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acesso limitado à água
potável, ao saneamento
e até mesmo à vacina e
aos kits de diagnóstico,
que têm alto custo, são

alguns dos fatores responsáveis por man-
ter em cerca de 1,5 milhão o índice de
novos casos de hepatite A por ano, se-
gundo dados da Organização Mundial
da Saúde (OMS). Com a meta de ofe-
recer ferramentas de diagnóstico mais
acessíveis, pesquisadores do Laborató-
rio de Desenvolvimento Tecnológico em
Virologia do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/
Fiocruz) adaptaram um teste imunoen-
zimático mais simples, mais barato e
bioético. O segredo está na substituição
do anticorpo específico utilizado no in-
sumo – a imunoglobulina G (IgG), obti-
da a partir de mamíferos imunizados –
pela imunoglobulina Y (IgY), sua corres-
pondente nas aves e répteis. A estraté-
gia já foi concluída e o processo de
validação está em andamento.

A inovação é fruto da dissertação
de mestrado de Alexandre dos Santos
da Silva, aluno do programa de Pós-Gra-
duação em Biologia Parasitária do IOC,
em parceria com a Escola de Medicina
Veterinária do Centro Universitário Ser-
ra dos Órgãos (Unifeso). O pesquisador
Marcelo Alves Pinto, chefe do laborató-
rio e co-orientador do estudo, explica que
o insumo de um teste imunoenzimático
– também conhecido como Elisa (Enzy-
me-linked Immunosorbent Assay) – for-
mado pelo antígeno e pelo seu anticorpo
específico, extraído de um animal pre-
viamente vacinado em laboratório, como
camundongo ou coelho. Este anticorpo
funciona como uma “cola”, pois ao se
conectar ao antígeno o mantém preso
à placa de titulação, composta por pe-
quenos poços. Quando recebe o soro de
uma pessoa infectada, o vírus presente
no insumo também se conecta ao anti-
corpo do paciente, possibilitando, assim,
a detecção da doença.

O IgY pode ser extraído da gema dos
ovos de frangas vacinadas contra o agra-
vo. Assim como acontece com os huma-
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nos, as aves imunizadas produzem anti-
corpos antivírus da hepatite A e o transfe-
rem ativamente para a gema do ovo,
processo que se assemelha ao do colos-
tro em mamíferos, já que o embrião se
alimenta do mesmo durante seu desen-
volvimento. “Mas uma gema tem con-
centração de anticorpo três vezes maior
do que o mesmo volume de soro de coe-
lho, animal comumente usado para este
fim. Além disso, a extração da IgY poupa
a ave de qualquer stress”, explica Pinto.

A produção da IgG, anticorpo homó-
logo ao humano utilizado nos insumos
disponíveis no mercado, exige procedi-
mentos invasivos para os animais, como
a retirada de sangue de coelhos e ca-
mundongos vacinados. Para a avaliação
inicial do novo insumo, foram realizados
testes com 100 amostras de soro positi-
vas para o vírus da hepatite A (HAV) e
81 negativas, coletadas na cidade de Três
Rios (RJ), durante um surto ocorrido em
2009. O resultado aponta que o teste
tem especificidade e sensibilidade aci-
ma dos 95% – níveis considerados ide-
ais para kits imunoenzimáticos.

Parcerias para
um novo desafio

A equipe liderada por Marcelo Al-
ves Pinto se dedica agora ao desenvol-
vimento de novos imunoterápicos a
base de IgY, que podem ser utilizados
para o tratamento de infecções. No rol
de doenças a serem combatidas estão
viroses de transmissão entérica, como
as hepatites tipos A e E, além de gas-
troenterites, como as causadas por ro-
tavírus, adenovírus e norovírus.

Para estes três últimos, os pesquisa-
dores buscam desenvolver um imunote-
rápico de administração oral. “Nas
gastroenterites, a replicação do vírus ocor-
re apenas na mucosa intestinal e, por
isso, é possível neutralizá-los no próprio
trato digestivo com uma cápsula ou so-
lução”, explica Pinto. “Na nossa hipóte-
se, em casos de surto, a transmissão
também poderá ser interrompida porque,
uma vez neutralizadas, as partículas de
vírus secretadas nas fezes do paciente
deixam de ser infecciosas”. O Laborató-
rio de Virologia Ambiental e Compara-
da do IOC atua como parceiro do projeto.
Para teste da IgY como imunoterápico o
grupo de pesquisadores estabeleceram o
macaco cinomologos (Macaca fascicula-
ris) como modelo experimental para a
infecção pelo rotavírus humano (trabalho
em fase final de realização). Comprova-
da sua eficácia, os pesquisadores estimam
que a estratégia de imunoterapia pode-
ria ser disponibilizada em cinco anos.

Para o caso da hepatite A, em que
quadros agudos e fulminantes são mar-
cados por intensa replicação viral na
corrente sanguínea, o grupo conta com
a colaboração do Instituto Tecnológico
Galileu (Migal), de Israel. O objetivo é
“encapar” uma molécula denomina-
da mannosamine-biotin, que tem fun-
ção de  proteger a IgY de um “ataque”
dos anticorpos produzidos pelo próprio
paciente, aumentando o tempo de ati-
vidade do mesmo no organismo. “Este
é um problema recorrente na imuno-
terapia. Esperamos que, com a molé-
cula conjugada, a IgY fique disponível
o suficiente para neutralizar o vírus na
circulação”, ressalta.

Troca eficaz no diagnóstico da hepatite A
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