129
ESCHERICHIA
COLI ENTEROTOXIG~NICAS
E ROTAVfRUSDETECTADOS
EM CRIANÇAS COM GASTROENTERITEAGUDAEM BELÉM.. PARÁ*

Flivaldo Carlos Brito

loureiro

Instituto
~o
O1agas FSESP
Caixa Postal 621
66000 BelÉm PA, Brasil
1:!árlene Braide Serafim
Dept9 de Microbiologia
e Irmmologia
Instituto
de Biologia UNICAMP
13100 CanpÍIJas SP, Brasil
Alexandre

da Costa Lil1hares

Instituto

E\7an3.roC1agas FSFSP

& Antonio

Fe.rnando

Pestana

I:ept9 de Microbiologia
Instituto
de Biologia

de

Castro

e Ilmmologia
UNICAMP

ReSUIII)

Procuroo-se ~squisar,
an BelÉm do Pará, a presença de Escherichia
coZi enterotoxigênica
e altros enteropatágenos,
incluindo agentes virais,
nas fezes de 44 crianças de O a 5
anos de idade, a:xn quadro diarréico agudo. A presença de
bactérias
enteropatogênicas foi investigada ~la aJPrcx::ultura e a ~squisa de rotavirus através das tOCnicas de ELISA e contra- ilmJnooletrooSllOforese .O isolaIrento de enterovirus
foi feito an cultura de células (Vero e HEp 2) e camundongo recé:l1,-nascido. He1rointos e protozoários
intestinais foram prcx:urados ~lo
método direto.
Trinta e três
(75%) dos casos foram ~sitivos
~a
um al nais enteropatégenos, sendo 30,3% de etiolc.;Jia bacteriana, 39,4% de origan
vira! e 30,3% de infecção mista. A procura de enterotoxina
LT e sr an 153 cepas de E. coZi isoladas dos IBcientes, foi
feita,
~los
testes de i1In.uD-hemólise passiva (PIH) e cann.mdongorecé:l1,-nascido (Teste de Dean), respectivanente.
Cepas enterotoxigênicas
de E. co Zi , an nÚlrero de 17 foram
isoladas de sete dos 44 IBcientes
estudados.
fln nenh1.mla
amostra ocorreu produção siroul tânea de duas enterotoxinas.
SuIIII1aIY
Enterotoxigenic
EschePichia coZi iso~ted
with acute gastpoenteritis,
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diarrhea
~e
examinOO for the presence of enterotoxigenic
E. co li arrl other enteropathogens including
viral
agents.
Stool cultures
~re
perforned
for bacterial
isolati<;>ns;
detection of rotavinlS
antigen
was nade ~
ELISA arrl
counter-jjmJUnoelectroosnDphoresis.
SpecinEns ~re
also
~tOO
into Vero, HEp 2 cell lines, as ~ll
as in baby
rnice for
the isolation
of enteroviruses.
Helrninths arrl
protozoans
~e
searchOO ~
direct
exarnination.
'lhirty-three
(75%) specinEns 't.ere positive for cne or nvre
than one enteropathogen;
30 ,3% ~e
oocterial
isolares,
39,4% ~e
of viral
etiology
and 30,3% 't.ere rnixe:l
infoctions.
LT arrl sr enterotoxin
't.ere assayed in 153
strains of E. cal i through Passive II!II1lJneHEm:>lysis arrl the
r:ean test in baby rnice, respectively.
Seventeen strains of
enterotoxigenic
E. dali ~e
isolate:l
fran 7 out of 44
children
suffering
fran diarrhea. ~ strain produce:l both
enterotoxins sillnlltaneously.
IntrOOuçãJ
As diarréias
tân sido relatadas CX:IIO~rtantes
causas ,de rrortalidade
infantil
nos };aises an desenvolvinEnto (15). Até recent.a1Ente, entretanto,
a etiologia
dessas si+"Jdrares era detenninada aproxb1ada1rente, em apenas 20%dos casos (23).
~s últirros 10 anos, intensas investigações levaram a identificação
de 3 gr\1tX>S
ren definidos
de oolibacilos
~teropatogênioos
encontrados em casos de diarréia
aguda. A Eseheriehia coZi enteropatogênica clássica tan sido responsável p)r frequentes surtos de diarréia
infantil,
sendo a sua identificação
realizada através de
provas de soro-aglutinação
CXJnantisoros ~ifioos,
desoonhecerrlo-se, até o presente, quais os p)ssiveis necanisrros de enteropatogenicidade
envolvidos na etiopatogenia das diarréias
caUSadas p)r estes microrganisrros (21). Atua11Iente, se tan dado
grande ilIportância
aos oolibacilos
enterotoxigênicos
CX:IIOcausa de diarréia,
não só
no hCIIa11CX:IIOnos aniIMis. Estas rectérias produzem, sinultaneanente DI.l em separado, ~lo nenos dois tip)s de enterotaxinas ditas
teJ:m:>lábil (LT) e teJ:m:>estável
(&r), term sido relatadas em são Paulo (8, 16, 18), Florianópolis
(10), Manaus (9)
e nais recent.a1Ente an Recife (13). FinaJ1Iente, existe o grupo de oolibacilos
invasores os quais atuam p)r necanisIIri seIrelhante ao de Shige ZZa.
O presente trabalho teve CX:IIOfinalidade principal estudar, em Belán do Pará, o
papel desa!1?eI1hadotX)r E. coZi enterotoxigênica
e os rotavirus CX:IIOcausa de diarréia an crianças de até 5 anos de idade, procuran30-se deste rrodo a obtenção de dados que aunentan o nÚrlero de casos de diarréia identifiCadas
quanto à sua natureza

etiolágica.
l-Bterial e ~s
Foram examinadas 44 crianças ~rtaOOras de quadro diarréico agudo, na faixa
etária de O a 5 anos, ateOOidas an clínicas farticulares
de BelÉ!n e no Hospital da
Santa Casa de Misericórdia 00 Pará.
A coleta de espécines fecais foi anterior à adInjj1istração de qualquer antibiótico
00 quimioterápico.
Os espécines foram enviacbs an frascos apropriados, para o Instituto
Evarrlro Chagas, onde foram realizados os exalteS baçt.eriolóCjico, parasitolágico e virolóCjico.
Bn un te11IJOnunca superior a 2 roras após a coleta, os espécines
foram processados na seção de bacteriologia,
de acorcb can os ~toOOs Prol;X)Stos ~r
lliwards & Eloling (3). AlÉ!n da E. coZi enterotoxigênica,
foram aiOOa pe..;quisadas as
seguintes bactérias en~togênicas:
SaZmoneZla, Arizona, ShigeZZa, Yersinia enterocoZitica
e sorot~s
en~togênicos
clássicos de E. coZi.
Cento e cincoenta e três ~
de Escherichia coZi for~ isoladas dos 44 casos de
diarréia aguda. Após identificação
bi<;xIUIrnica e SorolóCjica, foram estcx:adas an BHI
("Brain Ieart Infusion" -Difco)
can 15%de glicerol
estéril
e m:mtidas a -20~ até

à realização dos testes para verificação
da capacidade de PrOOuzir as enterotoxinas
sr e LT. Para ootenção das enterotoxinas sr e LT, cada uma das 153 am:>stras de E.
coZi foi saIeada an frascos Erlerureyer contendo neio de Evans (4), estabelecendo
sarpre uma prop:>rcionalidade
de 1%an relação à q'.lantidade de neio e o volunE do
frasco.
As culturas foram incubadas an estufa cx:magitação (150-200~)
a 37~ p)r
18-24
horas.
Para o preparo da enterotoxina LT foi utilizado
a extração pela p)limixina
B, segundo técnica descrita p)r ~ans & colo (5), sendo as culturas então centrifugadas a 4000:rpn p)r 45 minutos e, após, retirados
cuidadosane'lte os 3/4 superiores
dos sobrenadantes.
Estes foram examinados pelo teste de inD.mo-hernólise passiva
(PnI) contorne descrito p)r ~ans & colo (6) e ntxiificado p)r Serafim & colo (17) e
Castro & colo (1). Os valores cx:mabsorbância abaixo de 0,16 «30I1g de hanJglobina
lilierada) , foram CX)J1Sideradosnegativos IX) teste do PnI e os valores acil1E. de 30l1g
de hanJglobina lilierada foram CX)J1Siderados
p)sitivos
(1, 17).
A prOOução da enterotoxina sr foi realizada an cultura
estacionária,
obe:lecendo-se a nesma prQIX)rcionalidade entre volunE de neio de Evans e volunE dos frascos
Erlemreyers, sendo estes incubados a 37~ p)r 24 horas. Após a centrifugação
das
culturas,
os sobrenadantes foram coletados contorne descrito para o preparo de LT.
O ensaio para detecção da enterotoxina sr foi
feito
através da inoculação
intra-gástrica
an CaImJndongosrecém-nascidos, de 3 dias de idade, an número de 4 p)r
am:>stra de E. coZi, cx:m 0,1rnl do extrato bacteriano contendo azul de ~ans
a 2%,
segundo ltétcxio re:::aIeImdo p)r ~
& colo (2). Após 4 horas, os anim3.is foram sacrificados
e as am:>stras que apresentaram a relação pesO' dos intestinos/peso
das
~~,..3S
(PI/PC) superiores a 0,085 foram CX)J1Sideradosp)sitivos,
ou seja, prcxiutoras da enterotoxina sr.
A identificação
dos sorCX3rllpJs clássicos 00 E.coZi foram pesquisadas utilizando
antisoros
OK p)livalentes
(Difco Iaboratories)
e, se p)sitivos,
cx:mos antisoros
específicos,
de nesma procedência.
A pesquisa de rotavírus IX)S espécimes de fezes foi feita pelos métodos de ELISA e
contra-llTrunoeletroo~forese,
seguindo-se netodologia.
já descrita
anteriornente

(20, 22).

A detecção de enterovírus foi processada através -da ,incx::ulaçao de fezes an cultura de células Vero e ~
2 e CaImJndongorecém-nascido (inoculação
intra-cerebral).
As culturas celulares e os aniIrais inoculados foram d:>servados durante duas Sa11anaS
na procura de efeito citopático
e sinais de doença, respectivarrente.
A identificação dos enterovírus isolados foi feita utilizando
mistura de antisoro (Lim. Beniesch ~lnick)
e antisoros específicos para echovírus e coxsackievírüS fornecidos pelo
"National Institute
of Health" (N.I.H.),
Bethesda, ~1and,
USA.
A fim de excluir a p)ssibilidade
de helmintos e protozoários intestinais
estaran
envolvidos na etiologia
das diarréias,
a pesquisa destes agentes foi feita an todos
os espéciIres fecais através do exane parasitolêx!;ico direto~
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~ total de 44 crianças can gastroenterite
agtx1a dets::taram-se enteropatógenos ali
33 (75%) dos casos, dos quais 30,3% foram enterdJactérias
patogênicas, 39,4% rota-vírus
e enterovírus e 30,3% can etiolCX]ia mista (Tabela 1). Através da cq>rocu1tura
isolaram-se
12%de colibacilos
pertencentes aos so~s
enteropatogênicos clássicos de E. coZi. 6%de SaZmoneZZa. 3%de ShigeZZa e 9%de E. coZi enterotoxigênica. Três pacientes can ShigeZZa apresentaram un 00 m:iis enteropatógems,
sillUlltaneaIIelte: E. coZi clássica eu un, Giardia ZambZia ali outro e eu um terceiro E. coZi
enterotoxigênica
e enterovírus.
Três pacientes can E. co Zi enterotoxigênica
e três
can rotavírus apresentaram infecção mista can enterovírus:
um caso de E. coZi clássica estava associado can rotavírus.
~tre as espécies de ShigeZZa. Sh. fZexnePi
foi a m:iis fre:}Uente, seguida de Sh. sonnei. E}nrelação aos SOrCXJrt1Ix:>S
enteropetogênicos clássicos
de E. coZi. 0111 e 0124 foram os mais fre:}Uentes, seguidos dos
so~s
055 e 086. S. typhimurium e S. beZemestiveram presentes can um isolanento de cada. Não foram ~squisad:>s E. coZi enteroinvasora e CampyZobacter jejuni

Resultados
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e não foi isolada
nenhuna aIIl)stra dos gêneros Arizona e Yersinia,
~
de já
se
ter
detectado
an C7iXJrtunidade anterior
(12) una aIIl)stra de Y. enterocoZitica
(biotitX> 1 e sorotitX> 0:8) das fezes de una criança
can gastroenterite
ag\x3a an Belén
do Pará.
EnterovÍru8
foram isolados
an 9 (20%) das
44 crianças
Tabela 1 -Distribuição
de enteropatógenos
isolacan diarréia
aguda;
cinco
dos das fezes de crianças
com gastroenterite
aguda
foram
identificados
oamo
em Belém do Pará
echovÍnls
(echo
1, echo 4,
echo 14, echo 19 e echo
20)
,..c,'
e os 4 restantes
ainda não
~
foram

identifiCados

narento
.

até

o

O exalTe parasitolégico
das
fezes,
revel<Xl a presença de
Giardia
ZambZia an apenas um
caso, o qual também aliJergava <Xltro enteropatégem.
D3.s 153 cepas de E. coZi
isoladas
dos
44 casos
de
diarréia
aguda e examinadas
quanto
à prOOução das enterotoxinas
sr e LT, 13 aIIl)8tras,
isoladas
de 4 IBCientes , apresentaram
a relação
PI/~
superiores
a 0,085 e
foram consideradas
tX>sitivas
para sr (Tabela 2). EUr outro
lado, 4 aIIl)stras
isoladas de 3 casos, foram
capazes de PrOOuzir enterotoxina
do
titX> LT. Fato ill1;)Ortante
a considerar,
foi
que,
nenhuna das aIIl)stras de E. coZi
foi
capaz de produzir,
siIm.1ltaneanelte,
as enterotoxinas
ST e LT.
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Discussão
As diarréias
continuam sendo a maior causa de m:>rta1idade
infantil
nos países
em
desenvolv~to.
Na África,
Asia
e América Latina,
são registrados,
anua1llente,
mais de 500 milhões de casos an crianças
n51Ores de 5 anos de idade e cerca
de 5
milhões
de óbitos
(7). Rotavirus
e E. coZi enterotoxigênica
têm sido, juntos,
incriroinados
CCIID re~áveis
IXJr mais de 50% dos casos
de diarréia
em crianças
abaixo de 5 anos de idade (24). En nosso estuOO verificam:>s
que esses dois
agentes
causais de gastroenterite,
estiveram
presentes
em 32% das situações
além de 8 casos
de infecção
mista (Tabela 1).
O fato de que as cepas de E. co Zi enterotoxigênicas
não teran
sido
capazes
de
produzir
siltn.1l taneanente as enterotoxinas
sr e LT, sugere ser frequente
a produção
isolada
de enterotoxinas
nas anostras
de origem htmana, em nosso neio.
Serafiro
&
001.
(16),
em S. Paulo, isolaram
3 anostras
de E. coZi de pacientes
can diarréia,
que produziam
salente enterotoxina
sr. r-Bgalhães & 001. ( 13), no Recife,
detectaram
E. coZi enterotoxigênica
em sete (12%) crianças
can diarréia.
Elltre
as anostras
isoladas
4 produziram
&:alente enterotoxina
sr, una apenas enterotoxina
LT e 2 produziram arnbas enterotoxinas
(sr e LT). Guigliano
& 001.
(9),
em M:lnaus, reIXJrtaram
a ocorrência
de E. co Zi enterotoxigênica
em crianças
sem sintatlatologia
gastrintestinal,
quando estudaram 360 cepas de E. coZi isoladas
de 72 lactentes
de um bairro
de baixa renda da cidade de M:lnaus, sendo que an um dos casos as cepas isoladas
foBacteriana
30,3
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raro capazes de produzir ambas enterotoxinas e, no outro, sarente a enterotoxina
ST.
(TaOOla 2).
Atualnente
a jJnpOrtância
do
encontro de amostras enterobaKiTabela 2 -Frequência
das amostras de Eschegênicas de colibacilos
que produrichia coZi enterotoxigênicas
isoladas
das
zam exclusivanente a enterotoxina
fezes de crianças com gastroenterite
aguda
LT tem sido contestada fX)r alguns
autores
(21), U!!B vez que estas
~
~
~
~
amostras
têm sidolhante
isoladas
can
. cE
f
-,
de "--""
~
N9 cE ~tras
N9
aJJr1Stras
~c~
vJ.duos

,sem:!
norm:l.J.s
e

can

s,
.L1_~diarreJ.a.

Por outro
lado, tem se sugerido
que o encontro de amostras gr+,
principalnente
se houver produção
de Um tem
"
"_.,..~S.L1llU.L'-CUlea
'J., ocorrem
maJ.or sJ.gnificação fX)is não
can

BlterotQ,dna

~

IIr
sr

_ut:i1iZÜ>

~

examinadas

~

DllJr.,.-le..slise
l"'S5iva
~

re::al.-na&:iOO

153
153

~

PJSitivas (%)

04(2,6)
1318,5)

~
~
~
~
fra;{Uência em individuos norm:l.is,
sendo isoladas ccmJIrente de casos
de diarréia
(21).
Este asr:x=cto de produção isolada de enterotoxinas,
tem se r~tido
inclusive
quando se investiga animais can diarréia.
silrÕes (19) trabalhal can 700 amostras de
E. coZi isoladas de suinos can diarréia e 14 (2%) deIronstraram prOOuzir enterobaKina LT quando examinadas I;elo ensaio tE células da linhagem Y-1. Dentre 500 amostras
das 700 isoladas, observou a existência tE 23 (4,6%) colibacilos
capazes de produzir a "enterotoxina S):'.
A associação entre <bis ou mais agentes enteropatogénicos bem CCI!I) a alta
frequência can que se detectou rotavirus e E!IInenor quantidade enterovirus sugerem, no
concernente a BelÉ!n do Pará, que a etiologia das diarréias
infantis
nesta localidade, é mstante anpla, necessitaIrl>-se,
fX)is, de infraestrutura
diversificada
capaz
de incluir
no diagnóstico etiológico,
alÉ!n das enterd:Jactérias estudadas no presente trabalho, agentes virais
tais CCI!I)rotavirus e enterovirus.
Salienta-se
que a
I;esquisa de CampyZobacter jejuni, não ~o
si<b realizada, poderia can graIrle probabilidade
figurar entre os agentes I;esquisados, U!!B vez que esta faixa etária parece ser mais sensivel à infecção fX)r esta lBctéria
(lDureiro, E.C.B. & Lins,
Z.C.
-Ci:>servações sobre o isolanento tE CampyZobacter jejuni de crianças can gastroenterite
aguda em BelÉ!n do Pará. Rev. Inst. ~Bi. Trap. são Paulo. ~ prelo).
Os rotavirus isolados E!II 11 situações, assunem reconhecida
jJnpOrtância (12) na
etiologia
das diarréias
agudas. Já os enterovirus,
detectados em 2 espécillEs fecais, tân patogenicidade questionável, confo~
alguns autores (14). Entre os agentes virais capazes de produzir gastroenterite
aguda ainda figuram os "parvovirus-like"
(11), rnjo diagnóstico laOOratorial
requer métOOüsespecializados CCI!I)a
jmJno-microsoopia eletrônica
e a haleglutinação
fX)r jmJno-aderência,
não disIX>niveis an nossa investigação .
Por outro lado, queraros colocar an evidência que o encontro de amostras enterobaKigénicas de colibacilos
an fezes tE crianças can gastroenterite
agl.x:iaem BelÉ!n
do Pará, constitui-se
na prillEira detecção desta natureza na região AIlazônica do
Brasil.
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