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RESUMO 

 

A esquistossomose é uma doença ocasionada devido ao contato com trematódeos 

do gênero Schistosoma, de caráter endêmico, característica de áreas rurais pobres. 

O diagnóstico da esquistossomose pode ser realizado utilizando diferentes métodos, 

porém todos apresentam certas limitações. A proteína multiepitopo aumenta a 

concentração de epítopos em kits diagnósticos, permitindo assim, reduzir os custos, 

e propicia um diagnóstico mais confiável. Este trabalho tem como objetivo maximizar 

o processo de produção da Proteína Multiepitopo De Shistosoma mansoni 

Recombinante (rMESM) por expressão heteróloga em Escherichia coli, utilizando 

como indutores o Isopropil β-D-1-tiogalactopiranosida (IPTG), lactose e soro de leite, 

além de identificar novos epítopos de antigenicidade conhecida para comporem uma 

nova quimera imunogênica. E por fim, testá-las quanto a capacidade de diferenciar 

pacientes positivos de negativos para a doença com o intuito de comporem kit 

diagnóstico de esquistossomose. Para realizar a maximização da expressão da 

proteína multiepitopo foi utilizada a Metodologia De Superfície De Resposta (MSR) a 

fim de se determinar as variáveis que influenciam na expressão da proteína. Paralelo 

a isso, foram realizadas análises de bioinformática e os epítopos mais promissores 

foram selecionados para compor uma quimera, posteriormente produzida por síntese 

química. Foram realizados testes de ELISA - Enzyme-linked Immunosorbent Assay 

para avaliar as duas proteínas. A otimização utilizando o IPTG resultou em uma 

grande produção de proteína com um custo reduzido. Utilizando a lactose não foi 

possível alcançar um modelo que descreva bem a expressão da proteína 

recombinante. Já utilizando o soro de leite obtivemos bons resultados, porém como 

é pouco conhecida como molécula indutora deve ser melhor investigada. As análises 

de bioinformática revelaram epítopos com um valor ótimo de antigenicidade e 

predição para células B. Os ensaios de ELISA mostraram que ambas proteínas são 

capazes de diferenciar soros positivos de negativos para esquistossomose. Sendo 

assim, acredita-se que tanto a proteína rMESM quanto a quimera imunogênica 

sejam muito promissoras para ser utilizada no diagnóstico da esquistossomose. 

 

Palavras chave: esquistossomose, diagnóstico, expressão heteróloga, metodologia 

de superfície de resposta, bioinformática. 



vi 

 

 

 

ABSTRACT 

Schistosomiasis is a disease caused by contact with Schistosoma trematodes of 

endemic character, characteristic of poor rural areas. The diagnosis of 

schistosomiasis can be made using different methods, but all have certain limitations. 

The multiepitope protein increases the concentration of epitopes in diagnostic kits, 

thus allowing for lower costs and provides a more reliable diagnosis. This work aims 

to maximize the production process of Recombinant Shistosoma mansoni 

Multiepitope Protein (rMESM) by heterologous expression in Escherichia coli, using 

isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside (IPTG), lactose and whey as well as 

identifying new epitopes of known antigenicity to make up a new immunogenic 

chimera. Finally, to test them on the ability to differentiate positive patients from 

negative to the disease with the purpose of making a diagnostic kit for 

schistosomiasis. In order to maximize the expression of the multiepitope protein, the 

Response Surface Methodology (MSR) was used to determine the variables that 

influence the expression of the protein. Parallel to this, bioinformatics analyzes were 

performed and the most promising epitopes were selected to compose a chimera, 

later produced by chemical synthesis. Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA) 

tests were performed to evaluate the two proteins. Optimization using IPTG resulted 

in a large production of protein at a reduced cost. Using lactose it was not possible to 

achieve a model that describes well the expression of the recombinant protein. 

Already using the whey obtained good results, however as it is little known as 

inducing molecule should be better investigated. Bioinformatics analyzes revealed 

epitopes with an optimum value of antigenicity and prediction for B cells. ELISA 

assays showed that both proteins are capable of differentiating positive serum from 

negative for schistosomiasis. Thus, it is believed that both rMESM and immunogenic 

chimera proteins are very promising to be used in the diagnosis of schistosomiasis. 

Keywords: schistosomiasis, diagnosis, heterologous expression, response surface 

methodology, bioinformatics.  


