


Vedi~o e~te t~abalho

a vo~eJ..,

C eló o e OtLtia, rr!e.LL,ópUJ..

pelo amo~ que me dedi~a~am,

peLo ex~mpLu, a dedi~ação e

J..o b~e:tudo pela plLe.J..e.nç.a. em to doJ..

Of..momentoJ.. de minha vida

e que bOJr.a.ma bM e. pa~a min.haJ.. ~onquiJ..:taJ.....

Ã RaqueEzinha.

minha 94ande. pequenina,

Ã voc~ Ua~iangela,

que~ida mana, pelo apoio,

pelo ~a~inho e.pela amizade. de ~e.mp~e.



-~-- ~ ,

A8RAVECIMENTOS

t qua.-6e. -impo-6.6Zve.,t a.gJtade.c.e.Jt IJ todO-6 que. c.olE;

bOJtaJtam na e.laboJtaç~o de-6te. tJtabalho~ KO entanto, deixamo-6

aqui 0-6 maLó -6Ú7.c.eJto-6agJtadec.ime.nto,5:

- PJt06~ VJta. SUEKO TAKIMOTO MASAOKA, peta

Jta, apoio e amizade. a mim de.dic.ado-6.
or..ientaçã-c .6e.g~

- PJt06~ VJta. KIOKO TAKEI, pe.la amizade., c.aJtinho, inc.entivo

e. -6oDJte.tudo pela. valio.6a e diJte.ta c.olaboJtaç.~o no de-6envol

vime.nto de pJte-6eVLt~ tJtaba.lno.

- P.ltC'6~ V.'L~. SUMIE HOSHH!O SHL\~!ZU, pe..e.C!. c.JtC!.bC','t~ç.~Qr-.':e.~

tada na ,'tevi-6~o do te.xto e. pe.l.o-6 c.on-6e.lho-6 opoJttuno-6,que.

ta.n.to c.oH.tJtibuiJtam paJta. me.u de-6envo.tvime.nto c.ien.tZ6ic.0.

- PJt06. VJt. JOAQUIMANTONIO ROSSINI~ pe.la

inic.iaç~o ao e.-6tudo do4, mi..c.opla..6ma-6.

opq Jttuni da.de. na

- ~ ELSA MASAEMAMIZUKA.pela amiza.de,c.aJtinho

ao ing~e.-6-6o na c.afí.JteiJta c.ientlJic.a.

e 12.-6tZmulo

- P,'toS. VJt. PAULO SUYOSHI MINAMI, CooJLde.nadoJt do CuJt,.\o de.

PÕ-6-GJLaduação, pe.loapoio auJtantc ~ hv-alizaç~o de~te. tJta
bü..tho.

- PJLo6. VJL. BRUNO STRUFALVl, Chede do Ve.paJttamento,pe.to e.~

tlmu.,[o e. apo.i.o ã~ at.-tvidade-6 de pe.~qu.i.6a.

- (i MARIA VE FATIMA BOP.GES PAVA.N, peta,;) .6UCI.,.) OPl).'ttunCl.~

~e.lLvaçõe~ 11c" lLe.v.Üão .tiVi.gu.Z~:t.{.c.a do te.xto,

06



--- -

- ã Equ.i.pe. MêLi.c.a do Se.ft..l.'iç.o de Ob.6te.t/1.ic.ia doHo.0p-<./:at dc..!.>

C-f..tHi c.aI.., da UI1.ive./1..6i.dade.de. sã.o Pauto, /.)ob a. c.h('./-ia do VIt.

MARCELOZUGAIB, e. em e~pe.c.lat:

- ã D.I1.I1.MARILENA CURY e. VIL. MUCrO VINIZ PMiTES, pe.la o.c.::..

lfdda, pe.lo e.H.tU,;~-i.a.6modemol'L.6.:tJt.a.do na Ji.e.alizaç.ão de..óte.:é~

balho e. pOIL no.6 te.IL pe.ILm-Ltido c.olhe.Je. amo.6.tJe.(u de. .6ua.6 PE:

c.i e.nt e..6.
)
;:. VIT.. ROSALVO GUrVOLIN, CoolLde.na.ctoJe. do Se.toJe. de. F/1.a.c..tovw.me.!!:.

:to do In.6.t-i.tuto Butan:tã, c.uja. aju.da vaR..-Lo.6a c.on.tJtibuiu .

paIT.a c.onc.lU.6ão da paJe.te. e.xpe.IL-Lme.ntal.

- ti ANA MARIAFERNANVES,c.ole.ga e. amJ..ga de tal1.to.6 ano.6,Ch~
6e. do Se..to/1. de. Fe./1.me.n:taç.ãe..6 da "s QUI13B", pOJe..todo c.aJúnhoe.

amizade. de.moft.6.:t/1.ado.6e. pe.tO.6 ILe.age.nte..6c.e.dido.6.

- PJe.o6~ VIT.. NEY SOARES VE ARAUJO, Vic.e.-dJ..ILe.to/1. da Fac.uldE:

de. Odontolog-La da. Un-Lve.lt.6idade. de. são Pauto,que. pe./1.mi.:t.tu

a IT.e.aiização do.6 tJe.abalho-6 6otog/1.ã.6J..c.o.6 na .6u.a un~dade. e.

e.m pa~.t~c.ulaIT. ao Vf1.. JOSÉ CAMPOS, 6o~õgf1.a6o, pe.lo.6 .6e./1.vi

ç.O.6 e. pela ate.nç.ão a mim di-ópe.n.6ado.6.

- li MARIA lZUMI OTTA, pe.la am.<.zade. de.mon.ó:tJe.ada e. pe.la c.ola

bO/1.a.ç.ão na. pa./1.te. e.xpe.ILime.n.tal.

.
- ã MOEArA ROVRIGUES VOS SANTOS, biblJ..ote. c.ã.Jr.i..a, pe.la boa vo!!:.

tade. e. e.6ic.iênc..ta. na c.o/1.ILe.ç.ão d~ /1.e.6e.f1.~nc.ia.6 bibliog/1.ã.-

áic.Ct.6.

- ã SILVANIA M.P. NEVES, Che.6e. do Biot~lT.~c da Fac.uldade. de.

Ci ên UM FaIT.mac.êu.tJ..c.a.óda Un~ve/1..6i dade. de. são Pctulo, p e..tct

a.:t e.n ç.ão q ue. .6 e.m pJe.e. H0.6 di.6 P e.nl.>I) U.

- ã.J.,c.~le.ga.6 YOSHIMI r. YAMAMOTOe KÁTIA S.C. PRIMAVERA,r.;~
lo c.a.IT.A../Lh.0e. e..6tZmu.to.

li IVALINA AFONSO, pe.la pf1.e.~J...6ã.~no.6 .6e.Jr.viç.o.6 da.tilogJe.ãoi
C.O.6e. pe.lo c.a.ltA..nho e. amizade. a mim dijpen.6ado.6.



- ~ SILVIA PASCHOAL, MARLENEB.VE ASSIS, ~ ZU E MARRa,pela
-'" , - -- -, A 'J " r" ,.,"'" ;" ,'W! i" " ri ri .\ " }., '"' n h ,., f.

lA.1I1-1.-i..lA.lA'~ I::- I ,,-,,--v ""IJ V''\" V '-,,' '~'J ~_..,.,~ -." .

e a~nda ã MARIAINES CARVILLO, CHENYCHANG, LUIZ CLAUVIO

SILVA, SONTA CARAMICC, NEUZA VÁ SILVA, VALENTINA PIGOlZI,
RONALVO MI LHIM e ã :todo.6 de.6:te VepaJz.:tamen:to qu.e, dj)1.ua ou.

J..ndJ..Jz.e:tamen:te, Qolabo.'LaJz.a.mpaJz.a. a c.onc.Jz.eL[zaç,(1o d~~:te .tJz.a
b alho.

"





? 5 Ident ~C'
l''''~-z O Sr ro";:::

gl
'

C- -'.-~ "' '----.-
-. - . I i ~a...a u :~ ü uU.;:, I'" ,-UlJ I <.'.;;Ui ;,

Isolados das Amostras Clfnicas .........----
2.5.1 - Preparo do antígeno padrão na

fo rma sol uve1 ................................
2.5.2 - Preparodos antígenos soluveis, a partir

dos micoplasmas isolados das amostras
c1í ni cas ......................................

2.5.3 - Im~nodifusãoduplade OUTCHTERLONY...........
2.6 - Tes te Esta tí sti co ....................................

3 - RESULTADOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 1 D d ~ - T- .. -: a ron ~zaçao ecnl ca .................................
3.2 - Identificação das esp~cies UJtea.p~a,6ma.WLflai..ylic.wn

1.( .0 h .. ... 1'" .
e IV.1jcop-l-aJ.Jmc:.om<..n.u.nas amos ...ras c" 1nlC~ ...........

3.3 - Isolamento do Wr.e.a.plaóma.uJLe.a.ly:tÜ.ume do

Myeopla.6ma.harni~ emamostrasc1ín~cas...............
3.4 - Ani1ise Estatística """"""""""""""""L'

3.5 - Resultado das gestações das pacientesestudadas ......
3.6 - Relação entre a presença de !JÚ.ehomona.!>sp e

micop1asmas ..........................................

4 - DISCUSSJ!:O..................................................

5 - RES UMO E CONCLUSOES ........................................

REFERtNCIASBIBLIOGAAFICAS.....................................

rág.

53

54

55

56

58

59

59

61

65

69

70

77

79

91

94



1 - iNTRODUÇÃO

HISTORICO

o estudo dos micoplasmas teve início em 1882

com Louis Pasteur, o primeiro a reconhecer que a p1euro-

pneumonia bovina, doença respiratória grave, era causada

por um agente infeccioso específico, o qual não podia ser

observado através da microscopia comum e também pouco cres

cia nos meios nutricionais empregados usualmente
. 1 . 33,59,108r10 og1a .

em bacte

Essa doença, que chegou a atingir rebanhos in

teiros, assumiu grande importância econômica pela alta le-

talidade. Surgiu, de acordo ~om FOSTER38, na Suiça e Alema

nha por volta de 1713, e na Inglaterra em 1735. Em fins do

século XVIII acabou disseminando-se por toda a França e Itã

l::.a.

Da Inglaterra estendeu-se para a Austrália em

- 1858, através da importação de gado, e na mesma éPQCa,da H~

landa para a África do Sul, tendo posteriormente se disse

minado para várias partes do mundo com exceção do oeste da

Europa, fndia e América do Norte.
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Nos Estados Gnidos a.doença surgiu en }_843, teQ

"' o ",,~-1~ ,...~.:)...,~~-~~ ''''''''''-d;r'ar:1 a ,.,eu l',.,o a
~

l
'

mpla"t- arS" ri.::>mp
U .o>..I..Uv J..a.;;.~""'-<.c;;.J."l.-u...'-'-~~"'" ~ - , v ~ - "- ..>- )5'->- -- -..-

d ' - t ' -, 59,108,125
ldas gavernamen alS energlcas .

Na China, o primeiro surto aconteceu em 1919 em

Shanghai, devico a ~m suprimento de leite de vaca contami

nado vindo da Austrália; em 1920, na cidade de Hong Kong,

foi também evidenciada a presença da doença em rebanhos;

procedendo a contaminação da mesma fonte. Em 1932, o Regi~

tro de Saúde Municipal de Shanghai registrava que, naquele

ano, 10,4% do gado havia'morrido em decorrência

_59,108,125
Ça .

aa doen

Dada a sua importância,vãriospesquisadores vaI

taram suas atenções para a patologiae em 1898 NOCARD e ROUX

obtiveram sucesso quanto ao crescimento do agente em meios

artificiais,constituindo-se no primeiro grande passo ao e~

tudo do então denominado "l\1icrobe de Ia péripneumoniae,,92.

Em 1910, BORDET seguido por BORREL, DUJARDIN

-BEAUMETZ, JEANTET e JOUM~8,9 descreveram minuciosamente o

microrganismo em seus vários estágios evolutivos, atra~ do

exame à fresco e'com o auxílio do ultr~~icroscópio, eviden

ciando seu intenso polimorfismo.

Suas dimensões diminutas permitiam sua filtra

ção através de filtros especiais que retinham bactêrias e

portanto sua capacidade de atravessar membranas filtráveis

os colocava entre os "vírus filtráveis", nao no senso es-

trito, uma vez que já haviam conseguido
, t ' f'" 31, 33, 59, 92, 103em melOS ar l lClalS .

sua multiplicação
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Em 1923, BIUDE: e DONATIE1T12c'~l ti iTz.ram pela pr!

I:'.3 ~ r;::, ',78z, sm mE: io 1 i u:,:'2 :1.-:= ~êlulasf 0 3gente infercj.0~0

causador da agalaxia, doença esta que atingia sobretudo re

balli~Os de carneiros e cabras. Da mesma forma que o agente

etiológico da pleuropneurnonia bovina, este mostrou-se "fil

trável", e possuidor de características morfológicas,cultu

rais e biológicas muito semelhantes, diferindo contudo do

t
~ to ..~. ~~ ~ -. l-. 12,94

mesmo quan o a pa genJ.CJ.uau::e as reaçoes ~muno og~cas .

Enquanto a pleuropneumonia bovina, doença alta-

mente contagiosa, caracterizava-se principalmente pela ex- -

tensa consolidação, pleurisia e derrame subpleural

do normalmente um ou ambos os pulmões, a agalaxia

afetan

era urna

doença sistêmica que afetava machos e fêmeas i~te, com

particular envolvimento das juntas, dos olhos e dos proce~

S0S da lactaç~0, podendo no caso de animais p:renhe~ le"t.r?r

31 67 108
ao aborto de fetos mortos ou malformados ' , . A agal~

xia predominou na Europa, sobretudo nas regiões montanho-

sas da Itália, França e Suiça,ocorrendo também na Argélia.

Apesar de ter surgido uma série de publicações

referindo-se à morfologia e propriedades bioquímicas des-

d " . 67 , 78, 94, 130, 134 t '934ses o~s m:..crorgan~s:mos , somen e em ,

SCHOETENSACK fêz o terceiro relato, sobre o cultivoem meios

artificiais, de um novo microrganismo com características

semelhantes, desta vez isolado de cães
. t-. ,,-'" d . 118

p~ra orlOS ~~p~cos a c~nomose .

com distúrbios res

Nos anos que se seguiram, microrganismos seme-

lhantes ao agente da pleuropneumonia bovina foram isolados

d t .." - d .
dos d

33
e ou ros anlma~s ser:ao por essa razao enoInlna e PPLO .
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Em 1935, KLIENEBERGER69, :estudando culturas c.o

St~eptGb~sLel~6 rnaniliSohme~, habitante natural '2a n ::1.s0fa

rinae de ratos, julgou ter isolado um novo "pleu.ro-prJ.eum~

nia-like organisms", denominande-o LI. Inicialmente conside

rou-o um sirrbionte de StiLe.ptabac..Ltiu.õ mon..{Li..6°Jr.me..õ1 no que

foi apoiado por DIENES25. Todavia, a continuiàade dos estu

dos sobre LI, veio esclarecer que o mesmo nao era um PPLO

e sim uma variante do bacilo, urna forma L.24,26,68.

Na sequência de isolamentos e cultivos de novos

elementos do grupo PPLO, uma contribuição muito importante

foi dada em 1936, quando LAIDLAW e ELFORD76 puderam carac-

terizar um grupo novo de microrganismos "filtráveis",isol~

dos da água de esgotos de distritos londrinos. Esses asse-

melhavam-se muito aos membros do grupo PPLO, mas diferiam

daquelés iSulados ant8~ic~mente pela capacidade de crescer

em meios de cultura sem soro, e por nao serem patogênicos

para os animais, sendo considerados ce~ saprófitas dentro

do grup033, 10 8.

Posteriormente seguiram-se outros isolamentos

de microrganismos do grupo PPLO; de animais, do solo,ae m~

terial orgânico em decomposição,etc. ,até que em 1937, DIENES

e EDSALL registraramo pTimeiro caso human025.Estacepafoi

obtida em cultura pura, a partir da glândula de Bartolin su

purada, de um paciente que trabalhava no laboratório e eu

jo contactofrequente com ratos servia corno possível expl,!

cação para o achado. Esta cepa perdeu sua viabilidade antes

de ser identificada biológica e sOTologicamente.Contudo,em

1940, o próprio DIENES relatava o cul~ivo de PPLO do trato
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. t 1 f . . 23 . ..:J d dge~cl1 -a emlDlno , sugerln o que, e açu.c<. o com os novos

- " .
1 .1.. ., - ~ ,

(;0ntle~J.meüc.l..Js, 05 l.S0 âIÚGilL.OS âD,,,;6l:"lCreS rl3.C j?OSG1;..:i...&:L.'.q ::..::~

quer relaç~o com o contacto com ratos ou outr-:)s animais.

Quanto à patogenicidade nada ficou constatado, muito erooora

algumas evidências do primeiro isolamento assim a sugeris-

sem.

A partir da d8scoberta de DIENESfe EDSALL, hou

ve um grande número de registros sobre o fr~nte
. ,
lSO..Lamen

to de PPLO no homem, especialmente do trato urogenital,or~

faringe e ocasionalmente de outras partes do corpo. A maio

ria contudo não foi caracterizada antigenicamente ou pre-

servada para uma futura análise, o que impossibilitava fa-

zer uma correlação entre as várias cepas.

Em fins da década de 30 e início de 1940 ficou

evidenciado que um grande número de pneumonias não eram deI
I'

origem bacteriana, sendo denominadas de "Pneumonias Atípi

cas Primárias" (PAP) 59 .

Pelo fato dos agentes dessas pneumonias nao se

rem conhecidos, as PAPs foram clinicamente descritas como

uma síndrome. Em 1943, notou-se que muitos pacientes acome
..

tidos com a PAP, ap~esentavam crioaglutininas no soro, du-

rante o curso da doença, cuja etiologia era c.istinta das

demais.

Em 1944, EATON evidenciou o a.gente a tr avés da

inoculaç~o em ovos embrionados de galinha, do filtrado de

d '. . 59
esc~rro e paClen~es com pn8umonla . o microrganismo pr~

viamente denominado "~gente de Eatcn" foi considera.do um
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vírus, até que em 1962, CHN~OCK et aI. conseguiram seu cul

Clv0 ~m illeiosartificiais caracterizar.do-o como 111""1-... PP~0.

agente etiológico da doença hmnana17. Em 19631 M0"~O pia.,:, ma.

pH~u.moY1.,Lae. foi o nome proposto pelo préJprio CHANOCK e cols.,

para denominar o agente da PApl6.

Posteriormente, vários outros gembros ào grupo

PPLO foram descobertos e caracterizados, principalmente os

associados com o trato urogenital tanto masculL10 como fe

minino, e a partir daí os esforços foram concentrados com

a finalidade de definir sua real importância nasdiferentes

patologias humanas.

TAXO~;oMIl'~

A nomenclatura dos microrganismos do chamado

"grupo da pleuropneumoniallfoi sempre bastante confusa. A

validade das publicações e a legitimidade dos vários nomes
CJ

atribuídos aos membros desse grupo foram serapre ques tiona

das.

o primeiro Microrganismo descrito desse grupo,

o agente da pleuropneumonia bovina, recebeu várias denomi-

nacões. A primeira foi: Á.6.te.Jr.OC.Oc.c.u.ó myc.o.i..de..ó,norre este atri
~ -

buído por BORREL e colo em 1910, após seus estudos sobre a

norfologia áo mic~organismo. Esses autores observ~ra~ que

dentre as várias for:Ilassob a qual 11le rnicrobe 11 se aprese.!:;
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tava, as f()rmações asteroiãais e:r:d.la ca..cacterísticas. A de

-- ~ - - -:: ~ -~,..,;:-.~ ~ ~ A ! + n , r, ~ ~.r " " , .t: - ~
nU"'.J..Hd.y'-'--' ':;j''';;u J...J o., rv..).""-.1.v'-"",-,'-"<,,,,, 1 _..J..L. c~trc~2~7.~ i~valida

~a, por ter sido atribuída anteriormente, 1908, a um gên~

d 1
110

d
' . dro e a gas sen o aceJ.to apenas o termo myc.o.<.. e.-ó.

Coc.c.obac.illu-ó myc.oide..ó pê4ipneumoniae. foi a se

gunda denominação do microrganismo, dada por MARTZINOVSKI,

em 191185, que ao publicar os resultados de suas pesquisas

sobre a morfologia do agente evidenciou a predominância de

formas cocobacilares sobre as asteroidais descritas ante-

riormente. O termo genérico Coc.c.obac.illu.s já havia sido

atribuído em 1888 a um outro microrganismo de característ!

cas diferentes, e este, portanto, também foi ilegitimado59.

Em 1923, FROSCH (citado em 93) propôs o termo

M.i.c.4omyc.e..ó. pê/Lipne.umo n-<..a.e.b o vi.ó c.ontagio.ó a.e.1 que foi também

invalidado porque o termo genérico Mic.4amyc.e.ó já tinha si

do empregado para denominarum grupo de fungos.

NOWAK, em 1929, fez uma revisão na literatura,

quanto aos nomes que haviam sido usados. Não discutiu a no

menclatura, mas descrevendo o microrganismo em estudo, pr~

pôs um novo terno enfatizando: "re terme Mfj'c.op.ta6mapêlúpne.umol1.i.a.e.

semble répondre 1e mieux à Ia nature et à Ia rnorphologie du
, b ,,93 o .. - . .

f " 1, d d dInJ.cro e . epl.teto pe.Ju..pne.umon.z.a.e. oJ.J.nva J.a o, sen o

substituído pc r myc.o.[de.1.>, o qual tinha prioridade sobre os

demais.

O termo genérico Mycop1asma (myces=fu!lgo; pla~

ma=formado ou moldado, uma formaI *forma de fungo), foi acei

to publicamente embora as p~licações s'ibsequentesnão o ti
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7essem adotado.

. .

E 193.1 ~.7 ROBLEWSV.T.L.)'" e .;...u...:J"'''' dr- """ ""~,..,."'~ ~'"m " .1.., n ~,- r S'- ~ ~ --' ..: .1:''::''

Ias qUê.is os autorf~S anteriores haviam at::-ibuídoas denomi

nações, não concordou com as já existentes e introduziu o

termo A;., :te.Jto my c.e.;., pê.Jtipn.e.u.mo Yl.,ta.e. b o vi;., . o nome da espécie

foi invalidado,porque o epíteto pê~pn.e.umon.iae. 60 vif.J foi

empregadono lugar do termo myc.oide.;." o qual era prioritá

rio.

o agente etiológico da agalaxia recebeu a deno

minação An.ulomyc.e.;., aga.iaxie. do próprio WROBLEWISKI no me~

me ano134. O termo genérico An.ulomyc.e.J foi por ele propos

to por ter observado o que ele cham::m de "armeaux du mycelium"

(anéis miceliais). O epíteto específico agalaxiae. foi sub~

tituído por aga.,ta:tiae..A denominação foi aceita e assim os

microrganismos causadores da pleuropneumonia bovina e da

agalaxia foram colocados em gêneros diferentes.

TURNER130, em 1935, discutindo a posição siste -

mática do microrganismo e sua nomenclatura,descartou todos

os nomes genéricos atribuídos anteriormente,inclmive o ter

mo An.u.toI1'lYc.e.;." propondo o termo genéricoBoJttI.e..tomyc.e.;., para

"perpetuate the na.me of BorreI" (o primeiro a descrever moI.'

fologicamente o microrganismo) .

Denominou as à.uas espécies de: B o ti. 'l. e..t o m y c. e..6

peJtipn.e.umoniae para o agente da pleuropneumonia

BoJtJte.tumyc.e.6 aga.tac.:tiae para o agente etiológico

bovina e

da agal~

xi. a .

O epíteto pê.Jtipn.eumoYl.iae foi descartadopor ra
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zoes já citadas allteriormer.-!:e e o termo BC!L.':C.t..C ;:1lj c.e\ foi

i18gi~im~aQ por ser 0 ~ltim0 3i~0~i~0 ~~~rr8 0Ut~OS nomes

genéricos, considerando-se que o termo Myc.opfa~ma já pos-

suia prioridade sobre os demais.

Em 1941, SABINlO8 propôs uma taxonomia e nomen

clatura para os microrganismos do grupo PPLO, ignoranão n~

mes e classificações previamente ~sadas. Todavia,foram tam

bém invalidadas devido a ordem de prioridade de termos an

teriormente atribuídos.

Em 1955, FREL~DT42 estabeleceu a primeira clas

sificação dos microrganismos do grupoPPLO, baseado em suas

propriedades gerais que foram assim sumarizadas:

Crescimento em meios livres de células. Necessidades nutricionais

idênticas para a maioria das espécies.

- Peculiar modode reprodução caracterizado pela ramificação de fi
lamentos e divisão dos mesmosemcorpos cocóides elementares.

--- Pleomorfismomarcante.

.-- No meio sólido, aparência característica de colônias diminutas.

"Filtrabilidade" das menores unidades reprodutivas.

Pouca afinidade aos corantes bacte~ianos.

--- Alta resistência ã penicilina e ao sulfatiazol.

Com base nessas características,com exceção da

cepa saprófita M. laidfc~ii, cujas necessidades nutri cio-

nais eram diferentes dos demais, a classificação proposta

por FREUND fci:
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Ordem: Myc.op.taó meLtale.6

Gêner-o: Myc.opiCt6lr1c'., NO;'Iak 1929

Especie 1. M. m~c.oide~(Borrel et a1 1910)

SUb-espêcie 1. M. mrjc.oide6 var. myc.oide.ó

Sub-especie 2. M. myc.aide6 varo c.a.pJÚ

Especie 2. M. bovigenitatium

Especie 3. M. a.ga..ta.~a.e(Wrob1ewski~ 1931) )
.1

Um total de 14 espécies foram portanto determi

nadas.

No mesmo ano, EDWAPJ)32 sugeriu a seguinte nome~

clatura e classificações básicas para os microrganismos do

grupo PPLO:

Ordem: Mo.tU.c.u.tai.e6(Edward, 1954)

Família: Myc.optaómatac.ea.efam. novo

Gênero: Myc.C'p.ta:sma. , Nowak 1929

Especie-tipo: Myc.op.taóma. myc.oideó

o termoMo.t.t~c.uza..te~, intrqduzido por EDWARD35,

baseava-se na plasticidade dos microrganismos, e o termo

Myc.op.t~ma.~a..te~, atribuídospor FREUNDT, derivava do nome

da família, e apesar de seguir as regras de nomenclatura r
..

era o menos indicado pois sugeria urna relação com fungos.

As duas denominações foram estudadas e c termo

Myc.op.t~ma.za..te~ foi considerado como taxonomicamente corre

to.

Em 1967, EDWAF~ e FREDND~36 propuseram o termo

Mollicutes (mollis=flexível,mole e cutis=pele) r a fim de

denominaruma nova classe dentro da o=dem Myc.op.ta~m~~a.le~.
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çoes apropriadas. A classifica~ão em Família, dependeria da

d t .; -.:J c::: " ~~;; ~ ~ .~ ..:J. -"" +-,.., v"o:.~ "" '" ~ ~.."e erm.J..naçao U.a- ,-x-,.'::j""~'-.J..'.Ã.S 8 e., ~' ~--,... !''-'--''''
8 :J.(,;G 8::1 VO 1T:~

mento, ficando a identificação das diierentes espécies ba

seada nas caracb~rísticasculturais,bioquímicas
. 62n~cas

e antigê

SHEPARD, em 1974, criou o gênero U.li.e-apf..cu,ma. (urea=

uréia; plasma = forma),o qual compreendia micoplasma que

requeriam uréia para o seu cresciIrento.U.li.e.a.p.t.cu, ma LtJLe-a1.y:tLC.wn

f . - . . d d -.. d - 115
o~ a espec~e cons~ era a a espec~e-t~po o genero .

Em 1973, SAGLIO e seus colaboradores, estud~~do

um grupo de microrganismos que apresentavam forma helicoi-

dal e motilidade rotacional, além de uma série de caracte

rísticas pertencentes à classe Mall~c.u~e-~,estubeleceramum

novo gênero: Spi~apla~ma. (spira = espiral; plasma = forma).

Spi~aplcu,ma. c.1-~~ipassou a ser a espécie-tipo do novo gên~

109ro

Este gênero foi i...'1.cluíaona família Sp,{jwpla.óma-ta.c.e.ae.

cujo nome foi sugeriào por SKRIPAL em 1974, sendo todavia va

lidado somente em 1983119.

Em 1979, foraIT. estabelecidosos padrões míni-

mos para a descrição de novas espécies da classe Maili..c.u:tu 61.

Foram ainda reconhecidos como pertencentes a es

sa classe, os gêneros Afw...u:O plcu, ma.l05 e The.JLma pla.~ ma.22 .

o gênero Ana.e.JLapf..a~ma., criado por Robinson e

cols. em 1975, é cons ti tuído por micoplasmas ar.aeróbios,tendo

~. t . A o b t :) -I-. 105 O
-

como espec~e- ~po nc~e.Jtopo{..a~ma.a. a.c.. oc.o{..a.,ó-t,-<.C.Ur.1. gene
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ro TheJwioplaó:11G.# cuja espécie-tipo é T:Le.!WlOpial..,ma tlc.~~dophL~u.m22,

foi ~riado por ~AP~~BD ~- ,O"7()
"';'~.L - - . .; , 8 compr(~ende microrgan.:L~

mos que se desenvolvem bem a altas temperaturas. Esses dois

gêneros, devido a algumas de suas características incomuns,

não estão bem definidos taxonomicamente.

o termo "micoplasma" é comumente usado para de

notar qualquer espécie incluída na classe Malt~~ute~1 con

tudo as denominações: acholeplasma, ureaplasma, espiroplas

ma e anaeroplasma,são utilizados quando a referência é fei

ta espocific~te ~ ~~ &s gêneros correspondenteslOO.

De acordo com o Bergey . s Manual of Systematic

Bacteriology de 1984,102 a posição taxonômica atual dos roi

coplasmas é a seguinte:

DIVlsJl:O: TeneJÚc.u.:teA di v. nov.

CLASSEI:
36

Mo.tli~uteb (EDWARD& FREUNDT,1967)

ORDEMI :
42

My~oplahma.ta.teb (FREUNDT~ 1955)

FJ1.M!LIA I:
42

Myc.oplaóma.tac.eae (FREUNDT,1955)

Gênero I.
93

Myc.aptaóma (NOWAK,1929)

Espécie-Tipo. ~~c.apla6ma my~a~deA (BORREL; DUJAROIN-BEAUMETZ;
9

JEANTET; JOUAN, 1910)

Gênero I I. U~eaplaóma (SHEPARD;LUNCEFORO;FORO;PURCELL;
115

TAYLOR-ROBINSON;RAZIN; BLACK:1974)

115

Espécie-Tipo. U~eaplaóma U4e~eytiQum (SHEPARO,1974)

FAM1LIA II.
48

Ac.holeplaóma.tac.eae (EDWARD& FREUNDT,19iO)
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Gênet'o I.
48

Aeholepeaóm~ (EDWARD& FREUN~T~1970)-_o
Jl;

r- -.~. A" ~'" nn n "'n ." 1r-"IIAnh (. r-n"''''''''T , ",<,\\
l:.SpecH:::-lípO. l.:.no.t..2.1J.(.a.6;na .u.U-l..<:..W\.!-l..\.. \L.U~~hI\U <.;< II\L.UI~U; ~ IJ/V/

FAM1LIA III:
119

Sp-úLopÚu.ma-tac.e.ae. (SKRI PAL~ 1983)

Gênero1.
109

SpiJtoplaóma. (SAGLIO et al., 1973)

109

Especie-Tipo. Spihoplaóma ~ (SAGLIO et al., 1973)

Gãneros de Posição Taxonômica Incerta:

Gênero:
105

Anae.Jtoplaóma(ROBINSON; ALLISON; HARTMAN,1975)

105

Es péci e- Ti po. A. aba.c;toc2a!di.c.u.m (ROBI NSONet a 1..,)

Gênero: The.Jtmoplaóma (DARLAND; BRACK; SAMSONOFF; CONTI,
22

1970)

Es péci e- Tipo. The.Jtmoplaóma ac..i.dapfúlwn( 22)

CARACTER!STIC,~ GERAIS

.!12rfofisiologia

Desde os est~dos realizados no inície do sé eu

10 por BORDET e BORP~L sobre a morfologia dos ~içoplasmas,

seu intenso polimorfisrao ficou .o:aracterizado. A f01:ma cocói

de é a forma predominante em todas as culturas,podendo ta~

bém ser observadas, na maioria delas, células alongadas,
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fusifo~mes e filamentosas. Essas podem alglli~asvezes se r~

mific?r dando oris,=",,,, ~. verdadeiras estruturas miceliai~ .O!=>

membros das famílias My c.cop.ta.ó ma.tac.e.a.e e Ac.ho f.e.pla..6 ma.,ta.c.e.a.e.

são portanto descritos como pleomórficos, com a forma celu

lar variando de cocóide à filamentosa8,9.

Em se tratanào dos rre..'Tbrosda família S pL'W p.e& ma.tac.e.ae.~

a morfologia helicoidal, entre outras características,é lli~

dos principais critérios que os diferencia dos demais.

Quacto ao tamanho desses microrganismos, podem

ser considerados os menores 'procariotos que se auto-replicam,
.~.

sendo de 300 nm o diâmetro da menor forma cocóide capaz de

reprodução. Esta dá-se quase que essencialmente por fissão

binária onde a divisão citoplasmática deve ser si~croniza-

da com a replicação do genoma. Quando isto não acontece, a

divisão do citoplasma pode estar retardada em relação à do

genoma, originando a formação de filamentos multinucleares~

Estas formas filamentosas podem atingir 10O~m de comprime~

to por 0,4~m de espessura enquanto que no caso dos espiro

plasmas, as formas helicoidais apresentam de 03 a 12~m

. 47 100
compr~mentopor 0,1 a 0,2 ~m de espessura' .

de

A ausência total de parede celular e de seus

precursores é a característica ~ais importante que os dis

tingu6 de outros procariatos, sendo responsável pela rnaio-

ria das propriedades desse grupo incluindo sua morfologia

típica e plasticidade, sua sensibilidade à lise por choque

osmótico, álcoois, solvent~ orgânicos, detergentes,anticor

po e complemej1.to; sua "filtrabilidade" através de fi 1 tros

com poros de O,4511m de diâmetro; sua morfoloqia colonial ca
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racterística de "ovo frito" e sua total rtsi.3tência à pen!.

~i l~-a '" ~ u~.~"'''' ~,,-""'<:,,-I-; c ~"<=, ", I-~ b ",,",-I-CO""' l' "" 1 "'<=' ,..,t1"" r'lco, , ",,.:I"'m rl11
'-- .L... V ;;;1.;;:>h:>'-U..I""""""U "-~"-- ~ ~~~- ~-:;; ; '-~

inibem especificamente a síntese de pe~tideoglicana.Portan

to a falta de parede celular constitui a base para a inclu

-. . 101
sao dos mlcoplasmas na classe Moll~euze~ -.

A célula dos micoplasmas possui um mínimo de °E

ganelas essenciais para seu cresciroBnto e reprodução. Uma

membrana citoplasmática de natureza lipoprotéica separa o

citoplasma do meio em que se encontra; ribossomos congre-

gram as proteínas celulares e uma dupla fita de DNA

.
f - .. -, 100,102

ce ln ormaçoes para a slntese protelca .
forne

A relação guanina-citosina (G+C), contida no DNA,

é extremamentebaixa (23 a 30 mol%), na
,100 d t ' -

d t
-d Ccles . A e errnlnaçaoo con eu o G+

maioria das espé-

do DNA, tornou-se

quase que obrigatória na descrição das várias
, 1 47

mlcop asmas.

espécies de

o tamanho do genoma dos microrganismos perten-

centes aos gêneros Myeopla.6ma. e UfLeapla.6ma,é o menor regi~

trado entre os p=ocariotos, refletindo sua limitada capaci

d d b ' '. - t ' 47,100a e lOSSln~e lca .

Frequentemente são imóveis, contudo algumas e~

pécies apresentam motilidade por deslizamento sobre supe,;:

frcies lisas, devido provavelmente a organelas es:p:ciais con~

tituídas por proteínas contráteis. Outras espécies,como as

do gênero S p-tfLO P.€M r.'1a. que ocorrem como filarnentos helicoi-

dais, possuem motilidade rotacional, flexional

, 147,102Clona .
e J~ransla
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Morfologia colonial

De um modo geral, cs micoplasmas cresce..rn em meio

sólido originando pequenas colônias (menores q"Uelnm <.ledi â

metro) ,com aparência típica de Itovo frito", caracterizadas

por uma nódoa central, devido ao crescimento nointerior do

meio, circundado por uma zona periférica de crescimento su

perficial.

Apesar da morfologia cclonial não ter papel si.9:

nificante"na classificação das espécies, estas algumas ve-

zes podem exibir relevantes diferenças na forma e taman..ho

da colônia, dependendo principalmente do meio de cultura. Um

exemplo que pode ser dado é o do U4eapl~ma u4eaIY~~Qum ou

T::::micoplasma(T = tiny = pequeno, diminuto), que apresenta co

';:'n;"''''a.j..~'~~~ .:I.:_.:"" t-~ ...,,- doi:; t- - '~-,'~ -"- c:; 11::.
...'"'~ :..,õ:>- t"~,",a..;> e ~,<-..tl ô.~ ""\J~" .i..cuile o iTc:lJ.-:l.=~ULJUI.;> .., a ,.,11m

quando do seu cultivo em meios convencionalmente utíliza-

dos para o crescimento de outros micoplasmas. Todavia, e!!!

pregando-se meios nutritivos específicos para o seu cresci

mento, as colônias apresentam-se maiores (com diâmetro va

riando de 30 a 40ilm)e na forma típica dos demais micopla~
115mas

Necessidades nutricionais e metabolismo

Os meios de cilltura em:9regac.os no cultivo e iso

lamento dos micoplasmas são bastantes complexos,tendo con~

base o "tnfusode coraçãc, peptonasI extrato de levedura e

sorolOO .
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o soro fornece, entre outros ele!!!entos,o cole~

terol e '-'ert0s e;::b:~r0is: pi'l1::"p.cen:1oest,;qrr.elacionados com

2.fluidez da membrana, e cuja dependência nutricional é ca

racterístic& da grande maioria dos micoplasmas, tendo como

exceção os membros da família A~haLepl~~mata~eae e certas

espécies do gênero Th ehmop.taf..ma, que não os necessitam

30 47ra o seu crescimento' .

p~

o infuso de coração compõe-se sobretudo de amino

ácidos e peptonas; além de dextrose e vários íons, utiliza

àos no crescimento e metabolismo dos micoplasmas.

o emprego do extrato de levedura como fonte de

fatores essenciais exógenos, embora ainda nao bem defini-

do, parece estar relacionado com seu alto conteúdo em áci

dos nuc1éicos e seus precursores, e com seu elevado teor em
- . 55

magnes~o .

Para algumas cepas porém, o extrato

d f 't ' 'b 't- . 43,111ra pro uz um e e~ o J_n~~-or~o .

de 1evedu

A utilização da uréia como fator essencial de

crescimento para microrganismos do gênero Uheaptaf..ma,é uma

característica única en'tre os Mc,j~.t,,[c.u.tef.,. A hidrólise in

tracelular da uréia, pelos ureaplasrnas, resulta em amônia

e dióxido de carbono, os quais originam um gradiente iôni-

1 t ~. d ' d ATp47,lOO,115co e e roqu~m~copro uZ~n o .

A fermentação da glicose ou outro carboidrato;

pode servir como fonte de energia para os micop1asmas que

utilizam a via de EMBDEN-MEYERHOF-PARNAS para a degradação

do c::arboidrato com produção de ATPu
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Est.as e outras vias para obtenç~o de energia são

utiliz.::d::.::;porque todos os micoplasmas atâ 3.gc:::::-ae3t~dadcs!

com exceção do The~mopla~ma aeidophilum, micoplasma de vi

da livre, possuem um truncado sistema respiratório n~diado

por flavinas, o qual exclui a fosforização oxidativa Gomo

um mecanismo gerador de ATP.

No caso de micoplasmas que não se utilizam de

carboidratos energeticam€:nte F o ATP necessário pode ser ob

tido através da degradação da arginina pela via arginina-

-dehidrolase3, ou ainda a partir da acetil coenzina A por

meio de reações catalizadas pela fosfato acetil transfera-
. 3 132

se e pela acetato qu~nase' .

Embora a grande maioria das espécies de MyeoplMma

seja metabolicamente glicose-positiva (ex. M. pneumon~ae)

ou arginina-positiva (ex. M. homini~),umas poucas espécies

são capazes de metabolizar awbas (ex. M.6e~mentan~) ,enqua~

to que outras espécies não se utilizam de nenhuma das duas

vias (U. uJtealytJ..c.um) 47.

A família MyeoplMmataeeae caracteriza-se pela

heterogeneidade no que se refere ao catabolismo glicose/aE

ginina, contrastando com a família Aeholepla~mataee.ae,on.de

t d ~. ~ tab 1 . 1, 47
o as as espec1es so ca" O.1Zam a g 1cose .

~oortamento Bioqulmico

Além dos testes bioquímicas envolvidos no met.§!:

bolismo dos micoplasmas, considerados como de importância



20

primária na caracterização taxonêmica,um pequeno número ue

te:.:>tes aàiclonal;:, '':â.lllD8m pudem ser i:teLs.

Entre outros, podemos citar a fermenta.ção de

carboidratos, que não a glicose, a atividade da fosfatase,

a produção de filmes e "spots" em meio sólido contendo ge

ma de ovo, a redução do tetrazólio em condições
-b . t . . d d t l"t ' 61

e anaero ~cas, e a a lV~ a e pro eo ~ lca .

aeróbicas

A maioria destas provas denota propriedades de

várias espécies e embora auxilie na identificação das mes-

mas, é de valor limitado na caracterização defini t'iva 47 .'~'

Habitat

Os micoplasmas estão amplamente distribuídos na

natureza, podendo parasitar o homem, os animais,os artróp~

des e as plantas. Apesar de sua ubiqüidade, estes microrga

nismos demonstram um alto grau de especificidade hospedei-

ra.

O habitat primário dos micoplasmas no hospede!

ro animal, é a superfície da membrana mucosa dostratos res

piratório, gastrintestinal e geni'turinário, sist,ema nervoso

central, canal alimentar, olhos, glândulas mamárias e arti

1
-

1 .. 100
eu açoes em aguns an~ma~s .

Nas plant.as, os micoplas;:nas habitam o floema ca~

sando uma grande vari.edade de doenças, destruindo

ções e causando sérios problemas econômicos.

planta-
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A transmissão se dá provavelmente atxavés de in

~e~OS, nos quais os micoplasmas se multiFlica~ na hcmclin-

fa e glândulas salivares.

Em todos os processos patológicos de plantas e

insetos foram isolados espiroplasmas. Contudo, não somente

espiroplasmas; mas também acholeplasmas e micoplasmas têm

sido encontrados como OOIre11Saisde flores e superfícies de plantas.

Embora algumas espécies façam parte da microflo-

ra, muitas espécies são patogênicascausando uma variedade
100

de doenças.

PATOGENICIDADE E MECANISMO DAS DOENÇAS

Apesar dos mecanismos que mantém o equilíbrio

da flora normal nao estarem bem definidos,vários fatoresr~

lativos ao hospedeiro como: a idade, o sexo, a predisposi-

ção genética, o estado nutricional, bem aED fatores extrí~

sicos como: ambientais, condições de exposição, etc., par~

cem estar correlacionados, para a manutenção da higidez or

gãnica.

Essencialmente todos os micoplasmas sao paras!

tas, muito deles aderindo à membrana da célula hospedeira.

Essa aderência parece ser frequentemente

1 . -
t .. d d 65,111na co onlzaçao e pa.ogenlcla e .

o p:d.meiro passo

Espécies altamente virulentas demonstram pr~
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priedades in~lasivas, além de u.TT!alto grau de esped fi.~idade

pelos óraãos e tecidos i~fectados-

As consequências da infecção micoplásmica, nos

tecidos do hospedeiro, variam de acordo com o microrganis-

mo e com o sistema orgânico envolvidos.As alterações obseE

vadas podem ser decorrentes de distúrbios na função ceIu

lar especializada, e a mudanças histopatológicas.

Dentre as espécies que causam patologias podem

ser salientadas algumas de interesse humano, as quais pos-

suem a capacidade de se ligar às membranas da célula hospe

deira, como M.pneumon~ae e U4eapla~ma u4ealqt~~umI9.

No caso do M.pneumon~aea capacidadede aderên

cia se deve sobretudo a organelas que regulam a citoadsor-

ção. Apesar de ser um patógeno do trato respiratório, sua

capacidadede aderir às células epiteliais respiratórias não

é exclusiva, estendendo-sea eritrócitos,macrófagos,espeE

matozóides e frequentemente a superfícies inertes.

As consequências do parasitismo sobre a s upe,E

fície celular do hospedeiro podem ser ilustradas pelo M.

pneumon~ae. Este, ao aderir a alguns tipos de eritrócitos,

provoca lise celular devido à liberação de peróxido. No c~

so da infecção ocorrer na superfície de células epiteliais

ciliadas, trocas metabólicas ocorrem, acarretando diminui-

ção ~a síntese de macromoléculas, com alterações na uti li

zação de carboidratos e na o:d.genação. Deste modo, há uma

alteração na função celular com pe~da do movimento ciliar.

Morfologicamente,o dano celular é caracteriza
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do por uma modificaçã.o nuclear, pela vac\lolização citop1a~

~âtica e ~elo desar~anjo das junções in~erceiularés, tendo

.-. ~ . ~ ~ _ 1 1 . t d 19
cemo co:r~sequenc:La a aestrulçao c.as ce u as parasl a as .

U~2ap~a~ma u4~alyticum,quando aderido à membra

na celular do trato genital, pode ccmprometer a atividade

ciliar do oviduto provavelmente através da produçã.ode am~

nia a partir da uréia. Sua capacidade de reduzir a mo~ili-

dade do espermatozóide por aderência, alterando o processo

de fertilização, tem sido discutida14,4l.

outros micoplasmas atuam sobre o hospedeiro de

maneira diversa, Mycopla~ma n~u~otyticum, por exemplo, atra

vés de sua neurotoxina, altera de maneira seletiva a per-

meabilidade capilar das células endoteliais do cérebro, pr~

duzindo em ratos a clássica síndrome denominada "doença do

giro1119 .

Outro fator importante no mecanismo&s doenças

micoplásmicas é a permuta de antigenos entre o microrgani~

mo e a membrana da célula hospedeira.Essa transferência se

ria decorrente da ausência da parede celular qu: perr.lite um

contacto estreito entre as membranas do micoplasma e da cé

lula do hospedeiro. Desta forma, a aquisição de an ti genos

do hospedeiro, por parte do microrganismo, pode auxiliar o

parasita a evitar ou alterar a resposta imunológica do me~

mo. Por outro lado, a aquisição de antigenos mi.coplás~ic05

pela membrana do hospedeiro pode desencadear reações auto-
. .

t
.

f
~ .

1
- . 100

-lmunes, mUl o comuns nas ln ecçoes mlcop aSffilcas .

Dentre as diversas patclogias aS30ciadas a i.n
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fecções por micoplasmas, o presente trabalho tem enfoque

,.,.,- ~ ~ ..::1~ -'" ~ ~ .,.::J. :: ~ -- .c ~ ~ -::,,, 1~ " - .:I~ -:::>;- ~ ~ . +- ~ n ~ .
J..';;;' "" \.4 J.,....C.1-Cuo.uO o. .LH~ c.;~'s'o.v u ",,0...,," '-~ ~~ ~V 'jen.l ~ ur.1.. arlO,

sendo que das doze espécies da classe Mot.ti. C.U::e..6 encon~cra

das no homem, quatro estão associadas com alterações do t~~

to geniturinário:Myc.opiMma homJ...nu-ó,U.ILe. a.p.tMma u.lLe.a.iy:tic.um,

Myc.opiMma Üe..lLme.ntan.6 e Myc.opia.6ma ge.nitaiium.

JI Presume-se que a grande maioria das cepas iso-

ladas do trato geniturinário humano, referidas entre 1940 e

1950 como "Pleuro-Pneumoniae-Like-Organisms" (PPLO),fosse de

fato Myc.op.e.!t-ómahomin.L6. Isto porque Myc.opia-óma üe..lLme.ntan.6

só é isolad:) muito raram:nto e os d.el'naig,Myc.oplM ma 9 e.n-i.taiium

e U.lLe.apiM ma. u!l.e.af!..ytic.u.m, não poderiam ter formado colônias

possíveis de serem reconhecidas naqueles meios

1 d' - d ' t 45
e naque as con lçoes e creSClmeno .

utilizados

A relação entre o isolamento desses microrgani;!

mos e a sua etiologia nas doenças humanas e mais particular

mente nas patologias do trato urogenital, vem sendo objeto

de estudos desde 193725.

A baixa frequência de isolamento do Myc.opiMma

üe..lLme.ntan.6 dificulta o estudo de seu potencial como patóge

no. Uma vez que Myc.oplM ma 9 e.n-i.taLi. u.m foi identificado só

recen~emente com a utilização de meios mais ~l~«s, o pr~

sente estudo foi portanto dirigido para as espécies geni-

tais primárias:Myc.o pia.!Jma. homini-ó e U.lLe.a.pitU ma u.r..e.ai yti c.um.
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ENVOLVIMENTO DO Myc.a pla..6 ma. nomin.L6 E DO UJr.e.a.ptf.'.1,ma.W':.e.a1.y.t1cwn

NAS~ ALTERAÇO-P~ CL~~ IC ~~ h~ T~~~~ ~~ NTmYT~,~~wTA
~ .1.J...c~ IJV J.-.J:i.L V '~.ü .1..L WJ.~,., ,-"

As altas taxas de colonização desses microrg..§!

nismos, no homem e na mulher em idade fértil,:rresIrOsem qual

quer sintomatologia de doença, torna difícil estabelecerurna

relação entre a sua real patogenicidade e sua presença nas

secreções vaginais e uretrais7.

Todavia, vários são os trabalhos que atribuem

a esses microrganismos a etiologia de uma série de 'patol~

gias. O U~e.àpt~ma. u~e.atytic.um,em particular, é responsab!

d 50 d " - -. 4,10,13,112,127za o por % as ure'Cr~tes nao gonococcJ.cas .

Constatou-se que a incidência de micoplasmas na

mulher é maior do que no homem, considerando-se grupos si-

mi1ares. Na mulher, a colonização vaginal pelo H. hamiYLi~

e pelo U~e.a.p.ta.~ma.u.~e.a..tytic.um, é maior naquelas de nível

sócio-econômico mais baixo 1 e cem atividade sexual mais in

tensa. Ambes os agentes são mais frequentemente iso1a&s em

. 1 88
mu1he,resde raça negra do que em mulheresde raçabranca' .

Por serem os MalLtc.ute.~ comprovadamente respo!!

sáveis por urnasérie de problemas de reprodução em aI guns

animais e por serem algumas espécies capazes de causar in

fecção no homem, pressupõe-se que ana10gamente a coloniza

ção humana também possa contribuir para a infertilidade

perda fetal122,126.

e

O estudo, que inicia.lmente despertou o in'teresse
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pelos rnicoplasmas ÚdS chamadas "falhas da reprodução hum..ê:

~-" .c:o~ -"",.~-:-..,..",~.j.."' d'" ",...,., 1 C.Ç7 "'--"''''VT11\Tf)CT1\T C\ DRIC'CU'"'LL74n""'::" ve
u<.>. I'" ... o.:..J"'<;;;';:)~U'-"'"v "---" .J..-'''' r'-'- -. --,~U.L.-' ~ ..)- "-:1."""'-

rificaram o crescimento d~ cepa T-micoplasma (ureaplasma),

no córion, decídua e âmnion de uma paciente que abortara no

segundo trimestre de gestação. Subsequentemente a este ach~

do, uma série de trabalhos tem se referido ao envolvimento

desses microrganismos em várias alterações materno-fetais
. "" 6 58 64 77 120 129

ta~s como: febre puerperal e pos-anorto' , 1 , , abor

tos espontâneos, natimortos, nascimento de prematuros, na~

cimento de malformados e com baixo peso para a idade gesta

C
. 115,18,27,28,29,37,57,63,72,73,98,106,124~ona .

o mecanismo que associaria a infecção ureaplá~

mica com casos de aborto espontâneo,malformaçãofetal,etc.,

é desconhecido. Constatou-se experimentalmente que além do

A.çO~ tro C 4+-""'T"\;t~,.., "",r.r,r o as ,...;:;,,,,..~ '" 1''''''''''p' a c::m a ;:' t""''''~'7 d...
'- - -'--""'J::'- --- - , - - --r--- -

-

induzir aberrações cromossômicas como: falhas e 11quebras 11

cromossomais, tetraploidias, etc. A alta frequência de peE

fis cromossômicos anormais em tecidos fetais abortados e o

encontro de ureaplasmas em vários desses tecidos, sugexe que

melhores estudos devam ser cada vez mais intensificados nes

se sentido49,71.

GNARPE & FRIBERG, estudando os micoplasmas nas

alterações da reprodução, co:astataram a alta prevalência dos

T-micoplasmas no trato genital de pacientes com infertili

dade sem causas definidas. Estes microrganismos foram err~

dicados após tratamento conldoxiciclina, tendo sido obser-

vado um aumento considerável nas taxas de gestação

d . t d 50
po e casa~s rata os .

em grs
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No que se refere ainda ao seu en-volvimento em

casos de i:1fert.~lid,;.dc in8::plicados I c;s T-~iccpl3.s~a.s fodem

causar endometrites na mulher, devido à sua fixa.ção às cé-

lulas endometriais, enquanto que no homem, esses rnicrorga-

nismos podem ser encontrados aderidos às células espermáti

cas, permanecendo ainda obscuro o mecanisrnopelo qual isto
53 54

ocorre I .

Entre outras causas de infertilidade, a doença

pélvica inflamatória, patologia de etiologia multifatorial,

tem no MYQopi~ma hominl~ comprovaàamente um de seus agen-

t t.
1
_. 90

es e ~o og~cos .

A presença de micoplasmas na placenta,causando

corioamnionites, pode conduzir ao dano de s:uas múltiplas

funções, principalmente no que se refere à proteção do fe

to às adversidades físicas, à rejeição imunológica,indica~

do portanto fortemente sua associação aos resultados
. d . - 75,118ma~s a gestaçao .

anor

Ainda associados a esses tric.rorganismos, podem

ser citados casos de prostatites,com reações inflamatórias

d t d - . t 13,133ascen en es a uretra para a pros~a a .

Pacientes com sintomas agudos de infecção ao tra

to urinário tiveram micoplasmas corno os únicos rnicrorgani~

mos isolados do jato médio de urina, bem como da urina ob-

tida através de punção suprapública,reforçando que estes p~

d t mb-.L. . d
.

d . f - . - . 89
em a em es'-araSSOCla os aos casos e ~n ecçao ~nar~a .

Culturas puras de Myc.opla-6ma hOmÚli-6 foram ob-

tidas de pacientes com pielonefrite aguda, evidenciandoo
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seu papel ~e pat6geno primã~io nesta patologia, uma vez que

.1 1 ~.-::-.~, L L'''n' -~ ta ,-,0 '''-clusa
-
0
128

l..C... c:;:;> "'VJ..,-i..L.V'j.J..\..;Vó;;>;J u ;. ç '''"L ç~ \J U .

Finalmente, tem sido 3tribuído aos ITdcoplasmae,

sobretudo ao U~eapl~~ma u~ealyti~~m, participação efetiva

nos casos de Síndrome de Reiter70, bem corno na produção de

_1 1 . -. 51 d t
~ ... b . dca cu os urlnarlOS e e outros es adOs mor 1 os.

OBJETIVO:

O presente trabalho teve como finalidade precí

pua, na primeira fase, padronizar meios de cultivo para o

l.
' s,",l a""'~"'.l.- o e """" n".J..~~,..::...,..:2~ 1I r,,,,Q"" ma. f''''I~:'.:' e .:t- ""~M"O."r~"'M

'-'- ...~ h <;.;.u,:!:,"'"V "'~"'V I""~""'-I ". ,~'" 'O'l..t""'" UI.J ...,..<..c...fJ-L"""'1tI1A.

u~~aiifti~um, bem como provas bioquímicas e sorológicas p~

ra a identificação dos mesmos. A introdução de algumas mo

dificações possibilitaria a sua pesquisa na rotina labora-

torial diagnóstica, ainda em nosso meio bastante limitada

pelas dificuldades técnicas e de aquisição de alguns comp~

~entes essenciais de origem estrangeira.

o trabalho teve também como objetivo, em seg~

da instância, a verificação das taxas de colonização de

My~cpi~ma homini~ e de U~~apl~ma u~~aiyti~um no aérvix de

gestantes, urna vez que a literatura internacional traz uma.

série de registros envolvendo os micoplasrnas, sobretudo W'1.e.aplaf..ma

u~~aifi.U..c.um1 em cases de repetidos abortos espontâneos, na~

cimentos de prematuros, natimo~tos, al&m de várias outr.3s
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alterações materno--fe'tais. Devido ao fa'to do próprio estado

ge
~ ta.-'-"'--"'-~ '._,-~~--- a - --::-~-'---""./-~-:!"'"" ,.,~.,~.-, 1.-,..,C'!-..,,..~-,,,".""',.,C>.,..,..-~
::> '-..1..U.ud.1.. '~.1..HCL.l. ó::> ,:!ç", u,-~~ ';:jJ..'-"J::-''- ""Ci."'I..."""''''~ ~ ,-~..t-''''-=

vel às infecçõesmicrobianas,devido às variações hormona.is,

de pH e ào próprio epi télio endornetrial, a i:rlplicação da co

lonização rnicoplásmica no cérvix despertou interesse dada

a importância de seu possível papel patogênico

ções peri-gestacionais.

nas altera
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2 - MATERIAL E MeTaDOS

2.1 - Material Cervical

A amostra clínica utilizada foi o material cervicalde

gestantes pertencentes a uma classe de baixo nível sócio-

-econômico, que acorreram ao ambulatório de obstetrícia do

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universi

dade de são Paulo! a fim de terem acompanhamento cJinioo r'hl

te o período gestacional.

Fizeram parte do grupo de estudo setenta e quatvo ge~

tantes, das quais trinta e sete possuíam histórico anterior

de alterações gestacionais, tais como: abortos, natimortos,

prematuros e malformados, que constituiram o grupo de ris

eo. As outras trinta e sete gestantes que não haviam apre

sentado anteriormente qualquer problema gestacional fize-

ram parte do grupo controle.

Desse total de gestantes, sessenta e duas apresent~

ram seguimento até o t:érmino da gestação, possibili tando as

sim obter dados referentes ao produto conceptual.

Dentre as gesta:'1-1:.es do grupo de .::-isco,quinze aprE::se.!?;
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tavam alte~açõ2s gestacionais clinica.<nentedefinidas (onze

csrn. i!1C0~rO~,ên,.::::i2.Istmo cervicõ.l, dua:3 C'O:D 0vário policís-

tico, uma com útero blcórnico e uma com útero hipoplás.ico).

Antes da coleta de material clínico propriamente d,!.

to, o conteúdo vaginal 8ra colhido com auxílio de solução

fisiológica estéril, material este utilizado para o exame

a fresco.

o material cervical foi obtido com o auxílio de dois

"Swab;3" alginatados neutros, de uma região denominada fun

do de saco de Douglas. Um dos "swabs" foi colocado em meio

de transporte MLTr, em banho de gelo, até seu processamen

to e o outro foi utilizado para a feitura de lãminas para

a bacterioscopia pelas colorações de Gram e de Gierosa.

o Droces~am~nt0 das amostras clínic~s assim colhidas

foi o seguinte:

A partir do meio ~1LTr, três alíquotas de O ~l.m.L

foram semeadas do segui.nte modo:

- A primeira alíquota de O, lrnL do meio de. transporte foi s~

meada diretamente em meio sólião MSM e incubada à 379C por

24 horas em microaerofilia. Observado o crescimento de co

lônias de micoplasmas, blocos cem crescimento foram corta

dos e congelados no respectivo meio líquido (~ffiA ou MLU) .

- .A segunda alíquota de O,lmL foi colocada. em meio l-iLU, o

qual foi incubado a 379C em microaerofilia por 18

raso Verificada a alteração do pH, pela mudança de

a 24 ho

cor do
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meio de amarelo para róseo, O,lmL do meSiliO foi semeado ein

ro

e1-

.

O
- o~'..::I~ V"'~~ r- ~..." .c ~ ~ nc ""'''''''''"' .,., ~'7O"'" ,~""',... '),1 hf"'Y""''''' O m

li .:::> .L.Lu.V ~.l '- ':1u.c .J..,-,.L. '-'"'-'<--'''' ~.. ~ J.-'-~ - - ..- .~. .0.

microaerofilia. A observação microE',cópicado rreío séLLdo !:!SH

(com aumento de lOOx) e a constata<;ã:::>de colônias pequenas

de coloração marron dourado, caracterizava a presença de

UJr.e.a.ptM ma. u.Jte.a.ty-tlc.tLm.Pequenos blocos, com crescimento do

microrganismo, foram cortados e com eles, utilizando-se a
\

I técnica "pushing block" (que será descri ta oporttmarrente), rea

lizavam-se as provas de sensibilidade à digitonina,e~ pr~

vas bioquímicas de fosfatase, da utilização da glicose, da

redução de tetrazólio em aerobiose e anaerobiose. A prova

da formação de filmes e "spots" foi realizada da partir de

O,lmL do meio líquido MLU em que havia crescimento.

- E finalmente foi inoculado em meio líquido MLA e incuba

do à 379C em microaerofilia por 24 a 48 horas. A variação

da turvaçãode pH, pelo aparecimento de cor púrpura, além

do meio, denotavam crescimento de micoplasmas que se utili

zavam de argin:Lna como substrato.

A partir desse meio líquidoMLA foi semeado O,lmL p~

ra outro tubo de n~io líquido de MLA e congelado(para maDE

tençâo das cepas). Outra alíquota de O,lmL foi semeada em

meio sólido MSM e! após incubação por 24-48 horas a 379C em

microaerofilia, foi feita a observação microscópi::a ãa pl~

ca de meio MS!>1 a fim de se observar a presença ou não de cs;:

lônias tipo "ovo frito". Em caso positivo, pequenos blocos

contendo essas colônias foram recortados e com e] es reali

zadas provas de sensibilidade à digitonina 1,5% e as pr~
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vas bioquímicas de utilização de g~icos8, de redução do te

trazólio em aerobiose e anaerobiosE, e da fosfatose. O ~~~

te da forma.ção de filmes e "spot:s" foi realizado a partir

da semeadura de O,lmL do meio ~~A com crescimento, em meio

sólido MSPFS.

o esquema do processamento é o que segue:

. ~..

::J
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,
'::SQ!j E MA DO ? ROS!::SSAMENTíJ nA AMo.STRA CL IN ICA-- - - -- -----
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2 .2 - MEIOS DE CULTUR'I::I.

No presente trabalho estão descritas todas as formu

lações dos meios originais e modificados, bem corno as té c

nicas de semeadura e cultivo dos micoplasmas, a fim de for

necer subsídios aos que pretendem desen vaI 'Jer estudos so

bre esses microrganismos.

Os meios utilizados para o crescimento, isolamento e

caracterização dos microrganismos pertencentes à fa.mília

Mtjc.o plM ma..ta c.c.a.e., tiveram como base alguns meios utilizados

por SHEPARDl13?114 e ALUOTT02, ~ quais foram introduzidas

algumas modificações a fim de adaptá-los

ções de trabalho.

ás noss as condi

2.2.1 - Meio Líquido de Transporte - MLTr

Este meio foi utilizado para o transporte das

amostras clínicas e baseou-se no meio ~_3x b preconizado

SHEP Dl14 . ~ 1 d'f' - ~
por' AR . Sua compos~çaojcom a gumas mo ~ ~caçoes, e

a seguinte para 100 roL p/v:

Digestão pancreática de caseina 1,7 9

Digestão papaica de soja 0,3 9

Dext ros e , 0,25 g

Clúreto de sôdio , 0,50g

Fosfato dipotãssico 0,259
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Agua deionizadae bidesti lada 99 9

1.,1oricir~tQ de L-dsteina:estérii,
sol úve 1 2: 4% ................................ 0,25 rnL

- Após autoclavagem a l?'l'?C por 20 minutos, foram adi
cionados esteri lmente:

Fração de soroPPLO ....... mL**

Anfoteri cina B ........................... 2,5~g/mL**

Penicilina G potãssica 1.000 U.I./mL**

o pH do meio foi ajustado para

do-se solução de HCI 2N.

6,O utilizan

** As alterações processadas foram as segui~

tes: introdução de fração de soro, da anfotericina B

penicilina G potássica.

e da

o material clínico colhido com "swab" foi i-

ncculado imediatamente no meio de transporte MLTr e man ti

do em banho de gelo até o momento da semeadura em meio só-

lido.

2.2.2 - Meio líquido u.tilizado para cultivodo UJz.e.a.pf..~ma.

Wre.a1.ytic.wn MLU

A elaboração deste meio baseou-se no rceio UIO

reportado po~ SHEPARDl13, ao qual introduziu-se uma peq~e-

na modificação, ficanéo sua composição para 100 mL(p/v) a

seguinte:
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Ca1de PPLO , 1 J 47g

Agua deionizada e b:Jestiiada 7C "iL

- O pH ào meio foi ajustado para 5.5 com solução de HCl
2N.

Após a autoclavagem a 121~C por 20 minutos foram adi
cionados esterilmente, os seguintes elementos:

Soro estêri I e nc~mal de cavalo 20" mL

Extrato de levedura i 25% 10 mL

Cloridrato de L-cisteina i 2% 0,5 mL

So 1ução de uré i a ã I0% 0.5 mL

Sup lemento VX 1,0mL**

Penicilina G potissica ~ 1.000 U.I./mL

Vermeiho de feno 1 ã 1% O, 1 mL

o pH final do meio ajustado para 6,0 com so

lução de HCl 2N.
I
I'

** Como modificação do meio original introdu

ziu-se o suplemento VX.

Foi inoculado O,lmL do meio MLTr contendo a

amostra clínica, no meio MLU, o qual foi incct>adoà 379C em

microaerofilia.
..

o crescimento do UJz.e.a.pia..óma. U.!l.c.a.iyt..i.c.umnes

te meio foi evidenciado pela turvação ~acteristica do meio

e pela mudança da cor de amarelo para púrpura, o que ocor-

ria a~ós 18-24 horas de incubação, devido à elevação do pH

decorrente da hidrólise da uréia através da urease, resul-

tando na produção de amônia. Constatado o crescimento, re-

piques foram feitos para outros tubos de meio MLU e para
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meio s6lido MSM CO~lla finalidade de manutenção da cepa e de

isolamentQ das colón.ias de n:r:eaplasmas,respectivamente.

2.2.3 - Meio liguido 2ara cultivo de Myc.op-ta6 mCf.,~ !12

trato geni turinário r que hidrolizam a argini:-

na,tais COlTO~~fgc.orl.uma hotn..tY1.-t.óe My~ap.ttLóma

6e.ll.me.ntan.s: MLA

Este meio foi empregado confonre recomendações

do LDMIlO 3 (Latorator.f of Diagn05is af ~coplasrnas Infeccions),

tendo-se suprimido da formulação original a Polimixina, a

Anfotericina B e a Eritromicina; ficando a sua composição

como se segue:

Ca1do PPLO ................................... 1,49

Agua deionizada e bidestilada ............... 70 mL

- Após a autoclavagem ã 1219C por 15 minuto foram adi-
cionaoos de modo estéri I:

Soro estéril e normal,de cavalo ............. 20 rnL

Extrato de levedura à 25% ................... 10 mL

Cloridrato de L-argii1ina(solução à 30%)...... O,66mL

Sup 1emento VX """"""................... I . OmL*
Verme 1ho de feno I à 2% """"'............. o ,] mL

Penici lina G potãssica 1.000 U.I./mL

o pH final do meio foi ajustado p~ra

lução de NaOH lN.

7, O 50

* Introduziu-se à fórmula o suplemento VX"
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Após semeadura de O,lrnL do InelO contendo o

inóculo no meio rviLAr 'J mesmo foi incLJJaãa d. 379C por 24-.4ô

horas em microaerofilia. Os micoplasmas q~e possuíam o sis

tema enzimático, arginina deidrolase, hidroli,zaram a argi.-

nina com produção de amônia, acarretando uma elevação dopH,

com consequente alteração da cor do meio, de róseo à púrf~

ra. Esta alteração de cor em conjunto com a.turvação do me~

mo caracterizava o crescimento

2.2. 4 - !'1eio líquido empregado na determinação da fe-E

mentação daglicose:MLG

Este meio baseou-se no preconizado por ALUOTT02

e sua composição foi a ~eguinte:

Caldo de cérebroe coraçao ................. 3 t26g

Água de i011 izada e b ides t i I ada .............. 88 inL

- O meio foi autoclavado a 121~C por 15 minutos.Adício
nou-se posteriormente de maneira estéri1: -

-
I

a
Fraçaode soroPPLO tSmL

Glicose, soluç~o estéril à 10% 10 mL

Vermelhode fenoI, solução à 1% 0,5 mL

o pH do meio foi ajustado para 7(6 com auxí-

lio de solução de NaOH lN.

Blocos cortados do meio sé-lido contendo cres

cimento do micoplasma, foram colocados neste meio e o mes
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mo incubado a 379C por 24-48 horas.

~ Para evitar-se qualquer queda de pH,devido

a uma metabolização pelos micoplasmasde out~ produtos que

nao a glicose, foi suprimido do meio básico o extratode le

veãura e introduzida a fração de soro PPLO em lugar
.01

ro total de cavalo L .

do so

A adição de vaselina estéril ao tubo de MLG

contendo o micoplasma em estudo, teve como finalidade prS?,

ferpiciar condições de anaerobiose para que ocorresse a

mentação da glicose, evidenciada pela mudança da corcbmeio

de vermelho para amarelo, como resultado da formação de ác,!

do.

2 .2 .5 - Meio sólido utilizado no isolanento de UJr.e.a.pla..6 ma.

LLILe.a.lqilc.u.m e de cut...vos Ínicoplasmas genitai.s:~

o meio utilizado foi o meio A7 de SHEPARDl14.

Sua composição para 10OroL de meio(p/v) foi a seguinte:

Ca 1do PPLO 2, I 9

MnSO 4' H 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. O,O1509

Agua deionizadae bidesti!ada 63 m L

- O pH foi ajustado~ntre 5.5 e 6,0 utilizando-se solu
ção de HCl 2N. A seguir adicionou-se: .

J!.ga r Nob1e .................................. 1,0 ç
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- Ap6s a aUtocfavagema 121?C por 15 minutos fora~ adi
cionado~ esteri Imente:

Soro estéri I e normal de ca'/alo ............ 20 mL

Extrato de levedura .3 2~;% H-"""'" 10 ml~

Solução de uréia à IQ% .......... mL

Solução de gficose à 10% """"""""""" 5 mL

Sup I emento VX """""""""""""""" I ,OmL*

Penicilina G potissica 1.000 U.I./mL

* Foi adicionado à formulação original o suplemento VX.

Após a semeadura de O,lmL do material clíni-

co contido em meio MLTr, no meio sólido MSM,o mesmo foi in

cubado à 379C em microaerofilia.

° aparecimento, neste meio, de colonias com

aspecto de "ovo frito", após 48-72 horas era indicativo de

provável presença de micoplasmas. Os ureaplasmas foram ev~

denciados pela morfologia colonial característica de colô-

nias pequenas de cor marrom-dourado devido à formação de

Mn°2 em presença de amônia proveniente da degradação da u-

réia pela ação da urease, em 18-24 horas após semeadura.

2.2.6 - Meio sólido utilizado pa.ré!a redução do tetra

zólia: MSTz (2)

A composiqão deste meio para 100 roL(p/v) foi a

que segue:
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Agar infusão de coração 2~96g

Ague deionizaciae 6idestilada 74 mL

- Após autoc1avagem por 15 minutos ã 1219C, adicionam-
-se esterí 1mente:

Soro estiril e normal de cavalo 20 mL

Extrato de levedura, solução ã 25% ,... 5 mL

- ~ o )
Scluçao a 2~ de 2,3,5 cloreto de \
trifeniltetrazõlio 1 mL

o pH final do meio foi ajustadopara 7,0 com

solução de NaOH lN.

A identificação presuntiva foi feita basean-

do-se na capacidade que certos micosplasmas possuem, de r~

duzir o 2,3,5, cloreto de trifeniltetrazólio, dando origem

a um composto vermelho tijolo=tformazan) .
1

A prova foi executada t~nto em aerobiose co

mo em anaerobiose e a técnica de semeadura foi a denomina-

da "pushing blockll, que consistia em recortar pequenos bl.2

cos do meio MSM com crescimento e com a face contendo o mi

coplasma voltada para baixo, "deslizando-os" sob:l:'ea supeE

fície do meio ~$Tz.
..

o aparecimento de uma cor vermelho tijolo em

dois a três dias, ao redor da área do bloco com crescimen-

to era considerada reação positiva.
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2.2.7 - Meio sólido utilizado para a deterIT~nação da

E'tividél.QP da f.o8fa_+-~se~ MS.AF

Este meio baseou-se no inicialmente descrito

por ALUOTTO em 19702, com uma modificação no substrato: a

fenolftaleina difosfato de sódio sendo substituída pelo

p-nitrofenilfosfato e mantendo-se a estequiometria da rea-

çao.

A composição final para 100 mL (p/v) foi a que

se segue:

CaI do PPLO 2,° 9

Agua deionizadae bidestilada 63 mL

- O pH foi ajustado para 5,5a 6,0 com solução de HCI 2N

Aga r Nob Ie ................................ 9

- Após autoclavagem à 121~C por 15 minutos
cionados esterielmente ao meio:

fo ram-ad i-

Extrato de levedura à 25% .................

mL(b)

mL (c)C)

Soro estéri I e normal de cavalo 20

10

Solução de p-nitrofenilfosfQto ã 1,7% 0,5 mL**

Sup Iemen to VX ............................... 1 ~O mL**

, - -. - o
Soluçao de urela a 10~ ...................... 1,0 mL

Penicilina G potássica 1.000 U.I./mL

** Como modificações do I:1eiooriginal,c:i.tam-

-se o p-nitrofenilfosfato e o suplemento VX.

(b) e (c) Tanto o soro de cavalo como o ex-



44

trato de levedura foram aquecidos por 1 hora à 609C antes

de sc~ere adi~i8~ados ao meio, a fim de inativar qu~isquer

eventuais fosfatases presentes nesses componentes.

Após a incubação em microaerofilia
~

a 379C

por 3 a 4 dias, em caso de reação positiva observa-se o a-

parecimento de cor amarelo-acastanhada nas áreas de cresci

mento. A semeadura do rnicoplasma,cuja atividade da fosfa-

tase estava sendo testada, foi feita utilizando-se a técni

ca do "pushing block" descrita anteriormente.

2.2.8 -Meio s<3lido utilizado para a detecção da for-

,!!\açãode filmes e "spots" - MSFFS

Deste meio, descrito por FREL~DT44, foram su

periores alguns componentes e sua composição ficou

guinte:

B se-

Agar infusio de coraçao ..................... 3.6 g

Agua deionizada e bidestilada ............. 90 mL

- Após a autoclavagem à 121~C por 20 minutos e resfria

mento do meio à aproximadamente 50~C foram adicionã
dos de modo esté~il:

So ro es tê ri] e no rma I de cava Io ............ 20 mL

Emulsio de gema de ovo .................... 13.6mL(g)

(g)A emulsão de gemê de ovo foi preparada pela adição

dE; um volume de emulsão concentrada de gema de ovo

a um volume de solução de NaCI 2 0,9%. Foi suprimi-

da do meio original a adição de DNA. acetato de só-
dio e penici lina.
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A semeadura do micoplasma em estudo, no meio

lVJ.~FFS, foi fei ta a part~ r de O, lmL do cul ti vo em ::nelo .l.l

qllido, ou de 0,1 roL de caldo de cultura contendo blo<X)Scom

crescimento, previamente incubado nas condições ideais de

semeadura por 72 horas.

Uma vez semeado o micoplasma em estudo nesse

meio (~SFFS), e incubado por dois a três dias à 379C em mi

croaerofilia, a reação foi considerada positiva quando

observava o fenõmeno da formação de filmes e "spots".

se

-- Verificação sobre condições de preparo de alguns 0Cs com

ponentes dos meios líquidos e sólidos:.

a) O soro de cavalo empregado nos vários meios foi

inativado à 569C por 30 minutos e filtradoem ~ranaMil~

pore 0,20~m de diâmetro de poro.

b) O extrato de levedura à 25% foi elaborado de acor

do com a técnica preconizada pelo Laboratory Diagnosis of

Mycoplasrna Infections.

c) As soluções de uso bem como as substâncias para e!!

riguecimento, antes de serem incorporadas aos meios, foram

todas esterilizadas através da filtração em membranas Mil-

lipore 0,2~m.

d) Os meios líquidos preparados foram, depois de pro!!

tos, filtrados em membranas Millipore 0,20~m e distribuí-

dos em alíquotas de 3 roL, em tubos (130mm por 10mm), ~que~

dos cam tampa de baquelite. De cada partida de meio, um t~

bo foi incubado nas condições de semeadura (estufa à37çc e
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jarra com velaj para teste de esterilidade.

e) Todos os meios sólidos preparados foram distribui

dos em placas estéreis (60mm por l2w~). Urna placa de cada

partida do meio foi incubada nas mesmas condições de semea

dura para controle de esterilidade.

2.3 -TESTE. DE SENS'ffiILIDADEA DIGITONINA

Uma vez estabelecidos os meios mais adequados que pe,E

mitiram o isolamento dos micoplasmas a partir das amostras

clínicas, foi utilizado o teste de sensibilidade à Digit2

nina à 1,5%. ~.5te 'leste foi realizado pur se constituir um

elemento essencial, embora indireto, na identif~ão e clas

sificação taxonômica destes microrganismos, podendo desta

maneira separar os acholeplasmas (saprófitas que não neces

sitam de esteróis) de outros micoplasmas, incluindo as es

pécies dos gêneros Myeopi~ma e U~eapta~ma as quais reque-

rem esteróis para o crescimento.

Para a realização dessa prova, utilizou-se

logia empregada por FREUNDT46 como segue:

a metodo

- Discos de papel de filtro de 6mm de àiâmetro foram

embebidos com 20~L de uma soluçao etanólica de digi tonina

~ 1,5%. Os discas assim preparados foram colocados em estu

fa à 379C por 24 horas até a evaporação completa do álcool.

Uma vez secos, os discos foram armazenados à 49C em fras-
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- Os microrganismos isolados, na fase logarítmica de

crascillientc forallis6lli6ados em meio ~ffiM e discos à~ ~igito-

na à 1,5%, foram colocados sobre a superfície da placa, a

qual foi incubada nas condições ótimas de crescimento. A

leitura foi feita quando as colônias tornaram-se visíveis

sob microscopia de luz oblíqua.

- A largura da zona de inibição foi medida em mm,se~ +

do considerados sensíveis quando os diâmetros da zona de

inibição, apresentavam-se maiores ou iguais a Smm46.

- Como controle do teste, foram feiUs duplicatas das

placas inoculadas, colocando-se discos,não impregnados com

digitonina, sob as mesmas condições de crescimento simulta

neamente com as placas que estavam sendo testadas. Nestas,

o crescimento foi verificado por toda a placa"inclusive ao

redor do disco.
'I'

Após o isolamento- dos micoplasmas e a realização do

teste de sensibilidade à digitonina prosseguiram-se os es

tudos com a identificação bioquímica dos mesmos, utilizan-

do-se as seguintes provas:

- Fermentação da Glicose
~

- Hidrólise da Arginina

- Atividade da Fosfatase

- Formação de Filmes e IISpotsll

- Redução do Tetrazólio em Aerobiose e Anaerobiose

- Atividade da Urease
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Para tanto usamos os seguintes controles:

Fermentação da Glicose

a) Controle positivo: M. 6~~mentan~ ATCC 19989

b) Controle negativo: M. homJ..nLf! ATCC 23144

Redução do Tetraz'ólio

a) Controle positivo (ae): M. pneumonJ..a~ ATCC 15492

b) Controle negativo (ae/an): M. homJ..n~ ATCC 23114

Hidrólise da Arginina

a) Controle positivo: M. homJ..nJ..~ATCC 23114

b) Controle negativo: M. pneumon~a~ ATCC 15492

Prova da Atividade da Urease

a) Controle positivo: U. u~~alytJ..eum ATce 27619

b) Controle negatifo: M. hamJ..n~4 ATCC 23114

Formação de Filmes e"Spots"
, .

a) Controle positivo: M. 6~~m~nta.n4 ATCC 19989

b) Controle negativo: M. homJ..n.Ü ATCC 23114

Além dos controles positivo e negativo, foram incub~

das nas condições de semeadura,placas de meio sem inóculo,

como controle de meio.

Realizadas as provas bioquímicas, ~ identifacação f!

nal do microrganismo foi possível com a utilização de anti

-soros específicos nas reações imuno~ógicas.
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o anti-soro para M. hom.LY!..UJfoi obtido através de i-

muntza.cõesOP coelhos ut:Llizonào-se o.rE~D" nacr3C' oe M!!(2.o~JfMma.
~ ~ - - /'

hom-i.n-t.ó Nrcc 23114.

2.4 OBTENÇÃO DOANTI-SORO

Preparo do Antígeno

o antígeno foi obtido fazendo-se o cultivo da cepa

padrão Myeopla..óma.hom~n-t.6 em meio líquido MLA que teve o

soro de cavalo substituído pela fração de soro PPLO (Difco

Laboratories, Detroit, Michigan, USA.) a fim de se evitar

uma possível formação de anticor.pos heteróJogos. Repic:p1e!=:

sucessi vcs da cepa padrão em vários frascos de rreioMLA pr~

piciou um crescimento na concentração antigênica de 1,27 x

107 UFC/mL. Após a obtenção de aproximadamente 500 roL de

cultura do microrganismo, este foi centrifugado à 5.000g a

49C, por 1 hora. Após a centrifugação, o sedimento assim

obtido foi lavado 3 vezes em solução salina tamponada com-

fosfatos (SST) pH 7,2 (0,01~) a fim de que todo e qualquer

traço de meio fosse removido.

Uma vez lavado, o sedimento foi réssuspenso em SST,

em concentração ajustada à escala 3 de Me Far12nd.

o antígeno assim preparado foi utilizado para a imu-

nização dos coelhos.
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2 .4 .1 - rmur.lizaçã.odoscoelhos

Foram utilizados dois coelhos albinos com 07

meses de idade da raça Nova Zelândia. Adoutou-se o esquema

de imunização descrito por PERREAU96:

- Colheu-se uma amostra de sangue dos coelhos antes das

imunizações, a fim de verificar se estes já possuíam an-

ticorpos anti-M. hom~n~~. Como não apresentavam anticor-

pos, os soros foram utilizados como controle negativo.

- A imunização foi feita com emulsão obtida de mistura em

partes iguais de adjuvante incompleto de FREUNDT e sus-

pensao de micoplasma (aproximadamente 2 roL para cada coe

lho, sendo 1 mL do adjuvante e 1 roL do antígeno).

- A mistura assim obtida foi utilizada para injeções subcu

tãneas na região do gradil costal, onde um total de 6 po~

tos foram inoculados sendo 3 de cada lado.

Quatro semanas após, iniciou-se uma série de 7 injeçoes

intravenosas, uma por semana, apenas com a suspensão do

antígeno.

Após a quinta inoculação foi feita a primeira sangria.

Dando continuidade ao esquema, nas semanas seguintes rei

niciaram-se as inoculações até perfazer o total de 7 in-

jeções intravenosas.
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- Uma semana apos a última imunização, os coelhos foram san

graãos e procedeu-se a tituLação óos soros.

2.4.2 - Titulação dos soros imunes obtidos

A titulação dos soros imunes obtidos foi fe!

ta utilizando-se a técnica de inibição metabólica(TIM) des

crita por PURCELL97.

Esta técnica consiste na capacilidade do so

ro em inibir o crescimento, com consequente inibição do me

tabolismo dos micoplasmas em meio líquido contendo substr~

to específico para a espécie. O produto da metabolização

desse substrato, o qual altera o pH do meio, é visualizado

pela variação da cor do indicador utilizado(vermelho de fe

nol). Assim, na presença de anticorpos específicos ocorria

a inibição do crescimento dos micoplasmas, reconhecida

Ia ausência de variação de cor.

p~

Para a titulação de soros anti- M. hom~n~~ o

meio líquido utilizado foi o MLA cuja conce~traçao de clo-

ridrato de l-arginina foi de 0,5% (substrato da espécie) .

Inicialmente procedeu-se à titulação do antí

geno, a fim de se determinar urna concentração de uso para

a realizaçao da técnica de inibição metabólica. A partir

de diluições seriadas do antígeno em meio de cultura, após

a incubação nas condições ideais d~ sem~adura, (37%-48hs.)
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avaliou-se a maior diluição capaz ainda de promover cresci

mento, com consequen~e muda~ça dG cer.

2.4.3 -TécnicadeInibição Metabólica

Para a realização do teste de inibição meta

bólica utilizou-se o antígeno numa concentração quatro ve-

zes superior à mais alta diluição que procedia a mOCEnçade

cor.

.~.

Uma vez padronizada a concentração do antíg~

no, procedeu-se a realização do teste propriamente dito:

1 - Em uma placa de plástico de microtitulação de ftmdo ch~

to, estéril, colocou-se uma gota (25~L) do meio MLA em

cada escavacão desde a primeira até a sétima da primei~ -

ra fileira, e na nona, como controle do meio.

2 - Acrescentou-se uma gota (25~L) do soro a ser titulado

(inativado a 569C -30minutos) somente ~a primeira e dé

cima escavação (controle do soro) .

3 - Procedeu-se à diluição do soro, passando-se 25 ~L da

primeira até a sétima escavação, homogeneizando-se a ca

da passagem.

4 - Foi colocado a seguir duas gotas (50 L) doantígeno pr~

viamente titulado e diluído em caldo PPLO, em cada es-

cavaçao, exceto no controle do soro e no cont:::-ole do

meio.
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5 - Após a agitação, a placa foi fechada e incubada a 379

por dois a três dias elli j~rrü com vela,~do foi feita

a leitura.

Ap~ença de anticorpos foi detectada nas escavaçoes

em que não foi constatada a alteração da cor do meio,o que

significa a inibição do crescimento com consequente inibi-

ção metabólica.

Nas demais,onde a cor passou de róseo-claro i púrpu-

ra, ficava evidenciada a ausência de anticorpos.

Verificados todosos controles e constatado que o sis-

tema apresentou pleno funcionamento, o título foi dado pe-

la maior diluição do soro em que não houve alteração da cor

do meio.

A titulação dos imunerosos obtidos através de imuniza-

ções, apresentaram baixos' títulos e portanto decidiu-se u-

tilizá-los puros para realização das provas sorológicas.

2 .5 - IDENTIFICAÇÂO SOROLOGICA DOS 1-11:COPLASMAS ISOLAOCG DAS

AMOSTRAS CLtNICAS

A caraterização dos micoplasmas isolados foi feita

t' 1, d t-' ~.. b' - t b. _ 1' 97
u 1 lzan o-se as ecnlcas ae lnl lçao me a o.lca
. d ' - - d 1 1 d - 79,93lmuno lIusao up a em ge e agar .

e de

A imunodifusão dupla tem como finalidade c.emonstrar
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a identidade entre sistemas precipitantes e que tem como

fundamento a difusão, no ágar, de subs~âncias solúveis (a~

tígeno e anticorpo) co~ precipitação na zona de equivalên-

cia.

Para tanto, a obtenção dos antígenos na forma solúvel

foi o próximo passo para a realização da imunodifusão du-

pIa.

2.5.1 - Preparo do antígeno padrão na forma solúvel

Após o cultivo da cepa padrão de M. hom-i.nL6

ATCC 23114 em meio líquido MLA, várias passagens sucessi-

vas foram feitas até a obtencão de 500mL ne cultura
~

de M,

hom-i.n-i.bcom uma concentração de 1,27 x 107 U.F.C./roL.

Este volume foi dividido em tubos com capaci

da de de 40 roL, por facilidades técnicas.

A seguir, foi feita a centrifugação dos mes-

mos a 5.000 g por uma hora e os sedimentosassim obtidos fo

ram lavados três vezes com SST (soluçãosalina~nada pH

7,2 -7,4). Uma vez eliminado todo e qualquer traço de meio

de cultura, os sedimentos foram ressuspensos em SST,até que

se obtivesse uma turbidez equivalente ao tubo 2 da escala

de ~JC Fa~land.

A fim de se obter o a~tígeno solúvel, proce-

de~-se ao rompimento celular, através da técnic~ de cong.§:
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lamento e descongelamento da suspensão obtidar aliquotada

em vários tubos.

o congelamento foi realizado mergulhandoo a~

tígeno em nitrogênio líquido e o descongelamento era feito

colocando-se os tubos imediatamente em banho-maria à 37%C.

A operação foi repetida várias vezes até o rompimento to-

tal das células.

o conteúdo dos tubos foram misturados e homo

geneizados a fim de se determinar a concentração protéica,

o que foi feito pelo método de LOWRy8l. A concentração pr~

téica do antígeno padrão de M. homin~~ determinada foi de

1,5 mg/mL.

2.5.2 - Preparo dos antígenos solúveis, a partir dos

micoplasmasisolados das amostras clínicas

o mesmo procedimento utilizado para a obten-

ção do antígeno solúvel da cepa padrão de M. hom~n.Ü, foi

empregado para a obtenção dos antígenos solúveis isolados

das amostras clínicas, partindo-se contudo de lOOmL de cul

tura de cada ant!geno. As dosagens protéicas dos antígenos

das amostras variaram de 1,46 mg/mL a 1,70mg/mL.

De posse dos antígenos na forma sõluvel(ANT!

GENO PADRÃO E ANTIGENO DAS AMOSTRAS CLINICAS)e ainda do an

ti-soro anti M. homin~~1 procedeu-se à realização da rea-

ção de imunodifusão dupla de OUCHTERLONY para cadamicoplas
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ma isolado.

2.5.3 - Imunodifusãodupla de OUCETERLONY95

A metodologia empregada para a realização da

imunodifusão dupla de Ouchterlony foi a seguinte:

Lâminas de microscopia, bem limpas, foram recobertas com

1 roL de ágar à 1% em água destilada.

- A segui~, as mesmas foram secas em estufa à 379C por 24

horas.

- As lâminas assim preparadas foram recobertas com 3 roL de

de ágar a 1% em solução fisiológica adicionada de mertio

lato 1/10000.

- Após a solidificação das mesmas, o ágar foi perfurado fa

zendo-se sete orifícios,sendo um central e os ~s des

tribuídos simetricamente ao redor.

- No orifício central foi colocado o soro anti M. ho rJ1-!..Y/.Jó

e nos demais o:r-ifíciosfoi interca:ado o antígeno padrão

com os antígenos das amo3tras.

-"As lâminas assim preparadas foram deixadas di fundi r em

câmara úmida, por 48 horas à temperatura ambiente.

- A seguir, as mesmas foram lavadas com solução fisiológi-

cal realizando-se trocas frequ8~tes(no mínimo de G), por

48 horas.
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- Apôs as lavagens, as lâminas, embrulhadas préviamente em

papel d.e [11 b.0 uIíLE:de <.,;ido , foram secas em estufa d. 459C.

Urna vez secas, estas foram coradas durante 10minutos uti

zando-se o Ponceau como corante. A seguir procedeu-se a

lavagem das lâminas com solução de ácido acético 5%.a fim

de remover o excesso do corante.

Leitura e interpretação da reaçao

~.

Em caso de identidade antigênica entre orni

coplasma padrão e os provenientes das amostras clínicas em

presença do soro anti M.hom~n~~, havia a formação

linha contínua circular de precipitação.

de urna

Em caso dos antígenos serem diferentes entre

si, as linhas de precipitação formadas para cada antígeno,

apresentariam configuração diferente daquela observada em

caso de identidade.

Além da realização de imunodifusão dupla, os

rnicoplasmasdas amostras foram também iãentificados atra-

vês ca reação de inibição metabólica já descrita anterior-

menteno ítem 2.5.3.
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2.6 - TESTE ESTA~fsTICO

o teste estatístico empregado para a avaliação das

proporções ãe isolamento do U4~apla~ma u4~alytieum e de M.

homini~ nas gestantes pertencentes aos grupos de Risco e

Controle, foi o de "comparação de duas proporções indepen-

dentes,,21,u.cilizando-seum nível de significância de 5%

(a = O,O5) .
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3 - RESULTAlJCiS

3.1 - PadronizaçãoTécnica

Todas as modificações introduzidas nos diferentes meios

de cultive, de transporte, bem corno na identificação bio-

química e sorelógica, estão apresentados no capítulo de Ma

terial e Métodos nas suas formas definitivas, para facili-

tar aos pesquisaãores e profissionais interessa&s a implan

ção ou utilizaçao dos referidos métodos e obtenção de resul

tados satisfatórios.

Assim, foi possível isolar o M. homLn.U6 e o U. u/'Le.af.y:Uc.wn

do material cervical e identificá-Ios através damorfologia

colonial característica, da prova da sensibilidade à digi

tonina a 1,5%, do comportamento bioquímico frente a alguns

substratos e conclusivamente através da sorologia com as re~

ções de imunodifusão dupla e da reação de inibição metabó-

lica.

Os micoplasmas isolados apresentaram as seguintes ca

racterístic2s, expressas no Quadro I:
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QUADRO I

Características morfológicas e bioquímicas dos

micoplasmas isola.dos de alTIOStras clíni cas

)
-\

UJr.e.a.pt.~ma. U/te.ai.ylic.wn Myc.opla.6ma. hom<.n.i6

Morfo10gia colonial
no meio MSM

C01ônias "T"* Colônias com aspecto
de "ovo fri to"

s s

+

Prova de atividade da
ure as e +

Prova de atividade da
fos fatase +

Produção de fi Imes
"spots"

e

Produção de tetrazõl i o
em ae;an

-- --,
* T ~ Colônias diminutas apresentando coleração marrom dourado

S = Sensível

(- ) = Nega t i '10

(+) = Pos i ti '10

Sensibilidade a

digitonina

Metabol i zação da

gi i cose

Hidrólise da arginina
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3.2 - Identificação das espécies Li lL e. a. p l LU Ií1 a. UlL e. a..f. y ;t'[ c. um ~

" ,,' " t> . . , " '. . " ' ~ ,... .

~~.:.11[J-L.:<-.:~r~~___~L~!~~~-:.~,.E.'~::;~c~~<':L~as ~;!:~E!~:~~

A caracterização do UlLe.a.pla.~ma.u~e.a.ly~.[eum foi feita

pela observação da morfologia colonial característica no

meio MSM e através de provas bioquímicas. No meio MSM o

UlLe.a.pla.~ ma. u/te.a.lff~.é.eum apresentou-se como colônias diminu

tas de coloração marrom dourado conforme ilustradas nas fi

guras 1 e 2. A atividade da fosfatase foi positiva como o

é sempre para este gênero, apesar de não ser exclus~,'J'a,uma

vez que outros micoplasmas genitais também a possuem. As

provas de metabolização da glicose, hidrólise da arginina,

prova de redução do tetrazólio e fOJ:Il1a.Çãode filrces e "spots"

foram sempre negativas. Todas as culturas de UlLe.a.plM ma.

ulLe.a.ly~eummostraram-se sensíveis à digitona.A prova mais

importante, entretanto, na ic1e..l1tificaçãoào UlLe.a.pla.6ma. UlLe.a.ly.ti..ewn

foi a da atividade da urease, pois dentre os Micoplasmata

las apenas o gênero UlLe.a.plMma. tem essa atividade.

Todos 05 ~icrorganismos isolados do material clínico,
'"

que apresentavam as características acima, foram identifi

cactos como UJLe.a.pl~ma. UJLe.a.ly~.[eum.

A identificação presuntiva dos M. hom.[n~~ foi feita

pela morfologia colonial característica oom aspecto de "ovo

frito" no meio r1.3M (figc..ra3), e pelo comportamento bioquí

co. Todos os isolados ~presentaram: sensibilidade à digi-

tonina, prova de arginina positiva, e as seguintes provas

neçativas: metabolismo da glicose, da atividade da urease
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Fig. I - Colônias de U4eapfaóma U4eafytieum em meio sólido

MSM(Aumento de IOOx)

Fig. 2 - Colônias de U4eapfaóma U4eafytieum sobre asupe~

fície de células epiteliais da mucosa servi cal .
q (Aumento de 400x)



Fig. 3 - Colônias de Myc.optCL6mahomiYLÚ. em meio sólido MSM.

(Aumento de IOOx)

"-,,-,=C,

~
~

.~,
1

~
!( ~';~

,

,,~_f", .
~ , ~'-

Fig. 4 - Prova de Inibição Metabólica empregada na titulação

do soro imune obtido, bem como na identificação dos

micoplasmas isolados.

(CS=controle do soro; CM=controle do meio MLA)

63
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~

Fig. 5 - Imunodifusão dupla de OUCHTERLONYem gel de ágar.

Linha de identidade podem ser observadas ao redor

do orifício central contendo soro imune

hom~~.

anti- M.

Fig.6 - Prova uti 1izada na detecção do fenômeno de Forma-

ção de filmes e Ilspots". A = controle negativo e

B = controle positivo - M. 6~tntan6 19989 ATCC
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e da a~ividade da fosfat~se, da redução do t8tr~zó1io/e da

forrnaçâo .-:3.:=>f;'!I:1~C: p "S1=°+-.8" conforme figu::-a G. A identif.:!:

cação final do M. nom.i...n.-L-6 foi feita somente após os tE:Stes

scro~ógicos de imllnodifusão dupla e de inibi:;ão I!leta.ból:ic~l

os quais podem ser observados nas figuras 4 8 5 respe8tiv~

mente.

)"

3.3 - Isolamentodo U4eapl~ma u4ealyzieume do Myeopl~ma

hamini-6 em amostras clínicas

Na tabe1~ I pedem ser observados os resultados do i-

solamento de micoplasmas de amostras clínicas de 74 (sete~

ta e quatro) gestantes estudadas, sendo 37 (trinta e sete)

perten.centes ao grupo de risco e 37 (trinta e se-te) ao gr~

po controle. Das amostras clínicas colhidas de trinta e se

te gestantes do grupo de risco, vinte e uma (56,8%)foram p~

sitivas para U4ea.:ala..~ma u4e.a.f.ljzic.um, duas (5,4%) para MyeE.

pf.a.,~ma. hom.i.n-i..-6 e de seis (16,2%)pacientespuderam ser is~

lados ambos os microrganismos: U4e.a.pf.a..6 ma. :.LJte.a.f. yLé c..um e

Myc..opf.~ma. hom.i.n-L~. Nesse g=upo oito amostras (21,6%) mos

traram-se negativas para a pesquisa de micoplasmas. No gr~

po controle fore.m isoladas dezoito amostras (48,6%) de

Utl.e.a.p.ta.-6ma. uJt~a.f.y.tic..um: Myea pf.a..6ma. h omÚti.) não foi isolado

de nenhuma amostra (0,0%) e em seis pacientes pode ser evi

denciada a presença siillul~âneade ambos os microrganismos.

Em treze amostras desse g::-upo (35,1%), a p,=squisa de mico



u TABELA I

Frequê~ciade U~eap.t(Uma ~Jtea.ty:tic.um e/ou MtjeopiMma Itominil.>

~--tr~to geniturinário de gestantes

....

~mi~~PJaSmas
~olâdos

Gestantes ~
no grupo ""

li> uJLeed.y:tLc.um M. honU.i'Ú6
LI. uJLea1.yilc.wn

e M. honU.i'iuÓ Negat i vos Total

n'? % n'? % n'? % n'? %

Resultados do isolamento de micoplasma d,~ amostras clínicas de 74 gestantes, sendo 37

pertencentes ao grupo de risGo e 37 ao grupo controle.

vI
0'.

Risco 21 56,8 02 5.4 06 ]6,2 08 21,6 37

Controle 18 48.6 00 O 06 ]6,2 13 35,1 37

Total 39 52,7 02 2,7 12 16,2 21 28,4 74
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plasmas :cesultounegativa. O totõ.l de i.solamentos de U.II.e.apla.ó ma

UILe.a..t.yLi.l:LWI r~L,S Q;)is grcpos foi portanto d~ tr..Lúcc.e liOV8

(52,7%); Myc..op.ta.6ma hor.'l..tYl.-<-.6foi encontrádo em duas amostras

(2,7%) e em doze (16,2%) observamos a preseilça de ambos. O

número de amost~as negativas no grupo de risco foi de oito

(21,6%) e no grupo controle foi de treze (35,1%), perfaze~

do um total de vinte e um (28,4%) casos negativos nos dois

grupos.

o n'Ú..'1lerototal de isolamentos de Utr.e.o..p!CL6ma uJr;ea.tyüc..um

e Myc..op.ta..óma hom.{.Yl.L.6 nos grupos estudados está apresentado

na tabela II.

Essa tabela traduz c número total de isolamentos de

U~e.ap.f..a.6ma a~e.afY~..tc..um e de Myc..op.f..a..óma hom..tYl...t.6no grupo de

risco e no grupo controle, em 74 amostras.

No grupo de risco foram obtidos: vinte e sete(73,0%)

isolamentos de U~e.ap.f..a..ó ma. u~e.aly:t...tc.um e oito (21,6%) isola

mentos de My c..o p.f..a.~me<.ho mJ..Yl.LfJ, res aI tando trinta e cinco

(94,6%) isolamentos de micoplasma nesse grupo. O grupo con

trole apresentou: vinte e quatro (65,0%) a isolamentos c.e

Uir.e.ap.f..a.óma u~e.a.tyt..tc..i1.m e seis (16,2%) de Myc..op!a.6ma hom-<-Yl...t.6,

perfazendo trinta (81,2%) isolamentos de micoplasmas ::10

grupo.

Portar.to o número total de isolamentos, nos dois gr~

pos, de UJr.e.apÚt.6 mel. uíte.a.f..y:t...tc..um ioi de cinquenta e um (68,9%)

e de Myc..opla.6ma hom-<-Yl...t~ de quatcrze (:8,9%),resultando ses

se~ta e cinco (87,8%) isolamentos de rnicoplasmas.



TABELA I I

U~eapl~ma ~~eaJ~~ieum e Myeopf~ma hamini4

_:!:solados do trato genituriniiJ:"io~J~~_g:t;"'llPOS de risco e controle (n=74)

~miccp]asmas
~ isolados

Ge5tante~

llJz.e.apta~ ma,

Wt.e.afy:üc.wn

My c.opfaó ma
homLl'!L~

Tota] de
i50] ament05

n~ % n': % 11': %

,-

-- Número túta] de j50 Iamentos de UJz.e.apta6mawze.afyüc.wn e de Myc.oplaóma hOYrÚ.Y'M

gíUpo de ri$co e grupo de controle.

no

0)
co

Grupo de ri5CO 27 73,0 08 2],6 35 94,6

Grupo de controle 24 65,() 06 16,2 30 8] ,2

Tota] 5] 68, ]4 ]8,9 65 87,8



69

3.4 - Análise Estatística- .

A análise estatística das tabelas I e II ffiJStram que:

- A prevalência de U~~apla~ma u~~a~yti~um verificada entre

os grupos de risco e controle não foi significativamente

diferente, em vista de ter sido encontrado um Z=O,7. POE

tanto, sendo
'7.

Wcrítico 2,5% = 1,96 nossos aGhados indi-

cam a inexistencia de diferença entre C3 grupos estudados.

- Para a prevalência do MyeopLa~ma homini~ nos referidos

Z ...cr~t~cogrupos, encontramos um Z=O;6. Portanto, sendo
Z

> obtido, podemos verificarque a diferença na propoE

ção de isolamento não foi significativa entre os dois

grupos.

Fizer~~ parte do grupo de risco, gestantes com al te

raçoes clinicamente definidas, alteraçõ6s estas que poderiam

ser as causas clínicas do nascimente de prematuros, de na-

timortos de abortos repetitivos, enfim, dos p7.'oblemascon-

ceptuais. A pesquisa de ffiicoplasmasnessas gestantes resu!

tou no seguin'te: U~~ap~Ctó ma u.)l.C::.a~ytieum foi 1.solado de seis

pacientes com incompet:.ênciaistmo cervical e uma que pos-

suia útero bicórnico, resultante portailto sete isolamentos

de U~~aplJÁma u~~atyt~~urn.

A associação Ut..e..;.pia..~ma UJLe.afytieum + -+ Mieo piM ma

homini~ pode ser observaãa em duas pacientes oomincompetê~

cia istmo c:ervical e em uma paciente que possuía ovário p~
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licístico, num total de três isolameD.tos. Foi ne'3"a.ti va. a.

pesqu~3a ds rnicc?la~m~ 8m cince pacientes dessp g~Jpo. De

um total de 15 (quinze) amostras de rr.:lcoplasmas isolado, on

ze foram de gestantes com incompetência istmo cervicalidu~s

de gestantes com ovário policístico, urna de gestante com

ovário hip:::>plásicoe uma de gestante com útero bicórnico.A

tabela !II expressa esses resultados.
\,

3.5 - Resultados &s gestações das pacientes estudadas

De 62(sessenta e duas) gestantes, do total de 74 (se

tenta e quatro) estudados, foi possível coletar dados qua~

to aos resultados das gestações que estavam em curso e ex

pressá-los (tabela IV) .

Essa tabela permite constatar que dentre as gestan-

tes do grupo de risco, vinte e cinco deram à luz conceptos

normais, urna teve um malformado, seis tiver~m prematuros,

duas geraram natimortos e duas abortaram, perfazendo um t~
..

tal de trinta e seis conceptos d::.strinta. e sete gestantes

pertencentes ao grupo.

Como resultado das gestações do grupo controle, so-

mente foram obtidos dados sobre vinte e seis pacientes, e

destas, todas deram à luz cri.anças normais.

o isolamento de micoplasmas e os produtos de concep-

ção no grupo de risco com alterações clinicamente defini-



TABELA II I

Isola!,O-ento de micr,')rganismos de gestantes

apr~sentando altera9ões clínicas do tEato genital

~..

""'~l terações em gestantes

. .~ problemas clínicos
ml crorgan i SinO ~- i~olado .

Incompetência
istmo cervi cal

Ovári o
po I i cí s t i co

u

UJz.e.ap.ta.6ma uJt.e.a1.!flic.um 6

Mic.opf..a.6ma hOmt:'!,L~

Uh~ap.t~ma uJt.e.atylic.um e
M!fe.opR.a.6ma hom-LYlÁÁ 2

NegatJvo 3

Total 11 2

Ovári o
hipoplãsico

Ote ro
b i có rn i co

Total

------ I

I7

3

c:..-

,(
-.J
I-'



TABELA IV

Dados sobre o prodl1to conceptual nos__g1;"\.1Pos estudados

"-,
~ .J~esultado

~gestação"-

~
RN normal Abortos Nat i mortos Mal formados

Gestantes

(jJ.UpO de l~lsco 25 2 2

grupo controle 26 11 1

8 --

Resultados das gestaç~esque estavam em curso; grupo de risco e controle.

( ? )= não hã re 9 i s t ro

(*)=são considerados prematuros os nascidos com menos de 37 semanas.

-

Prematuros *

6

?

Total

--

36

26

J
IV
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das e no grupo sem alterações pcde@ ser observadas nas ta-

belas V, VI e 'V"Tr.,

A tabela V fornece da~os sobre os micoplasmas isola

dos e os produtos conceptuais das onze gestantes com incom

petência istmo cervical.

Dentre as pacientes em que U~e~pt~ma u~ealytiQum

foi isolado foram observados os nascimentos de: um premat~

ro, um malformado e quatro crianças r.ormais,perfazendo um

total de seis casos de isolamento de U~eap.eM ma u.~e.aly.tic.u.m.

A associação U~eaplM ma u~e.alytic.um -+-+ MyQOpla~ ma hom,Ü/.i...ó

foi observada em uma paciente que deu à luz um natimorto e

em um caso de nascimento de prematuro; resultando um total

de dois isolamentos. Foi três o número de casos em que a

pesquisa de micoplasmas foi negativa.

A tabela VI fornece dados sobre a análise de quatro

pacientes que, possuíam como alterações clínicas: útero bi

córnio, útero hipoplásico e ovário'policístico. Dentre es

tas, U.trQ.apla..~ma u~eaJ!.y-tic.um foi isolado da paciente com ú-

tero bicórnio que deu à luz um na:timorto. A presença simu.!

tânea de UIle.apta.6 ma u~e.a.ey-ti..Qum e MYQopl~.óma homi..ni...ó foi

observada em uma única paciente com ovário policíst.ico e que

deu à luz um concepto normal. Não foi isolado micoplasma

da paciente com útero hipoplásico, a qual abortou, e tam-'

pouco da paciente com ovário policístico que deu á luz uma

criança norm2.l.

A tabela VII permite observar a relação entre os roi

coplasmas isolados e as alterações oc.',)rridasno produt.o con



TABELA V

Microrganismo isplado de pacientes

com incompetência istmo cervical e s~us produtos__de_g~st.~ção

produtos-
ria r.oncepçao......

miCrorganiS~~
isolado ~

Natlmorto Prematuro

Wu!_apf.a.6 ma Wl..ea ty:ti..c.u.m

(1ILeap.ta.6ma uJteai.ylic.um
e

Myc.op.tMma hOmÁ_Y/Á.1J 2

Negativo 2 ~-'

Total 3 o 5 I i

- Isolamento de micoplasmas e produtos de concepção no grupo de risco com alterações clinicamente de-
finid3s e no grupo sem alterações.

-.)
,I::>.

Aborto Malformado Normal Tot;J1

---

4 6



TABELA VI

Relação entre as anomalias clínicas e

~~esença de micoplasmas no trato genital das gest~~

-- ------
AI tcruções

c I í n i ca!'õ

úte ro
bicórnio

úte ro
hipoplásico

úte ro
po I i c í s t i co Total

micoplasma
isolado

Nat i morto Aborto Normal

~_._--

Uneapfa~ma wLealyticum .

Wte.apia,~ mo. Wte.a.ly ti. cum
e

MycopiCt6ma homÚvJ.J ~---

~!eyati vo 2

Total 2 1.
- - -.J

U1- Fornecidos dados de pacientes com alterações clínicas.



TABELA VI I

Re~.<;iç~~~re micoplasma iso~:ldO da mãe e produto da concepçao

~ ~r-~d'utoda
~ncepçaú. I ...........

ml cop asnlél ~
i~olado- ...........

._.~

Prema t u ro Abo rto Normal Total

U~eapla6ma ~ealytieum 3 10 14

MyC'_op.ta6ma. homini6 - ,

U. uJz.ealy:ti..eum e M. horrú.ni6 h 4

3

3

18

3Negativo

Total 22-.

Esta tabela permite observar a relaçio entre os micoplasmas isolados e as alteraç~es ocorridas

no produto conceptual. ú

~.I
0'\
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ceptual. De vinte e duas pacientes do grupo de risco que

não apresentavam al~eraç;ü clrüic& Gefi..ida qüe justlfiGa~

se as anomalia.s conceptuais 1 U.If.e.a.p.f.a.f.J m.1. uJt.e.o.f.y-t-i..c.u.m foi iso

lado de três ges.tantes que tiveram prematuros 1 de uma que

abortou e de dez que geraram crianças normais. A presença

de UJt.e.a.pla.f.Jma. uJt.e.a.lij-tic.um e de Mijc.a p.ta.f.Jma. hom-i..Yl..Ü, simulta

neamente, foi verificada em quatro casos de nascimentosnor

mais. Em três gestantes a pesquisa de micoplasmas resultou

negativa e os produtos conceptuais foram normais.

3.6 - Relação entre a presença de T/Úc.homol1CLósp e micoplasmas

Ainda foi possível obter resultados ad~cionais quan-

to à presença de TJt.ic.homoYl.a..6 sp observadano exame direto

do conteúdo vaginal das gestantes com culturas positi~ p~

ra UJt.e.a.pla.f.Jma uJt.e.a.ly-t-i..c.ü.m e/ou Mijc.a ptcr.f.Jma. h o miYl.,Lf.J.

o estudo de sua prevalência está expresso na tabela

VIII.

Portanto, nas 74(setenta e quatro) gestantes estuda-

das, a relação entre a presença de micoplasmas e a incidên

cia de TJt.,Lc.homoYl.a.f.J sp foi a seguinte~em cinqüenta e três

gestantes em que micoplasmas foram isolados,TJt.-i..c.homoYl.a.f.J s~

estava presente em onze. Dent=e as vinte e uma gestantes

em qUE: a presenca de ?:!1icoplasmas foi neg2ti va, tr2s eré'.ffipor. -

tadoras de T Jt.J..c.holno Yl.a./~ sp. Portanto, dos quatorze casos de
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tricolnoníase onze estavam associadoscom nicoplasmas. Por

OU.LLU :"dU(), (lu tocal ~t::~~5sell!ca casos negé.ti vos paraa pr~

se!1ça de TJtJ..c.homo na.6 sp I quarenta e dois eram positivos p~

ra a pesquisa de mi~oplasmas.

Com a finalidade de avaliar se existe ou na~ uma cor

relação entre a presença de TJtic.homona.6 sp e a positivi.da

de de isolamento de micoplasmas,aplicou-se o teste estatís

tico de comparação de duas proporções; considerando-se um

a = 5%; Zcrítico = 1,96. o Zobtido foi de 0,7.

Sendo Zcrítico > Zobtido, a diferença entre a prcpo!:

ção de pacientes com TiÚc.hamona..6 sp que possuíam culturap~

sitiva e cultura negativa para micoplasmas, não é signifi-

cante.

As colorações J.~G.cam e Gieni::5a, para o rastreamento

da presença de micoplasmas nas amos.tras clínicas, perrniti-:-

ram apenas sugerir uma provável presença dos mesmos.

TABELAVI II

Relação entre a pt'esença de micGp1asmas~

i nc i dênci a de T,..J.c.homonat.,sp

Tr'i chomonas
Presente .Ausente Tata1

mi cop 1asmas

POS ITI VO

NEGATIVO

TOTAL

li (208%) 42(79,2%) 53

3(14,3%) 18(85,7%) 21

14(189%) 60( 8i .1%) 74

--
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e coleta da amostra clínica, estas visaram minimizar os ris

cos de contaminação e de perda de viabilidade ãos micopla~

mas.

Pa.ra a coleta foi utilizado "swab" alginat_~

do neutro, o qual é atóxico para micoplasmas e cuja utili-
- ~ 20

zaçao e recomendadapor CLYDE & M:: CORMACK em seus estudos

sobre coleta e transporte de amostras clínicas para pesqu!

sa de micoplasmas. O "swab" de algodão, utilizado por MAGA

LHÃEs82,83 em seus estudos sobre micoplasmas, pode conter

ácidos graxos em sua composição,os quais inibem al~ es

pécies de microrganismos entre os quais os micoplasmas.

Uma vez que a amostra clínica não pode ser se

meada imediatamente após a coleta, o transporte foi feito

no meio MLTr, utilizando-se um baru10de gelo com a finali-

dade de manter a viabilidade dos micoplasmas, conforme o pr!::,

conizado por CLYDE & M: CORMACK20.

o exame bacterioscópico do material clínico

obtido com auxílio de IIswab foi realizado utilizando-se as

colorações de Gram e Giemsa. Apesar da dificuldade na ob-

servação dos micoplasmas na superfície das células epitel!

ais das amostras, estes podem ser melhor evidenciados pela

-. . 100
coloraçaode Glemsa, conformesallentadopor RAZIN .

Para se conseguir resultados sai:isfatórios no

isolamento desses micro:cganismos, a etapa do estudo da pa-

dronização dos meios de tra~sporte, crescimen~o e identifi

caçao tor~ou-se imprescincível e relevantes pelas dificul-

dades ta~to na obtenç~o ce determinados ~nentes d06meios



-

81

nao encontrados no mercado interno, como tam~bém no proces-

50 de elaJ)uLação dos mesmos. Inúmeras tenta r:i vas ãe isola

~ento ãos micoplasmas foram efetuadas com insucesso duran-

te o presente trabalho, até chegar-se às modificações

nais cornoas aqui apresentadas no capítulo de materiale mé

fi-

todos

Dentre as modificações introduzidas no

líquido de transporte MLTr, a substituição de albumina bo-

meio

vina 30% pela fração de soro PPLO, teve como objetivos tor

ná-lo mais acessível, uma vez que a alburninabovina onera

sua elaboração, além de facilitar tecnicamente seu preparo,

visto que a filtraçãode albumina,através de ~~~Mil-

lipore O,2~mi na referida concentração é bastante difícil.

A introdução de anfotericina B na concentra
-

2 /
... - ~ _ul O7

çao de ,5~g roL,esta concordante com o trabaThode ~ ,

e foi feita com a finalidade de dificultar a proliferação

de leveduras nesse meic (MLTr). Esta possui a capacidade de

ligar-se a esteróis da membrana celular dos fungos aurnen-

tando-lhes a permeabilidade ce:ular com perda de alguns de

seus componentes intracelulares essenciais. A~esar da anfs

teracina E possuir uma maior afi~idade pelo (esterol fÚllg!

co), pode tfu~ém ligar-se ao colesterol da memb=ana dos T.i

coplasmas, impedindo assim seu crescimento. Por essa razão,

concentrações maiores que 2,5 w;r/mL,oorro as preconi zadas nos

trabalhos de MATTHEWS86, MC COffi'1ACK87 e ainda pelo Laboratcr.l

D . . Of 1 f t. 131 - - - -

lagnosls Mycop asm:::In ec lOl'..E' , n3.Osao recomenOc3.0as.

A penicilina G potâssica fci c3.dicionac.a ao

meio de tra~sporte, originalmente descrito ~or SHEP~RDll4:
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com a finalidade de servir como impedien~e aos microrgani~

mos ãa flore, cu.ntCl:minante, a ela sen::3Lvei:::>.

No meio líqui.do MLU; utilizado para c cresci

mento de UJr.e.a.plcr.-s ma. uJr.e.a.ty.t.-i.c.um.a s ubsti tuição do compo-

nente de enriquecimento CVA(Gibco Diagnostics Madison,USA),

da forma original descrita por SHEPARD, pelo VX(Bacto Sup-

lement VX, Difcc Laboratories, Detroit Michigan, USA), foi

feita daca a facilidade de aquLsição deste último, além de

que há hoje para comercialização o suplemento VX de proc~

dência nacional (Suplemento VX LE, Laborclin, Paraná).

No meio MLA, para cultivo de micoplasmas g~

nitais que hidrolizam a arginina, suprimiu-se a polimixina,

a anfotericina B e a eritromicina do meio preconizado pelo

Laboratory Diagnosis of Mycoplasmal3l, a fim de garantir o

bom crescimento dos micoplasmas em questão,uma vezgoo tais

substâncias, por seus efeitos impedientes sobre vários mi-

crorganismos, poderiam também inibi-los parcialmente.A su-

pressao das substâncias em questão, foi sustentada pela fOE

mulação do meio de HAYFLICK59, meio básico para cultivo de

micoplasmas clássicos, da qual tais impeãientes não fazem

par;:e.

No que se refere ao meio sólido utiliz~do pa

ra a determinal-;ãoda atividade da fosfatase, o emprego do

p-nitrofenilfosfato como substrato a.lternativo, em substi-

tuição à fenoftaleina difosfato de sódio,substrato de ele~
.- . ~

BERGE .glO2 ALL'''Tom o2 f . d . dç~o precon~zaco por ~ e por ~ ~ , o~ eVl o a

impossibilidade da obtenção do mesmo. A hidrólise do p-nJ::

trofenilfosfa':.o pela fosfatase dá origem, em me:_o alcalino,
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ao p-nitrofenolr composto que apresenta ccr amarela. Da me~

:Lúo.r"é.úêLcã como é rea::..izadaa d.~term,:Liiãçãcã.a f05 fatC15E:: sf

rica, adicionou-se, após o período de inc'ubaçãoi hidr5xido

de sódio O,02N com a finalidade de parar a reação e alcal!

nizar o meio, ressaltando com isso a cor do p-nitrofeno191.

o meio sólido utilizado para a detecção do

fenômeno da formação de filmes e IIspotsU, foi preparado su

primindo-se'do meio original os seguintes componentes:a so

lução de DNA a 0,02%, o acetato de tálio e a penicilina G

potássica. A supressão do DNA não acarretou prejuízos no

desenvolvimento normal dos micoplasmas, o que foi constat~

do através do uso de controle positivo nas mesmascondições

da semeadura e incubação.

Quanto ao emprego do acetato de tálio e da

penicilina, usualmente utilizados como impedientes da flo-

ra contaminante, não se fez necessário uma vez que os mico

plasmas testados encontrav~~-se puros. O efeito inibitório

produzido pelo acetato de tálio sobre as cepas de UJz.ea.plct6 ma.

u~ea.lyt~eum, foi taLiliémuma das razões da sua não utiliza-

- 131
çao

Na classificação dos microrganismos ~solados

corno membros pertencentes à família Myeopla.~mc.ta.eea.e, a ne

cessidade de colesterol é vista como um dos critérios mais

, .
t:

103 P t t d '

1:

. 1 . d d
-

J.mportan -es . ara a.ao I 3.prova e sens~ n ~ a e a di

gitonina 1,5%, realizaaa de acordo com a técnica descrita

por FREUNDT45 I permit~u considerar todos os micro~qanismos

testados como nutricionalmente exigentes desse cOIDFcnente,

uma vez que os diâmetros de: inibição obtidos por nossos
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isola1os foram iguais ou superiores a 5mm.

Caracterizaçãodos gêneros Mycopfa~ma e Ukea~la~ma

A caracterização dos generos Myeopfa~ma e

U4eapfa~ma foi baseada na morfologia colo~ial carac~erísti

ca no meio MSM, no comportamento bioquímico que possibili-

tou a identificação da espécie U4eapia~ma uheaiy~icum,e na

identificação sorológica com soro imune específico através

dos testes de inibição metabólica e imunodifusão dupla, os
~ .

quais permitiram a identificação de Mycopfa~ma homini~.

U4eapl.a..6ma. u4ealy.t.i.c.um pode ser identificado

bioquimicamente por possuir a capacidade de hidrolizar a

uréia através da enzima urease, com produção de amônia, ca

t .. t . "" M (l
o'

:t
116rac er~s ~ca unl.caentre os c.~.{...{.c,ue.ó .

Esta atividade foi detectada de acordo com a

t d 1 . d 't RAZIN101 . ... " b
-

deme o o og~a escr~ a por -~, , a~raves aa o servaçao

colônias diminutas marrom dourado, cuja coloraçao é decor-

rente da produção de ~m02 em presença de amônia. Não foi

possível realizar a ic1en'tificaçãosorolósica para diferien

ciar os dife=entes sorotipos, mas a própria literatura r~
. 28 40 5

g~stra alguns trabalhos como 06 de DISCHE ; FOY ; BIDET ;

TARAFI124 e MAGALHÃES 82 , os quais ic1entifica.ra.mo U4e.apia..6ma.

u4e.afy-tic.um baseados na morfol:::.Jgiacolonial e na atividade

da urease.

Quan~o às c()~1dições de incubação em diversas

etaDas de semeadura e de identificação do rr.~.crcrganismo,v~
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rios autores preconizaram a anaerabiose à 379C como seEdo

a idea139,83,84 . Todavia, obs~rva!!d0-Se 08 efeitos daq i.n

cubações à 379C, em aerobiose,microaerofilia (jarra com ve

la), e anaerobiose, sobre o crescimento, constatou-se no

presente estudo que ta~to a microaerofilia quanto a anaero

biose propiciavam o mesmo resultado. Desta forma, optou-se

pela microaerofilia, uma vez que para obter-se o~ndições de

anaerobiose seria necessário o emprego do sistema Gaspack

(BBL), o qual é bastante oneroso.

Todos os isolados foram submetidos a prova

da urease, mas os resultados foram positivos somente para

os identificados como U~e~pia4ma u~eaiyt~cumt demonstrando

a fidelidade da mesma.

A diferenciação presuntiva entre as espécies

do gênero My~opi~ma foi realizada com o auxílio de algu-

mas provas bioquímicas, uma vez que todas

morfologia colonial semelhantelO2.

elas apresentam

Como integrante do grupo de micoplasmas cujo

crescimento é estimulado pela arginina,o Myc.op.tMma hom~n~f.>

apresenta como provável ffiecanismo para a degradação deste

Além do Mycortaf.Jm~aminoácido, a via arginina deidrolase.

hom).n-tf.> podem ser citados como pertencentes a este grupo o

Mycopia~ma bucalle, o Mycoplaf.Jm~ 6(~mentanf.J, o Myco plaf.J ma

oll.a.Ee. e o Myc.oplaf.>ma. .éa.e.~va~~um que, e:mbora mui to raramen

te, podem eve::1tualmente ser encontrados no trato genitur.:.-

nário.

A distin.:;ãodas espécies M. hom~~ e M. o~alç:.
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foi bioquimica.menteimpossível, uma vs:z que alloos s ao ne9~

., - - ". -. , . '. . ~ ~ -"" ., .. .' ~ ., . -. -. ' ~
t...J. Vu"" d.S prova::; ue !lLt::l..d.l.)(.)..1..L""ilL\...' '..o. 'j.L..1.'-v.:>i;;;; I o. ãti vidade da

fosfataser à formação de film8s e "spo-ts" e à redução do te

trazólio em aerobiose e <3manaerobiose.

As provas de inibição metabólica e de imuno

difusão dupla pJSsibilitaram a identificação final do Myc-o piCi.-6 ma.

hom~n~~. As duas provas foram concordantes,muito~~ora,quaE.

do da realização da inibição metabólica encontrou-se certa

dificuldade na visualização da mudança da cor do meio de

corrente da alteração do pH. As maiores dificuldades resi

diram portanto na faixa de variação do pH do indicador (ver

me lho de fenol) I de 6,8 para 7.6-7,8, e na utilizaçãoda

microtécnica a qual não fornecia bons contrastes entre a

cor original do meio e a cor da reação positiva.

Caracterizados os micoplasmas obtidos do cul

tivo das amostras clínicas, estudou-se a prevalência des-

ses microrganismos no grupo de risco e no grupo de contro-

le.

A proporção de micoplasmas isolados no preseE;

te estudo foi de 94,6% no grupo de risco e de 81,2% no gr~

po de controle. As proporções de U~~apia~ma u~eatyt~c-um e

de Myc-opla4ma hom~ni~ isoladas no total de gestante~ estu

dado foram de. 69,0% e 19,0%, respectivamente (Tabela II).

Tais resultados foram cO;J.cordantes qua;J.do comparados com os

de HARRISON56, realizado em Tucson nos Estados Unidos, e de

MAJORI84, realizaão em Triests:, Itália,pois demonstra.ram a

eficiência da rnetodolosia utilizada, uma vez que os ~'efcr~

dos autores, trabalhando com grupos e amostras clínicas se
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melhantes, obtiveram: 72f3% de isolamento de U.f1..e.a.p.f..a.ó meL

Lu~eaf.ytic.u.m e 22>,5% âe MCj<~o)J.{.a-6rr:L<'huminÁ./.:J,e76,7% ("le ~';(.eu.fJ.t.(..(f.,1'1a.

u.f1..e.alyLlc.um e 11,7% de Myc.op.ta-óma homin-w ,respectivame!lte.

No presente trabalho, do grupo de risco foi

isolado UJI.e.apR..a.ó ma u.f1..e.af.ytic.um de 21 pacientes (56,8%) ,

Myc.oplo.~ma homini.ó de dois (5,4%) e ambos foram encontra

dos simultaneamente em seis pacientes (16,2%).

No grupo controle, U.f1..e.apla-óma u.f1..e.aR..ytic.um foi

encontrado em 18 pacientes (48,6%), Myc.cpR..a.óma homini.ó iso

ladamente não foi encontrado em nenhuma (0,0%)1 ~to que

a presença simultânea de Uite.apR..a.ó ma u.f1..e.af.ytic.um e Muc.o pR..a-óma

homirU..ó foi observada em seis casos (16,2%) (Tabela II). Foi

ainda verificada uma taxa de 29,7% de gestações terminadas

anormalmente no grupo de risco, enquanto que no grupo con

trole nenhum caso semelhante foi observado.

Esses resultados diferem daqueles encontrados

por KUNDSIN e DRISCOLL 73 que, utilizando o mesmo tipo de m~

terial clínico (material cervical),e meios de cultivo aná-

logos aos utilizados no presente estudo (meiobásico de

HAYFLICK59para micoplasmasclássicose meio de SHEPAP~113

para cepa T), encontraram 67% de positividade para micopla~

mas no grupo de risco e 48% no grupo cont.role. Desse total,

U.f1..e.a.p.ta.ó ma. U.f1..e.o.R..yt.Lc.um (cepa T) foi isolado em 42,5% dos c~

sos, Myc.opR..a.óma hamini.ó em somente 1,8% dos casos e o encon

tro simultâneo de ambos fo~~ verificado en 22~; das pacientes

do grupo de risco. No grupo centrole, os resultados foram:

em 2E., O9; das pac:ier:tesfoi isolado UJI.e.ap ~a.ó j'f'{!. u}l.e.aR..yti c.um:

enquanto que Myc.cptaf..ma homifll/~ foi encontr2.doem 6,0%e am
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bos foram iso:ados simultaneamente em 14,0%. A:ém disso os

a"~'"'re~ ~~e""'~ 4=4 ,...", ~W\ """
1l

C> A2 00. ~,~~ ~,..,~J..~"" o
-
es do grupoderiS--~ .~ v -~~~~~~~~ ~ ~ ~-, v u_~ ~-~~Q~ '-" -

co e 23,0% .daquelas do grupo controle terminaram anormal-

mente. Diante desses resultadcs, sugeriram lli~provável en

volvimento dos micoplasmas como patógenos nos casos de ge~

tações anormais.

No presente trabalho, contudo, não foi poss!

vel inferir nada a respeito da patogenicidade ~ses microE

ganismos, uma vez que as taxas de incidência nos grupos de

risco e controle não foram estatisticamente significantes.

ADesar de não serem sicnificativas~ - as di fe-

renças na prevalência entre os dois grupos, foi possível oE,

servar que, entre as 37 pacientes do grupo de risco (Tabe

Ia III), 15 possuíam alterações definidas clinicamente e que

justifiçavam as anomalias gest~cic~aisi dessaa, sete tive

ram gestações terminadas anormalmente, sendo cinco com cul

turas positivas para micoplasmas. Dentre as oito restantes,

cujo produto conceptua1 =oi normal, cinco tiveram cultura

positiva para micoplasmas. Das outras 22 gestantes do gr~

po de risco, as quais não possuíam qualquer indício c1íni-

co que justificasse os insucessos gestacionais,quatro tiv~

ram suas ges~ações terminadas de modo anormal, tendo todas

cultura positiva. Dentre as 18 restantes deste~, cujos

produtos conceptllais foram normais, 15 eram positivas para

micoplasmas. Esses achados sugerem a necessidade de estudos

posteriores sobre a problemática enfocada, para que se po~

sa chegar a um resultado mais consistente e conclusivo.
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Um outro dado também controvertido e aqui en

focado fo; q'l~.,.,t- a- ~" SSJ.~"7,"",' r -::.' -~.:::,,", i='"~ "'''''''''~''''',...,~_.L._" ::>C' -~'"
l C..L , .t;-''-' v<:;;"" --""''1u.'~ _..~,""_'-'H--- -"-~'- '-""-' 1-''''',::::,

senças de UJte.ap..ta.6m::t ufte.a..ty-tic..um e a de Tftic..homoYla.6 sp.
104 d d d '/" r.

:t.

.

REHEWEY ,estu an o a presença e U.'1.e.a.p-ta.6 ma ufte.a.cy A..c.um

no fluido vaginal e no muco cervical, verificou que de am

bos os materiais clínicos não se isolava Ufte.ap..ta.óma uJ1..e.a1y-tÚ.um

quando Tft..[c.homona.6 sp estava presente. Ele concluiu qt.l.e pr,9,

vavelmente alguns dos subprodutos produzidos pelos trich~

monas tornavam desfavorável a instalação de ureaplasmas.

GIACOMINI52 contudo, ao contrário de REHEWEY,encontrou uma

associação entre a presença: '" de tricomonas

de Ufte.apla.6ma ufte.a..ty-tic.um, justificandoassim

e o isolamento

o carácter

oportunista dos micoplasmas. Este autor constatou que no]::

malmente em gestantes já havia um decréscimo na incidência

de tricomonas, em decorrência provavelmente das alterações

de mucosa observadas durante a gestação.

No presente estudo, o Ufte.ap..ta.óma ufte.alytic.um

foi encontrado independentemente da presença ou não de tr~

chomonas, e a inexistência de associacão entre cs dois agen. -

tes foi confirmada estatisticamente conforme dados expostos

no capítulo Resultados.

o pre~ente trabalho, realizado em condições

que nosso meio permitiu, revelou ser possível o isolamento

e a identificação de micoplasmas através da m:todologiaaqui

descrita, acessível ao laboratório de rotina diagnóstica.

Quanto à interpretaç~o clínica da presença

de micoplasmas e as alterações gestacionais nada pode ser

estabelecido, uma vez que a própria controvérsia existente
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na literaturd internacional, óemoQstra a grande àificulda

de 2ffi se atribuir ~m p~~ê~ ~~~agênico para eS.3es rnicrorg~

nismos sobretudo nas altera~ões maternofetais.

Se as pesquisas fossem voltadas para a sorc-

tipagem das cepas isoladas de U~~apla4ma u~~a2yt~eum e de

Myeop.f..a4ma.hom~n~4 poderiam talvez elucidar alguns aspectos

ainda obscuros. LIN80, nos Estados Unidos da ~~érica, em

seus estudos sorológicos sobre micoplasmas genitais h~,

verificou a presença de mais de um sorotipo de U~~aplM ma.

u~~a.ly~eum em uma única amostra clínica. KAPUR66,desenvol

vendo na India um trabalho de isolamento de T-mycoplasmas

de secreção uretral, também pressupôs, devido às variações

entre sintomatologia clínica e o isolamento de micoplasmas,

haver cepas de T-mycoplasmas com.diferentes graus de viru-

lência. E finalmente, QUINN, com seus estudos realizados em

Toronto no Canadá, sobre evidência sorológica do U~~apla..6ma

u~~{tlytieum nas infecçõesem mulheres com históricode abor

to espontâne098, observou que, de acordo com seus resulta

dos, certos sorotipos de U~eapla.4 ma u~~a.lyt~eum poderiam ser

mais patogênicos do que outros.

Em vista do fato de que no nosso meio pouquí~

simos invetigadores dedicam-se ao estudo dos micoplasmas,

é intenção nossa prosseguir as pesquisas deste rnicrcrgani~

mo, abordando mel~or os aspectos antigêniccs e imunogê.1'1icos ,

contrib~~ndo para a determinação de sorotipos , com o in

tuito de fornecer subsídios ao diagnóstico dessa infecção,

além da verificação do estado de imunidade das gest?.~J.tes.
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5 -RESml0 E CONCLUSÕES

Alicercado em trabalhos contidos na literatu.
ra internacional sobre a implicação dos micoplasmas nas aI

terações do trato geniturinário e sobretudo nas chamadas

"~alhas da reprodução", o pre3ente estudo teve como objeti

vo, além da introdução de uma tecnologia de pesquisa des-

ses microrganismos acessível ao laboratório clínico de ro

tina diagnóstica, também determinar as taxas de coloniza-

:: d IJ '" O '" IJa.I ...,., l r. : '" . ( .~ ..:I~ U..." '" IJ ..., ... .. ~ f) :t :" ;'
's'.;:4C e .1,0,- /v.{.. '"'''' ,~...m , {...) c c: ,,-,,,a.jJ-L mIA. U''-f.::.a.-L.Y 4..<..:.um em

gestantes pertencentes a uma classe de baixo nível sócio-

-econômico.

Estas gestantes, em número de 74 (setenta e

quatro), foram divididas em dois grupos: um grupo de 37

(trinta e sete) gestantes que possuía histórico anter~)r de

alterações perigestacionais como: abortos, natimortos, pr~

maturo5( etc., e que constituíram o Grupo de Risco; e o eu

tro constitu.ído de 37 .(trinta e sete) gestantes com gesta-

tações anteriores normais, G=upo Controle.

Utilizando-se os materiais e métodos adapt~

dos às condições de nosso meio, foram encontrados os segui.r~

tes resultados: a p=oporç~o de micoplasmas isolaaa fci de

94,6% DoO grupo de =iscc e de 81,2% no grupc contro':e. Do
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grupo de ris co, UJte.a.pta..6ma. :lJi.e.a..t.:i:tiC.Ll.fYi foi isolado de vln'-

te € um pacient.2s (:;6, O;) 1 A:ij l:..1Ip.t.u..6 (tIa homj"n.L~ de dois (5,'4%)

e an~os foram encontrados em seis pacientes (16,2%). No

grupo controle, UJte.a.pta..6 ma. uJte.a..,fy.ti~um foi encontr:aão em 18

pacientes (48,6%), Myc.opia..6ma homin.-t.6 não foi isolado de!l~

nh uma ( O ,O%), enquan to que a as soci aç ão UJte.a.ptaó ma Ulte.a.tYÜQwn

\:;
e Myc.c pla.-ó ma. h c m-<,n.-t.6foi observado em seis casos (16,2%).

Foi ainda verificado que onze (30,5%) gestações terminaram

anormalmente no grupo de risco, sendo quatro (11,1%) de Da--

cientes que não possuíam quaisquer alterações clínicas que

as justificassem. No grupo controle,nenhuma alteração foi

verificada entre os casos notificados.

A análise estatística, dos resultados, permi

tiu verificar que não houve diferenças significantes entre

os grupos estudados.

CONCLUSÕES

As modificações introduzidas nos meios de cultivo empre-

gaãos no transporte, isolamentoe mariUtenção das cepas,

forneceram resultados satisfatérios.

- A metodologia utiliz~da possibilitou a iaentificação dos

micoplasmas, sobretudo do M~c.op[~.6ma. hom-tn.i.6,cuja carac-

terização final foi r6alizada através de técnicas s~roló

gicas.
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