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ResUlOO
o aparecimento

de receptores,

para

a porção

Fc da imunoglobulina

,
... aprove~G, na membranade celulas ~nfectadas por berpetov~rus.
e
tado

como teste

diferencial,

para

identificação

de isolamentos

destes agentes. A imunobemadsorção,prova que se realiza

na

detecção
daqueles
receptores,
é uma técnica
rápida,
econômica,
simples,
sensível,
específica,
reproduzível.
confiável
e segura
que pode ser usada com sucesso para esta finalidade.

s UIlmary
IIIrIIUnehelmd801opt;ion
th:l'Ough
routine
te8t in the isotation

Pc receptol'8
a8 a diffel'entiat
of hel'petoviZ'U8

Receptors
for the Fc portion
of the immunoglobulin
G appear auto
the surface
membrane of herpesvirus-infected
cells.
This is
useful
as a differential
test to identify
isolations
of those
viral
agents.
Immunehemadsorption,
one of the ways one can detect
those receptors,
is a Tapid,
economic,
simple,
sensitive,
specific,
reliable
and safe teChnique
to be used with success to
this aim.

Introdução
Desde a erimeira
metade dos anos 60, vários
trabalhos
descreveram a
distribuiçao
de receptores
Fc (RFc), em grande variedade
de células,
como neutrófilos,
monócitos,
macrófagos,
mastócitos,
plaquetas,
lintácitos
e populações
de células malignizadas.
Em 1964, foi mostrado
que células
infectadas
pelo vírus herpes simples
(VBS), podiam hemad* Trabalho
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realizado
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UFGQ.

Rev. Microbiol.,
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sorver

eritrócitos

de carneiro(2,8,9,13,18).

A hemadsorção descrita
apresentava
uma etapa, além da então recentemente descrita,
aderência
de eritrócitos
a monocamadas, pelo vlrus
da inf1.uenBa (12). Com o VBS, os eritrócitos
eram recobertos
por um
soro de coelho,
com atividade
anti-eritrócito
de carneiro.
A hemadsorção era mediada por estas moléculas
de imunoglobulina,
~ue revestiam o eritrócito
e, mais especificamente,
através da porçao Fc da
imunoglobulina
G (IqG). Foi presumido,
e mais tarde comprovado, que
as células
infectadas
pelo VBS desenvolviam,
em sua superflcie,
afinidade para a região Fc da IgG (18) .

A deteoção de RFc varia

com o estágio

da infecção,

porém, em geral,

seu aparecimento
dá-se no inicio
do ciclo
replicativo
do vlrus(6,14,
15). Entre os herpetovlrus,
a expressão de RFc já foi mostrada,
em
células
infectadas
pelo VHS-l(4,13,16},
VBS-2(3),
citomegalovirus
hu-mano(5,7,lO
citomegalovIrus
do macaco (Hsiung, G.D., comunicaçãopessoal),
vlrus herpes-like
do cobaio(6},
citomegalovlrus
de cabalo
(6), vlrus
de Epstein-Barr{l,ll)
e células
de hamster transformadas
pelo VBS-l e VHS-2(17).
Este trabalho
visa mostrar a utilidade
de RFc, no laboratório
de
diaqnóstica
de vlrus,
pelo uso de uma técnica
sim~les e altamente
lócrativa
em termos de resultados,
a imunohemadsorçao.
Material

e Métodos

Cuttu~as
oetuta~eB
-Foram
utilizadas
duas linhagens
de células
Vero
(LCI e IEC) e uma linhagem
diplóide,
de fibroblastos
de placenta
humana (FPH), com empregos dos meios MEME, 199 e BME, respectivamente,
suplementados
com soro bovino
fetal
a 10%, para crescimento
e, a 5%,
para manutenção,
com exceção
da linhagem
VERO-IEC,
a qual era suplementada
com soro bovino
fetal,
na proporção
de 5' e 2%, respectiva-mente.

As linhagens
na, a 0,25%
e crescimento

tanicina

estoque

eram dispersadas,

e mantidas,
após
eram adicionados

(lOO~g/mt)

semeadura,
penicilina

e fungizone

após tratamento

com tripsi-

a 37OC. Ao meio de manutenção
(100 unidades/mt),
estrep-

(1-3~g/mt).

Cepas ~i~ai8
-A
cepa VHS-LCI foi proveniente
de isolamento,
a partir
de lesões
vaginais
de paciente
que se apresentou
ao laboratório
de
vlrus
do Laboratory
of Clinical
rnvestigations
(LCI),
Yale
University,
New Haven, Connecticut,
USA. Como a maioria
do trabalho
foi
desenvolvida
com esta cepa, preparou-se
um estoque
de vtrus
em
FPH por métodos padrões (6) .
A cepa
púcio
de
vlrus
do
(Ishak,R.,

VHS-IPT
paciente
Instituto
dados

originou-se
de isolamento
a ~tir
que se apresentou
ao laboratório
de patologia
Tropical
da UFGo,
não publicados).

de lesões
do
de diagnóstico
Goiânia,
Gaiãs

prede

As cepas de poliovIrus
2 e coxsackie
B4 foram amostras
de teste
de
controle
de qualidade
do Center
for Disease
Control,
Atlanta,
Georgia,
USA, o adenovIrus
foi
originado
de isolamento
a partir
de
swab de nasofaringe
feito
no LCI.

.'"

E~~t~oo~tO8
-Sangue
obtido
semanalmente,

1~+~~~

-

total
de carneiro,
em soluçao
de
da Baltimore
Biological
Laboratory

~o D"imAi Q. ~ntidos

no biotério

do rpT-UFGa.

Alsever,
(BBL)

era
ou co-
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IoCI. e soro de coelho,
com atividade
(SCAC), adveio de fonte conercial

anti-eritJ:Ócito
CBBL).

de carneiro

SBnaibitiaação
d. .rit~óoitoB
-Este
teDRo é usado para denotar o revestimento
dos eritrócitos,
com seu respectivo
antisoro.
COnsiste em
misturar
partes iquais
de suspensão a 2% (em PBS, pH 7,2),
de eritróci tos de carneiro,
com SCAC, em diluiião
não-aqlutinante.
A mistura
é
incubada por 30 minutos,
a 37oc e, apos três lavaqens com PBS, uma
suspensão a 0,5% (em PBS) é preparada para uso. Eritrócitos
"sensibilizados.
com soro não-homóloqo eram usados como controle.
ImunonBmadBo~ção (IBdJ -Esta
técnica
foi realizada
segundo procedimento previamente
descrito(13,16),
em tubos contendo monocamadas celulares
infectadas.
COmo controle,
eram utilizados
tubos não-infectados. A I.Bd consiste
em remover o meio de manutenção,
lavar a monocamada por duas vezes com PBS e adicionar
o,Smt/tubo
de eritrócitos
sensibilizados
(a 0,5%). Incuba-se
por uma hora, a temperatura
ambiente,
faz-se uma lavaqem com PBS, para remover o excesso de eritrócitos
e procede-se
a leitura,
à microscopia
óptica
comum. A positividade do teste é determinada
pelo aparecimento
de rosetas,
isto é,
quanQo exis tam pelo menos cinco ou mais eri tróci tos, em volta de cada
célula
da lOOnocamada.
Deteoção de Myooptaama em tinnagenB oetuta~BB -Células
da linhaqem
Vero-IEC,
com 4-7 dias de semeadura, eram tripsinizadas
e semeadas
(O,2ml) em placas,
contendo mistura de Bacto PPLO Aqar (Difco)
e Mycoplasma Enrichment
(Eaton Aqent Enrichment),
na pro~rção
de sete
para três.
As placas eram incubadas em aerobiose
e após dois dias,
eram observadas em microsCÓpio invertido.
As placas positivas
lOOstravam colônias
arredondadas,
com a porção central
mais densa que a periférica,
com o aspecto de um ovo frito.
As colônias
possuiam desenvolvimento
para o interior
do aqar e, quando coradas pelo corante de
Dienes (diluldo
1:100 em solução salina),
após uma hora a temperatura
ambiente,
mostravam-se
com azul escuro, na porção central
e azul claro, na periferia.
Ambas caracterlsticas
são propriedades
de Myooptae-

ma.

Resultados
A IBd oomo UnI teste diagnóstioo
-O pri~iro
objetivo
foi tentar
utilizar
a caracterlstica
de células
infectadas
por herpetovIrus,
a expressão de RFc, em um teste rápido,
para o diagnóstico,
pois já existiam evidências
de que estes receptores
apareciam tão cedo quanto
seis horas,
após a infecçÃo(14,16).
Assim,
para determinar
a sensibilidade_da
IHd,
em detectar
a replicação
viral,
a nlvel
de inIcio
de

infecçao
("early
infection"),
foram testados
tubos com mo~ocamadas
Vero-LCI com VHS-LCI em duas diluições
(Tabela 1). O vlru8
foi inoculado com baixo MOI (Multiplicity
of Infection)
de ~ 3xlO-2 partículas
infecciosas/célula,
para evitar
a lise da monocamada, em te~
muito
curto e para tentar
aproximar a quantidade
do inóculo,
que é encontrado em muitos espécimes que chegam ao laboratório.
O teste não foi suficientemente
sensível,
para servir
de diagnóstico. Primeiro,
as rosetas não preceder~
o aparecimento
de efeito
citopático
(ECP). Além disso,
a formaçÃo de rosetas,
em geral,
ocorria
apenas ao redor de focos de ECP. Tubos controle
foram todos negati-

VOs.

Eepeoifioidad6
dos RFo -Com a finalidade
de investigar
dade de que os RFc pudessem aparecer como modificaçÃo

a possibilifísica
inespe-

247
tabela 1 -Sensibilidade
da imunohemadsorção. como um teste
a detecção rápida de células Vero (linhagem LCI) infectadas

para
pelo

vírus do herpes simples (cepa LCI) (1)

Horas após a infecção

Técnicas

5

ECP(diluição 10-1)
Imunohemadsorção

6

7

8

9 10

11

12

24

48

O O ? !
O O O +

1+ 1+
+ +

1+
+

1+
+

2+
+

3+
+

ECP(diluição
10-2) (2) O~
Imunohemadsorção

1: 2:

O

+

+

+

(1) Veja o texto para detalhes técnicos.
(2) Espaços embranco significam
"não realizado".

"

clfica,
da membrana plasmátlca,
durante
um ciclo
lItico,
infectaramse linhagens
celulares
com cepas de poliovlrus
tipo
1, coxsackie
B4 e
um adenovlrus.
Especulou-se
a possibilidade
de que o ECP, causado pelos herpetovlrus,
levando
ao arredondamento
da célula
e alterações

do plasmalema,
pudesse, por
infectada.
Estes três vlrus,
redondamento
de células,
reação
de IHd.

não

si só, levar ã ligação
da IgG ã célula
os quais em seu ECP também levam ao arcausaram

a formação

de

Para tentar
comprovar,
ainda,
a especificidade
dos
petovlrus
e se o fato
de uma contaminação
da linhagem

ooplasma,

muito

comum dentro

do laboratório

de vlrus,

rosetas

durante

a

RFc com os hercelular
por My-

poderiam

inter-

ferir
na expressão
desses receptores,
inoculou-se
a cepa VHS-IPT na
linhagem
celular
Vero-IEC.
A reação
de IHd não foi
diferente
daquela
observada
em linhagens
não contaminadas.

Discussão
A evidência
de que RFc aparecem em células
infectadas
por herpetovIrus,
até seis horas após a infecção(14,l6),
foi encorajadora
para
a adaptação do teste de IHd, para fins de diagnóstico
rápido de viroses.
Outros investigadores,
usando inóculos
com um alto MOI, já reporta.ram
a formação
de rosetas,
após s~is horas d~ infecção(3,14),
mas o
nosso sistema
de IHd,
para detecçao
de RFc nao foi sensIvel,
o suficiente,
para detectar
os receptores,
nesta
fase do ciclo
lItico,

quando se usou inóculos
de baixo MOI. Além disso,
os trabalhos
citados não comentam o aparecimento
de ECP; em nosso sistema,
ECP e IHd
ocorreram simultaneamente.
Este fato,
a nosso ver, é de pouco valor,
no diagnóstico
rápido,
pois o ECP dos herpetovlrus,
na maioria
das
vezes,
é bastante
caracterlstico.
Em um dos trabalhos
citados,
Westmoreland
& Watkins(16)
utilizaram-se
de autoradiografia,
para de-

tecção

de receptores.

este fim,
diagnóstico,

Apesar do método ser altamente

é uma metodologia
o qual
lucra

senslvel

cara e tediosa,
para o laboratório
mais a simples
visualização
do ECP.

para
de

248
riamente,
baseando-se,
un~camente,
no ECP do aiente
em culturas
celulares.
Este parâmetro,
entretanto,
nem seçre
e tão caracterIstico,
variando
até mesmo entre
cepas do mesmo vIrus.
sugerimos,
então,
a
adição
de uma prova
difer~cial,
a rHd, para o diagnóstico
de agentes
da famIlia
Herpetoviridae,
em particular
para o VHS e o citomegalovIrus humano.
Esta técnica
pode ser de grande valor,
na diferenciação
de
do

certos
vírus

isolamentos
atlpicos
da varicela-zoster,

o momento,

a propriedade

destes
o qual,

de induzir

dois
vtrus,
aparentemente,

RFc,

além de separá-los
não mostrou,
até

em células

que infecta{6).

O procedimento
da IHd dá resultado,
facilmente
evidenciado,
através
de microscopia
óptica
comum e tem mostrado
ser uma técnica
rápida
(leva
no máximo 2:30 horas),
econômica
(os reagentes
são encontrados
facilmente
e a preços
accessIveis),
simples
(qualquer
indivIduo
é capaz de realizá-la),
sensIvel
(desde que tenha ECP, o teste
será positivo),
especIfica
(somente
os herpetovIrus
têm mostrado
reação
positiva),
reproduzIvel
(dois
indivIduos
diferentes
são capazes
de chegar
ao mesmo resultado),
confiável
(duas cepas diferentes
levam à formação de rosetas)
e segura
(com uma chama, uma cuba para descarte
do
material
e o trabalho
sendo realizado
em câmara asséptica,
o periqo
de contaminação,
para o manipulador,
reduz-se
a zero).
Até mesmo o fato
da linhagem
celular
estar
contaminada,
eor um
agente
comum dentro
do laboratório,
como são MycopZasma,
nao interfere na expressão
de RFc, o que lhe dá ainda
maior valia,
como uma prova diferencial,
rápida,
no laboratório
de diaqnóstico
de viroses.
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