruturada. Para fins de 

diagnóstico este resultado foi favorável, pois, dessa forma, todos os epítopos estarão 

expostos para uma maior interação com os respectivos anticorpos, contribuindo para 

o aumento da sensibilidade do ensaio. 

Os ensaios de ELISA in house preliminares qualitativos demonstraram o 

reconhecimento da proteína rMESM por anticorpos presentes em amostras de 

indivíduos infectados com S. mansoni. A análise da curva ROC revelou que o método 

pode ser considerado de elevada acurácia, alcançando valores de sensibilidade e 

especificidade de 95% e 88%, respectivamente, corroborando o potencial da proteína. 

Além disso, por meio de uma análise preliminar foi verificado que a proteína rMESM 

não pode ser utilizada como biomarcador de prognóstico. Contudo, esse resultado 

deve ser melhor investigado.  

Os ensaios de ELISA in house preliminares com o segundo candidato proposto 

no trabalho, o peptídeo Smp1, revelaram o seu reconhecimento por anticorpos 

presentes em amostras de indivíduos infectados com S. mansoni. Além disso, foi 

verificada a reatividade do peptídeo quando o protocolo de ELISA estabelecido por 

uma empresa foi realizado.  

Portanto, o presente trabalho revela dois novos candidatos ao diagnóstico da 

esquistossomose mansoni. Os ensaios preliminares com o peptídeo Smp1 

demonstram o seu potencial e os resultados com a proteína multiepítopo evidenciam 

a sua aplicabilidade no imunodiagnóstico. Além disso, a simplicidade na obtenção e 

produtividade da proteína rMESM, sua capacidade antigênica e possibilidade de uso 

em métodos sorológicos simples e acessíveis e com elevada sensibilidade e 

especificidade, a tornam uma candidadata promissora para o desenvolvimento de um 

kit de diagnóstico genuinamente brasileiro, de menor custo quando comparado aos 

kits desenvolvidos em outros países. 
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7. PERSPECTIVAS 

• Realizar ensaios de ELISA in house utilizando a proteína rMESM, para diferentes 

subclasses de IgG; 

• Avaliar o desempenho da proteína rMESM em ensaios de citometria de fluxo; 

• Avaliar o desempenho do ensaio de ELISA in house utilizando o peptídeo sintético 

por meio da construção da curva ROC. 
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APÊNDICE 

 

MEIO DE CULTURA E SOLUÇÕES 

 

• Meio LB líquido  

Peptona de caseína        1,0 % (p/v) 

Extrato de levedura         0,5 % (p/v) 

NaCl                                1,0 % (p/v) 

O pH foi ajustado para 7,2. 

 

• Meio LB sólido 

 

Peptona de caseína        1,0 % (p/v) 

Extrato de levedura         0,5 % (p/v) 

NaCl                                1,0 % (p/v) 

Ágar                                1,5 % (p/v) 

O pH foi ajustado para 7,2. 

 

• SDS-PAGE 

 

Tampão de corrida 5X Tris-Glicina pH 8.7 

Tris base - 15,14 g 

Glicina - 72,0 g 

SDS - 5.0 g 

 

Tampão de amostra SDS PAGE com β-mercaptoetanol 

Tris-HCl 50mM pH 6, 8 

SDS - 2% 

Azul de bromofenol - 0, 1% 

Glicerol - 10% 

β-mercaptoetanol - 10% 

 

Gel de Concentração SDS-PAGE (5%) 



154 
 

 
 

H2O – 2,7 mL 

Solução Bis-acrilamida - 30% - 0,67 mL 

Tris-HCl - 1,0M pH 6, 8 - 0,5 mL 

SDS -10% - 0,04 mL 

APS (Persulfato de amônio, do inglês: Ammonium persulfate) - 10% - 0,04 mL 

TEMED (tetrametilelenodiamônio) – 0,004 mL 

 

Gel de separação SDS-PAGE (12%) 

H2O - 3,3 mL 

Solução Bis-acrilamida - 30% - 4,0 mL 

Tris-HCl - 1, 5 M pH 8, 8 - 2,5 mL 

SDS - 10% - 0,1 mL 

APS - 10% - 0,1 mL 

TEMED – 0,004 mL 

 

Solução corante SDS-PAGE 

Coomassie Blue R-250 - 0,25% (P/V) 

Metanol - 40% (v/v) 

Ácido Acético - 10% (v/v) 

 

Solução Descorante SDS - PAGE 

Metanol - 40% (v/v) 

Ácido acético - 10% (v/v) 

• Purificação  

 

Tampão de lise pH 8,0  

NaH2PO4 50 mM 

NaCl 300 mM  

Imidazol 10 mM  

Ureia 8M  

Completar o volume com água. 

 

Tampão de lavagem pH 8,0 
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NaH2PO4 1M - 50 mM 

NaCl 5M - 300 mM 

Imidazol 2M - 20 mM 

Uréia 8M  

Completar o volume com água. 

 

Tampão de eluição  

NaH2PO4 1M - 50 mM  

NaCl 5M - 300 mM 

Imidazol 2M – 50 mM; 100 mM; 200 mM; 500 mM  

Uréia 8M  

Completar o volume com água. 

 

• Western Blotting 

 

Tampão de transferência 4X (pH 8,3) 

Tris-base 3g 

Glicina 8g 

Metanol 200 mL (na hora do uso) 

Completar o volume para 1 litro. 

Tampão fosfato salino 1X  + Tween 20 1% (pH 7,6) 

Tris-Base  6,055g 

NaCl 4,5g  

Tween 20 500µL 

Completar o volume para 500 mL. 

Ponceau 

Ponceau S 50mg 
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Ácido acético glacial 2,5mL 

Completar o volume para 50mL. 

• Ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA) 

 

Tampão de adsorção (pH 9,6) 

 

NaHCO3  0,01mol/L 

Na2CO3   0,003 mol/L 

Completar o volume para 100 mL 

 

PBS10X (pH 7,4) 

 

NaH2PO4  2,56g 

Na2HPO4  11,78g 

NaCl   87,6g 

Completar o volume para 1 litro. 

 

PBS1X (pH7,4) 

 

PBS 1X  100mL 

Completar o volume para 1 litro. 

 

PBST (pH7,4) 

 

PBS1X  100mL 

Tween 20 500µL 

Completar o volume para 1 litro. 

 

Solução bloqueio  

 

Leite em pó desnatado 5 % (Molico)  

Leite em pó desnatado 1 g 
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PBST  20mL 

 

Leite em pó desnatado 10 % (Molico)  

Leite em pó desnatado 2 g 

PBST  20mL 

 

Leite em pó desnatado 15 % (Molico)  

Leite em pó desnatado 3 g 

PBST  20mL 

 

Albumina 5% 

Albumina 1 g 

PBST 20mL 

 

Albumina 10% 

Albumina 2 g 

PBST 20mL 

 

Tampão de parada 0,2mol/L 

 

Ácido sulfúrico  2,13 mL  

Completar o volume com água destilada para 200mL. 
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ANEXO I 

Ensaios de ELISA in house qualitativos preliminares 

1. MATERIAL E MÉTODOS 

 Otimização do ensaio de ELISA indireto in house utilizando a proteína rMESM 

Após a expressão, purificação e análises estruturais da proteína rMESM, uma 

otimização preliminar do ELISA indireto in house foi realizada, objetivando avaliar o 

reconhecimento da proteína por anticorpos presentes em amostras de soro de 

indivíduos infectados pelo S. mansoni (soroteca I) e encontrar as melhores condições 

para o ensaio. Para essa finalidade, algumas condições foram avaliadas como, 

temperatura de incubação com a solução bloqueio, quantidade da proteína rMESM e 

tipo de placa, tipo e concentração da solução bloqueio, diluição do soro e do anticorpo 

secundário, tempo de incubação com o anticorpo secundário. Além disso, foram 

realizados testes com novas amostras (soroteca II), assim como, a otimização do tipo 

e concentração da solução bloqueio para estas novas amostras e um ensaio para 

avaliar o reconhecimento dos epítopos sintéticos individuais que constituem a proteína 

rMESM, por anticorpos presentes em amostras de indivíduos positivos para 

esquistossomose.  

Os soros dos indivíduos infectados pelo S. mansoni, apresentaram carga 

parasitária variando de 01 a 302 opg, foram coletados na cidade de Divinópolis, MG - 

Brasil. As informações de cada indivíduo estão apresentadas na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Amostras positivas da soroteca I utilizadas nos ensaios de ELISA. A carga 

parasitária foi determinada por 2 lâminas do Kato-Katz de uma amostra. 

Nome ID Sexo Ovos C/Bairro 

FRC 01 M 10 Fortaleza 

AJP 02 M 02 São Luiz 

AFS 03 F 03 Davanuze 

WBS 04 M 04 Vale do Sol 

VPL 05 M 02 Santa Lúcia 

SSL 06 F 302 Nova Fortaleza 

EBA 07 F 08 Nova Fortaleza 

FMO 08 M 18 Córrego do Paiol 

LMR 09 M 45 Córrego do Paiol 

MMS 10 M 01 Serra Verde 

JAS 11 M 02 Buenópolis 

AHR 12 M 03 Divinópolis 

MJS 13 M 04 Itamaramdiba 

KFS 14 F 01 Cachoeirinha 

ZSC 15 M 02 Cachoeirinha 

VAP 16 M 115 Branquinhos 

PB 17 M 01 Branquinhos 

RBFS 18 M 02 Serra Verde 

                               C/Bairro: Comunidade/Bairro; F:Feminino; N:Negativo 
                                

 

1.1.1. Otimização da temperatura de incubação com a solução bloqueio 

O primeiro ensaio foi realizado com a finalidade de encontrar a temperatura de 

incubação com a solução bloqueio (PBST+ Leite em pó desnatado 5%) que 

favorecesse a redução do background. Para isso, foram testadas duas temperaturas, 

4°C e 25°C.  

Nas microplacas de ELISA da marca Greiner (média adsorção), foram 

adicionados 35ng/poço da proteína rMESM dialisada, em 100μL de tampão de 

adsorção carbonato/bicarbonato pH 9,6. As placas foram incubadas a 4°C, por 16 a 

18 horas, para sensibilização. Decorrido o tempo, as placas foram lavadas três vezes 
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com 100μL de tampão de lavagem (PBS 1X + 0,05% de tween) por poço. Após a 

lavagem, as placas foram vertidas sobre papel absorvente para retirada do excesso 

de tampão. Posteriormente, adicionou-se 100μL/poço de solução bloqueio, e uma 

placa foi incubada a 4°C e outra a 25°C, por 16 a 18 horas. Após o bloqueio, as placas 

foram lavadas três vezes com 100μL do tampão de lavagem por poço e 

posteriormente vertidas sobre papel absorvente. Em seguida, 100 μL/poço do soro de 

indivíduos infectados com S. mansoni residentes na cidade de Divinópolis (soroteca 

I), e negativo para a esquistossomose, diluídos na proporção de 1:50 em solução 

bloqueio, foram incubados à 37°C durante 1 hora. Após a incubação com o soro, as 

placas foram lavadas três vezes com 100μL do tampão de lavagem por poço e depois 

vertidas sobre papel absorvente. Em seguida, 100μL/poço do anticorpo secundário 

(anti-IgG humano conjugada com peroxidase) diluído na proporção de 1:10.000 em 

PBS 1X foi incubado a 37°C, por 1 hora. Posteriormente, as placas foram lavadas três 

vezes com 100μL do tampão de lavagem por poço, vertidas sobre papel absorvente. 

Ao final do processo, 50μL/poço da solução reveladora 3,3', 5,5'-tetrametilbenzidina 

(TMB) foram adicionados, as placas foram incubadas à temperatura ambiente e 

protegida da luz durante 30 minutos. Após o tempo de revelação, a reação foi parada 

por meio da adição de 50μL/poço de ácido sulfúrico 0,2mol/L. A leitura das 

absorbâncias das placas foi realizada em uma leitora de microplacas a 450nm. Os 

resultados das triplicatas foram analisados e os desvios padrões das leituras 

calculados. 

 

1.1.2. Otimização da quantidade proteica e tipo de placa 

A segunda condição avaliada foi a quantidade da proteína multiepítopo e o tipo 

de microplaca. Foram testadas quatro quantidades proteicas, 17,5ng, 35ng, 70ng e 

105ng. Concomitantemente, o tempo de incubação com o soro foi aumentado de 1 

hora para 2 horas e foram testadas duas microplacas de marcas diferentes, Sarsted 

e Greiner, ambas de média adsorção. Foram utilizadas amostras da soroteca I. O 

ensaio foi realizado seguindo o mesmo protocolo descrito no item 1.1.1, porém com 

as modificações acima mencionadas. 
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1.1.3. Otimização da solução bloqueio 

Após definir a melhor quantidade proteica a ser utilizada nos ensaios, a próxima 

condição avaliada foi o tipo e concentração da solução bloqueio. Para esta finalidade, 

foram avaliados dois tipos de solução bloqueio e em duas concentrações diferentes. 

Foram testados o leite em pó desnatado (Molico, Nestlé) e albumina de soro bovino 

(Sigma Aldrich, St. Louis, Missouri, EUA), nas concentrações de 5% e 10%, utilizando 

as duas placas Sarsted e Greiner. O ensaio foi realizado seguindo o mesmo protocolo 

descrito no item 1.1.1, utilizando a concentração proteica de 17,5ng/poço na etapa de 

sensibilização.  

Devido à quantidade limitada de soros disponíveis para a realização dos 

experimentos, este ensaio e os demais foram realizados utilizando apenas um soro 

negativo e um positivo (soroteca I) para esquistossomose. 

 

1.1.4. Otimização da diluição soro e do anticorpo secundário 

Objetivando uma diminuição do background no controle negativo, diluições 

maiores do soro e do anticorpo secundário foram testadas, sendo 1:50 e 1:100 para o 

soro e 1:10.000 e 1:50.000 para o anticorpo secundário. O ensaio foi realizado 

utilizando o leite em pó desnatado e a albumina como solução bloqueio, ambos a 10%, 

na microplaca Greiner e seguindo o mesmo protocolo descrito no item 1.1.1. 

 

1.1.5. Otimização do tempo de incubação com o anticorpo secundário 

Com o propósito de avaliar se o aumento no tempo de incubação com o 

anticorpo secundário poderia aumentar o reconhecimento da proteína por anticorpos 

presentes no soro de pacientes com esquistossomose, foi feita uma comparação entre 

o tempo de incubação de 1 hora, que já era estabelecido, e a incubação por 2 horas. 

O ensaio foi realizado na microplaca Greiner, seguindo o mesmo protocolo descrito 

no item 1.1.1, sendo a albumina 10% utilizada como solução bloqueio e o soro e o 

anticorpo secundário diluídos na proporção de 1:100 e 1:10.000, respectivamente. 
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1.1.6. Otimização da solução bloqueio para soroteca II  

Tendo em vista o estoque limitado de soros disponíveis para a realização dos 

ensaios, foi estabelecida uma parceria com a prefeitura do município de Pains – Minas 

Gerais e foi obtida uma soroteca com 15 amostras positivas (soroteca II).  

Os soros dos indivíduos infectados pelo S. mansoni de idade variando de 8 a 

48 anos de idade e que apresentaram carga parasitária variando de 01 a 05 opg, 

foram coletados na cidade de Pains, MG - Brasil. As informações de cada indivíduo 

estão apresentadas na Tabela 2. 

Considerando que a utilização de novos soros no ensaio de ELISA poderia 

gerar resultados diferentes, o ideal seria realizar a otimização de todas as condições 

novamente. No entanto, diante da falta de recursos para a realização de todos os 

experimentos, apenas o tipo e a concentração da solução bloqueio foi otimizada para 

a nova soroteca. O ensaio foi realizado seguindo o mesmo protocolo descrito no item 

1.1.1 e mantendo as condições estabelecidas nos ensaios anteriores, sendo a 

albumina 5% e 10%, utilizada como solução bloqueio. 

 

 Reconhecimento dos epítopos separados e comparação do pool dos epítopos 

com a proteína multiepítopo 

 Após a otimização da solução bloqueio para as amostras provenientes do 

município de Pains, foi realizado um ensaio com a finalidade de avaliar o 

reconhecimento por anticorpos, dos quatro epítopos que constituem a proteína 

rMESM, separadamente, frente a um soro positivo para a esquistossomose (soroteca 

II). No mesmo ensaio, foi realizada uma comparação entre o reconhecimento por 

anticorpos, do pool (dos quatros epítopos) e da proteína multiepítopo. O ensaio foi 

realizado seguindo o mesmo protocolo descrito no item 1.1.1, sendo utilizado para a 

sensibilização, 17,5ng/poço dos epítopos individuais e da proteína multiepítopo e no 

pool 4,37ng de cada epítopo. Os quatro epítopos sintéticos individuais foram cedidos 

pela Profª Dra. Débora Lopes da Universidade Federal de São João Del Rei.  
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 Considerações éticas 

As amostras da soroteca I e II foram coletadas em um projeto PET (Parecer 

número 56/2009) com escolares em parceria com a prefeitura de Divinópolis/MG. 

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Otimização de um ensaio de ELISA indireto in house utilizando a proteína rMESM 

2.1.1. Otimização da temperatura de incubação com a solução bloqueio  

 Todos os ensaios de ELISA foram realizados em triplicata, e neste ensaio 

utilizou-se amostras de dezoito pacientes positivos para esquistossomose mansoni 

(soroteca I) e um negativo, objetivando analisar o reconhecimento da proteína rMESM 

por anticorpos presentes nas amostras positivas. Sabendo que alguns parâmetros 

poderiam interferir nos resultados, algumas condições foram otimizadas.  

Primeiramente, para determinação da melhor temperatura de incubação com a 

solução bloqueio, capaz de reduzir o background, foram testadas duas temperaturas, 

4°C e 25°C. A solução bloqueio inicialmente utilizada foi o leite em pó desnatado 5%, 

que já era estabelecido por nosso grupo de pesquisa por demonstrar resultados 

satisfatórios para outras tecnologias. As médias das leituras de densidade óptica 

(D.Os) encontram-se sumarizadas na Figura 1. 
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Figura 1 - Otimização da temperatura de incubação com o bloqueio. O ensaio de ELISA foi 

realizado utilizando amostras de 18 pacientes positivos para a presença de ovos e um controle 

negativo, na microplaca Greiner média adsorção. A placa foi sensibilizada com 35ng de 

proteína a 4°C/16-18 horas bloqueada com leite em pó desnatado 5% a 4°C/16-18 horas 

(barras cinza claro) e 25°C/16-18 horas (barras cinza escuro) e incubada com soro de 

indivíduos diluídos 1:50 a 37°C/1 hora e anticorpo anti-IgG humano diluído 1:10.000 a 37°C/1 

hora. A revelação foi feita com TMB por 30 minutos e parada com ácido sulfúrico 0,2M. A 

leitura foi realizada a 450nm. Legenda: B – Branco; CN – controle negativo; 1 a 18 – amostras 

positivas. As letras diferentes (a e b) denotam diferença significativa entre os grupos e o * com 

o controle negativo, ao nível de 5% de significância. 

 

 

De acordo com a Figura 1 observa-se que, embora a incubação a 25°C tenha 

resultado em maiores absorbâncias frente aos soros positivos, essa condição de 

bloqueio também resultou em elevada absorbância frente ao controle negativo, 

quando comparada a incubação à 4°C. A elevada absorbância frente ao controle 

negativo pode estar relacionada à ocorrência de interações inespecíficas, background 

e, portanto, a temperatura de 4°C foi definida como a melhor entre as duas testadas. 

Essa condição foi estabelecida para os experimentos posteriores, uma vez que foi 

mais eficiente na redução do background, em comparação à temperatura de 25°C.  
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Essa temperatura de incubação com o bloqueio também foi estabelecida por 

Duthie e colaboradores (2010), em ensaios de ELISA para a avaliação do 

desempenho de uma proteína multiepítopo para o diagnóstico de leprose.  

 

2.1.2. Otimização da quantidade proteica e tipo de placa  

Após a otimização da temperatura de incubação com a solução bloqueio, 

prosseguiu-se a otimização determinando a quantidade de proteína a ser utilizada nos 

ensaios. Para esta finalidade, os testes foram realizados em duas microplacas de 

marcas diferentes Sarsted e Greiner, ambas de média adsorção, justificado pelo fato 

do tipo de placa também poder interferir nos resultados (CRAIG et al., 1989). Foram 

testadas quatro quantidades proteicas, 17,5ng, 35ng, 70ng e 105ng por poço. A 

escolha de tais concentrações foi baseada na concentração de 35ng que já era 

estebelecida por nosso grupo de pesquisa e que havia demonstrado resultados 

satisfatórios para outras tecnologias. Logo, foram testadas concentrações menores e 

maiores a esta.  

Além disso, este ensaio foi realizado utilizando 8 dos 18 soros positivos 

(soroteca I) utilizados anteriormente, além do tempo de incubação com o soro ter sido 

aumentado de 1 hora para 2 horas, a fim de garantir uma melhor interação antígeno-

anticorpo. As médias das leituras de D.Os podem ser observadas na Figura 2. 
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Figura 2 - Otimização da quantidade proteica e tipo de placa. O ensaio de ELISA foi realizado 

utilizando amostras de 8 pacientes positivos para a presença de ovos e um controle negativo, 

nas microplacas (A) Sarsted média adsorção e (B) Greiner média adsorção. As placas foram 

sensibilizadas com 17,5, 35, 70 e 105ng/poço de proteína a 4°C/16-18 horas, bloqueadas com 

leite em pó desnatado 5% a 4°C/16-18 horas e incubadas com soro de indivíduos diluídos 

1:50 a 37°C/2 horas e anticorpo anti-IgG humano diluído 1:10.000 a 37°C/1 hora. A revelação 

foi feita com TMB por 30 minutos e parada com ácido sulfúrico 0,2M. A leitura foi realizada a 

450nm. Legenda: B – Branco; CN – controle negativo; 2,5,7,8,12,14,16 e 18 – amostras 

positivas. As letras diferentes (a-d) denotam diferença significativa entre os grupos e o * com 

o controle negativo, ao nível de 5% de significância. 
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No teste realizado na microplaca da marca Sarsted (Figura 2A), verificou-se 

que para a maioria dos soros positivos, a quantidade que resultou no maior 

reconhecimento da proteína por anticorpos presentes nas amostras positivas, foi a 

de 17,5ng/poço. Para o teste realizado na microplaca da marca Greiner média 

adsorção (Figura 23B), foi possível notar que para os soros 14, 16 e 18 a 

quantidade que permitiu o maior reconhecimento também foi a de 17,5ng/poço. 

Logo, essa quantidade foi estabelecida para os ensaios posteriores. Contudo, uma 

absorbância alta frente ao controle negativo é verificada nos ensaios realizados nas 

duas microplacas. Tais observações podem estar relacionadas a não 

caracterização do soro negativo ou com a ocorrência de background. 

O processo de adsorção é influenciado por vários fatores, tais como as 

propriedades da proteína, da superfície sólida, bem como pelas condições 

ambientais. E em relação às proteínas, propriedades como, carga, tamanho, 

estabilidade da estrutura, composição de aminoácidos e conformação estérica 

podem afetar a quantidade de proteína adsorvida. Além disso, a estabilidade da 

molécula é de considerável importância (NAKANISHI et al., 2001). 

A adsorção do antígeno à uma fase sólida é dependente da natureza do 

material da superfície, do tempo, temperatura e pH. Os protocolos de adsorção 

prolongada (overnight) a 4°C, como foi estabelecido para este trabalho, parecem 

proporcionar um revestimento mais uniforme (TIMEN et al., 1976). A condição propicia 

um ambiente estável, temperatura baixa constante e o risco de contaminação por 

correntes de ar via atmosférica é minimizada. Além disso, o tempo de incubação 

prolongado permite o equilíbrio entre biomoléculas ligadas e as livres para ligação 

(GIBBS; KENNEBUNK, 2001c). 

Segundo Craig e colaboradores (1989) os fatores apontados para dar uma 

maior contribuição para a sensibilidade em ensaios de ELISA são, a quantidade de 

antígeno adsorvido em condições de saturação e a taxa de ligação. A 

reprodutibilidade do teste também é um fator crucial para grandes triagens. Alguns 

fatores econômicos a serem analisados incluem, o custo da placa e a quantidade 

de antígeno requerida para revestir a microplaca (CRAIG et al., 1989). Além disso, 

a quantidade de anticorpos e diferentes classes e subclasses presentes no soro, 

dependendo da fase da doença, aguda ou crônica, além da idade do indivíduo e do 

número de ovos também podem contribuir para a sensibilidade do ensaio.  
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Nesse sentido, os resultados dos ensaios foram satisfatórios em termos de 

sensibilidade, visto que a menor concentração de proteína foi capaz de resultar nas 

maiores absorbâncias frente a alguns soros positivos. Embora tenha ocorrido 

também uma absorbância elevada frente ao soro negativo, foi possível a 

discriminação entre o controle negativo e algumas das amostras positivas. 

O resultado encontrado, do aumento da concentração proteica não ter 

propiciado maior reconhecimento da proteína por anticorpos presentes nas 

amostras positivas, corrobora com os resultados encontrados por Craig e 

colaboradores (1989). O estudo demonstrou que as taxas de ligação encontradas 

para o antígeno do vírus da febre aftosa, permaneceram estáveis ou foram 

diminuídas com aumento da concentração de antígeno. Segundo os autores, a 

principal justificativa foi o aumento de interações inespecíficas entre o antígeno e 

algum componente não imune do soro, que ocorre em maiores densidades de 

antígenos. Além disso, a ligação de uma alta densidade de antígenos na microplaca 

pode impedir a ligação de anticorpos por meio da inibição estérica, podendo 

também aumentar o empilhamento ou a camada, propiciando uma interação 

instável dos reagentes subsequentes (CROWTHER, 2009). 

Como mencionado anteriormente, o tipo de microplaca utilizada no ensaio 

pode exercer certa influência sobre os resultados. Segundo Gibbs e Kennebunk 

(2001a), proteínas e outras biomoléculas associam-se às superfícies por meio de 

vários mecanismos distintos. A adsorção passiva consiste basicamente em 

interações hidrofóbicas ou interações hidrofóbicas/iônicas entre as biomoléculas e 

a superfície.  

Superfícies de poliestireno não modificadas, são de natureza hidrofóbica e 

só podem ligar biomoléculas por meio de interações passivas. Este tipo de 

superfície é referido como média ligação e é principalmente adequada para a 

imobilização de moléculas grandes, tais como anticorpos, que têm grandes regiões 

hidrofóbicas que podem interagir com a superfície (GIBBS; KENNEBUNK, 2001a).  

Foi possível notar que, o teste realizado na microplaca Greiner média 

adsorção, resultou em maiores absorbâncias quando comparado ao teste na 

microplaca da marca Sarsted. Embora ambas as placas sejam de média adsorção, 

a microplaca da Sarsted não passa por modificações, ou seja, é uma placa mais 

“simples”, o que pode justificar as menores absorbâncias do ensaio realizado neste 
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tipo de placa. Contudo, mesmo diante de tais resultados, o ensaio posterior ainda 

foi realizado utilizando as duas microplacas na tentativa de encontrar as melhores 

condições para a placa Sarsted, visando economia, uma vez que seu custo é menor 

quando comparado ao da microplaca Greiner. 

Craig e colaboradores (1989) também constataram em seu trabalho 

resultados diferentes, utilizando microplacas de marcas diferentes. A escolha da 

microplaca para um estudo específico é dependente, em certo ponto, da natureza 

do antígeno e da sensibilidade exigida. A pesquisa dos autores apontou que o 

desempenho de microplacas pode alterar conforme o antígeno e, a escolha da fase 

sólida é uma condição imprescindível para a reprodutibilidade do ensaio de ELISA. 

 

2.1.3. Otimização da solução bloqueio 

Após a otimização da temperatura de incubação com o bloqueio e da 

quantidade proteica, a próxima condição otimizada foi o tipo e a concentração da 

solução bloqueio, visando a redução do background. Para esta finalidade, foram 

avaliadas duas soluções bloqueio, em duas concentrações diferentes: leite em pó 

desnatado 5% e 10% que já era estabelecido pelo nosso grupo de pesquisa e a 

albumina de soro bovino 5% e 10%, que é utilizada por outros autores (LIN et al., 

2008; DUTHIE et al.,2010). Além disso, neste ensaio, além do branco foi feito um 

controle para verificar o efeito dos bloqueios testados. Neste controle todos os 

reagentes foram adicionados, exceto a proteína. Dessa forma, o bloqueio foi o 

primeiro reagente adicionado, podendo ser avaliada mais precisamente, a sua 

capacidade de ocupar toda a superfície da microplaca e impedir a ocorrência de 

interações inespecíficas. 

O grande gargalo do trabalho foi a quantidade limitada de soros para a 

realização dos ensaios e a falta de caracterização destas amostras. Mediante a isso, 

este ensaio e os demais foram realizados utilizando apenas um soro negativo e um 

positivo. O soro positivo 2 (soroteca I) foi selecionado para este ensaio e os 

posteriores justificado pelo fato desta amostra ter demonstrado maior reatividade nos 

testes anteriores. Os ensaios foram novamente realizados nas microplacas Sarsted e 

Greiner e as médias das leituras de D.Os encontram-se representadas na Figura 3. 
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Figura 3 - Otimização da solução bloqueio. O ensaio de ELISA foi realizado utilizando amostra 

de um paciente positivo e um controle negativo, nas microplacas (A) Sarsted média adsorção 

e (B) Greiner média adsorção. As placas foram sensibilizadas com 17,5 ng/poço de proteína 

a 4°C/16-18 horas, bloqueadas com leite em pó desnatado 5% e 10% e albumina 5% e 10% 

a 4°C/16-18 horas e incubadas com soro de indivíduos diluídos 1:50 a 37°C/2 horas e 

anticorpo anti-IgG humano diluído 1:10.000 a 37°C/1 hora. A revelação foi feita com TMB por 

30 minutos e parada com ácido sulfúrico 0,2M. A leitura foi realizada a 450nm. Legenda: B – 

Branco; 0ng+SN e 0ng+SP – controles em que todos os reagentes são adicionados, inclusive 

o soro negativo e positivo, respectivamente, exceto a proteína; CN – controle negativo; 2 

amostra positiva. As letras diferentes (a-d) denotam diferença significativa entre os grupos e 

o * com o controle negativo, ao nível de 5% de significância. 
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A realização do ensaio de ELISA utilizando apenas uma amostra negativa e 

uma positiva fornece um resultado de baixa confiabilidade, sendo necessário um 

número maior de amostras para garantir os resultados. Mesmo sabendo dessa 

exigência, optou-se por realizar os ensaios para fins qualitativos visando um 

direcionamento para os ensaios posteriores. 

Analisando o teste realizado na microplaca Sarsted (Figura 3A), observou-se 

que o leite em pó desnatado 5% e 10%, embora tenha resultado nas maiores 

absorbâncias frente ao soro positivo, resultou também em maiores absorbâncias 

frente ao controle em que a proteína não é adicionada (0ng+SP), ou seja, estes 

bloqueios não reduziram o background de maneira efetiva. A albumina nas duas 

concentrações, 5% e 10% resultou em absorbâncias estatisticamente iguais frente ao 

soro positivo, entretanto, a albumina 5% resultou em maiores absorbâncias também 

frente ao controle 0ng+SP e ao controle negativo. Assim, foi possível verificar que a 

albumina 10% foi mais eficiente em reduzir as interações inespecíficas frente ao grupo 

0ng+SP.  

 Já no teste realizado na microplaca Greiner (Figura 3B), verificou-se que o leite 

em pó desnatado e a albumina à 5% resultaram nas maiores absorbâncias frente ao 

soro positivo. O leite em pó desnatado 5% resultou também na maior absorbância 

frente ao controle 0ng+SP. Já o leite em pó desnatado à 10% embora tenha resultado 

na menor absorbância frente ao soro negativo, não foi eficiente em reduzir o 

background no controle 0ng+SP. A albumina nas duas concentrações 5 e 10%, foi a 

solução bloqueio mais eficiente em reduzir o background do grupo controle 0ng+SP. 

Diante dos resultados, o leite em pó desnatado 10% e a albumina 10% foram 

selecionados para os testes posteriores, visto que o objetivo principal deste ensaio foi 

a redução do background, principalmente encontrado no controle em que a proteína 

não é adicionada e no controle negativo.  

 A capacidade da superfície da microplaca para interação com proteínas e 

outras biomoléculas é, certamente, uma característica fundamental. Entretanto, a 

ligação inespecífica de outras proteínas ou biomoléculas em espaços desocupados 

durante os passos subsequentes do ensaio (background) pode ser prejudicial para a 

especificidade e sensibilidade dos resultados. A ligação inespecífica à superfície pode 

ser minimizada por meio do preenchimento dos locais de ligação não ocupados, com 

um reagente bloqueador - um termo coletivo utilizado para várias substâncias que são 
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empregadas para reduzir ligações inespecíficas, sem interferir em reações específicas 

do ensaio (GIBBS; KENNEBUNK, 2001b). Devido ao único mecanismo de ligação 

possível, as superfícies de ligação média são consideradas fáceis de bloquear usando 

proteínas inertes ou detergentes não iónicos (GIBBS; KENNEBUNK, 2001a).  

 A utilização de proteínas como bloqueadores, pode contribuir para duas 

finalidades, o bloqueio dos locais na superfície da microplaca que não foram ocupados 

na etapa de sensibilização e o espaçamento e estabilização das biomoléculas 

aderidas à superfície da microplaca para minimização de problemas de impedimento 

estérico (GIBBS; KENNEBUNK, 2001b). 

A albumina de soro bovino tem um custo acessível e pode ser armazenada à 

seco ou como uma solução estéril a 4°C. O uso da albumina como bloqueio está bem 

relatado na literatura e esse reagente tem provado ser um eficiente bloqueador de 

ligações inespecíficas à superfície, em microplacas de ligação média e alta, bem como 

em muitas das superfícies covalentes pré-ativadas (GIBBS; KENNEBUNK, 2001b). 

Porém, apresenta algumas limitações tais como, variabilidade de lote para lote - 

principalmente em relação ao teor de ácidos graxos e falta de diversidade necessária 

para bloquear algumas superfícies covalentes (superfícies com características 

hidrofóbicas, iônicas e covalentes). Contudo, mesmo com suas limitações, a albumina 

tem sido o reagente bloqueador mais amplamente utilizado para imunoensaios em 

fase sólida (GIBBS; KENNEBUNK, 2001b). Em estudos da aplicação de proteínas 

multiepítopo para o diagnóstico de leptospirose e leprose, Lin e colaboradores (2008) 

e Duthie e colaboradores (2010), respectivamente, utilizaram a albumina de soro 

bovino como reagente bloqueador em ensaios de ELISA.  

O leite em pó desnatado é um reagente bloqueador relativamente barato, 

porém, as preparações podem variar em qualidade. O leite em pó desnatado caseiro 

ou comercial apresenta uma tendência a se deteriorar rapidamente se não for 

preparado e armazenado de maneira correta. Contudo, devido à sua diversidade 

molecular e características anfipáticas, o leite em pó desnatado é um excelente 

reagente bloqueador e é o preferido para utilização em muitas superfícies covalentes 

(GIBBS; KENNEBUNK, 2001b). O leite em pó desnatado avaliado no presente 

trabalho, também foi utilizado como reagente bloqueador em ensaios de ELISA por 

Anandarao e colaboradores (2005), Faria e colaboradores (2015) e Galdino e 

colaboradores (2016). 
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2.1.4. Otimização da diluição do soro e do anticorpo secundário 

Após a otimização da concentração e tipo da solução bloqueio, as próximas 

condições trabalhadas foram as diluições do soro e do anticorpo secundário. Os 

ensaios anteriores estavam sendo realizados nas condições já estabelecidas por 

nosso grupo de pesquisa e com o objetivo de diminuir o background no controle 

negativo, foram testadas diluições maiores do soro e do anticorpo secundário, 1:50 e 

1:100 do soro e 1:10.000 e 1:50.000 do anticorpo secundário.  

 Os ensaios foram realizados empregando os dois tipos de bloqueio 

selecionados na etapa anterior, leite em pó desnatado 10% e albumina 10% e apenas 

na microplaca Greiner média adsorção, considerando os melhores desempenhos nos 

ensaios anteriores. Além disso, apenas um soro negativo e um positivo foi utilizado. 

As médias das leituras de D.Os podem ser observadas nas Figura 4. 

 

Figura 4 - Otimização das diluições do soro e do anticorpo secundário. O ensaio de ELISA foi 

realizado utilizando amostra de um paciente positivo para a presença de ovos e um controle 

negativo, na microplaca Greiner média adsorção. A placa foi sensibilizada com 17,5ng/poço 

de proteína a 4°C/16-18 horas, bloqueada com (A) leite em pó desnatado 10% e (B) albumina 

10% a 4°C/16-18 horas e incubada com soro de indivíduos diluídos 1:50 e 1:100 a 37°C/2 

horas e anticorpo anti-IgG humano diluído 1:50.000 e 1:10.000 a 37°C/1 hora. A revelação foi 

feita com TMB por 30 minutos e parada com ácido sulfúrico 0,2M. A leitura foi realizada a 

450nm. Legenda: B – Branco; CN – controle negativo; 2 – amostra positiva. As letras 

diferentes (a e b) denotam diferença significativa entre os grupos e o * com o controle negativo, 

ao nível de 5% de significância. 
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Analisando a Figura 4A, em que o leite em pó desnatado 10% foi utilizado como 

bloqueio, foi possível notar que a condição soro 1:50 e anticorpo secundário 1:50.000 

resultou em absorbâncias significativamente maiores frente ao controle negativo e ao 

soro positivo. Já a condição soro 1:100 e anticorpo secundário 1:10.000 resultou em 

uma diminuição significativa da absorbância frente aos mesmos grupos. Na Figura 4B, 

utilizando a albumina 10% como reagente bloqueador, verificou-se que ambas as 

condições testadas resultaram em absorbâncias estatisticamente iguais frente ao soro 

positivo. Foi possível observar também que a condição soro 1:100 e anticorpo 

secundário 1:10.000 resultou em uma absorbância significativamente menor frente ao 

controle negativo, quando comparada à condição soro 1:50 e anticorpo secundário 

1:50.000. Portanto, o melhor desempenho do ensaio foi alcançado nessas condições: 

albumina 10% como bloqueio, soro na diluição 1:100 e o anticorpo secundário na 

diluição 1:10.000 (Figura 4B).  

Com a finalidade de avaliar se a maior diluição do soro (1:100) combinada com 

a maior diluição do anticorpo secundário (1:50.000) poderia reduzir o background 

frente ao controle negativo, esta condição foi avaliada, comparando com as condições 

testadas anteriormente. O ensaio foi realizado utilizando ainda os dois bloqueios, leite 

em pó desnatado 10% e albumina 10%, na microplaca Greiner. As médias das leituras 

de D.Os podem ser observadas na Figura 5. 



175 
 

 
 

 

Figura 5 - Otimização de menores diluições do soro e do anticorpo secundário. O ensaio de 

ELISA foi realizado utilizando amostra de um paciente positivo para a presença de ovos e um 

controle negativo, na microplaca Greiner. A placa foi sensibilizada com 17,5 ng/poço de 

proteína a 4°C/overnight, bloqueada com (A) leite em pó desnatado 10% e (B) albumina 10% 

a 4°C/overnight e incubada com soro de indivíduos diluídos 1:50 e 1:100 a 37°C/2h e anticorpo 

anti-IgG humano diluído 1:50.000 e 1:10.000 a 37°C/1h. A revelação foi feita com TMB por 30 

min e parada com ácido sulfúrico 0,2 M. A leitura foi realizada a 450nm. Legenda: B – Branco; 

CN – controle negativo; 2 – amostra positiva. As letras diferentes (a - c) denotam diferença 

significativa entre os grupos e o * com o controle negativo, ao nível de 5% de significância. 
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 Os resultados apresentados na Figura 5A e B, evidenciaram que a maior 

diluição do soro combinada com a maior diluição do anticorpo secundário (soro 1:100 

e anticorpo secundário 1:50.000, respectivamente) reduziu significativamente as 

absorbâncias frente ao soro positivo, utilizando os dois bloqueios, leite em pó 

desnatado 10% (Figura 5A) e albumina 10% (Figura 5B). Consequentemente, esta 

condição não favoreceu o melhor desempenho do ensaio em comparação as outras 

condições avaliadas anteriormente. Além disso, é notável que a condição, soro 1:100 

e anticorpo secundário 1:10.000 utilizando a albumina 10% como bloqueio (Figura 

5B), foi a melhor condição testada, uma vez que foi capaz de reduzir o background 

frente ao controle negativo mantendo a maior absorbância frente ao soro positivo. 

Esse resultado foi consistente com o resultado encontrado na figura 4B e, portanto, 

essa condição foi padronizada e utilizada nos ensaios posteriores.  

 Em um processo de otimização do ELISA, a concentração do anticorpo 

secundário é um dos parâmetros mais relevantes. A quantidade de enzima que se liga 

ao substrato influi de modo direto no sinal gerado. Uma baixa concentração de 

conjugado pode resultar em um sinal muito fraco com uma baixa relação sinal/ruído 

(SCIENTIFIC, 2010). Por outro lado, a alta concentração do anticorpo secundário é 

uma causa comum de elevados backgrounds em ensaios de ELISA 

(KARASZKIEWICZ, 2005). 

Embora sejam testes qualitativos, em decorrência do número de soros 

utilizados, tais resultados propiciam um direcionamento para ensaios futuros. A 

diluição do soro otimizada no presente trabalho (1:100) também foi padronizada por 

Dipti et al. (2006); Camussone et al. (2009), Jin et al. (2010); Lv et al. (2016) e (2018) 

em ensaios de ELISA utilizando proteínas multiepítopo para o diagnóstico de 

tuberculose, hepatite C, doença de chagas, esquistossomose em gados; 

esquistossomose em cabras, esquistossomose em búfalos, respectivamente. 

Contudo, menores diluições do anticorpo secundário foram utilizadas por Dipti et al. 

(2006), Camussone et al (2009), Lv et al. (2016) e (2018).   

 

2.1.5. Otimização do tempo de incubação com o anticorpo secundário 

Com o propósito de avaliar se o aumento no tempo de incubação com o 

anticorpo secundário poderia aumentar o sinal frente ao soro positivo, foi feita uma 



177 
 

 
 

comparação entre o tempo de incubação de 1 hora que já era estabelecido e de 2 

horas, utilizando as diluições do soro e do anticorpo secundário otimizadas no item 

2.1.4. As médias das leituras de D.Os podem ser observadas na Figura 6. 

 

Figura 6 - Otimização do tempo de incubação com o anticorpo secundário. O ensaio de ELISA 

foi realizado utilizando amostra de um paciente positivo para a presença de ovos e um controle 

negativo, na microplaca Greiner. A placa foi sensibilizada com 17,5 ng/poço de proteína a 

4°C/16-18 horas, bloqueada com albumina 10% a 4°C/16-18 horas e incubada com soro de 

indivíduos diluídos 1:100 a 37°C/2 horas e anticorpo anti-IgG humano diluído 1:10.000 a 

37°C/1 hora e 2 horas. A revelação foi feita com TMB por 30 minutos e parada com ácido 

sulfúrico 0,2M. A leitura foi realizada a 450nm. Legenda: B – Branco; CN – controle negativo; 

2 – amostra positiva. As letras diferentes (a e b) denotam diferença significativa entre os 

grupos e o * com o controle negativo, ao nível de 5% de significância. 

 

 

De acordo com a Figura 6, foi possível notar que o aumento no tempo de 

incubação com o anticorpo secundário, não alterou relevantemente a reatividade da 

proteína rMESM. Nesse sentido, com base em outros trabalhos descritos na literatura 

(JIN et al., 2010; FARIA et al., 2015; GALDINO et al., 2016 e LV et al., 2018), o tempo 

de 1 hora foi padronizado e utilizado nos experimentos posteriores. Além disso, esse 

menor tempo de incubação favoreceu a rapidez do ensaio. 
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2.1.6. Otimização da solução bloqueio para soroteca II 

Diante do estoque limitado de soros para a realização dos experimentos, foi 

estabelecida uma parceria com a prefeitura de Pains, em que foi possível a obtenção 

de novos soros. Dessa forma, o objetivo deste ensaio foi avaliar o reconhecimento da 

proteína rMESM por anticorpos presentes nestas novas amostras positivas. O ensaio 

foi realizado nas condições já otimizadas anteriormente, porém avaliando novamente 

o tipo e concentração da solução bloqueio, sendo testada a albumina 5 e 10%. As 

médias das leituras de D.Os podem ser observadas na Figura 7. 

 

Figura 7 - Teste com soroteca II e otimização do tipo e concentração da solução bloqueio. O 

ensaio de ELISA foi realizado utilizando amostra de 15 pacientes positivos para a presença 

de ovos e dois controles negativos, na microplaca Greiner. A placa foi sensibilizada com 

17,5ng/poço de proteína a 4°C/16-18 horas, bloqueada com albumina 5% e 10% a 4°C/16-18 

horas e incubada com soro de indivíduos diluídos 1:100 a 37°C/2 horas e anticorpo anti-IgG 

humano diluído 1:10.000 a 37°C/1 hora. A revelação foi feita com TMB por 30 minutos e 

parada com ácido sulfúrico 0,2M. A leitura foi realizada a 450nm. Legenda: B – Branco; CN1 

e 2 – controles negativos; 1-15 – amostras positivas. As letras diferentes (a e b) denotam 

diferença significativa entre os grupos e o * com o controle negativo, ao nível de 5% de 

significância. 

 

 

De acordo com a Figura 7, foi possível constatar altas absorbâncias frente a 

alguns soros positivos, como o 3, 6, 7 e 9. Em relação às soluções bloqueio      
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verificou-se que, a utilização da albumina 10% propiciou a redução do background 

nos controles negativos e concomitantemente resultou em maiores absorbâncias 

frente à maior parte das amostras positivas. No entanto, foi verificada uma elevada 

absorbância frente aos soros negativos utilizando as duas concentrações da 

albumina. Esta alta absorbância pode ser atribuída à falta de caracterização das 

amostras negativas, ou seja, à falta de testes confirmando que elas são 

verdadeiramente negativas para a doença.  

Apesar da reatividade frente às amostras negativas, este ensaio de ELISA 

preliminar forneceu indícios que a proteína rMESM possa ser uma potencial candidata 

ao diagnóstico da esquistossomose mansoni, uma vez que foi reconhecida por 

anticorpos presentes em amostras de indivíduos com baixa carga parasitária (tabela 

em anexo), residentes em uma área de baixa endemicidade. Tal potencial poderá ser 

confirmado após a realização de ensaios com amostras devidamente caracterizadas.  

 

 Reatividade dos epítopos separados e comparação do pool dos epítopos com a 

proteína multiepítopo  

 Após a otimização de algumas condições, o objetivo deste ensaio foi a 

avaliação da reatividade dos epítopos que constituem a proteína rMESM, 

separadamente. Concomitantemente, foi avaliada a comparação da reatividade da 

proteína multiepítopo com o pool dos epítopos separados, frente a uma amostra 

positiva para a esquistossomose. As médias das leituras de D.Os podem ser 

observadas na Figura 8. 
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Figura 8 - Reatividade dos epítopos separados frente ao soro positivo e comparação do pool 

dos epítopos com a proteína multiepítopo. O ensaio de ELISA foi realizado utilizando amostra 

de 1 paciente positivo para a presença de ovos, na microplaca Greiner. A placa foi 

sensibilizada com 17,5ng dos epítopos separados e da proteína multiepítopo e com 4,37ng 

de cada epítopo no pool a 4°C/16-18 horas, bloqueada com albumina 10% a 4°C/16-18 horas 

e incubada com soro de indivíduos diluídos 1:100 a 37°C/2 horas e anticorpo anti-IgG humano 

diluído 1:10.000 a 37°C/1 hora. A revelação foi feita com TMB por 30 minutos e parada com 

ácido sulfúrico 0,2M. A leitura foi realizada a 450nm. Legenda: B – Branco; Ep. 1,2,3 e 4 – 

epítopos seprados; Pool – mistura dos 4 epítopos; ME – proteína rMESM. As letras diferentes 

(a-f) denotam diferença significativa, ao nível de 5% de significância. 

 

 

 Analisando a Figura 8 verificou-se que os quatro epítopos selecionados para 

compor a proteína multiepítopo rMESM foram reconhecidos por anticorpos presentes 

nos soros positivos para a esquistossomose. Além disso, elevados valores de 

absorbância, acima de 1,1 foram encontrados para três deles.  

 Além disso, foi possível notar um maior reconhecimento do epítopo 1 por 

anticorpos, quando comparado ao reconhecimento da proteína multiepítopo. Contudo, 

a utilização desta apresenta vantagens em relação ao uso de apenas um epítopo. A 

união de vários epítopos em uma única cadeia polipeptídica pode contribuir para um 

aumento da sensibilidade do teste. Nesse sentido, o resultado do ensaio corrobora 

para a potencialidade da proteína rMESM como candidata ao diagnóstico, uma vez 

que é constituída por epítopos promissores, capazes de serem reconhecidos por 

anticorpos presentes em soros de indivíduos infectados por S. mansoni. 
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 Em relação à absorbância do pool dos epítopos (adição dos quatro epítopos 

separados, em um mesmo poço), verificou-se um valor significativamente menor, 

quando comparado ao da proteína rMESM, revelando que provavelmente existe um 

maior reconhecimento dos epítopos pelos anticorpos quando os mesmos estão unidos 

na forma de uma proteína multiepítopo. 

 Resultados similares foram verificados por Camussone e colaboradores (2009), 

os quais fizeram uma comparação entre um ensaio utilizando uma proteína 

multiepítopo e utilizando o pool de três peptídeos para o diagnóstico da infecção por 

Trypanosoma cruzi. Segundo os autores, a desvantagem do pool de peptídeos 

consiste no fato de que, uma vez que os peptídeos antigênicos contidos na mistura se 

adsorvem ao poço, há uma competição pelos locais de ligação, resultando em perda 

de sensibilidade. Tal fenômeno também foi sugerido para justificar a redução da 

ligação de IgG humana a microplacas de ELISA quando o anticorpo específico foi 

incluído em uma mistura de várias moléculas (KENNY; DUNSMOOR, 1983).  

Contrariamente, ao sensibilizar microplacas com proteínas multiepítopo, tais 

moléculas podem se ligar aos sítios de ligação do poço por meio de certos locais, 

permitindo que o restante da molécula esteja acessível para reagir livremente, sem 

impedimentos estéricos (CAMUSSONE et al., 2009). Dessa forma, mesmo que ocorra 

o bloqueio de alguns epítopos, os outros podem ainda permanecer adequadamente 

expostos para uma interação mais eficaz com seus respectivos anticorpos. Portanto, 

proteínas multiepítopo são capazes de propiciar um aumento na sensibilidade do 

ensaio uma vez que, podem tornar mais disponível os epítopos (CAMUSSONE et al., 

2009). 

Outra vantagem que ratifica o uso de uma proteína multiepítopo ao invés de 

vários epítopos separados, é que a utilização de apenas uma molécula simplifica o 

processo de produção, minimizando as etapas de purificação, imobilização e 

equilibrando concomitantemente o número de epítopos na superfície da microplaca 

de imunoensaio, acarretando em diminuição substancial dos custos de produção 

(DIPTI et al., 2006; ANANDARAO et al., 2005; SILVEIRA et al., 2001).  

Vale ressaltar que os resultados obtidos até aqui, utilizando as sorotecas I e II, 

são apenas preliminares e qualitativos, que não configuram resultados confiáveis. 

Sabemos que estes resultados não são publicáveis, mas eles nos forneceram um 
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direcionamento e um indício de que a proteína rMESM tem grandes chances de ser 

uma candidata promissora ao diagnóstico da esquistossomose mansoni. 
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ANEXO II 

 

CARTA DE APROVAÇÃO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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