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ESTUDOS IMUNOOUíMICOS EM EXTRATOS AOUOSOS DE LARVAS E ADUTTOS
DE T. SOLIUM

I¡ - RELACIONAMENTO ANTIGÊNICO, PADRõES CROMATOGRÁFICOS:
ATIVIDADE IMUNOLÓGICA DO ESCÓLEX

E. NASCIMENTO (1) e F. G. ARAúJO (r)

RESUMO

No relacionamento antigênico entre reações homólogas AgLI-ALI (Ag:¿¡¡igu_
no, A:anticorpo, Ll-líquido), ¿,gME-AME (ME=membrana), AgES-AES (ES:
escólex), AgCC-ACC (CC: Cysticercus cellulosae total ou larva de T. solium) er o
antÍgeno solúvel de adultos de Taenia solium (AgTS) foram observadas respec-
tivamente 4, 4, 7 e 5 linhas de precipitação, das quais 2, B, z e B apresentaram
identidades totais e 2, 7, 0 e 2 linhas com ausência de identidade na dupla difu-
são. Não foi observada identidade parcial. euando usou-se AgTS-ATS frente aos
antlgenos cc, Lr, ME e ES foram observadas respectivamente 6, 4, 5 e B linhas
de precipitação, sendo que 2, 2,4 e L apresentaram identidades totais, 4, I, L e L

com identidades parciais e 0, 1, 0 e 1 com ausência de identidades na dupla difu-
sáo. o antígeno ES foi o que detectou menor número de linhas d.e precipitaçáo
comuns às da T. solir.rm adulta. os picos rr e lrr do antígeno ES foram os mais
sensíveis para detecta,r anticorpos anti-larva, no teste de hemaglutinaçáo indireta.
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A complexidade antigênica do cisticerco foi
relatada pelo estudo do escólex, membrana e lí-
quido da vesícula do Cysticercus bovis e de ver-
mes adultos por MACHNICTCA 6. Seis linhas de
precipitação foram observadas quando o soro
anti-verme adulto foi testado contra o extrato
de escólex e membrana e quatro linhas quando
o mesmo soro foi testado contra o líquido da
vesicula na dupla difusão em gel de ágar. NAS-
CIMENTO & ARAúJO4, estudando os compo-
nentes antigênicos e o relacionamento entre os
antígenos de Cysticercus cellulosae total, lÍqui
do, membrana e escólex evidenciaram a impor-
tância das partes do cisticerco pela sua imuno-
genicidade, concluindo ser o antígeno de escólex
o mais importante da larva, por ser mais imu-
nogênico e por apresentar identidade imunoló-
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glca com os componentes antigênicos do líqui-
do e da membrana na dupla difusão.

As pesquisas até então realizadas no senti-
do de se obter um antígeno mais sensÍvel não
tiveram como objetivo evidenciar antÍgenos co.
muns entre as fases de desenvolvimento da
Taenia solium. Tal problema tem em nosso
meio grande importância pela quantidade enor-
me de pessoas com teníase, podendo entáo
ocorrer reações cruzadas, dificultando assim
o diagnóstico seguro da cisticercose humana.

O presente trabalho tem como objetivo es-
tudar o relacionamento entre os antígenos da
Taenia solium adulta e da larva; os padrões
cromatográficos dos antígenos de escólex, mem-
brana, líquido e Taenia solium adulta e deter-
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Fig. 3 - Padrões-cromatográIicos dos antÍgenos de lÍquido (LI x_x), membÌana (ME À _ À ), escóIex (ES O-_O)e Ta€nia souum (TS o-r) em DEAE'celulose. AplicaÌam-se 3,0 ml de cada antÍgeno contendo 15,0 mg de proteínas dia-
lizadas contra tampão fosfato 0,01 M pH8,0 em colunas ate DEAE-celulose de 8,0 x 2,0 cm previamente equitibradâs
com o mesmo tampão. Em seguida procedeu-se às eluições utilizand.o-se os tampões assinalados na figura, com fluxo

de 28,0 ml por horâ. Foram coletad.as frações de 8,0 ml.

JAN .& col.3, no teste de hemaglutinação indi-
reta com antígeno de verme adulto, em pacien-
tes com cisticercose, podem refletir a dupla in-
fecção ou a ocorrência de reaçáo cruzada.

Os padrões cromatográficos dos antígenos
representados na Fig. 3 mostram o alto poder
de separação das proteínas dos antígenos pelo
DE.AE-celulose. A eficácia dessa metodologia
permite nos indicá-la para o fracionamento dos
antígenos da larva e do verme de T. solium
pela sua facilidade de execução e reprodutibili-
dade, O extrato ES apresentou 5 picos, enquan-
to que nos demais obteve.se 4 picos. Existe se-

melhança na posição de cada pico nos diferen-
tes antígenos, essa similaridade pode ser devi-
da à existência de identidade antigênica entre os
antígenos. Os picos II e III do antígeno ES fo-
ram os que detectaram menor concentraçáo de
anticorpos pelo teste de hemaglutinação indi-
reta (Fig. 4). A alta antigenicidade desses picos
leva a crer que neles estáo as substâncias mais
antigênicas do Clsticercus cellulosae. No pico-
III estáo presentes 3 linhas na dupla difusão.

As técnicas imunoquímicas utilizadas no
presente trabalho mostraram.se eficientes no
estudo sobre relacionamento antigênico entre

Fig. 4 - NÍveis de anticorpos anti-escólex, em coelhos, de_
terminados pelo teste de hemaglutinaçáo indireta usando

os picos I, II, III, IV e V do antÍgeno de escólex.

C. cellulosae e da T. solium evidenciand.o assim,
que os resultados positivos obtidos por MAHA-
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os antÍgenos solúveis da larva e do verme adul_
to da Taenia solium.

SI]MMARY

Immunochemical studies on aqueous extracts
of the l¿rvae and adults of Taenia solium. II _
Antigenic relaúion; chromatographics patterns;

immunologic acúivity of scolices

Studies were undertaken to d.etect common
antigens between Taenia solium and Cysticer-
cus cellulosae. Double diffusion tests were carri_
ed out using antigens of latval origin (whole
larval, larval membranes, contained liquid, sco.
lices), homologous anti serum ând adult worm
antigen. Seven identical lines of precipitation
formed between antibody to scolex and adult
worm antigen. Fewer lines of precipitation de_
veloped when whole larvae, membrane and res
pective antibodies were tested against the ad.ult
worm antigen. In further double diffusion trials
antigens of larval origin were tested against
anti-adult worm antibody. Three precipitation
lines (only one identical) developed between
scolex antigen and antibody to adult worm.
Whereas more lines (46) formed when other
antigens of larval orÍgin were tested.

Five peaks were detected. by ion exchange
chromatography using DEAE-ceilulose. peaks II
and III of the scolex antigen were found to be
the most sensitive in detecting larval antibodies
in indirect haemagglutination tests.

em exttatos aquosos de
atividade imunológica do
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