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RESUMO

Introdução: Sarcoma de Kaposi é um câncer e tem como principal sintoma o
aparecimento  de  lesões  sobre  a  pele,  podendo  atingir  todo  o  corpo
principalmente  as  extremidades  ou  nas  superfícies  mucosas.  Essa  foi  a
primeira  doença  oportunista  a  ser  associada  a  indivíduos  com  HIV.  O
herpesvirus  foi  denominado  de  herpesvírus  humano  tipo  8  (HHV-8)  ou
Herpesvirus associado ao sarcoma de Kaposi (KSHV). Por isso os estudos do
SK e HIV são paralelos, definindo a manifestação do tumor como SK-aids. O
diagnóstico laboratorial é importante para avaliar o prognóstico do tumor, como
o  ELISA  que  consiste  em  uma  técnica  imunológica  para  a  detecção  da
presença de anticorpos ou antígenos através da interação antigenoanticorpo
em uma amostra. Objetivo: Avaliar o ensaio de ELISA in house para detecção
do anticorpo IgG Anti HHV-8 em pacientes brasileiros com sarcoma de Kaposi
associados  à  aids.  Método: Foram  coletadas  71  amostras  de  soro  de
indivíduos da faixa etária em torno de 25 a 60 anos, vivendo em São Paulo:52
amostras  de  soros  de  indivíduos  com  sarcoma  de  Kaposi  com  aids  e  19
amostras de soros de indivíduos sadios (sem HIV e sem sarcoma de Kaposi).
Os antígenos foram preparados a partir  de  cultura  de BCBL-1.  A sorologia
utilizada nesse trabalho foi o ELISA indireto para detecção de anticorpos IgG. A
análise  dos resultados foi  feita  a  partir  da  leitura  da densidade ótica  (DO).
Resultados  e  conclusões: Demonstrou  que  o  cut  off  no  teste  ELISA  é
essencial para a análise dos resultados e que o valor de 0,265 é bom para as
análises. A frequência de soropositivos em indivíduos sadios em São Paulo de
5,2%. Entre os indivíduos com SK-aids, a frequência atingiu 61%. Com esse
trabalho foi possível concluir que o teste ELISA in house se mostraria eficiente
para a avaliação dos níveis de anticorpos na população em geral, sendo uma
opção para estudos de avaliação da transmissibilidade, endemicidade ou como
suporte a outros exames laboratoriais. 
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Introduction: Kaposi's  sarcoma is  a  cancer  and the  main  symptom is  skin
lesions, affecting the whole body mainly the extremities or the mucous surfaces.
This was the first opportunistic disease to be associated with individuals with
HIV. The herpes virus was called human herpes virus type 8 (HHV-8) or herpes
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virus associated with Kaposi's sarcoma (KSHV). Therefore, studies about SK
and HIV are parallel, defining a tumor manifestation as SK-aids. The laboratory
diagnosis is important to assess the prognosis of the tumor, like the ELISA,
which consists of an immunological technique to detect the presence of attacks
or antigens through the antigen-antibody interaction in a sample. Objective: to
analyze or test the ELISA at home to detect the IgG Anti HHV-8 antibody in
Brazilian  patients  with  Kaposi's  sarcoma associated  with  AIDS.  Method: 71
samples of sera from the age range of 25 to 60 years were collected, living in
São Paulo: 52 samples of patients with Kaposi's sarcoma with AIDS and 19
samples of health patients (without HIV and without Kaposi's sarcoma). The
antigens were prepared from the BCBL-1 culture. One serology used in this
work was the indirect ELISA for the detection of IgG antibodies. An analysis of
the  results  was  made  by  reading  the  optical  density  (DO).  Results  and
conclusions:  Demonstrate that the ELISA test is essential for the analysis of
the  results  and  the  value  of  0.265  is  good  for  analysis.  The  frequency  of
seropositive  individuals  in  healthy  individuals  in  São  Paulo  is  5.2%.  Among
individuals with SK-AIDS, the frequency reached 61%. The work was possible
to complete the ELISA test at home, if there is an efficient demonstration for the
evaluation of the levels of use of the population in general, being an option for
studies  of  evaluation  of  the  transmissibility,  endemicity  or  support  to  other
laboratory exams.
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INTRODUÇÃO

A definição utilizada pela Sociedade Americana de Câncer de 2018 é de que o
Sarcoma de Kaposi (SK) é um câncer, tendo sua origem endotelial vascular,
desenvolvendo a partir de células que revestem os vasos linfáticos ou vasos
sanguíneos e tem como principal sintoma o aparecimento de lesões sobre a
pele,  podendo  atingir  todo  o  corpo  principalmente  as  extremidades  ou  nas
superfícies mucosas. O tumor pode ser mucocutâneo, cutâneo e visceral. O SK
apresenta  diferentes  formas  clinico-epidemiológico:  Sarcoma  de  Kaposi
clássico (SKc), Sarcoma de Kaposi epidêmicos ou associado ao HIV (SKaids),
Sarcoma  de  Kaposi  iatrogênico  ou  associado  a  transplante  e  Sarcoma  de
Kaposi endêmico ou africano (CAMPOS et al.,2017). Esse tumor deixou de ser
raro para se espalhar por diversos continentes, tendo relatos em todos a partir
da  década  de  80  em  paralelo  ao  surgimento  da  aids,  especialmente  em
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homens  infectados  por  HIV  que  fazem  sexo  com  outros  homens
(MENDOZA,2013). Essa foi a primeira doença oportunista a ser associada a
indivíduos  com  HIV.  Mesmo  tendo  essa  associação  e  a  descrição  do  SK
realizada  a  décadas  atrás,  atualmente,  é  a  neoplasia  mais  frequentemente
relacionada a Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida (SIDA ou aids)
(BERAL,  1990;  GUISSEVE,2013;  TANCREDI  et  al.,2017).  Passaram-se  25
anos desde que um novo herpesvírus foi descrito como agente etiológico do SK
em indivíduos com o tumor associado a aids (CHANG et al, 1994). Por isso os
estudos do SK e HIV são paralelos, definindo a manifestação do tumor como
SKaids (CAMPOS et al.,2017). No Brasil, a presença de HHV-8 se restringe
aos indivíduos infectados por HIV com uma prevalência de 30%, enquanto na
população em geral a prevalência é baixa (4%). O diagnóstico laboratorial é
importante para avaliar o prognóstico do tumor. Além da imunohistoquimica,
que detecta o vírus em biopsia do tecido, os testes mais utilizados na rotina são
a IFI e ELISA. ELISA consiste em uma técnica imunológica para a detecção da
presença de anticorpos ou antígenos através da interação antigenoanticorpo
em uma amostra.

METODOLOGIA

Foram coletadas 71 amostras de soro de indivíduos da faixa etária em torno de
25 a 60 anos, vivendo em São Paulo:52 amostras de soros de indivíduos com
sarcoma de Kaposi com aids e 19 amostras de soros de indivíduos sadios (sem
HIV e sem sarcoma de Kaposi). Os antígenos foram preparados a partir de
cultura de BCBL-1. A sorologia utilizada nesse trabalho foi  o ELISA indireto
para detecção de anticorpos IgG. A análise dos resultados foi feita a partir da
leitura da densidade ótica (DO).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Demonstrou  que  o  cut  off  no  teste  ELISA  é  essencial  para  a  análise  dos
resultados e que o valor de 0,265 é bom para as análises. A frequência de
soropositivos em indivíduos sadios em São Paulo de 5,2%. Entre os indivíduos
com SK-aids, a frequência atingiu 61%. Com esse trabalho foi possível concluir
que o teste ELISA in house se mostraria eficiente para a avaliação dos níveis
de  anticorpos  na  população  em geral,  sendo  uma  opção  para  estudos  de
avaliação  da  transmissibilidade,  endemicidade  ou  como  suporte  a  outros
exames laboratoriais. 

CONCLUSÕES

Esse trabalho foi importante para demonstrar que o cut off no teste ELISA é
essencial  para a análise dos resultados e que o valor  de 0,265 é útil  para
discriminar soro positivos dos negativos. Ainda não há ensaios gold standard
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perfeitos  que  isolados  tenham  se  mostrado  suficiente  para  detectar  esses
anticorpos,  mostrando  assim  a  importância  de  poder  contar  com  diversos
testes sorológicos para realizar uma análise completa (AYUTHAYA,2002). O
estudo atual apontou uma frequência de soropositivos em indivíduos sadios em
São Paulo de 5,2%. Entre os indivíduos com SK-aids, a frequência atingiu 61%.
Trabalhos mostram que diversos fatores podem influenciar no aparecimento do
SK, níveis de CD4, idade, sexo, localização, etnia entre outros, mas ainda não
há trabalhos ou referências mostrando como esses fatores se relacionam e/ou
podem  interferir  na  incidência  dessa  patologia  (CAMPOS,2017;
COLMAN,2008; RADU,2013). Uma limitação da análise pode não ser capaz de
detectar anticorpos IgG anti-HHV-8 em todos os casos de indivíduos SK-aids,
que  indubitavelmente  se  expuseram  a  infecção  por  HHV-8.  A  imunidade
comprometida estaria justificando os casos soronegativos entre os indivíduos
SK-aids  (SOUZA,2007).  Contudo,  esse  trabalho  foi  possível  concluir  que  o
teste ELISA in  house se mostraria  eficiente para a avaliação dos níveis  de
anticorpos  na  população  em  geral,  sendo  uma  opção  para  estudos  de
avaliação  da  transmissibilidade,  endemicidade  ou  como  suporte  a  outros
exames laboratoriais.
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