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RESUMO 
 
 
UENO, P.M. Mycoplasma genitalium: curva de crescimento e interação 
com células humanas de cérvix (HeLa) e endometriais (EM42). 154 f. Tese 
- Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2008. 
 
Mycoplasma (M.) genitalium é um importante agente de doença sexualmente 

transmissível, sendo responsável por uma série de desordens do trato 

urogenital humano. Apesar de sequenciado, existem poucos estudos sobre 

suas propriedades biológicas e fatores envolvidos no crescimento. Um dos 

principais desafios deste e outros molicutes de importância médica é a 

compreensão das infecções crônicas que podem persistir mesmo após 

tratamento antibiótico adequado. A aderência do micoplasma é um dos 

principais fatores de virulência na sua patogenicidade e conseqüente 

colonização nas células hospedeiras. Neste estudo, obte-se a curva de 

crescimento da cepas de M. genitalium G37 e estirpe 1019V, utilizando-se da 

dosagem proteíca (BCA), densidade óptica (OD600) e PCR em tempo real. A 

cepa referencial G37 é de alta passagem e foi isolada de homens e a 1019V é 

de baixa passagem, sendo recentemente isolada de amostra clínica de cérvix 

humana. Utilizando-se da fase logarítimica obtida pela curva, comparou-se a 

dinâmica de interação destas cepas na célula epitelial de carcinoma de cérvix 

humana (HeLa) e na célula endometrial humana (EM42), em diferentes 

intervalos de tempo com auxílio de microscopia confocal. Apesar de estas 

cepas divergirem na seqüência dos genes relacionados a aderência houve 

poucas variações entre as curvas de crescimento. A aderência e a invasão de 

M. genitalium nas células não fagocíticas confirmou os dados de literatura. 

Entretanto, após 30 minutos de contato com as células, detectou-se o antígeno 

de aderência de ambas as cepas na região intranuclear Este achado indica 

uma nova característica desta espécie ainda não conhecida entre os molicutes. 

 
Palavras-chave: Mycoplasma genitalium; Curva de crescimento; Aderência; 

Invasão citoplasmática; Invasão nuclear. 



 

 

ABSTRACT 
 

 
UENO, P.M. Mycoplasma genitalium: growth curve and interaction with 
HeLa cervical epithelioid cells and EM42 endometrial cells. PhD thesis - 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 
 
Mycoplasma (M.) genitalium is an important cause of sexual transmitted 

disease and has been implicated in a range of genital tract desorders. Still, very 

few studies have examined biological properties and growth characteristics of 

M. genitalium. A hallmark feature of M. genitalium and other pathogenic 

mycoplasmas is the establishment of chronic infections that can persist despite 

completion of appropriate antibiotic therapies. The adherence of mycoplasmas 

is a key virulence attribute, pathogenic features and consequences of host-cell 

colonization.  Herein, we characterize growth properties of two M. genitalium 

strains (G37 and 1019V) using BCA assay, OD600, CCU assay, real-time PCR. 

Based upon these strategies, we compared the behavior of similarly grown M. 

genitalium variants coincubated with HeLa cervical epithelioid cells and EM42 

endometrial cells over a dynamic time course. using laser scanning confocal 

microscopy. M. genitalium G37 is a multiply passaged type strain isolated from 

a male while 1019V was recently isolated from human cervical samples and 

only minimally passaged. Both strains further diverge by sequence 

heterogeneities within adherence-related MG191 and MG192 genes. Despite 

these differences, our results identified only subtle variations in axenic growth 

for the two strains.  Further and consistent with previous studies, a subset of 

adherent M. genitalium organisms invaded host cells. However, intranuclear 

localization was observed, which occurred as early as 30 minutes after 

infection.   

 
Key words: Mycoplasma genitalium; Growth curve; Aderence; Citoplasmatic 

Invasion; Nuclear invasion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) são hoje consideradas 

um grave problema de saúde pública por sua magnitude, pela dificuldade em 

identificar os seus sintomas e, principalmente, por serem grandes facilitadoras 

da transmissão do HIV. A Organização Mundial de Saúde estima que ocorram, 

no mundo, cerca de 340 milhões de casos de DST por ano. Nessa estimativa, 

não estão incluídos a herpes genital e o papiloma vírus humano – HPV 

(BRASIL, 2003). 

Em 1997, foi fundado o programa de controle das DST/AIDS, porém a 

falta de profissionais capacitados, de procedimentos padrões de diagnósticos e 

a não obrigatoriedade em reportar os casos de DST, substima os reais dados 

destas doenças (BACON et al., 2004). 

 

 Tabela 1 -  Prevalência e incidência estimada de DSTs noBrasil em 2001 

 

Patógeno 
Prevalência 

(%) 
Incidência 

(%) 

Papiloma Vírus Humano 15.2 0.8 

Herpes Virus Simplex II 12.6 0.8 

Treponema pallidum(Sífilis) 2.06 1.1 

Trichomonas vaginalis 3.4 5.1 

Neisseria gonorrhoeae 0.71 1.8 

Chlamydia trachomatis 1.92 2.3 

 
  FONTE: Adaptada de Bacon et al., 2004. 
 

 
A uretrite causada por Clamídia (Chlamydia trachomatis) é a doença 

sexualmente transmissível de maior prevalência mundial. Sua manifestação é 

semelhante à da gonorréia. Em algumas situações, os pacientes são 

assintomáticos tornando o homem ou a mulher portador destas bactérias. 

(BRASIL, 2003). 

As uretrites humanas causadas por microrganismos do gênero 

Mycoplasma e Ureaplasma têm sido associadas com esta afecção (RAZIN e 

HERRMANN, 2002).  
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Mycoplasma (M.) genitalium é o agente causador de uretrite não 

gonocócica (UNG) aguda em 14 a 33% dos casos em indivíduos do sexo 

masculino (DEGUSHI e MAEDA, 2002). Infecções causadas por M. genitalium 

aparecem de forma independente, ou seja, não associadas às infecções 

causadas por C. trachomatis, outra grande causadora de UNG (KEANE et al., 

2000). Utilizando-se a metodologia da PCR verificou-se que 73% das infecções 

uretrais causadas por M. genitalium em homens eram sintomáticos, ao 

contrário das infecções por C. trachomatis, das qual metade não apresentava 

sintomatologia (FALK et al., 2004). As UNG por M. genitalium em homens são 

mais freqüentes na faixa etária entre 18 a 45 anos, enquanto que as infecções 

por C. trachomatis são mais freqüentes em indivíduos mais jovens (JENSEN et 

al., 2004a). As recorrências das UNG por C. trachomatis são raras, ao contrário 

das infecções por M. genitallium que, mesmo após tratamentos adequados, 

tornam-se crônicas em 20 a 60% dos casos (FALK et al., 2003; HORNER et al., 

2001).   

M. genitalium é sexualmente transmissível, verificando-se que 

aproximadamente 70% das mulheres parceiras de homens infectados 

apresentaram este agente (FALK et al., 2004). O aumento do número de 

pacientes mulheres infectadas por M. genitalium reforça o papel deste agente 

como causador de infecções urogenitais em mulheres. Há relatos 

demonstrando estas infecções associadas à cervicite mucopurulenta (FALK et 

al., 2005; MANHART et al., 2003), endometrites (COHEN et al., 2002; SIMMS 

et al., 2003), doenças pélvicas inflamatórias (SIMMS et al., 2003) e 

possivelmente infecções das trompas, resultando em seqüelas como gravidez 

atópica ou infertilidade (CLAUSEN et al., 2001). Além disso, há casos 

esporádicos de M. genitalium presentes em infecções extragenitais (BASEMAN 

e TULLY, 1997). Alguns trabalhos reportam que este agente foi isolado, 

juntamente com o M. pneumoniae, em infecções do trato respiratório 

(BASEMAN et al., 1988), como único agente no líquido sinovial de pacientes 

com artrite (TULLY et al., 1995; TAYLOR-ROBINSON, 1994) e na medula de 

crianças com encefalite (SAKATA et al., 1993). Estudos sugerem que o M. 

genitalium possui um papel importante como fator de risco na progressão da 

AIDS (PEREZ et al., 1998). Savio et al. (1996) e Martinelli et al. (1999) 

observaram  o aumento da frequência do M. genitalium (37.5 e 56.0%, 
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respectivamente) na uretra de pacientes aidéticos com ausência de sintomas 

de uretrite.  

A habilidade do M. genitalium em persistir em infecções e sua 

recorrência, após tratamentos com antibioticoterapia, sugerem resistência à 

resposta imune. Uma das possíveis justificativas é a sua capacidade em invadir 

e residir dentro de células epiteliais hospedeiras (BASEMAN et al., 1995; 

JENSEN et al., 1994). Bactérias intracelulares persistem viáveis dentro de 

células hospedeiras na presença de antibióticos que agem extracelularmente. 

Estes achados parcialmente justificam as dificuldades no isolamento de M. 

genitalium de materiais clínicos, mesmo após a sua visualização pela 

microscopia e confirmação pelas análises moleculares (DALLO e BASEMAN, 

2000). Recentes estudos têm demonstrado, in vivo, evidências do potencial 

invasivo do M. genitalium (BLAYLOCK et al., 2004). 

O aumento da significância deste patógeno, assim como sua importância 

na saúde humana nos alerta para futuros estudos e melhores ferramentas 

diagnósticas. 
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2 REVISÃO BIBIOGRÁFICA 

 

2.1 Classificação e evolução 

 

O primeiro micoplasma a ser isolado em cultura foi o agente da 

Pleuropneumonia Contagiosa Bovina (CBPP), conhecido atualmente como 

Mycoplasma mycoides subsp. mycoides, que foi descrito pela primeira vez por 

Nocard e Roux em 1898 (RAZIN, 1995). Nos anos seguintes, estudou-se a 

importância desta bactéria conhecida como, Pleuropneumonia-Like Organisms 

(PPLO) como causa de várias doenças em animais (MOROWITZ, 2002; 

RAZIN, 1992b)  

O termo “micoplasma” (Greco: Mykes = fungo e Plasma = forma da 

célula) surgiu em 1950 e substituiu a antiga terminologia PPLO. Nos anos 60, 

os micoplasmas foram designados membros da classe Mollicutes, que deriva 

da palavra em Latin: macio (mollis) e pele (cutis). Recentemente, algumas 

antigas riquétsias e outras bactérias de taxonomia indefinida, devido a 

similaridade genômica, foram incluídas aos Mollicutes. Estes microrganismos 

compõem atualmente cinco ordens, seis famílias, 12 gêneros e 

aproximadamente 200 espécies, que se distribuem entre humanos, animais, 

insetos e plantas. Atualmente, estes microrganismos são genericamente 

designados por molicute, sendo o termo micoplasma utilizado apenas para as 

espécies do gênero Mycoplasma (RAZIN, 1992b; 1998).  

Os membros da classe Mollicutes são caracterizados pelo pequeno 

tamanho dimensional e seu genoma reduzido. Possuem um único cromossomo 

em formato circular contendo 0,58 a 2,2 Mbp, baixa quantidade de Guanina e 

Citosina (23 a 40 mol%), ausência de parede celular, organelas essenciais 

apenas para seu crescimento e replicação, membrana plasmática, ribossomos 

e uma molécula de DNA (RAZIN, 1978).  

A taxonomia desta classe é baseada na sequência do rRNA 16S, o qual 

sugere que os molicutes são muito próximos do subgrupo das eubactérias 

gram-positivas, que incluí os bacilos, estreptococos e lactobacilos 

(HERRMANN et al., 1999). O menor genoma conhecido de um organismo 

autoreplicativo possui 0,58 Mb e pertence ao M. genitalium (FRASER et al., 

1996). Desta maneira, esta bactéria possui limitada atividade biossintética que 
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justifica suas características biológicas, relação parasita-hospedeiro e 

exigências nutricionais (RAZIN et al., 1998; ROTTEM e YOGEV, 2000). Os 

micoplasmas, em geral, colonizam as células superficiais de mucosas 

sobrevivendo ou multiplicando-se por longos períodos de tempo como agentes 

oportunistas ou patogênicos (DALLO e BASEMAN, 2000). 

 

2.2 Propriedades gerais  

 

O maior impedimento na pesquisa e no diagnóstico laboratorial das 

infecções causadas por molicutes tem sido a dificuldade em cultivá-los in vitro. 

Alguns dos molicutes cultiváveis crescem lentamente, mesmo utilizando-se 

meio de cultivo adequado (RAZIN, 1994). 

A falta de parede celular rígida de todos os membros da classe 

Mollicutes previne-os de serem corados através do Gram, conferindo o 

pleomorfismo de suas células e tornando-os susceptíveis a desidratação. Outra 

característica da maioria dos molicutes é a necessidade da adição de soro no 

meio de cultura (WAITES et al., 2005a), que fornece, entre outros nutrientes, 

ácidos graxos e colesterol (requerido para a síntese da membrana) (RAZIN et 

al., 1998).  

Devido à perda de vias enzimáticas características de outras bactérias e 

presença de vias ineficientes de produção de energia, algumas espécies 

utilizam a via glicolítica e produzem ácidos a partir de carboidratos. Outros 

Mollicutes utilizam a via de hidrólise da arginina, que resulta na produção de 

ornitina, ATP, CO2 e amônia, ou ainda, o catabolismo da uréia (RAZIN, 1995). 

Os molicutes apresentam a forma de “ovo frito” quando cultivado em 

meio sólido. Em meio líquido, o crescimento geralmente não causa turvação, 

provocando somente alteração do pH, revelado por um indicador presente no 

meio de cultura (RAZIN, 1995). 

As proteínas correspondem a dois terços da massa total da membrana 

dos micoplasmas, sendo que o restante da membrana é composta por lipídio. 

As membranas lipoprotéicas dos micoplasmas têm atraído muita atenção nos 

últimos anos devido a sua grande quantidade quando comparada com o 

limitado número de lipoproteínas de membranas presentes em outras 

eubactérias. Além disso, as lipoproteínas de membranas são os maiores 
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responsáveis pelas características antigênicas dos molicutes (CHENG et al., 

1996; FERRIS et al., 1995).  

As variações antigênicas têm se tornado um dos assuntos de maior 

interesse nas pesquisas das doenças infecciosas causadas pelos 

micoplasmas, sendo que as variações fenotípicas são consideradas o maior 

fator de patogenicidade e causa de infecções crônicas nos hospedeiros (LIU et 

al.. 2001; RAZIN et al., 1998; ROSENGARTEN  et al., 1994; ROSENGARTEN 

e YOGEV, 1996; YOGEV et al., 1991).  Durante sua evolução e adaptação 

como parasitas, os molicutes desenvolveram sistemas genéticos de grande 

plasticidade, tornando-os capazes de variar suas proteínas de superfície. Esta 

característica é manifestada pela grande quantidade de mutações e 

conseqüente variação antigênica, que os protegem da ação do sistema imune 

permitindo-os escapar do ataque dos anticorpos (RAZIN et al., 1998).  

 

2.3 Estudos da curva de crescimento 

 

 

Descrições de curvas de crescimento em Mollicutes são pouco 

freqüentes devido ao seu pequeno tamanho, seu genoma mede entre 0,58 - 

2,2,Mbp (ROBERTSON et al.,1983; ASSUNÇÃO et al., 2006), e baixas 

concentrações por mL, principalmente devido ao seu crescimento lento 

(ROBERTSON, 1978). Além disso, muitas espécies de molicutes formam 

microcolônias em caldo, aderem ao plástico ou vidro dos frascos e exigem 

meios complexos de crescimento (ASSUNÇÃO et al., 2006).  

De acordo com Miles (1992) a construção da curva de crescimento de 

molicutes é dificultada principalmente pelas suas exigências nutricionais, 

lentidão no desenvolvimento celular, polimorfismo e fragilidade osmótica  

Rodwell e Whitcomb (1983) classificam as técnicas de cultivo dos 

molicutes em (1) métodos diretos, como a análise de proteína total, peso seco 

dos sedimentos microbianos, enumeração das unidades formadoras de 

colônias (UFC) ou unidades de mudança de cor (CCU); (2) métodos indiretos, 

como a avaliação da turbidez pela densidade óptica, produtos metabólicos, 

atividade respiratória em cultivo ou incorporação de precursores marcados com 

isótopos (3H thymidine e 14C-labeled amino acids).  
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A análise da densidade óptica para enumeração de micoplasmas foi 

realizada por Cleverdon e Morowitz em 1960. M. gallisepticum foi cultivado em 

caldo por seis dias à 37°C. Os valores obtidos por meio do método de 

densidade óptica foram convertidos em número mais provável utilizando as 

tabelas de conversão de Havolorson e Ziegler, Fisher-Yates e equação de 

Poison.  

Baseman et al. (1995) monitoraram o crescimento da população de 

micoplasmas em caldo avaliando-se o aumento da proteína total microbiana 

pelo método de BCA (ácido biocincônico).  

A metodologia da PCR em tempo-real é utilizada como ferramenta 

diagnóstica dos micoplasmas de interesse humano (DEGUSHI et al., 2002; 

MOROZUMI et al., 2006), no entanto, esta técnica também têm sido aplicada 

na determinação da curva de crescimento de outros microrganismos de 

crescimento lento e/ou intracelulares (HUNFELD, et al., 2004; ROCH e 

MAURIN, 2005; ROLAIN et al., 2004).  

 

2.3.1 A importância do estudo da curva de crescimento  

 

A determinação da curva de crescimento dos molicutes permite estudar: 

os fatores que afetam o seu desenvolvimento, interferência dos agentes 

antibacterianos (WATSON et al., 1969) e os fatores nutricionais in vitro 

(ANDERSON et al., 1965); a diversidade entre os isolados (KELTON, 1960 e 

1962; LOW e EATON, 1965); o metabolismo, estrutura ou morfologia destes 

microrganismos e os fatores que contribuem na patogenicidade (MILES, 1992). 

Anderson et al. (1965), obtiveram dados importantes do ciclo de vida e 

reprodução de M. laidlawi (A. laidlawi ) analisando a fase logarítimica de 

crescimento das culturas.  

 

2.4 Interações com as células hospedeiras 

 

Os micoplasmas possuem hospedeiros estritos e especificidade por 

tecidos, provavelmente devido as suas exigências nutricionais e tipo de vida 

parasitária. No entanto, há vários relatos demonstrando a presença dos 
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micoplasmas em hospedeiros e tecidos não habituais (RAZIN, 1992b). M. 

pneumoniae é encontrado parasitando, preferencialmente, o trato respiratório e 

o M. genitalium, o trato urogenital. No entanto, M. genitalium foi isolado do trato 

respiratório e o M. pneumoniae foi isolado do trato genital (GOULET et al., 

1995). O M. hominis é considerado habitante normal da uretra e da mucosa 

vaginal humana, sendo isolado em indivíduos comprovadamente sadios, no 

entanto este agente pode causar infecções no próprio trato genital e ser isolado 

em outras regiões, como no líquido sinovial, sangue e líquor (MEYER e 

CLOUGH, 1993). Mais raramente, micoplasmas considerados de origem 

animal foram encontrados em infecções humanas, principalmente em 

indivíduos imunosuprimidos (WAITES e TALKINGTON, 2005b).  

 

2.4.1 Aderência ao tecido hospedeiro 

 

A aderência aos tecidos hospedeiros é um dos fatores de virulência mais 

importantes entre os micoplasmas. Espécies comprovadamente dependentes 

da aderência para a sua patogenicidade tornam-se avirulentas quando 

mutantes (BASEMAN e TULLY, 1997; RAZIN e JACOBS, 1992a). Os sistemas 

de aderência mais estudados são os de M. pneumoniae e de M. genitalium. 

Estes microrganismos podem apresentar-se em forma de pêra e com presença 

de filamentos. A citoaderência é o processo inicial de colonização, invasão e 

posteriores danos patogênicos ao hospedeiro (BARILE e ROTEM, 1993). 

O M. pneumoniae possui uma projeção polar denominada de bleb, que 

possui função de aderência e motilidade. Nesta estrutura estão presentes as 

proteínas, P1 (169-kDa) e P30 (30-kDa) que são responsáveis pela aderência à 

célula hospedeira (DALLO et al., 1990; INAMINE et al., 1988). Este micoplasma 

ainda possui outros dois grupos de proteínas acessórias, sendo que o primeiro 

inclui uma proteína de 40-kDa e outra de 90-kDa (denominadas de P40 e P90, 

respectivamente), e o segundo inclui as proteínas HMW1-HMW3. Estas 

proteínas não são consideradas adesinas, mas a perda de uma delas está 

associada à inabilidade do M. pneumoniae em aderir à célula hospedeira 

(DIRKSEN et al., 1996; KRAUSE et al., 1982; KRAUSE, 1996).. 
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O M. genitalium possui a proteína de 140-kDa na superfície da 

membrana, denominada P140, MgPa ou MG191 (MENARGH et al., 1993), que 

é homóloga a proteína P1 ou MPN141 de M. pneumoniae e possui a proteína 

originalmente designada MgPc, P110 ou MG192, com função de adesão, que 

também está relacionada ao produto Orf6 ou MPN142 de M. pneumoniae 

(DHANDAYUTHAPANI et al., 1999).  

A adesina de 30-kDa (P30) de M. pneumoniae é homóloga à proteína  

de 32-kDa (P32) do M. genitalium. Estas proteínas estão localizadas quase que 

exclusivamente na porção bleb ou na base desta (SETO et al., 2001) e as 

proteínas acessórias de citoaderência estão envolvidas na estabilização da 

porção apical do bleb (PROFT et al., 1996). 

 

2.4.2 Invasão nas células hospedeiras  

 

Apesar dos micoplasmas serem cultivados em meios artificiais, preferem 

e sobrevivem na superfície das células epiteliais, sendo algumas espécies 

capazes de invadir células não fagocíticas. Esta intracelularidade protege os 

micoplasmas da resposta do sistema imune, da ação dos antibióticos e 

contribui no estabelecimento de infecções latentes e crônicas (BASEMAN et 

al., 1996; RAZIN et al., 1998 ; ROTTEM, 2003 ).  

O M. penetrans, isolado no trato urogenital de pacientes aidéticos (LO, 

1991; 1993b), invade e sobrevive no interior das células hospedeiras, 

localizando - se nas regiões citoplasmáticas e perinucleares (ANDREEVE et 

al., 1995; BOROVSKY et al., 1998; GIRÓN et al., 1996). Estudos ultra-

estruturais utilizando células HEp-2 (carcinoma de células humanas de laringe) 

infectadas com M. penetrans demonstraram que estes microrganismos formam 

uma invaginação da membrana celular ou são internalizadas no citoplasma das 

células hospedeiras em até duas horas após a infecção (GIRÓN et al., 1996). 

Outros micoplasmas também demonstraram potencial invasivo em 

condições experimentais, como o M. fermentans em células epiteliais do trato 

respiratório de ratos LEW (STADTLANDER et al., 1993) e células de 

adenocarcinoma de cérvix (HeLa) (TAYLOR-ROBINSON et al., 1991). M. 

pneumoniae foi encontrado no espaço intracitoplasmático e região perinuclear 



 

28 

 

de células de pulmão humanos - WI-38 ((BALISH e KRAUSE, 2002; BASEMAN 

et al., 1995) e células de carcinoma de pulmão - A549 (YAVLOVICH et al., 

2004a). M. genitalium foi visualizado dentro de vacúolos próximos ao núcleo e 

no interior do citoplasma de células de fígado de macaco - VERO (JENSEN et 

al., 1994). M galissepticum foi visualizado no interior de fibroblastos de embrião 

de galinha (CEF) e células HeLa, cinco minutos pós-infecção, parasitando todo 

o espaço citoplasmático e região perinuclear da célula hospedeira. Estes 

micoplasmas persistiram no interior da célula por até 24 horas (WINNER et al., 

2000). 

Muitos estudos estão sendo realizados para identificar se estes 

micoplasmas estão aderidos à membrana celular ou se estão localizados 

intracelularmente. Modernas e sofisticadas técnicas estão sendo utilizadas, 

como a combinação de imunohistoquímica e microscopia eletrônica, que 

permitem a visualização de micoplasmas extra e intracelulares (TAYLOR-

ROBINSON et al., 1991) e o ensaio de resistência a gentamicina, que é o mais 

comum, pois não atinge as bactérias intracelulares que podem, assim, serem 

detectadas (ELSINGHORST, 1994; SHAW e FALKOW, 1988). A técnica de 

imunofluorescência combinada com a microscopia confocal também permite 

diferenciar a localização dos micoplasmas em células infectadas (BASEMAN e 

TULLY, 1997; BOROVSKY et al., 1998). 

 

2.4.3 Importância do estudo da invasão  

 

A invasão e difícil detecção do micoplasma no interior da célula 

(citoplasma e/ou núcleo) podem interferir nas pesquisas biomédicas quando 

são infectados animais de laboratório ou cultura de células (BASEMAN e 

TULLY, 1997; NICOLSON et al., 2003). Estas bactérias utilizam os nutrientes 

necessários para as células e interferem na reposta das células desafiadas em 

experimentos (COPPERMAN e MORTON, 1966; MIYAZAKI et al., 1990), 

reduzindo o crescimento, causando alterações na morfologia, na composição 

da membrana e no metabolismo de aminoácidos, resultando em aberrações 

cromossomais e indução ou supressão da expressão da citocinas (McGARRIT 

et al., 1992). Tsai et al. (1995) demonstraram que as infecções prolongadas por 
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micoplasma em culturas podem induzir transformações malignas nas células. 

As nucleases produzidas pelos micoplasmas nas culturas celulares 

acidentalmente contaminadas causaram alterações no metabolismo dos ácidos 

nuclêicos de células eucariontes (McGARRITY et al., 1984; PATON et al., 

1965). Verificou-se também que as proteínas dos micoplasmas podem induzir 

apoptose nas células hospedeiras (HALL et al., 2000; RAWADI et al., 1996) e 

que a degradação internucleossomal do DNA das culturas celulares 

contaminadas ocorre devido a atividade da endonuclease dos micoplasmas 

(PADDENBERG et al., 1998). Em experimentos de cultura de órgão de 

hamsters foi demonstrado que o M. pneumoniae causou diminuição de 

aminoácidos, galactose, proteínas e síntese de ácido ribonuclêico (RNA) nas 

células hospedeiras (HU et al., 1975).  

Estudos demonstraram que aproximadamente 30% das culturas 

celulares apresentam-se contaminadas por micoplasma (SMITH e MOWLES, 

1996), sendo que M. fermentans, M. hyorhinis, M. orale, M. arginini e M. 

salivarium são responsáveis por 95% das contaminações (McGARRITY et al., 

1992). Em um estudo realizado na cidade de São Paulo, Brasil, foram 

coletadas 301 amostras de culturas celulares originadas de 15 laboratórios; 

destas, 12 foram positivas para a presença de micoplasma. (TIMENETSKY et 

al., 2006). Diesbach et al. (2003) testaram as culturas de células presentes em 

seu laboratório e interessantemente, encontraram contaminações por 

micoplasmas somente nos lotes de células - HepG2, sendo que estas foram 

obtidas de diferentes fontes de origem. Neste experimento todas as culturas de 

células foram incubadas e testadas sob as mesmas condições.  

As contaminações das culturas celulares pelos micoplasmas podem ser 

identificadas por meio de diversas técnicas, como: pela microbiologia 

convencional, hibridização de RNA, PCR e ELISA; porém nenhuma destas é 

ideal pelo custo elevado, demora dos resultados, falta de confiabilidade, 

especificidade e sensibilidade (GARNER et al., 2000; UPHOFF e DREXLER, 

2002; UPHOFF et al., 1992). Além disso, muitas culturas celulares 

contaminadas são tratadas com antibióticos, mascarando a presença do 

agente por vários anos e consequëntemente contribuindo para sua persistência 

(COBO et al., 2005; SHAMES et al., 1970; SMITH e MOWLES, 1996).  
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2.5 Molicutes em humanos 

 

Em 1937, foi isolado das glândulas de Bartolin, a primeira espécie 

humana de micoplasma, o M. hominis (BOVE, 1999; DIENES e EDSALL, 

1937). Nos anos 40, Eaton et a., identificaram o agente da pneumonia atípica 

primária, que foi primeiramente classificado como vírus até 1961 (MARMION E 

GOODBURN, 1961), sendo em 1964 denominado de M. pneumoniae 

(CHANOCK et al., 1963). Em 1952, M. fermentans foi isolado do trato 

urogenital humano, sendo posteriormente isolado de lesões de sarcoma de 

Kaposi em paciente HIV - positivo (RUITER e WENTHOLF, 1952; LO et al., 

1991). Em 1981, M. genitalium foi isolado da uretra de homens com sintomas 

clínicos de uretrite não gonocócica (UNG) (TULLY et al., 1981), e na década de 

90, M. penetrans foi isolado de amostras de urina de pacientes aidéticos (LO et 

al., 1991).  

Recentemente, foi indentificada a espécie M. amphoriforme, que tem 

sido encontrada em secreções do trato respiratório inferior de muitos indivíduos 

imunocompetentes e está associada a bronquite crônica. Muitas pesquisas têm 

sido realizadas para determinar se esta espécie é patogênica para os humanos 

(WAITES e TALKINGTON, 2005b). 

As descobertas de molicutes na microbiota normal humana têm sido 

progressivas, porém lentas. Apesar de estas bactérias serem fastidiosas para o 

isolamento em amostras clínicas, os métodos moleculares de detecção, como 

a PCR, contribuem para o seu diagnóstico (RAZIN, 1994)  

Cerca de 20 espécies de molicutes têm sido descritas em humanos (a 

Tabela 1 representa 16 destas 20 espécies). Estas colonizam principalmente a 

superfície das mucosas do trato respiratório e urogenital. Muitas residem 

extracelularmente, mas algumas como o M. pneumoniae, M. genitalium e M. 

penetrans podem colonizar e sobreviver intracelularmente em células de 

laringe humana (HEp-2) (DALLO e BASEMAN, 2000).  

M. fermentans e M penetrans, por terem sido isolados de pacientes 

aidéticos, são considerados, entre outros micoplasmas de origem humana, 

como potenciais agentes moduladores da resposta imune e indutores da 

replicação da AIDS (CHOWDHURY et al., 1990), portanto, possíveis cofatores 
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no desenvolvimento da AIDS (MONTAGNIER e BLANCHARD, 1993; GRAU et 

al., 1998). 

Alguns molicutes pertencem a microbiota da orofaringe, como M. 

salivarium e M. orale, as espécies mais comumente encontradas. M. 

pneumoniae é a micoplasmose de maior importância médica, colonizando o 

trato respiratório inferior e causando doenças respiratórias e pneumonia 

(RAZIN e HERRMANN, 2002). 

M. hominis e U. urealitycum são freqüentemente isolados do trato 

urogenital inferior de homens e mulheres saudáveis, causando doenças nesta 

região. A colonização destas espécies varia com a idade, raça, status hormonal 

e número de parceiros sexuais. U. urealitycum está relacionado com a 

infertilidade em mulheres, diminuição da motilidade e alteração morfológica dos 

espermatozóides (TAYLOR – ROBINSON et al., 1999). Ambas as espécies 

podem invadir o líquido cérebro - espinhal de neonatos causando meningo-

encefalite, danos neurológicos ou morte. (ALONSO-VEGA et al.,1997; WAITES 

et al., 1988). 

M. orale e M. fermentans estão entre as espécies mais freqüentemente 

detectadas como contaminantes de culturas celulares (DREXLER e UPHOFF, 

2000).  
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Tabela 2 - Micoplasmas isolados de humanos  
 

Espécie 

Sítio primário de 
colonização 

Tipo de metabolismo 

Patogênico
a
 

Trato 
respiratório 

Trato 
urinário 

Glucose Arginina 

M. pneumoniae  + - + - + 
M. salivarium + - - + - 
M. orale + - - + - 
M. buccale + - - + - 
M. faucium + - - + - 
M. lipophilum + - - + - 
M. hominis - + - + + 
M. genitalium - + + - + 
M. fermentans + + + + ?+ 
M. penetrans - + + + ? 
M. primatum - + - + - 
M. spermatophilum - + - + - 
M. pirum ? ? + + - 
Ureaplasma spp 

c
 - + - - ? 

A.laidlawii + - + - - 
A.oculi ? ? + - - 

 

FONTE: Adaptada de Blanchard e Bébear (2002) 
  

a 
Em paciente imunocompetentes 

 c
 Metabolizam uréia 

+, papel comprovado;  ?+, alguma evidência a favor;  ?, questionável;  -, não patogênico 

 

 

2.6 M. genitalium 

 

M. genitalium foi inicialmente isolado da uretra de dois homens 

apresentando UNG (TULLY et al., 1981). A uretrite está associada à irritação 

na região do pênis, elevado número de leucócitos polimorfonucleares e 

presença de exsudato.  

Atualmente, a UNG está entre as doenças infecciosas mais comumente 

encontradas em homens atendidos nas clínicas de doenças sexualmente 

transmissíveis. Estima-se a ocorrência de cerca de 2 milhões de casos ao ano 

nos Estados Unidos (ARAL e HOLMES, 1999). Infelizmente, no Brasil, estes 

dados são praticamente desconhecidos para a grande maioria dos clínicos, 

pois o diagnóstico deste agente é realizado por meio de técnicas moleculares, 

que não estão implantadas na rotina da grande maioria dos laboratórios 

brasileiros (BRASIL, 2003). 
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Além da uretrite no homem, existe ainda a possibilidade de M. genitalium 

causar salpingite, sendo detectado por PCR no trato genital de 7% a 20% das 

mulheres atendidas em clínicas de doenças sexualmente transmissíveis no 

Reino Unido (TAYLOR-ROBINSON et al., 1993). Seu envolvimento no trato 

urogenital das mulheres foi sugerido, pois este micoplasma foi capaz de aderir 

às células epiteliais das trompas de Falópio, observando-se um aumento de 

quatro vezes ou mais no título de anticorpos anti-M. genitalium em um terço de 

mulheres com doença pélvica inflamatória (MOLLER et al., 1984). Estes dados 

sugerem que, para ser estabelecida tais associações, são necessários estudos 

mais amplos. Além disso, o simples fato da existência deste tipo de infecção 

pode ser fator predisponente para a infecção pelo HIV (PEREZ et al., 1998). 

 

2.6.1 Características gerais 

 

As culturas de M. genitalium apresentam-se em forma de pequenos 

cocos, quando visualizados através da microscopia de campo escuro, não 

sendo observados detalhes de sua estrutura. Porém, em microscopia eletrônica 

podem ser visualizadas, em ambas as terminações, pequenas estruturas 

especializadas (KIRCHOFF et al., 1984). Estas estruturas permitem a 

motilidade do M. genitalium em círculos ou em direção horária. A média de sua 

velocidade é de aproximadamente 0,1 µm/s (TAYLOR-ROBINSON e BREDT, 

1983). 

M. genitalium possui forma de pêra. A sua porção terminal está 

envolvida na adesão (TULLY et al., 1981, 1983) às superfícies de vidro e 

plástico (TULLY et al., 1981) e às células epiteliais em seu ambiente natural 

e/ou nos hospedeiros humanos (MENAUGH et al., 1993 e BASEMAN et al., 

1995). Este agente possui todas as proteínas de aderência e acessórias 

semelhantes ao M. pneumoniae (HERRMAN e REINER, 1998). 

Este microrganismo metaboliza glucose, mas não arginina ou uréia 

(TAYLOR-ROBINSON et al., 1981; TULLY et al., 1981, 1983), o que causa a 

acidificação do meio e redução do pH, cresce em temperatura ótima de 37ºC, e 

as colônias se desenvolvem melhor em atmosfera de 5% de CO2 (TAYLOR-

ROBINSON et al., 1981; TULLY et al., 1981, 1983). 
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2.6.2 Características genômicas 

 

O genoma do M. genitalium é circular e é considerado o menor genoma 

entre os organismos de vida livre. Estudos sugerem que esta redução é 

originária de um ancestral comum das bactérias Gram-positivas (ROGERS et 

al., 1985; WEINSBURG et al., 1989).  

Assim como ocorreu com o Haemophilus influenzae, que foi o primeiro 

genoma seqüenciado, o reduzido tamanho do DNA do M genitalium também 

motivou o seu posterior seqüenciamento (WIKIPEDIA, 2004).   

O genoma do M. genitalium é constituído por aproximadamente 580 

pares de bases (Figura 1), sendo dividido em 74 fragmentos pela enzima 

EcoRI. O estudo inicial do seu  genoma com seqüências randômicas foi obtido 

por Peterson et al. (1993), sendo novamente seqüenciado por Fraser et al. 

(1996) que encontraram somente 470 regiões previamente codificadas e 

identificadas como genes requeridos para replicação do DNA, transcriptase e 

translação, reparo do DNA, transporte celular, e metabolismo energético. 

 

 
       

       Figura 1: Genoma do M. genitalium 

 
                                                   FONTE: WIKIPEDIA, 2007 
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2.6.3 Mecanismos de patogenicidade 

 

Os exatos mecanismos utilizados pelo M. genitalium para causar 

inflamação e alterações patológicas associadas à uretrite ou infecções 

extragenitais ainda são desconhecidos. No entanto, tem sido realizados 

estudos sobre os fatores envolvidos na colonização e resistência contra as 

defesas naturais dos hospedeiros e do sistema imune (TAYLOR-ROBINSON, 

2001; BACZYNSKA et al., 2007). 

As infecções são iniciadas com a colonização da superfície mucosa 

seguidas pela penetração no hospedeiro humano (Figuras 2 e 3). O 

mecanismo de colonização do M. genitalium é caracterizado pela citoaderência 

mediada pela sua porção apical (REDDY et al., 1996). A adesina dominante, 

MG191, facilita a fixação na célula hospedeira e está localizada dentro da 

porção C-terminal. Estudos sugerem que anticorpos contra a porção C-terminal 

bloqueia a aderência nas células epiteliais (SVENSTRUP et al., 2002). Esta 

porção terminal compartilha limitada identidade com a região correspondente 

da adesina homóloga do M. pneumoniae, o que pode justificar e contribuir para 

o seu tropismo celular. A natureza dos receptores celulares reconhecidos pelo 

MG191 é desconhecida, porém estudos com M. pneumoniae sugerem seu 

envolvimento nos resíduos de ácido silíaco (CHANDLER et al., 1982; 

BASEMAN et al., 1982). Portanto, é possível que os carboidratos celulares 

funcionem como receptores para M. genitalium. A proteína MG192 também 

possui papel na citoaderência, pois o anticorpo específico para esta porção 

exposta da superfície da proteína bloqueia parcialmente a citoaderência do M. 

pneumoniae (SVENSTRUP et al., 2002). É possível que as respostas imunes 

diretas contra estes epítopos possam bloquear a citoaderência do M. 

genitalium e permitir a eliminação deste patógeno. Recentemente, M. 

genitalium foi visualizado fixando-se à mucina da vagina/cérvix de mulheres 

infectadas, sendo que a interação com a superfície uroepitelial apresentou 

papel importante na colonização dos hospedeiros (ALVAREZ et al., 2003). As 

três proteínas implicadas na ligação da mucina são todas componentes da 

cadeia glicolítica. Estas proteínas foram identificadas como alfa e beta piruvato 

dehidrogenase e gliceraldeído 3-fosfato dehidrogenase (GAPDH). A 

contribuição da GAPDH para fixação na mucina revela que a subfração (10%) 
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do total da proteína celular GAPDH é superfície dependente, e anticorpos anti-

GAPDH bloqueiam aproximadamente 70% da fixação do M. genitalium à 

mucina da vagina/cérvix (ALVAREZ et al., 2003). Estes dados sugerem que M. 

genitalium compensa seu pequeno tamanho expandindo as funções de alguns 

de seus genes na melhora da colonização.  

 

 

 

 
 

Figura 2 - Micrografia eletrônica de amostra clínica de derivado de célula vaginal 
marcado e embebida em resina LR branca de epoxy. B) Painel 
mostrando o M. genitalim na região intracelular o qual foi marcado com 
anticorpo anti-M. genitalium; B`) Painel B ampliado mostrando o 
micoplasma intacto na membrana antes de invadir a célula. 

 
FONTE: Adaptado de Blaylock et al., J Clin Microbiol, 2004. 
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A presença da proteína metionina sulfóxido redutase A (MsrA) no M. 

genitalium é um fator de proteção contra os agentes oxidantes associados com 

a imunidade inata do hospedeiro (DHANDAYUTHAPANI et al., 2001). M. 

genitalium pode induzir mudanças citopatológicas em culturas celulares 

(BASEMAN et al., 1995 e 1996). Estes danos celulares podem ser causados 

pela substância peróxido hidrogenase gerada pelos micoplamas, que contribuí 

com sua atividade hemolítica (KANNAN e BASEMAN, 2000). Outros fatores 

que contribuem para as infecções são as respostas ao estresse térmico que 

estão envolvidas na adaptação das mudanças ao meio ambiente encontrada 

nos hospedeiros e têm sido estudadas no M. pneumoniae (WEINER et al., 

2003). Estes elementos regulatórios também foram encontrados no M. 

genitalium (HIMMELREICH et al., 1997). 

  

 

 
 

Figura 3 - Visualização seqüencial de uma amostra clínica de célula vaginal infectada 
por M. genitalium através de imunoanálise confocal. Os núcleos das células 
foram corados com Propídio de iodo e o M. genitalium foi marcado com 
isotiocianato. As secções ópticas seriadas em Z de 1µm de diâmetro (A a F) 
permitem a visualização do M. genitalium, representados por pontos 
fluorescentes, na superfície e no interior da célula.  

 
FONTE: Adaptado de Blaylock et al., J Clin Microbiol, 2004. 
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A habilidade do M. genitalium em penetrar nas células hospedeiras, persistir 

em indivíduos infectados e possibilitar a recorrência após o tratamento 

antibiótico sugere que este micoplasma pode evadir do sistema imune. Muitos 

estudos têm demonstrado que este microrganismo pode penetrar e persistir no 

interior das células epiteliais (BASEMAN et al., 1995; JENSEN et al., 1994). 

 

2.6.4 Importância do estudo de invasão para o M. genitalium 

 

Ambas as análises transcripcionais das frações do núcleo e imagens de 

células vivas infectadas contribuem aos futuros estudos sobre a viabilidade e 

possível replicação associada ao parasitismo do M. genitalium. Estes estudos 

poderão servir de ferramentas para estabelecer o melhor tratamento para as 

doenças causadas por este micoplasma, pois não há protocolos adequados de 

tratamento (TOSH et al., 2007). Além disso, a coexistência de diferentes 

doenças sexualmente transmissíveis comumente encontradas em um mesmo 

indivíduo (FORTERBERRY et al., 1999), são atribuídas a vários fatores; 

incluindo a rota comum de transmissão, comportamento sexual e composição 

da flora residente (MARTIN et al., 1999).  

A associação das doenças sexualmente transmissíveis é importante na 

escolha do tratamento antibiótico adequado, pois as uretrites são muitas vezes 

tratadas para clamídias, mas podem estar associadas ao M. genitalium. 

(McORIST, 2000). Embora, o antibiótico tetraciclina seja a droga de eleição no 

tratamento das UNG, devido ao seu baixo custo e boa eficácia clínica no 

tratamento das infecções por clamídias, vários estudos indicam que o 

tratamento de uretrite causada pela C. Trachomatis não é eficiente para 

erradicar o M. genitalium (JENSEN, 2004b). Taylor-Robinson e Horner (2001) 

observaram que nos últimos 20 anos, somente no Hospital St. Mary’s em 

Londres foram realizados 19 estudos com homens apresentando doenças 

genitourinárias, nos quais 17 destes estavam relacionados à UNG aguda 

causada por micoplasmas. Em 10 destes estudos, o micoplasma foi encontrado 

com maior frequência na uretra de homens apresentando doenças clamidiais 

negativas, concluindo-se que o M. genitalium está associado à UNG aguda 
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independente da presença da C. Trachomatis, havendo evidências de que o M. 

genitalium é o agente causador da doença. 

O uso de antibióticos suprime o crescimento e diminuí o número de 

micoplasmas detectáveis, porém não elimina a doença (TAYLOR-ROBINSON 

e FURR, 2000). Horner et al. (1993, 2001) observaram que todos os homens 

tratados com antibiótico doxicilina apresentaram uretrite por M. genitalium após 

terapia. Johannisson et al. (2000) encontraram resultados semelhantes ao 

detectarem que 62% dos homens apresentavam M. genitalium após 10 dias de 

tratamento com antibiótico tetraciclina.  

Em outro trabalho, os homens que apresentavam uretrite causada por 

M. genitalium foram divididos em dois grupos de tratamento: um grupo 

composto de 16 homens recebeu tetraciclina e outro formado por seis homens 

recebeu azitromicina. Após o tratamento, todos os pacientes que receberam 

azitromicina apresentaram PCR negativo para o M. genitalium, no entanto, 10 

(63%) dos que receberam tetraciclina apresentaram PCR positivo para M. 

genitalium (FALK et al., 2001, 2003). Degushi et al. (2002) observaram que os 

pacientes apresentando UNG positivo para M. genitalium e que foram tratados 

com antibiótico levofloxacina, na dose de 100mg, três vezes ao dia durante 14 

dias apresentaram níveis abaixo de 50 cópias/ ml do M. genitalium após 

terapia. Embora os resultados da PCR e dos ensaios baseados na filogenia 

tenham sido positivos para o micoplasma, houve melhora dos sintomas clínicos 

da doença. Os autores concluíram que este protocolo de tratamento foi 

insuficiente para erradicar o micoplasma dos pacientes, tornando a infecção 

persistente e recorrente. Renaudin et al. (1992) e Bébéar et al. (2000) 

obtiveram resultados semelhantes ao tratarem pacientes utilizando este mesmo 

protocolo de tratamento. 

Hooton et al. (1988) detectaram na uretra, através de provas de DNA, a 

presença de M. genitalium em sete (22%) dos 32 pacientes, sendo a maior 

frequência observada em pacientes heterosexuais com UNG persistente em 

relação àqueles com UNG aguda ou sem uretrite. Estes resultados são 

semelhantes aos obtidos por Taylor-Robinson et al. (1993). Maeda et al. (2001) 

detectaram que cinco entre seis homens foram positivos para M. genitalium 

antes da antibioticoterapia e continuaram positivos ao final dos 14 dias de 
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tratamento com levofloxacina, sendo que um paciente apresentou recorrência 

da doença após o segundo tratamento. 

Recentes estudos realizados na Escandinávia demonstraram que houve 

falha no tratamento com antibiótico doxicilina em mais de 50% dos pacientes 

apresentando UNG por M. genitalium, sendo que esta é a droga de eleição no 

tratamento das UNG (BJÖRNELIUS et al., 2007). Além disso, tem-se 

demonstrado que a prevalência das doenças sexualmente transmissíveis 

causadas pelo M. genitalium tem aumentado entre mulheres adolescentes das 

regiões urbanas, chegando a 13,6% (52/383) no estado de Indiana nos 

Estados Unidos (TOSH et al., 2007). Outros trabalhos realizados nos Estados 

Unidos e na China demonstraram que o uso de preservativos não protege de 

forma significativa contra as infecções causadas pelo M. genitalium (MANHART 

et al., 2003; PINGMIN et al., 2005). Como consequência, alguns autores 

relatam a possibilidade do M. genitalium, quando aderido ao espermatozóide 

dos homens infectados, ser transportado ao útero e trompa de falópio. Neste 

local, o M. genitalium poderia colonizar e destruir o epitélio ciliar, causando 

infertilidade nestas mulheres (SVENSTRUP et al., 2003). 

 

2.7 PCR em tempo real 

 

O PCR em tempo real surgiu como uma ferramenta que proporciona a 

análise quantitativa dos ácidos nucléicos (BUSTIN, 2000, 2002) e é uma 

técnica refinada do original PCR que foi desenvolvido nos anos 80 (SAIKI et al., 

1985). Assim como a PCR, esta técnica necessita da presença de dois primers 

oligonucleotídeos, dNTPs, de uma polimerase e dos íons magnésio. A reação é 

realizada em ciclos com diferentes temperaturas que promovem a separação, o 

anelamento e a extensão da fita formada (KUBISTA et al., 2006). 

O PCR em tempo-real necessita de um componente fluorescente 

(denominado de reporter) que se liga ao produto formado a partir da 

amplificação da seqüência do DNA desejado resultando em fluorescência. Este 

reporter gera um sinal fluorescente que reflete a quantidade de produtos 

formados. Durante os ciclos iniciais, este sinal é fraco, mas conforme os 

produtos são formados o sinal aumenta exponencialmente até chegar a um 
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ponto de saturação, que pode ser devido aos primers, ao reporter, aos dNTPs 

(KUBISTA et al., 2001), ou ainda, ao limitado número de moléculas de 

polimerase (KUBISTA et al., 2006). O número de ciclos necessários para iniciar 

a reação se chama valor Ct, que está demonstrado na Figura 4. 

 

 

 

 

 

  
 

Figura 4 - Curva de amplificação do PCR em tempo real. O acúmulo dos produtos de 
PCR é detectado diretamente pela monitoração do aumento da 
fluorescência do marcador reporter. Esta figura caracteriza as curvas de 
amplificação: sinais em pontos fluorescentes X número de ciclos. Neste 
exemplo a curva está representada por três amostras, cada uma em 
duplicata. Os valores do coeficiente limite (Ct) estão indicados pelas flechas 
e representam a fração de ciclos aonde o instrumento de PCR em tempo 
real detecta a fluorescência ocorrida quando há a reação de amplificação. 
Os sinais fluorescentes, que são os pontos coloridos, durante o ciclo inicial 
da PCR estão abaixo da linha limite (representado na figura como linha 
threshold) e define a curva básica (representada na figura como baseline) 
para os pontos de amplificação. O aumento da fluorescência acima da linha 
limite indica a quantidade de produto de amplificação que estão sendo 
gerados. O parâmetro Ct é definido como o número fracional de ciclos da 
amostra clínica os quais partem de uma curva fixa da amostra, que é a 
curva limite (ou threshold) O ponto de log inicial do número de cópias da 
amostra do produto amplificado é uma curva reta, chamada de curva 
padrão, que está representada na Figura 5. A quantidade das amostras 
desconhecidas são amplificadas e quantificadas através do ponto Ct, que 
utiliza a curva padrão para determinar aonde se inicia o número de cópias.  

 FONTE: Adaptado de Bustin et al; Clinical Science, 2005 
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Figura 5 - Curva padrão do PCR em tempo real. Esta curva exemplifica a escala 
logarítmica para cinco amostras padrões. O ponto de cruzamento entre 
a linha limite (representado na figura como threshold line) e a curva do 
aumento de ciclos é o ponto Ct. A curva padrão é representada pelos 
valores Ct X o número logaritmo inicial de cópias da amostra padrão.  

FONTE: Adaptado de Kubista el al., Molecular Aspects of Medicine, 2006. 

 

 

 

A eficiência da técnica de PCR em tempo real pode ser estimada a partir 

da curva padrão. Após a corrida da PCR em tempo real as amostras lidas 

serão comparadas a curva padrão. Quanto mais próximas da curva padrão, 

melhor será a eficiência da técnica (RUTLEDGE e COTE, 2003).  

Amostras biológicas podem conter substâncias inibitórias que podem 

diminuir a eficiência da técnica de PCR (AKANE et al., 1994; AL-SOUD et al., 

2000; IZRAELI et al., 1991). Se há amostra suficiente, esta pode ser purificada 

ou diluída para diminuir os fatores de inibição da amostra (STAHLBERG et al., 

2003). 
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Figura 6 - Reação de PCR em tempo real. Neste exemplo está sendo 
demonstrado o princípio da técnica 5’ nuclease (TaqMan). Na fase da 
transcriptase reversa a cópia de cDNA é formada a partir do RNA 
molde. Após a etapa de denaturação, os primers e probes se anelam 
aos seus alvos. O probe contém o reporter na terminação 5’ e o 
quencher na terminação 3’. Durante a etapa de polimerização a 
enzima 5`nuclease Taq polimerase separa os probes. Esta separação 
física do reporter e do quencher resulta na fluorescência do reporter, 
portanto, se não houver esta separação não há fluorescência. O 
aumento deste sinal é diretamente proporcional ao número de 
moléculas liberadas durante cada ciclo. O acúmulo de produtos de 
PCR é detectado diretamente monitorando o aumento da 
fluorescência do reporter que é lido pela máquina de PCR em tempo 

real.  

FONTE: Adaptado de Bustin et al.; Clinical Science, 2005 
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2.7.1 Uso do PCR em tempo real na identifiicação do M. genitalium 

 

 

Vários estudos têm sido realizados como auxílio no diagnóstico de M. 

genitalium, uma vez que esta bactéria é de difícil cultivo e isolamento. Yoshida 

et al. (2002) utilizaram PCR em tempo real baseado na técnica do Taq-Man 

para quantificar o número de M. genitalium do primeiro jato de urina de homens 

com uretrite e assintomáticos. Os autores quantificaram as concentrações 

específicas do gene rRNA 16S deste agente em uma faixa de 107-10 

cópias/reação em ambos os pacientes. As vantagens desta técnica são: 

permitir a amplificação e quantificação do DNA eliminando a necessidade de 

manipulações adicionais dos produtos de PCR, o que reduz os riscos de 

contaminação e permite processar rapidamente um grande número de 

amostras. Além disso, esta técnica monitora a quantidade de micoplasmas 

presentes na uretra após a erradicação da Neisseria gonorrhoeae, pois o M. 

genitalium pode ser um dos causadores da uretrite gonocócica pós-tratamento 

(UNO et al., 1996). 

Em outro estudo, a técnica quantitativa 5’ nuclease (Taq-Man PCR) foi 

desenvolvida, mostrando-se sensível e específica. Foram analisados swabes 

de uretra e urina de pacientes sintomáticos e assintomáticos. Esta técnica 

detectou menos de cinco genomas de bactérias por reação sem reação 

cruzada com outros micoplasmas (DEGUSHI et al., 2002). 

Justrand et al. (2005) compararam o uso de duas técnicas moleculares 

para detectar a presença de M. genitalium na região endocervical de mulheres 

e na urina de homens. Os autores compararam as técnicas de LightCyclerPCR 

(LC-PCR) e PCR convencional. Os primers utilizados nestas duas técnicas 

foram idênticos sendo utilizado o fragmento 427bp do gene rRNA 16S de M. 

genitalium. Utilizando o PCR convencional como referência, o LC-PCR mostrou 

99,7% de especificidade e 72,2% de sensibilidade para detecção de M. 

genitalium a partir de amostras de urina de homens, mas não houve diferença 

significativa entre LC-PCR e PCR convencional quando foram analisados os 

swabes da região endocervical das mulheres (58 e 65%, respectivamente). 

Porém, quando analisadas somente as urinas de pacientes mulheres, houve 

diferença entre as duas técnicas (38 e 73%, para PCR convencional e LC-PCR, 

respectivamente). Os autores justificam esta baixa sensibilidade da técnica de 
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LC-PCR provavelmente devido a fatores inibitórios e as limitações na 

quantidade de moldes de DNA. A técnica de LC-PCR foi considerada de fácil 

realização, além de proporcionar a detecção e quantificação do DNA, 

eliminando manipulações adicionais dos produtos de PCR, além disso, a 

técnica de LC-PCR foi capaz de detectar até um genoma bacteriano por 

reação. 

O uso da técnica de PCR em tempo real contribuiu nos testes de 

susceptibilidade de M. genitalium aos antibióticos, pois quantifica o número de 

M. genitalium susceptíveis aos antibióticos em diversas diluições e em curto 

período de tempo. Este método tem ainda como benefício a validação da 

concentração inibitória mínima, denominado de MIC (em inglês: Minimum 

Inhibitory Concentration) em valores numéricos ao invés da visualização da 

mudança de cor do meio ou formação de colônias após certo período de tempo 

(HAMASUNA et al., 2005). O método de susceptibilidade aos antibióticos 

através do uso de PCR em tempo real vem sendo descrito principalmente para 

bactérias intracelulares, como é os caso das Rickettsia (ROLAIN et al., 2002), 

Coxiella burnetti (BRENNAN e SAMUEL, 2003) e Trepheryma whipplei 

(BOULOS et al., 2004). 

 

 

2.8 Microscópio confocal 

 

2.8.1 Histórico 

 
O pioneiro na descoberta do microcópio confocal foi Marvin Minsky em 

1955 (MINSKY, 1988). Os microscópios confocais modernos são baseados nos 

princípios descobertos por Minsky, porém os avanços na óptica e eletrônica 

têm melhorado a qualidade, velocidade e armazenamento das imagens 

geradas. Embora haja variedade de modelos de microscópios confocais, não 

há grandes diferenças entre estes (WILSON e CARLI, 1988), sendo que a 

maioria dos microscópios confocais ou refletem a luz a partir da amostra ou 

estimulam a fluorescência a partir do corante fluorescente (fluorocromos) 

aplicado na amostra. A diferença entre estas duas técnicas é miníma.  
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Existem métodos que envolvem a transmissão de luz através da 

amostra, mas esta técnica não é comum (SHEPPARD e SHOTTON, 1997a). 

 

2.8.2 Microscopia confocal 

 

A microscopia confocal pode melhorar as imagens convencionais de 

fluorescência através do registro da fluorescência gerada a partir do plano focal 

na amostra, rejeitando toda luz acima ou abaixo do plano focal (OLYMPUS, 

2007). 

Na Figura 5, o laser fornece a excitação da luz azul. A luz é refletida ao 

espelho que a direciona em várias posições, tanto verticalmente quanto 

horizontalmente. Este mecanismo dos espelhos possibilita a passagem do 

laser através da amostra, resultando em uma série de vantagens entre estes 

(SHEPPARD e SHOTTON, 1997b): 

- a amostra é iluminada em todos os locais e uniformemente;  

- o campo de visão pode ser ampliado controlando-se a amplitude dos 

estágios de movimento. 

 

 

 
 

Figura 7 - Desenho esquemático da direção da luz do laser do microscópio confocal. A 
luz do laser atravessa a atinge a amostra sendo refletida pelos espelhos 
rotacionais. O seccionamento óptico ocorre assim que a luz passa pelo furo 
circular (pinhole) indo em direção ao detector PMT.  

FONTE: Adaptado de Semwogerere, Encyclopedia of Biomaterials and 
Biomedical Engineering, 2005. 
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Na Figura 7, a amostra contendo o corante é excitada pela luz emitida 

pelo laser sendo então fluorescida. A luz fluorescente (verde) é refletida no 

sentido oposto ao laser (em azul) pelo mesmo sistema de espelhos, sendo 

então transmitida pelo orifício circular (pinhole) e posteriormente medido pelos 

tubos fotomultiplicadores (PMT) (SEMWOGERERE, 2005) 

No microscópio confocal não há completa visão da amostra, pois a cada 

instante somente um ponto é observado. Porém, para a visualização total da 

imagem o detector PMT é acoplado a um computador, o qual une as imagens 

(SEMWOGERERE, 2005). 

A imagem criada pelo microscópio confocal é um apenas uma pequena 

região da amostra, que é denominado de secção óptica. As áreas fora da luz 

focada são rejeitadas, resultado da visualização de um ponto específico aonde 

a imagem apresenta uma melhor resolução (SEMWOGERERE, 2005).  

 

2.8.3 Visualização em três dimensões (3D) 

 

A habilidade do microscópio confocal em criar uma área específica, 

denominada de secção óptica, torna possível a visualização em três dimensões 

(3D) da amostra. Os dados resultam na coleção de uma série de secções 

ópticas geradas em curtos e regulares intervalos de tempo através de linhas 

ópticas verticais e horizontais nos eixos X, Y e Z, possibilitando a visualização 

da imagem em 3D. Um software pode combinar imagens em duas dimensões 

(2D) para criar a imagem 3D (SEMWOGERERE, 2005). 

 

2.8.4 Opções de laser 

 

Uma ampla faixa de lasers visíveis, incluindo Argônio (458nm, 488nm, 

515nm), Hélio-Neônio Verde (543nm), Criptônio Amarelo (568nm) e Hélio-

Neônio Vermelho (633nm) devem estar disponíveis para atender à maioria das 

aplicações padrão de fluorescência (OLYMPUS, 2007). Isto é, para distinguir 

determinadas estruturas, como as proteínas dentro da célula, é importante 

marcá-las com diferentes fluorocromos para que a imagem final possa ser 

visualizada individualmente. Pode-se obter este resultado através de dois 
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métodos: um é a escolha de um laser que possua ondas com linhas múltiplas 

de lasers, e outro é a escolha de um mesmo laser com capacidade de emitir luz 

em comprimento de onda diferente do qual foi excitado. (STELZER, 1995). Em 

ambos os casos, a emissão resultante é separada por filtros apropriados, 

sendo direcionados a diferentes detectores. (SHEPPARD et al., 1997c).  

Existe uma série de lasers disponíveis, como: 

Laser de Argônio Azul (488nm)  

Laser de Argônio (457nm, 488nm, 514nm) multilinha  

Laser de Hélio-Neônio Verde (543nm)  

Laser de Hélio-Neônio Vermelho (633nm)  

Laser de Criptônio Amarelo (568nm)  

Laser de Hélio-Cádmio 442nm  

Laser de Diodo 440nm 

Laser de Diodo 405nm  

Laser de Argônio UV (351nm)  

Laser IV 750nm  

 

2.8.5 Uso do microscópio confocal na identificação do micoplasma 

 

 

O uso da técnica de microscopia confocal se tornou importante 

principalmente para a identificação e diagnóstico de micoplasmas intracelulares 

por ser um método não destrutivo, de alta resolução que permite a confirmação 

da presença do micoplasma infectando as células hospedeiras através da 

visualização destas em secções ópticas após fixação e marcação 

imunofluorescente (BOROVSKY et al., 1998). 

Esta técnica tem sido utilizada tanto na identificação intracelular dos 

micoplasmas que causam doenças em humanos, como o M. pneumoniae, o M. 

penetrans e M. genitalium (BASEMAN et al., 1995; BLAYLOCK et al., 2004; 

DALLO et al., 2000), e em animais, como M. gallisepticum, agente causador da 

doença respiratória crônica das aves, que foi vizualizado invadindo o interior de 
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células cervicais humanas, HeLa-29 e células de fibroblastos de embrião de 

galinha – CEF. Neste estudo, a técnica de microscopia confocal ofereceu uma 

simples e exata diferenciação entre os micoplasmas intra e extracelulares 

(WINNER et al., 2000).  

Recentemente, a técnica de microscopia confocal demonstrou que os 

biofilmes formados pelos M. putrefaciens e M. bovis, agentes causadores de 

problemas respiratórios em ovinos e caprinos e pneumonia, atrite e mastite em 

bovinos, respectivamente, podem justificar sua sobrevivência por longos 

períodos no meio ambiente e contribuem para sua persistência no hospedeiro 

(McAULIFFE et al., 2006). 

A microscopia confocal quando associada à microscopia eletrônica 

fornece informações sobre a localização das proteínas do micoplasma 

responsáveis pela adesão na célula hospedeira durante a divisão celular, 

(SETO et al., 2001). As imagens visualizadas através da técnica de 

microscopia sugerem que a formação e migração das organelas de adesão do 

M. pneumoniae ocorrem de forma coordenada durante sua divisão celular 

(BOATMAN, 1979). 

No entanto, o mecanismo utilizado pelo M. genitalium para invasão e 

internalização nas células hospedeiras e demais detalhes sobre sua 

localização subcelular são deficientes, necessitando de ferramentas mais 

eficazes, além das técnicas convencionais de diagnóstico (STEIN e BASEMAN, 

2006). Blaylock et al., (2004) observaram, através de microscopia confocal e 

eletrônica, os eventos da internalização do M. genitalium em células 

hospedeiras epiteliais e cervicais humanas de pacientes infectados Neste 

trabalho, foram determinados os padrões de infecção do M. genitalium em 

espécimes clínicas, visualizado-se a presença destes na superfície das células 

vaginais e intracelularmente a estas. A Figura 8 representa as imagens das 

células infectadas sendo possível comparar os níveis de infecção dentro de 

espécimes e entre indivíduos.  
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Figura 8 - Visualização de uma amostra clínica de célula vaginal através de microscopia 
confocal. Os micoplasmas podem ser visualizados com intensos e discretos pontos 
brancos fluorescentes sendo que os níveis de infecção podem ser visualizados em 
cada painel. (A): negativo; B) positivo; C) fortemente positivo.  

 
FONTE: Adaptado de Blaylock et al., J Clin Microbiol, 2004. 

 

 

 

 



 

51 

 

8 CONCLUSÕES 

 

 

A partir destes resultados pode-se concluir que: 

- A técnica de PCR em tempo-real, de análise da proteína total pela BCA e de 

análise da densidade óptica pela espectofotometria, permitiram obter a curva 

de crescimento de M. genitalium. 

- A curva de crescimento de M. genitalium apresenta as fases típicas: de 

adaptação (lag), de crescimento exponencial (log) e estacionário. 

- A cepa G37 de M. genitalium mostrou-se mais adaptada ao crescimento em 

meio SP-4 do que estirpe 1019V, quando observada sua viabilidade pela 

técnica de mudança de cor e sua curva de crescimento. 

- A velocidade específica de crescimento (µx) foi maior para a estirpe 1019V do 

que para a cepa G37, quando analisadas pela análise de proteína total e 

densidade óptica. 

- A cepa G37 e a estirpe 1019V de M. genitalium apresentaram comportamento 

invasivo semelhante nas células HeLa e EM42 

- A cepa G37 e a estirpe 1019V de M. genitalium invadiram de maneira 

semelhante o núcleo das células HeLa e EM42 após 30 minutos de contato. 

- Anticorpos anti-P14O de M.genitalium são capazes de transpor, sem uso de 

permeabilizantes, a membrana celular e nuclear das células HeLa e EM42 

quando infectadas por 30 minutos com MOI DE 1:7 deste micoplasma 
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