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1. INTRODUÇÃO

1.1 Histórico

A representatividade dos micoplasmas dentro das patologias

humanas é apenas em parte conhecida, sendo ainda, o universo de

associações entre a sua presença e o desencadeamento de doenças,

um campo aberto às investigações.

Dentre quase uma centena de diferentes espécies

reconhecidas de micoplasmas, cêrca de trinta espécies podem ser

patogênicas para o homem. Já bem conhecidas são as doenças,

muitas vezes fatais, causadas em animais, insetos e plantas,

quer em condições naturais, quer em condições experimentais. A

busca de evidências que indiquem- haver correlação entre a

. presença dos micoplasmas, a morbidade e até mesmo a mortalidade

humanas, tem sido objeto de cientistas e pesquisadores em todo

o mundo.

o estudo dos micoplasmas teve inicio em 1882 com Louis

Pasteur, que preocupado em descobrir o agente causador da

pleuropneumonia bovina, doença respiratória grave que dizimava

rebanhos inteiros, verificou ser este, um microrganismo incomum,

o qual não podia ser observado através da microscopia comum e

tampouco crescia nos meios nutricionais, empregados usualmente

em bacteriologia, naquela época (105).

---"--_u-u_- ---- ----- I
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A caracterização do agente anos mais tarde, possibilitou o

reconhecimento da existência de outros microrganismos

semelhantes, isolados de vários materiais clínicos envolvendo

outras patologias animais, tendo sido denominados de "Pleuro

pmeumoniae Like Organisms" (PPLOs) (34).

Posteriormente seguiram-se outros isolamentos de

microrganismos do grupo PPLO, de animais, do solo, de material

especialmente do trato urogeni tal, orofaringe e ocasionalmente

de outros sítios anatômicos. Todavia

caracterizada antigênicamente ou sequer

análise futura, o que impossibilitou

correlação entre as cepas.

Em fins da década de 30 e início de 1940, foi detectada a

existência de um processo pneumônico de etiologia não

bacteriana, uma síndrome denominada de Pneumonia Atipica

primária (PAP). o agente foi evidenciado em 1944 por Eaton e

somente em 1962 Chanock e aI. conseguiram seu cultivo em meios

artificiais; estava assim caracterizado o primeiro PPLO causador

de uma doença humana. Em 1963, Mvcoplasma pneumoniae foi o nome

proposto pelo próprio Chanock e a partir daí muito se tem feito

no campo da Micoplasmologia Humana, sobretudo nestas tres

I J

orgânico em decomposição, etc., até que em 1937, Dienes e Edsall

registraram o isolamento do primeiro caso humano (29).

Sucederam-se vários outros isolamentos de PPLOs do homem

a maioria não foi

preservada para uma

a realização de uma
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últimas décadas (44).

1.2 considerações gerais sobre Micoplasmas envolvidos em

patologias humanas.

Muitos micoplasmas foram descobertos, enquanto que outros

já conhecidos, tiveram elucidados varios de seus mecanismos de

ação e reveladas muitas de suas características estruturais,

envolvidas no processo da patogenia.

Estruturalmente estes microorganismos apresentam: ausência

da parede celular, uma característica que os distingue de outros

procariotos, sendo a responsávelpela maioria das propriedades

do grupo, incluindo sua morfologia típica e plasticidade.

Envoltos sómente por uma membrana trilamelar de natureza

lipoproteica de aproximadamente 10 nm, possívelmente recobertos

por uma camada extramenbranosa poliônica de aproximadamente 15 a

30 nm de espessura, sintetisam suas proteinas através de

. ribossomos e de uma dupla fita de DNA, imersos no citoplasma

(86) .

Dentre as muitas espécies de micoplasmas humanos

conhecidas, várias têm sido isoladas do trato geniturinário,

algumas como prováveis oportunistas: Mycoplasma pneumoniae e

Mvcoplasma qenitalium; outras como verdadeiros coloni-zadores:

Mvcoplasma fermentans, Mvcoplasma hominis e Ureaplasma

I
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. urealvticum. Dentre estas, Mvcoplasma hominis e Ureaplasma

urelvticum são de longe as mais frequentemente encontradas.

Apesar dos inúmeros estudos existentes na literatura, sua

participação na patologia urogenital e suas possíveis

consequências são ainda imprecisas (40).

Aguns comentários sobre o envolvimento do Mvcoplasma

fermentans, Mvcoplasma hominis e Ureaplasma urealvticum na

doença humana e suas implicações, serão aqui feitos com o

intuito de trazer um melhor embasamento ao nosso trabalho.

MVCODlasma fermentans

Desde seu primeiro achado originalmente no trato

geniturinário humano em 1950, Mvcoplasma fermentans tem sido

isolado raramente do homem.

Estudos sorológicos, contudo, têm sugerido ser comum a

presença de anticorpos para Mvcoplasma fermentans em soros de

adolescentes e adultos jovens, contrastando com seu raro

isolamento do material clínico. Esta aparente discrepância,

talvez se deva ao fato de algumas de suas cepas serem

. encontradas intracelularmente. (122) .

Recentemente, um micoplasma isolado por LO e cal. (60) ,
de

um paciente com Sindrome da ImunodeficiênciaAdquirida (AIDS),

u u I I
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foi associada a complicações do sistema renal e sistema nervoso

central. Inicialmente identificado como "Mycoplasma incognitus"

. foi mais tarde definido como Mvcoplasma fermentans (cepa

mesma cepa estava associada à doença

fatal em pacientes não infectados com

Os autores reproduziram ainda infecção

sistêmica fatal em primatas (59).

Tem sido proposto recentemente que o HIV requer a presença

de micoplasmas como copatógenos para causar a síndrome da

imunodeficiencia adquirida. Mvcoplasma fermentans (cepa

incognitus) assim como Mvcoplasma fermentans cepa KL4, PG18,

IM1, têm a capacidade de ativar mo~ócitos do sangue periférico

humano e macrófagos de rato, e ainda secretar altos níveis de

citocinas incluindo TNF alpha (tumor necrosis fator alpha) de

maneira dose-dependente, fatores estes envolvidos na ativação do

HIV. A secreção de interleucina 1 (IL-1) foi também estimulada,

quando o microrganismofoi incubado com monócitos humanos (38,

72, 110).

Células de Mvcoplasma fermentans de cepas isoladas do trato

geniturinário inferior de indivíduos aparentemente saudáveis e

de medula óssea de pacientes leucêmicos, têm também a

propriedade de induzir a produção de substâncias tóxicas,

letais, para ratos e macacos como foi demonstrado por Gabridge

etal.(37,9).

I I

incogni tus) .
Essa

respiratoria aguda

retrovírus (HIV).
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Apesar das baixas taxas de isolamento as possíveis

consequências de sua presença nos. vários sítios anatômicos,

. fazem com que se intensifiquemcada vez mais as pesquisas com

MvcoDlasma fermentans.

MYCODlasma hominis

Aparecendo como um verdadeiro comensal pertencente à

microflora dos tratos geniturinários masculino e feminino,

MvcoDlasma hominis tem sido isolado em taxas consideráveis (8 a

50%) tanto de homens e mulheres saudáveis e sexualmente ativos,

como de pacientes assintomáticos(30).

Vários são os trabalhos que associam MvcoDlasma hominis com

casos de aborto espontâneo (42), infecções intraaminióticas (74)

(28) , doença pélvica inflamatória (69) ,
corioamnionite (125),

febre pós parto (137, 43) etc. , tendo sido reconhecido também

como um patógeno extragenitalem casos de infecções pulmonares

(88, 136) , artrite séptica(21, 77) , infecções em pacientes

e em pacientes

consequências, vem despertando cada vez mais interesse devido à

correlação entre a presença do agente no trato genital e as

alterações ginecológicas e obstétricas (11).

~ -- - - --- - - -- -
- ---- - - ----- - --- -- - --- -- ---------- I r

transplantados (67, 48), com próteses (109)

imunocomprometidos(67, 131). Contudo, seu envolvimento nas

infecções do trato genital inferior da mulher e suas
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A infecção do recém-nascido pelo Mvcoplasma hominis e

outros micoplasmas genitais ocorre provávelmente quando do

nascimento, durante a passagem pelo canal vaginal, ou ainda mais

raramente através da contaminaç~o do líquido amniótico,

decorrente da ascensão do microorganismo. Como consequência,

muitas vêzes, a despeito da ausência de sintomas, a infecção

amniótica pode persistir e levar ao parto prematuro (81). Neste

aspecto a imaturidade decorrente do parto prematuro é um dos

principais problemas em obstetrícia, sendo responsável por cêrca

de 75% da morbidade e mortalidade neonatal (32, 82).

Os testes sorológicos positivos para Mvcoplasma hominis, em

mulheres com infertilidade secundária e anormalidades tubárias,

estas como sequelas da doença pélvica inflamatória aguda,

sugerem uma correlação entre a infecção por Mvcoplasma hominis

durante a gravidez e complicações do parto podendo causar

posteriormente infertilidade tubária (68, 3). Uma vez que o

mesmo pode ser isolado de gestantes em taxas que variam de 5.3 a

48.8%, a relação entre colonização e as alterações materno-

fetais deve ser considerada (115).

Embora muitas vezes ainda ignorada, sua habilidade de

tornar-se invasivo, passando de um simples colonizador à

patógeno em potencial, tem levado pesquisadores a aprimorar

técnicas de monitoramento da presença de Mvcoplasma hominis e de

outros micoplasmas genitais.

I I
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Urea~lasma urealvticum

Descoberto por Shepard em 1950, Ureaplasma urealvticum tem

como habitat primário, primordialmente a superfície da membrana

mucosa do trato geniturinário (91).

As altas taxas de colonização (40 a 70%) no trato genital

inferior de mulheres sexualmente ativas sem qualquer

sintomatologia de doença tem dificultado o estabelecimento de

relação entre sua presença e a sua participação em patologias

(30). Estas taxas podem variar com a idade, número de parceiros

sexuais, uso de preservati vos, e vários outros fatores, tais

como, étnicos, sócio-econômicos e de risco.

A participação do Ureaplasma urealvticum na etiologia de

uretrites não gonocóccicas e prostatites crônicas com

interferência direta na espermatogênese e portanto induzindo uma

possível infertilidade masculina têm sido relatada (135, 9, 14,

127, 17).

Na mulher, em alguns casos de esterilidade por problemas

tubários, Ureaplasma urealvticum e Mvcoplasma hominis tem sido

isolados com uma frequência em torno isolados com uma frequê

que no grupo controle (28%) .
A correlação entre os achados

laparoscópicos e as culturas positivas para micoplasmas sugere

serem esses microorganismos a causa da esterilidade (3).

I I
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Implicado em uma série de alterações gestacionais e

infecções neonatais, devido a sua aIta prevalência em mulheres

grávidas, tem sido estudadas a relação entre colonização, parto

prematuro (menos que trinta e sete semanas de gestação), perda

fetal, ruptura prematura de membranas fetais, nascidos com baixo

peso (menos que 2.500 gramas). (92, 27, 100, 101, 31) . Embora

estudos revelem que a transmissão vertical do Ureaplasma

urealvticum não está correlacionado com o tipo de parto, se

vaginalmente ou cesariana, e tampouco com o tempo de ruptura de

membranas, vários autores ratificam a existencia de correlação.

(126, 108, 106, 139).

A presença de Ureaplasma urealvticum em gestantes e as

possíveis consequências dessa colonização tiveram como suporte o

trabalho de Kundsin e Driscoll de 1967, as quais, pela primeira

vez estabeleceram uma correlação entre as chamadas "falhas da

reprodução humana" e o isolamento de Ureaplasma urealvticum de

vários tecidos de uma parturiente que abortara no segundo

. trimestre de gestação. (53).

Estudos subsequentes têm se referido à participação do

Ureaplasma urealvticum nas várias alterações peri-gestacionais;

embora não tenha sido definido etiológicamente, sua associação

à pneumonia neonatal congênita não deixa dúvidas (20). Seu

isolamento de pulmões fetais na ausência de outros

determinantes causais, acrescido da detecção simultanea de

anticorpos séricos para Ureaplasma urealvticum, tem contribuido
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para definir seu papel na patologia (19, 85, 84, 15). Trabalhos

experimentais com ratos recém-nascidos, tem revelado que a

inoculação de cepas de Ureaplasma urealvticum isoladas de

pulmões de crianças recem-nascidas com problemas respiratórios,

produziram nesses animais, um quadro de pneumonia intersticial

aguda e auto-limitante (102) .
Estudos prospectivos e

comparativos tem também demonstrado que crianças prematuras e

com baixo peso (inferior a 1000 gramas), das quais Ureaplasma

urealvticum foi isolado do aspirado endotraqueal nas primeiras

24 horas de vida, desenvolveram doença pulmonar crônica ou

vieram a morrer, o mesmo não tendo sido observado em crianças

não infectadas e nas mesmas condições de prematuridade (20).

Embora a patogênese da displasia bronco pulmonar (BPD) não

tenha sido completamente definida, muitos fatores, entre eles a

pneumonia, podem aumentar o risco desta doença crônica pulmonar

(18, 114, 132) . Diversos autores têm comprovado

experimentalmente que o isolamento de Urea?lasma urealvticum da

traquéia de recem-nascidos com baixo peso nas primeiras 24 horas

está associada com o aumento na incidência de BPD, morte ou

ambos; este quadro é agravado por hiperoxia, suplementação extra

de °2' nos pacientes infectados. (45, 107, 133, 106,26).

Uma série de evidências sugerem uma associação entre

infecção subclínica intra amniótica e parto prematuro. A invasão

microbiana da cavidade amniótica ocorre em aproximadamente um

terço de pacientes. Esta invasão microbiana é também um fator de
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risco em caso de endometrite na mulher, onde UreaDlasma

urealvticum é um dos microrganismos mais frequentemente

isolados. (100, 101).

Embora dúvidas ainda persistam sobre a verdadeira

representatividade do UreaDlasma urealvticum em várias

patologias, tendo em conta seu isolamento frequente em pacientes

assintomáticos, talvez estas possam ser dirimidas ao se

considerar sua significante heterogeneidade antigênica intra-

espécie. Apesar de algumas vêzes inconsistentes, alguns

resultados nos conduzem à uma possível correlação entre a

patogenicidade do UreaDlasma urealvticum com determinados

sorotipos(83, 88, 98).

A colonização materna pelos seus vários sorotipos e as

consequências de sua transmissão para o feto tem sido abordadas.

A sorovariedade intra-espécie do UreaDlasma urealvticum

compreende 14 diferentes sorotipos divididos em dois grupos

genéticos, A e B, baseados na homologia DNA-DNA, nos perfis

resultantes da digestão dos DNAs por ação de endonucleases de

restrição, pelos perfis protéicos resultantes das eletroforeses

em gel de poliacrilamida uni e bidimensionais e análise por

"Polymerase Chain Reaction" (PCR). o grupo A compreende os

sorotipos 11, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, e XII e o grupo B

compreende os sorotipos I, 111, VI e XIV, sendo que o sorotipo

XIII não está incluido em nenhum dos dois grupos (5, 47, 71)
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A necessidade de se realizar a sorotipagem das cepas de

Ureaplasma urealvticum isoladas dos vários materiais clínicos é

cada vez mais contundente porquanto não se consegue definir a

participação deste microrganismo em vários processos

. patológicos.

Recentemente, sucessivos isolamentos de Ureaplasma

urealvticum do líquido céfalo raquidiano de recém-nascidos têm

demonstrado ser este, uma das causas mais comuns de infecções do

sistema Nervoso Central (SNC). A sorotipagem das cepas isoladas

utilizando-se reagentes sorotipo-específicos, incluindo

anticorpos monoclonais, revelou que 70% das cepas isoladas dos

LCR pertencia aos sorotipos I, III, VI, VIII ou X; as

hemoculturas correspondentes realizadas concomitantemente foram

positivas para ureaplasma urealvticum em 3 casos, uma das cepas

pertencia ao sorotipo III e as outras duas não puderam ser

tipadas pela metodologia utilizada pelos autores. Tem sido

observado, ainda, diferença na capacidade invasida entre cepas

do mesmo sorotipo, sendo interpretado como resultante da

variação na expressão antigênica de cada cepa aliada a fatores

específicos de cada hospedeiro (138).

outro trabalho () revelou que de um total de 266 cepas de

Ureaplasma urealvticum isoladas da vagina, cérvici, endométrio e

urina de 45 mulheres inférteis
( 121 cepas), e de 54 mulheres

férteis (145 cepas), houve uma predominancia dos sorotipos III,

-J
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IV e VI. No grupo infértil o sorotipo III foi o mais frequente

sendo o sorotipo VI o mais predominante no grupo fértil. Tendo

empregado para o painel de sorotipos de I a VIII o autor sugere

que a utilização de um esquema de sorotipagem mais amplo seja

utilizado (25).

A primeira evidência da associàção entre aborto espontâneo

e Ureaplasma urealvticum surgiu dos estudos realizados por

Janete Robertson, que ao sorotipar várias cepas de Ureaplasma

urealvticum isoladas de tecidos provenientes do produto de

abortos espontâneos, encontrou uma maior incidência do sorotipo

VI (96) . Alguns anos mais tarde o mesmo grupo em um segundo

estudo semelhante, detectou taxas significativas de Ureaplasma

urelvticum e destes a maioria (84.6%) pertencia ao grupo

genotipico B, com uma maior predominancia do sorotipo III.

Baseando-se nas comparações com amostras clínicas provenientes

de casos de abortos terapêuticos, utilizados como controle, os

autores concluiram ser esta a primeira associação direta entre

. aborto espontâneo e Ureaplasma urealvticum (95).

Naessens, comparando a frequencia dos sorotipos de I a X

das cepas de Ureaplasma urealvticum isoladas do material

cervical de gestantes normais e com histórico de complicações

gestacionais, observou ser o sorotipo IV o mais frequente no

grupo de risco(73).
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Além da variedade antigênica, alguns autores tentam

associar a patogenicidade do Ureaplasma urealvticum com o

chamado gradiente biológico que relaciona o número de

microrganismos presentes e o efeito causado. Nesse particular,

os critérios utilizados pra analisar a significancia entre o

achado, sua concetração e o seu verdadeiro papel no quadro

clínico, podem variar sobretudo de acordo com a amostra clínica.

Assim, a avaliação quantitativa situa-se entre níveis mínimos de

concentração compreendidos entre 103 UAC/ml e 104 UAC/ml. Alguns

autores consideram como concentrações limítrofes de

significância tanto para Ureaplasma urealvticum como para

Mvcoplasma hominis, em secreções vaginais concentrações> / 103

UAC/mli em casos de material endocervical, e as concentrações a

serem consideradas seriam >/ 104 UAC/ml e >/103 UAC/ml quando a

amostra clínica utilizada fôr o primeiro jato de urina. Em caso

de detecção de Ureaplasma urealvticum em esperma, a

significância fica ao redor de concentrações >/ 103 UAC/ml. (8,

22, 56, 115, 13, 24).

Apesar desses valores, em têrmós de patogenicidade, ainda

não terem sido bem definidos torna-se necessário que se

determine as concentrações micoplásmicas, sobretudo em se

tratando de amostras clínicas provenientes de sítios anatõmicos

onde estes estão presentes como colonizadores.

1.3 possíveis mecanismos de patogenicidade.
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Desde há muito, aos micoplasmas de um modo geral, tem sido

atribuidas uma série de alterações em células eucarióticas com

maior ou menor poder deletério (66, 103). O conhecimento de tais

interações poderá ser de relevância para elucidar alguns dos

mecanismos pelos quais os micoplasmas causam doenças.

Espécies distintas de micoplasmas, podem induzir, em uma

determinada célula, alterações diferentes, enquanto que uma

mesma espécie de micoplasma pode causar efeitos diversos sobre

um mesmo tipo de célula pertencente a espécies diferentes de

. hospedeiro. Aberrações cromossômicas, inibição e estimulação

mitóticas e vários outros efeitos citopáticos têm sido

observados (4, 23, 39, 75, 76, 79).

Micoplasmas infectam portanto muitos tipos de células, em

decorrência de sua aderência à membrana plasmática, permanecendo

localizados extracelularmente em estreita associação com a

membrana da célula hospedeira. A influência sobre as células

pode se dar de várias maneiras, sendo um dos efeitos mais

contundentes, a estimulação da transformação blástica de

linfócitos em cultura de células. A ativação linfocítica pode

. ocorrer em células B e/ou T de diferentes espécies de animais; a

característica policlonal da ativação pode levar a possíveis

consequências imunopatológicas (124).

Inúmeros são os trabalhos encontrados na literatura
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envolvendo várias espécies de micoplasmas em alterações

cariológicas. Porém, muito pouco se sabe sobre os efeitos

causados pelo Ureaplasma urealvticum em tais casos. (1) .

Em 1971, Kundsin atribuiu ,pela primeira vez, ao Ureaplasma

urealvticum a responsabilidade por uma série de alterações

cromossômicas. Estudando os efeitos causados por duas diferentes

cepas de Ureaplasma urealvticum (cepa T-Boston, isolada de

membranas placentárias de um caso de aborto e cepa Spitzer,

isolada do cérvici de uma paciente com infertilidade primária),

sobre linfócitos em cultura de sangue periférico, observou que

em um primeiro experimento houve uma diferença significativa

entre o número total de aberrações cromossômicas observadas na

cultura de linfócitos inoculada com a cepa T Boston e seu

respectivo controle, diferença esta detectada também com a cepa

Spitzer e seu controle. Observados diferentes números e tipos de

alterações cromossômicas para cada isolado, os autores

sugeriram haver diversidade no modo de ação entre as várias

cepas de Ureaplasma urealvticum (52).

Quanto aos mecanismos envolvidos nessas e em várias outras

alterações causadas pelos micoplasmas, sómente em parte são

conhecidos. Com raras exceções as doenças causadas por êsses

microrganismos são crônicas e de origem mUltifatorial,

dependendo muitas vezes das condições ambientais, da

predisposição genética do hospedeiro e sem dúvida da natureza da

espécie envolvida.
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1.3.1 Adesinas; Receptores e Liberação de substâncias

Específicas

Ainda dentre as considerações que devem ser feitas, a fim

de uma melhor compreensãodos mecanismos de patogenicidade dos

micoplasmas podemos ressaltar:

a afinidade do microrqanismo }2ela célula alvo

(aderência);

- a natureza dos componentes da membrana responsável pela

sua aderencia à célula do hospedeiro e

a capacidade dos

substancias específicas

inibidores metabólicos

patogênico (90).

- Aderência à superfície celular

Raramente os micoplasmas invadem a corrente sanguínea e os

tecidos. Aderem e colonizam as células epiteliais dos tratos

respiratório e geniturináriodo homem e de animais infectados,

podendo ser considerados como "parasitas" de superfície. A

aderência dos micoplasmas é firme o bastante para evitar sua

eliminação pelo epitélio ciliado ou pela urina. Além disso, a

íntima associação dos micoplasmas com a superfície da célula

. hospedeira é extremamente vantajosa nutricionalmente para o

micoplasmas de produzir e liberar

tais como enzimas, toxinas ou

exercendo desta forma seu efeito
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microorganismo, o qual irá desfrutar das altas concentrações de

nutrientes absorvidos pela membrana da célula hospedeira como

aminoácidos cofatores, além de ácidos graxos e colesterol "in

vitro". Micoplasmas podem aderir a eritróci tos, células HeLa,

espermatozóides, macrófagos, fibroblastos, células do epitélio

traqueal, cul tura de explantes traqueais e superf ícies inertes

como o vidro e o plástico. Os receptores envolvidos nas ligações

com superfícies inertes seriam possívelmente diferentes daqueles

envolvidos com a aderencia a células. Os têrmos "sítio receptor"

é utilizado para denominar os sítios da superfície das células

hospedeiras que participam da aderência, enquanto o têrmo "sítio

de ligação" ou adesinas, refere-se aos sítios específicos da

membrana da célula micoplásmica responsável pela sua aderência

(104, 50, 90).

Natureza dos "sítios receptores" e dos "sítios de

liqacão" ou adesinas. Dentre' os receptores da célula

hospedeira envolvidos com as adesinas dos micoplasmas humanos

citam-se:

-Resíduos de ácido siálico de glicoconjugados da membrana

do hospedeiro funcionando como receptor específico para

Mvcoplasma pneumoniae e Mvcoplasma qenitalium.

-Sulfoglicolípides, tais como sulfogalactoglice-rolípides

(SGG) e sulfogalactosil ceramide (SGC) presentes em células do

endométrio e células espermáticas humanas representam os
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receptores de Ureaulasma urealvticum e Mvcoulasma hominis nesses

tecidos (57, 90).

Quanto aos "sitios de ligação" ou adesinas dos micoplasmas

humanos são relevantes as proteinas de membrana do Mvcoulasma

uneumoniae e Mvcoulasma qenitalium, sendo as proteinas Pl do

Mvcoulasma pneumoniae (PM 170 kDa) e Pl do Mvcoulasma qenitalium

(PM 140 kDa), ambos de alto peso molecular, de maior importancia

na capacidade de aderência. A natureza das adesinas de

Mvcoulasma hominis ainda não está definida porém há hipotese de

que sejam proteinas de membrana, por apresentarem sensibilidade

a atividade proteolítica enzimática, ao calor e a ação da

formalina (89).

Quanto às adesinas do Ureaulasma urealvticum muito pouco se

conhece.

Produção e liberacão de substancias esuecíficas:

Produtos finais do metabolismo celular micoplásmico como

peróxido de hidrogênio H202)' produzido por Mvcoulasma

uneumoniae e Mvcoulasma qenitalium, tem sido considerado um dos

principais fatores de patogenicidade. ° dano celular neste caso

só se processará quando a catalase ou peroxidase, produzida pela

célula hospedeira for inibida; isto ocorre porque tanto

Mvcoulasma uneumoniae quanto Mvcoulasma qenitalium eliminam

radicais superóxido (°2)

produto final do metabolismo de algumas espécies de micoplasmas

inibidores da catalase. Amônia é outro
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que pode representar, quando produzida em grandes quantidades,

um fator de patogenicidade. A hidrólise da uréia proveniente do

metabolismo dos ureaplasmas, e a hidrólise da arginina

decorrente do metabolismo de algumas espécies de micoplasmas que

utilizam a via arginina dihidrolase, (como Mvcoplasma hominis e

Mvcoplasma fermentans em seu metabolismo alternativo), liberam

amônia como produto final. A natureza dos fatores tóxicos

presentes nas células e membranas do Mvcoplasma fermentans não é

bem conhecida, embora seus efeitos se assemelhem aos das

endotoxinas de natureza lipopolissacárida de bactérias Gram

negativas. (37)

1.3.2 Ação enzimática.

A possibilidade da patogenicidade dos micoplasmas estar

ligada a enzimas por êles sintetisadas tem, cada vez mais,

encontrado suporte experimental.

Uma série de trabalhos têm demonstrado que os micoplasmas

contém atividade de peptidase.' Aminopeptidases têm sido

. demonstradas em Ureaplasma urealvticum, Mvcoplasma hominis,

Mvcoplasma pneumoniae e Mvcoplasma fermentans (37) .
Proteases

especificas para IgA tem sido observadas em cepas de Ureaplasma

urealvticum e são espécie-especificas;desta maneira a ação de

IgA secretora a nivel de mucosa poderia ser bloqueada por

proteases produzidas por Ureaplasma urealvticum. (97)
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Um dos pontos bastante cruciais da patogenia dos

micoplasmas humanos, sem dúvida se refere às implicações à nível

da concepção. Grande parte das infecçÍes intrauterinas estão

associadas a gestações que resultaram em partos prematuros.

Embora a compreensão dos mecanismos pelos quais o parto

prematuro acontece seja limitada, a ação das prostaglandinas é

sem dúvida parte importante do processo que envolve o parto.

Dentre as várias hipóteses que tentam associar a infecção

placentária e coriamnionite, com o aumento de risco de partos

prematuros e nascimento de natimortos, uma é a de que as

fosfolipases produzidas pelos microrganismos poderiam afetar a

biossíntese de prostaglandinasas quais diretamente induziriam

ao parto prematuro. A ativação dessas fosfolipases poderiam

hidrolisar os fosfolípides da placenta e membranas, produzindo

ácido araquidônico livre o qual estimularia uma variedade de

vias biossintéticas levando à prematuridadeou à ocorrência de

natimortos (99).

Recentemente tem sido demonstrada a atividade da

Fosfolipase A e C endógena em cepas de Ureaplasma urealvticum.

Este achado permite concluir que as fosfolipasesdo Ureaplasma

urealvticum podem atuar como fator de virulência, quando este

infecta membranas fetais, placenta e tecidos pulmonares do

neonato (119).
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Possívelmente vários outros fatores devem estar envolvidos

nos processos de patogênese dos micoplasmas, porém muitos ainda

hoje não têm elucidados seus modos de ação.
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2. OBJETIVO

As interações célula-micoplasma, suas consequentes

implicações clínicas e sua discutida patogenicidade foram o

suporte que nos motivou desenvolver um modêlo "in vitro" que

permitisse de algum modo demonstrar os possíveis efeitos de

várias espécies de micoplasmas sobre cromossomos humanos,

obtidos de culturas temporárias de linfócitos.

As cepas empregadas no presente estudo compreenderam 11

sorotipos da espécie UreaDlasma urealvticum, com a finalidade de

se demonstrar o perfil comportamentaldos vários sorotipos nas

. condições estudadas, conforme sua diversidade antigênica. Cepas

de MvcoDlasma hominis, MvcoDlasma fermentans e MvcoDlasma

Dneumoniae fizeram parte do nosso estudo, a fim de ensaiar

todos os microrganismos encontrados mais frequentemente no trato

geniturinário e que também têm seu potencial patogênico já

delineado.

Para tanto realizamos as seguintes etapas:

1. Padronização das condições ótimas das culturas

temporárias de linfócitos submetidos a estimulação, na presença

. de onze diferentes sorotipos de UreaDlasma urealvticum, duas
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cepas de Mvcoplasma hominis, Mvcoplasma fermentans e Mvcoplasma

pneumoniae.

2. Estudo da influência desses micoplasmas sobre a mi tose

linfocitária e a avaliação dos resultados em relação aos

respectivos controles.

3.Estudo do efeito de diferentes concentrações de

micoplasmas no modelo experimental aqui proposto.

4.Detecção dos tipos de alterações observadas em mitoses

obtidas na presença de micoplasmas e seus respectivos controles.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

A metodologia consistiu na realização de cultivo de

linfócitos em presença de diferentes espécies e sorotipos de

micoplasmas e de alguns de seus sobrenadantes, a fim de se

observar possíveis efeitos clastogênicos à nível cromossomal.

3.1 CeRas de miCODlasmas em~ados no Rresente

estudo:

As cepas da espécie Ureaplasma urealvticum, ATCC

(American Type Culture Colletion), compreendendo 11 sorotipos,

foram cedidas pela Difco (Detroit). Estudou-se os efeitos destes

sorotipos e de 4 de seus sobrenadantes provenientes dos

respectivos caldos de cultivo. Os sorotipos analisados foram:

-Ureaplasma urealvticum cepa ATCC 27813 sorotipo I

-Ureaplasma urealvticum cepa ATCC 27814 sorotipo II

-Ureaplasma urealvticum cepa ATCC 27815 sorotipo III

-Ureaplasma urealvticum cepa ATCC 27817 sorotipo V

-Ureaplasma urealvticum cepa ATCC 27818 sorotipo VI

-Ureaplasma urealvticum cepa ATCC 27819 sorotipo VII

-Ureaplasma urealvticum cepa ATCC 27618 sorotipo VIII

-Ureaplasma urealvticum cepa ATCC 33175 sorotipo IX

-Ureaplasma urealvticum cepa ATCC 33699 sorotipo X

I
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-Ureaplasma urealvticum cepa ATCC 33695 sorotipo XI

-Ureaplasma urealvticum cepa ATCC 33696 sorotipo XII

Os sobrenadantes testados foram os referentes às cepas

Ureaplasma urealvticum ATCC 27815 sorotipo III, Ureaplasma

urealvticum ATCC 27819 sorotipo VII, Ureaplasma urealvticum ATCC

27814 sorotipo II e Ureaplasma urealvticum ATCC 33699 sorotipo

X.

Dentre as espécies do gênero Mycoplasma, foram

estudados: Mvcoplasma hominis cepas ATCC 15056 e Mvcoplasma

hominis ATCC 23114; Mvcoplasma fermentans cepa ATCC 19689 e

Mvcoplasma pneumoniae ATCC 15492.

3.2 Meios de cultura utilizados no cultivo dos

micoplasmas

Os meios utilizados para cultivo, repique, manutenção

e titulação das cepas de micoplasmas, com suas respectivas

formulações são descritas a seguir:

Meio liquido utilizado para o cultivo de cepas de

Ureaplasma urealvticum (U10 mod.).

Meio liquido (U10 mod)
A elaboração deste meio

I 1



baseou-se meio (UI0 mod. )líquidono

composição para 100 ml a que se segue:

Caldo PPLO(difco)

Agua deionizada e bidestilada
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(117).
, ficando sua

1,47 g

70 ml

- O pH do meio foi ajustado para 5,5 com solução de

HCl 2N.

Após 1210 Cautoclavagema a por 20 minutos, foram

adicionados esterilmente, os seguintes componentes:

Soro estéril e normal de cavalo

Extrato de levedura a 25%

GHL tripeptideo (Sigma)

Solução de Vermelho de fenol a 1%

penicilina G potássica

- O pH final do meio foi ajustado para 6,0 com solução

de HCl 2N.

(*)A composição original do meio utiliza o suplemento CVA

. (vitaminas, amino-ácidos) dacofatores, e GIBCO Diagnostics;

contudo o mesmo foi por nós substituido pelo suplemento VX da

Difco (número do catálogo 3354-54-1).

As cepas foram inoculadas em 20 ml de meio líquido

Ul0mod e incubadas a 37 °c em microaerofilia (jarra com vela)

por 18-24 horas tendo sido realizados repiques volume/volume

subsequentes até 500 ml de volume final a cada 18-24 horas. O

I I

Cloridrato de L-cisteína(sol. a 2%)

Solução de uréia à 10%

Suplemento VX(*) (Difco)

20 ml

10 ml

0,5 ml

0,5 ml

0,5 ml

0,1 ml

0,1 ml

1.000 U.I. ml



28

cultivo em meio líquido foi acompanhado de semeadura em meio

sólido A7'

colonial.

o qual será descrito oportunamente,para observação

Meio líauido utilizado para cultivo das cepas de

Mvcoplasma hominis ATCC 15056 e ATCC 23114.

Meio líguido de Arainina (MLA) .
Este meio foi

elaborado conforme recomendações do LDMI (87) tendo-se suprimido

da formulação original a polimixina, a anfotericina B e a

eritromicina e substituindo-se novamente o suplemento CVA pelo

suplemento VX, ficando a sua composição como se segue:

Caldo PPLO 1,47 g

Água deionizada e bidestilada 70 ml

-o meio foi autoclavado a 121 °c por 15 minutos.

Adicionou-se posteriormente de maneira estéril:

Soro estéril e normal de cavalo 20 ml

Extrato de levedura à 25% 10 ml

Cloridrato de L-arginina(sol.à 30%) 0,66 ml

Solução vermelho de fenol à 2%

Suplemento VX

penicilina G potássica

incubadas em microaerofilia a 37 °c por 24-48 horas. A seguir

os repiques foram realizados volume/volume até serem completados

I I

0,5 ml

0,1 ml

1000 U.I. ml

o pH do meio foi ajustado para 7,0 utilizando-se

solução de NaOH 1 N.

As cepas de Mvcoplasma hominis foram semeadas e
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500 ml de cultura. Os repiques em meio liquído foram

acompanhados de semeaduras em meio sol ido A7 e incubados nas

condições acima descritas.

Meio liquído utilizado para o cultivo de Mvcoplasma

fermentans ATCC 19619

Meio liquído de Glicose (MLG) - Este meio baseou-se no

meio originalmente padronizado por Aluotto (2)

mOdificada(*) é a seguinte:

e sua composição

Caldo de cérebro e coração

Água deionizada e bidestilada

3,26 g

88 ml

O meio foi autoclavado a 1210 C por 15 minutos.

Adicionou-se posteriormente de maneira estéril:

Fração de soro PPLO (Difco) 1,5 ml

Glicose solução estéril ã 10% 10 ml

Vermelho de fenol solução ã 1% 0,5 ml

- O pH do meio foi ajustado para 7,6 com o auxilio de

solução de NaOH 1N.

(*) Foram suprimidos da formulação original o extrato de

levedura e o soro de cavalo, que foi substituido pela fração do

soro.

A cepa foi incubada em artaerobiose, em jarras Gaspak

. utilizando como sistema gerador Anaerobac por 24 a 48 horas.

Repiques subsequentes foram realizados volume/volume,

até que se obtivesse 500 ml de cultura. O cultivo em meio

líquido foi acompanhado do cultivo em meio sólido A7 também em

I I
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anaerobiose.

Meio líquido utilizado para o cultivo do Mvcoplasma

pneumoniae ATCC 15492

A cepa de Mvcoplasma pneumoniae foi semeada em 20 ml

de meio líquido SP-4, com incubação em aerobiose por 48-72

horas. Repiques simultâneos volume/volume foram realizados a fim

de que se obtivesse 500 ml de caldo de cultura.

Meio líquido SP-4 (modificado) (129)

A formulação deste meio para 100 ml é a que segue:

Caldo PPLO (Difco) 0,35 9

Triptona( Difco) 1,0 9

9Bacto-peptona(Difco) 0,53

Vermelho de fenol a 1% (Difco) 0,40 ml

Água destilada e deionizada 61,6 ml

Dissolvidos os ingredientes, ajusta-se o pH para 7,5

com NaOH 1 N. Autoclavar a 1210 C por 15 minutos.

I I
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A seguir adicionar de maneira estéril:

Meio Fischer com Glutamina

bicarbonato de sÓdio(*)

Extrato de levedura a 25%

Levedura dessecada (Difco) a 2%

Soro fetal bovino(**)

penicilina G potássica

Dextrose a 50% (Difco)

(*)Dentre as modificaçcões realizadas na formulação do

meio SP-4 original, destacam-se a substituição do CMRL 1066

(Gibco) pelo meio de Fisher. A hidratação deste meio foi feita

com 100 ml de àgua deionizada; uma vez hidratado acrescentou-se

1,125g de bicarbonato de sódio ajustando-se o pH para 7,5. Este

meio foi estocado em geladeira em frasco ambar ao abrigo da luz.

(**)0 soro fetal bovino foi inativado a 560 C durante 30

minutos.

A supressão do acetato de tálio 10% (sigma) foi feita

uma vez que, o emprego dessa substância tem como finalidade

inibir prováveis contaminantes presentes nos materiais

clínicos; em nosso caso por estarmos trabalhando com cepas puras

ATCC, seria desnecessário incorporá-Io ao meio.

Os repiques em caldo foram acompanhados de semeadura

em meio sólido SP-4.

A seguir seguem-se as formulações dos meios sólidos A7

e SP-4.

I I

(HF 5008,Sigma) sem

5,0 ml

3,5 ml

10,0 ml

17,0 ml

1.000 D.I. ml

2,0 ml
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Meio sol ido A7 (mod. ) (116) - Utilizado para cultivo

e observação colonial das cepas estudadas de Ureaplasma

urealvticum, Mvcoplasma hominis, Mvcoplasma fermentans.

Caldo PPLO 2,1 g

Mnso4.H20

Água deionizada e bidestilada

0,0150 g

63 ml

- ° pH foi ajustado entre 5,5 e 6,0 utilizando-se

solução de HCI 2N.

A seguir adicionou-se:

Agar Noble 0,9 g

° meio foi autoclavado a 1210 C por 15 minutos e

esterilmente foram adicionados:

Soro estéril e normal de cavalo

Suplemento VX(*)

Extrato de levedura ã 25%

Solução de uréia ã 10%

Solução de glicose à 10%

penicilina G potássica

(*)Foi adicionado ã formulação original o suplemento VX.

I I

20 ml

10 ml

1 ml

5 ml

0,5 ml

1000 U.I. ml



33

Meio sólido SP-4 para cultivo de Mvcoplasma pneumoniae

o meio solido foi preparado adicionando-se O,85g de

Agar Noble(Difco) à formulação descrita para o meio líquido SP-

4.

3.3 Técnicas empregadas para a determinação das

concentrações e viabilidade de micoplasmas utilizados

no ensaio

o inóculo foi empregado nas seguintes concentraçÕes:

103 UACjml, 104 UACjml, 105 UACjml e concentrações maiores que

105 UACjml e as metodologiasempregadas para a titulação estão

descritas a seguir:

3.3.1 Microtitulação (40)

Em placas plásticas de poliestireno de microti-

tulação (Microplaca de fundo chato para cultura de células marca

PETECIL) foram adicionados 225 microlitros de

I I
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diferentes caldos para o cultivo dos micoplasmas em estudo: (UI0

mod) para a titulação das cepas de UreaDlasma urealvticumi MLA

para a titulação das cepas de MvcoDlasma hominis; MLG para a

titulação da cepa de Mvcoplasma fermentans e SP-4 líquido para a

titulação da cepa do MvcoDlasma Dneumoniae nos poços de números

2 a 12. No primeiro poço foram colocados 250 microlitros do meio

líquido específico para a cepa em estudo, e foi considerado

CONTROLE. No poço número 2 foram adicionados 25 microlitros do

caldo da cultura a ser titulada em 225 microlitros do meio

líquido de cultivo. Com auxílio de pipeta automática, realizou-

se diluição ser iada na razão 10. Desta maneira foram obtidas

diluições crescentes da amostra, a partir de 1/10. Uma gota (25

ul) de óleo mineral estéril foi acrescentada em cada poço a fim

de proporcionar atmosfera de anaerobiose parcial quando da

titulação das cepas de UreaDlasma ureal vticum, e de MvcoDlasma

fermentans. Para a titulação das cepas MvcoDlasma hominis ATCC

23114 e MvcoDlasma hominis ATCC 15056 a incubação foi feita em

microaerofilia (j arra com vela); no caso de MvcoDlasma

Dneumoniae esta foi realizada em aerobiose (86)

Foi considerado titulo ou concentração, o inverso da

maior diluição cujo meio apresentou mudança de côr em relação

aos controles. A microtécnica fói empregada por utilizar

. pequenos volumes da amostra a ser titulada.

I
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3.4 Cultura de Linfócitos

Foi realizada a partir de culturas de linfócitos de

indivíduo do sexo feminino, 42 anos, em boas condições de saúde,

não exposto recentemente a drogas, tampouco a radiações e sem

histórico atual de infecção bacteriana ou viral. Com a

finalidade de se padronizar o experimento, foi utilizado uma só

doadora durante todo o experimento.

As culturas de linfócitos de sangue periférico foram

realizadas seguindo técnica modificada da Moorhead e colo (70) .

Foram colhidos, através de punção venosa, 20 ml de

sangue com auxílio de seringa estéril heparinizada; para tanto

foi utilizada a heparina sódica da Roche (Liquemine); foram

feitas trocas de agulha após a heparinização e novamente após a

colheita do sangue.

A seringa foi mantida em. posição vertical, em fluxo

. laminar, por 2 a 3 horas para que houvesse a sedimentação das

hemácias. o sobrenadante foi transferido para frasco estéril,

homogeneizado, e cerca de 0,5 ml foram distribuidos em frascos

com 4 ml de meio de cultura. A partir desse material foram

feitas ainda contagens globais de leucócitos a fim de se

quantificar aproximadamente o número de linfócitos utilizados em

cada frasco de cultivo.
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o meio de cultura consistiu de 90 ml do meio 199,

suplementado com 10% de soro fetal bovino e 1,6 ml de

fitohemaglutinina (Cultilab).

Em alguns ensaios foi empregada a fitohemaglutinina P

(Bacto Phytohemagglutinin-P número 3110 Difco). Neste caso o

volume utilizado foi de 125 ul/100 ml.

Foram feitas duplicatas das amostras acompanhadas de

um frasco controle. Os frascos amostra consistiam de 4 ml de

meio 199 suplementado, acrescidos de 0,5 ml de sobrenadante

homogeneizado do sangue heparinizado como descrito acima e 1 ml

de cada uma das concentrações de micoplasma a saber: 103 UAC/ml,

104 UAC/ml, 105 UAC/ml e concentrações maiores do que 105

UAC/ml.

Os frascos controle tiveram suprimidos os inóculos

contendo as culturas de micoplasmas.

Todas as culturas foram incubadas por 72 horas em

aerobiose em estufa a 36,50 C e incluiam portanto para cada

. concentração 3 frascos: duplicatas das amostras e mais um

controle.

Ao fim das 72 horas, foram acrescentados o, 1 ml de

colchicina, na concentraçãode 4 x 10-5 M, por frasco que tem

como finalidade deixar os linfócitos em metáfase. Estes foram
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incubados por mais uma hora antes de se tirar as culturas.

Foram realizados testes de viabilidade dos linfócitos

utilizando-se a coloração Azul de Tripan 1% em solução

fisiológica.

A seguir, o conteúdo dos frascos foi transferido para

tubos de centrifuga e submetidos à centrifugação de 300 g

durante 5 minutos.

Após a retirada do sobrenadante, foram acrescentados

lentamente 4 rol de solução hipotônica de KCI 0,075 M,

préviamente aquecida a 370 C. Esta tem como finalidade romper as

células, expondo melhor os cromossomos a serem analizados. Os

frascos foram deixados em repouso por 20 minutos à temperatura

ambiente.

Imediatamente foram acrescentados, em cada frasco com

auxílio de pipeta Pasteur algumas gotas de fixador (constituido

de metanol/ácido acético na proporção de 3:1),
com

homogenização constante, adicionando-sea seguir mais 4 ml do

fixador.

A seguir os tubos foram centrifugados a 300 g por 5

minutos. Findo este tempo, retiraram-se os sobrenadantes e mais

4 ml de fixador foram acrescentado repetindo-se a operação por

mais 2 vezes. Retirados os sobrenadantes, foram acrescentados



41

à cada tubo, algumas gotas de fixador novo. Este sedimento foi

transferido para laminas préviamente lavadas e mantidas a 4° C

imersas em água destilada.

Com o auxílio de uma pipeta Pasteur, foram gotejados

de uma altura aproximada de 50 em, 3 a 4 gotas do material sobre

as lâminas geladas colocadas sobre a boca de um frasco de

diâmetro adequado, contendo água a 60 °c e imerso em banho maria

à mesma temperatura.

A diferença térmica entre o banho maria à 600 C e a

lâmina gelada possibilita a fixação do material. As lâminas

assim preparadas foram deixadas à temperatura ambiente overnight

para serem posteriormente identificadas e coradas. A técnica de

coloração constituiu-se de deposição sobre as mesmas, de um

filme de solução tampão fosfato pH=6,8 ao qual se acrescentou 4

a 5 gotas de corante de Giemsa, deixando-se por 5 minutos.

Decorrido esse tempo as lâminas foram deixadas secar à

temperatura ambiente.

o exame cromossômico foi realizado em microscópio

óptico (marca Zeiss) com aumento de 1000 vêzes. As lâminas

foram analizadas em teste cego e na íntegra.

Mitoses mais representativas foram fotografadas

utilizando-se filme High Contrast e revelador 019.

Para as copias foi utilizado o papel fotográfico F-3 e
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o revelador Dektol todos da marca Kodak.

3.5 critérios de Análise

3.5.1 Efeitos dos micoplasmas no indice mitótico.

Para tal avaliação, calculou-se os indices mitóticos

provenientes das culturas-controle, e das culturas-teste nas

três concentrações: 103 UAC /ml, 104 UAC/ml e 105 UAC/ml. No

cálculo do indice mitótico considerou-se em teste cego, a

porcentagem de metáfases encontradas em 1.000 núcleos de cada

uma das culturas. Foram computadas sómente núcleos em metáfase

em relação àqueles em outras fases do ciclo celular.

3.5.2 Análise cariotípica

As metáfases foram analisadas ao microscópio óptico e

classificados quanto à presença de aberrações estruturais (111,

13O) . Foram contadas as células estimuladas (núcleos) e as

mitoses mais representativas de aberrações estruturais foram

desenhadas e posteriormente fotografadas.

As anomalias cromossômicas estruturais consideradas

foram as seguintes:

GAPS (falhas o gap representa uma pequena

descontinuidade da cromatina (região acromática) ao longo do

w
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cromossomo, sem haver contudo, deslocamento das frações. Os

gaps ou falhas podem ser cromatidicos ou cromossômicos quando

atingem respectivamente uma ou ambas as cromátides em um mesmo

ponto.

QUEBRAS - Foi considerado quebra, uma descontinuidade

. cromossômica com deslocamento da parte distal da cromátide e/ou

uma descontinuidademaior que a largura de uma cromátide, sem

haver deslocamento do fragmento. Essas quebras também podem ser

classificadas em cromatidicas ou cromossômicas, se afetam uma ou

ambas as cromátides na mesma região, respectivamente. Foram

também consideradas como quebras cromatidicas os fragmentos

simples não emparelhados, como quebras cromossômicas os

fragmentos acêntricos e as deficiências cromossômicas.

REARRANJOS São figuras em cuja origem participam

dois ou mais cromossomos que realizam trocas entre as

cromátides. Os rearranjos são considerados cromatidicos se forem

provenientes de alterações em uma só cromátide, e cromossômicos

se envolverem as duas cromátides.

ANEL - Resulta da interaçãode duas alterações dentro

de um mesmo braço do cromossomo não duplicado, levando à remoção

de uma região entre o centrômero e a porção final do braço

cromossômico. Essas regiões terminais da porção deletada

frequentemente se ligam novamente formando um anel acêntrico,

enquanto as porções terminais e cêntricas do par cromossômico se
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ligam novamente para dar um pequeno braço cromossômico.

DISJUNÇÃO CENTROMÉRICA PREMATURA - (PCD) - Este tipo

de alteração foi primeiramente descrito por German em 1979 (112)

ao se referir à Síndrome de Roberts.

Consiste em uma disjunção centromérica que pode ser

total quando envolve todos os cromossomos em mitose, ou, parcial

quando até três cromossomos são envolvidos.

DESCONDENSAÇÃO CENTROMÉRICA - Este tipo de alteração

foi aqui denominada, para os casos em que a região do centrômero

se apresentava descondensada ou acromática.

3.6 Análise estatística

Foram empregados os seguintes testes estatísticos:

- Teste de X2 (quiquadrado) de Pearson

Foi aplicado para determinar se os ensaios realizados

com três diferentes concentrações de micoplasmas apresentavam

número de células alteradas significativamente diferentes entre

sí, na tentativa de se observar a influência da concentração dos

microrganismos sobre o processo mitótico nas condições aqui

empregadas.

Teste de significância para a diferença de duas

proporções populacionais
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Este teste foi aplicado em cada cepa para

determinar a significânciaentre o número de celulas alteradas

quando comparadas com o controle, individualmente, para cada

concentração.

Os testes empregados utilizaram nivel de significância

de 5% (alfa =0,05) (121) .
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4. RESULTADOS

Foram estudados os efeitos de cepas de micoplasmas

representadas por 11 sorotipos de Ureaplasma urealvticum, 4 de

seus sobrenadantes do caldo de cultivo correspondentes aos

sorotipos I , 111, VII, e X; duas cepas de Mvcoplasma hominis

ATCC 23114 e ATCC 15056, Mvcoplasma fermentans ATCC 19689 e pela

espécie Mvcoplasma pneumonia e ATCC 15492 sobre culturas

temporárias de linfócitos humanos.

4.1 Índice Mitótico

Dentre os efeitos observados, as inibições mitóticas

parciais (índices mitóticos inferiores a 10) e totais,

constituíram-se nos mais contundentes. Estas e outras alterações

foram observadas em determinadas concentrações de algumas cepas,

como podem ser observadas na Tabela I.
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Tabela I. Efeitos dos micoplasmas sobre a roi tose em
função das concentrações dos inóculos (UACjml)

At10SnAS INUIÇO TOTAL INUIO PABCIAL MITOSES MITOSES
DAtHTOSE DA"ITOSE AlTEIADAS NORMAIS

5 3 4
U.üH Aa TICIJI SOBOTIPOI 19 19 ;19

3 4 5
lJ.üREALr-TICIJP/SOBOTllOII 19 ;19 ;18

3 4 5
1J.IJHALr-TlCIJP!SOIOTIPOIII 18 ;19 ;19

3 5 4
ü.IJUAU'Tl!;1Jf'/SO.DTlPOV 19 ;19 19

3 5 4
1J.IJUAUTIClJf'ISOBOTIPOVI 19 ;19 19

3 5 4
ü.IJUALrTICIJf'/SOBOTIPOVII 19 ;19 Ht

3 4 5 5
IJ.UfALrTICUf'ISOIOTIPOVIII 19 ;19 ;U; ;}lQ

3 4 5
U.1IUAUTlCIJf'/SOIOTllOIX 10 ;19 ;10

5 3 4
U.UHALrTICU(1SOBOTIPOX 19 10 ;10

3 4 5
U.UUAU'TIClJt1SOBOTIPOXI 10 ;10 ;19

5 4 3
Ü.IJUIILrTICUPISOJlOTIPOXII 19 19 19

4 5 5
f'1.HOP1INISATCC 15956 19 ;19 ;}l9

5 3 4
N.HOP11HISATCC23114 19 19 19

4 5 3
P1.fUf1fHTAITSATCC19689 19 ;HI 19

5 3 4
f'I.PHfUf10HIAEATCC15492 19 19 ;19

SOIIENAJANTE S 'S
IJ.URfALrTICUNSOBOTIPO11 l' 2

SOIlENAJANTE S S
IJ.IJRfALr11Ct/f'ISOBOTIPOIII 2 1

SOJlENAJANTE S S
1J.IJREAaTICIJf1SOIOTIPOVII 2 1

SOJlENAJANTE S ;S
IJ.IJRfIlLr1ICIJ/'ISOIOTIPOX 1 2
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4.1.1 Graus de inibições mitóticas

Os vários graus de inibição ou alteração mitóticas de

acordo com as diferentes cepas e concentrações de micoplasmas

foram analisados dividindo-se em 3 grupos:

4.1.1.1 Índices mitóticos iguais a zero ou inferiores

alO:

As concentraçõesde inóculo iguais ou superiores a

105 UAC/ml das cepas Ureaplasma urealvticum sorotipo XII;

Ureaplasma urealvticum sorotipo X; Ureaplasma urealvticum

sorotipo 11; Ureaplasma urealvticum sorotipo VII; Ureaplasma

urealvticum sorotipo I; Ureaplasma urealvticum sorotipo 111;

Mvcoplasma hominis ATCC 15056 ; Mvcoplasma hominis ATCC 23114;

Mvcoplasma fermentans ATCC 19689; .Mvcoplasma pneumoniae ATCC

. 15492 e os sobrenadantes das cepas Ureaplasma urealvticum

sorotipo 111; Ureaplasma ureal vticum sorotipo VII e Ureaplasma

urealvticum sorotipo 11.

- As concentrações iguais a 104 UAC/ml das cepas:

urealvticum sorotipo 111.

Mvcoplasma hominis ATCC 15056; Mvcoplasma fermentans;

Ureaplasma urealvticum sorotipo XII; Ureaplasma urealvticum

sorotipo X; Ureaplasma urealvticum sorotipo 11 e Ureaplasma
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- As concentrações de 103 UAC/ml das cepas: Ureaplasma

urealvticum sorotipo X; Ureaplasma urealvticum sorotipo II;

Urea,Rlasma urealvticum sorotipo VII; Ureaplasma urealvticum

sorotipo III; Mvcoplasma hominis ATCC 23114 e Mvcoplasma

fermentans.

4.1.1.2 Mitoses Normais:

- As concentrações de 104 'UAC/ml das cepas Ureaplasma

. urealvticum sorotipo V; Ureaplasma urealvticum sorotipo VI;

Ureaplasma urealvticum sorotipo I e Mvcoplasma hominis ATCC

23114.

A concentração de 103 UAC/ml da cepa Ureaplasma

urealvticum sorotipo I e o sobrenadantedo caldo de cultivo da

cepa Ureaplasma urealvticum sorotipo X.

De um total de 19 amostras estudadas, 13 (68,4%)

demonstraram efeitos drásticos de inibição parcial ou total da

mitose em pelo menos uma concentração; 10 (52,6%) apresentaram

. em pelo menos uma concentração,mitoses com alterações e em

somente 5 amostras (26,3%) todas as mitoses observadas foram

normais.

Uma melhor visualização do efeito dos micoplasmas,

suas concentrações e os índices mitõticos, comparados com seus

respectivos controles poderá ser feita através de histogramas.

As figuras a seguir demonstram o exposto:
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Os efeitos extremos dos micoplasmas sobre as culturas

temporárias de linfócitos, quais sejam: inibição total da mitos e

e nenhuma influência na mitose, pe,rmitem concluir seguramente

. que nas condições experimentais aqui utilizadas, alguns

micoplasmas em determinadas concentrações são capazes interferir

no processo mitótico.

Por isso, as próximas etapas de análise somente serão

realizadas para o grupo a seguir:

4.1.1.3 Mitoses alteradas com índices mitóticos

superiores a 10

As cepas que induziram alterações mitóticas, bem como

as frequências em que tais aIterações ocorreram em função das

concentrações micoplásmicas, estão expressas na Tabela II.

-,
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Tabela II. Número e Frequência das alterações
função das concentrações micoplásmicas (UACjml)-NO(F)

em

4.2 Teste de significância aplicado aos valores

encontrados

Aplicando-se o teste estatístico de X2 com a

finalidade de se verificar se as frequências de alterações

obtidas nas culturas-teste são significativas quando comparadas

às frequências das respectivas culturas-controle, os seguintes

resultados foram obtidos:

-,

3 4 5 5
AMOSTBAS 19 19 19 >11it

i}.üUIiUn eUil1SOROTII0U 15(2,3) 9(9,9) 3(9,62)

6'.üU IiU n CUflSOR01110UI 8<1,9) 9(9,9) 5<1,76)

ij. UU,4L17ICú'l'ISOROTII0UII 1<1,99)

iJ.UU,4UTICUNSOROTIPOUIII 1<9,57) 29(9,7) 29(7,8) 13(48,1)

U.UUIiL:r1ICIJIIISOROTIPOIX 8<19,7) 1<9,95) 4<17,4)

,.IJU,4UTl CUN SOROTIPOXI 4(9,59) 1<9,82) 33(6,82)

lJ.ú'U,4LtTICliN SOROTIPOXII 6<1,88)

ti .fW EUf'ILiN 1,4 E 5(9,99) 6(4,69)

SOBlEHADANIE
U.IJUIiLl"1ICUISOBOTIPO11I 5(8,5)

SOIBEHADAHTE
U.IJUIiUTlCUNSOIOTIPOVII 1<4,9)
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As culturas-teste que apresentaram alterações

mitóticas significativas foram: Ureaplasma urealvticum sorotipo

VIII nas concentrações 104 UACjmli 105 UACjml e maiores que 105

UACjmli Ureaplasma urealvticum sorotipo XI na concentração 105

UACjmli Ureaplasma urealvticum sorotipo IX nas concentrações 103

UACjml e 105 UACjmli Ureaplasma urealvticum sorotipo XII na

concentração 103 UACjml e os sobrenadantes das cepas Ureaplasma

urealvticum sorotipo VII e Ureaplasma urealvticum sorotipo III.

Estes dados estão expressos na tabela III.

Tabela III. Significância do número de alterações
mitóticas observadas em função das concentrações micoplãsmicas
(UACjml) .

AMOSTRAS HüMEBODE ALTEBACõESMITóTICAS
SIGHIFICAtIVO

ij. ijU,4L17lCül}/SOBOTIPOIX
3 5

19 ;19

5
19

HüMEBODEALTERACõESMITóTICAS
H~OSIGHIFICATIUO

3 5
19 ;19

3 5
19 ;H!

4
19

3
19

4
19

3 4
19 ;19

!j. üU.4L(TICl.mSOROTIPOli

ü .üU,4U71 tiNI SOROTIPO UI

ij. üU,4U'TlCUMSOROTIPOUII

u. ij8[I1LrTlCUl'lSOBOTIPOUII I
4 5 5

19 ;19 ;>19

Ü.i/UfiLrn CUNSOROTIPOXI

Ü.iJU,4L(TI CUf'I SOBOTIPOXII
3

10

N .PNEI}I'IOiYI.4E
3 4

11 ;10

SOIBEDAHTI
ij ,1}~E,4L171CUI~SOROTIPOI I I

SOBBEDAHtE
U,I}REliU'Tl CUI~SOBOtIPOliII

S
1

S
1

- -,-
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4.3 Tipos e frequência de aberrações cromossômicas.

As aberrações cromossômicas encontradas nas células em

metáfase, foram as seguintes: quebras cromatídicas (QCT) e

cromossômicas (QCR), falhas cromatídicas (GAPS) , fragmentos

acêntricos; disjunção prematura do centrômero parcial ou total

(PCDp e PCDt); rearranjos cromatídicos e cromos somos em anel.

Algumas aberrações cromossômicas não puderam ser

totalmente esclarecidas, porém por terem apresentado incidência

significativa, quando da análise dos efeitos causados pela cepa

Ureaplasma urealvticum sorotipo VIII, foram computados como

"outras" alterações. Nesta análise classificatória foram também

incluidos os cromossomos em anel e cromossomos formando figuras

multi-radiais. As figuras 29 e 30 ilustram algumas das

aberrações cromossômicas acima mencionadas.

I 1
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sobrenadante Ureaplasma urealvticum sorotipo VII. A maior

frequência de quebras cromossômicas ocorreu na cultura-teste com

o sorotipo VIII, na concentração maior que 105 UACjml.

A alteração denominada descondensação de centrômero

parcial foi mais frequente na concentração 105 UACjml do

sorotipo IX. Cromossomos em anel foram vistos nas culturas-teste

do sorotipo XI na concentração 103 UACjml e do Mvcoplasma

pneumoniae na concentração 103 UACjml. Figuras multirradiais

como rearranjos cromatídicos foram vistos nas culturas-teste com

Ureaplasma urealvticum sorotipo VI e Mvcoplasma pneumoniae ambos

na concentração 104 UACjml. As alterações cromossômicas

estruturais múltiplas (envolvendo mais do que três cromossomos

da mitose) somente apareceram nas culturas-teste, não tendo sido

observadas nas culturas- controle. Estas tiveram nos gaps

cromatídicos sua maior frequência de alterações, seguida das

quebras cromossômicas.

As frequências com que estas alterações apareceram

distribuidas em cada cultura-teste, em função das concentrações

micoplásmicas, e nos sobrenadantes testados podem ser observadas

através das figuras a seguir:
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4.4. Frequência total de aberrações cromossômicas.

No resultado global da análise cromossômica em teste

cego, os gaps cromatídicos representaram 51,5% do total de

alterações; as quebras cromatídicas 14,2%; as quebras

cromossômicas 4,1%; pcdp 5,9%; pcdt 4,1%; dcp 6,5%; dct 4,1%;

outras aIterações 9,5% representadas por: cromossomos em anel

1,2%, rearranjos cromatíãicos 1,2% e um conjunto de alterações

não def inidas , 7,1% do total de alterações sendo este número

bastante expressivo e significante estatisticamente.

As culturas-controle apresentaram 53,6% de gaps

cromatídicos; 17,9% de quebras cromatídicas cuja frequência

comparada à cultura-teste não foi significante estatisticamente.

A frequência de quebras cromossômicas neste grupo foi

significativamente mais elevada que o grupo teste, utilizando-se

o teste de significância para a diferença de duas populações (t

> 1,645 para alfa=5%).

No que se refere às alterações múltiplas, a

descondensação do centrômero parcial foi somente observada em

uma mitose do controle (3,6%). Esta frequência se compara às

observadas nas culturas-teste (6,5%).
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4.5 Determinação das frequências das células com uma

só alteração e das células com mais de uma alteração

Ao se determinar as frequências de células com uma só

aIteração e de células com mais de uma alteração os seguintes

resultados foram observados: de um total de 104 células

alteradas, 35 (33,7%) apresentavam uma única alteração enquanto

que 69 células (66,3%) possuíam mais do que uma alteração.

o número de células com uma alteração nas culturas-

controle foi de 4 (25%) sendo que para células com mais de uma

alteração esse número foi de 12 (75%).

As frequências de células com uma alteração e com mais

de uma alteração foram estatisticamente semelhantes entre o

grupo teste e o grupo controle.

As tabelas IV e V apresentam a distribuição das várias

alterações por célula e por cepa nas várias concentrações.
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Tabela IV. Células com uma só alteração nas culturas-
teste e culturas-contrôle.

CULTUIASTESTE COHCENTIAtAOUAC/ruI Hü"EBODECE1ULASCOM1 GAP QCT QCJ Dep Det

3
Hj 2 1 1

ü.üUliLtTI.Cü,3/SOIOTIPOU 4
HI

5
19 3 2 1

3
HI 5 5

4
Ij. UREliU-neml SOBOTIPOUI 19

5
19 2 1 1

3
19

4
U.UUAUTI.Cü(tlSOIOTIPOUII 19

5
19 1 1

3
19

4
19 1 1

5
IJ.iJU.4L17lClJI!1SOIOTIPOUIII 19 6 6

5
> 19 5 3 1 1

3
19

4
ü.üRE.4Li7I.CUf'1SOBOTIPOIX 19

5
10 1 1

3
19

4
U.{JU.4L!'TIC/HISOIOTIPOXI HI 1 1

5
19 1 6 1

S 1
SOBIENABANTEDO SOIOTIPOUII 1 1

CoLTolASCONTBOLE 4 3 1
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Tabela V. Células com mais de uma
culturas-teste e culturas-contrôle.

alteração nas

CULIUIRSTESTE CONCENTIRÇDESCELULASCOftnRIS GRPQCTQCBPClp PCDt DepDCt OUTIOS
UAC/mI DE1

3
19 7 4 2 2 2 1 2

U.i/REM,,'II CUN 4
SOIOIlPOU 19

5
19

3
19 1 3

4
Ü. URE,4lnl f;tJI 19

SOIOIlPOUI 5
19 2 2 1

3
19 1 1

4
19 9 11 2 3 2 1

5
Ü.üUIiLnlCU, 19 13 8 2 1 1 1 4 6

SOBOTIPOUII I 5
}19 3 6 2

3
19 3 6 1 1

4
d .I./P.fliL rTI Cb'N 19 1 1

SOBOTIlOIX 5
19 1 2 1

3
19 3 1 2 1

4
ij .üREl/alICUN 19

SOBOTIPOXI 5
19 8 14 a 1 3

3
19 6 2 4

4
/j. üREM/71 CUf'i 19

SOIOTIPOXII 5
19

3
19 4 4 1

4
,1If.Plif(J?/OHllif 19 4 3 2 1

ArCC15492 5
19

SOBlEMRIRNTE S 3 2 1 2
SOBOTIPO111 1

CUlTUIRSCONTBOLE 12 19 3 6 2
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Uma análise resumida 'de todos os resultados

. experimentais obtidos revelou que, independentemente das

concentrações em que foram estudadas, várias cepas apresentaram

efeitos drásticos sobre o processo mitótico, desde uma inibição

parcial à uma inibição total da mitose.

Nestes casos estão compreendidos os sorotipos lI, III

e X, as cepas de Mvcoplasma hominis ATCC 15056 e Mvcoplasma

fermentans e os sobrenadantes das culturas dos sorotipos lI,

Ureaplasma urealvticum sorotipos III. e VII, Mvcoplasma hominis e

. Mvcoplasma pneumoniae.

Dentre as amostras testadas que apresentaram mitoses

alteradas, foi possível verificar que para algumas cepas a

concentração do inoculo teve alguma influência na frequência das

alterações. Nestes casos citam-se Ureaplasma urealvticum

sorotipos V, VI, VII, VIII, IX, XI e XII e a cepa Mvcoplasma

pneumoniae, muito embora somente foram estatisticamente

significantes os dados observados para os sorotipos VIII, IX, e

XI.

III, VII. As inibições parciais ou totais obtidas em

conseqüência das concentrações dos inóculos puderam ser

observadas: Ureaplasma urealvticum sorotipos I, VII, XII e
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6.98% (63), de 1 a 20% (61) e de 5,6 a 6,5% (58).

No presente exper imento das culturas controles que

. apresentaram alterações, as seguintes frequências de aberrações

cromossômicas foram encontradas: 2,62%, 0,8%, 0,2%, 0,3%, 1,3% e

0,27% sendo a média 0,5%. Tais resultados estão

portanto, inferiores aos dados obtidos por outros autores.

Em culturas de linfócitos humanos em que se utiliza a

fitohemaglutinina como agente mitogênico, a síntese de DNA tem

início nas primeiras 24-48 horas de cultivo. Após a estimulação,

tem-se duas subpopulações celulares que diferem entre si quanto

a síntese de DNAi urna constituída de células que dividir-se-ão

precocemente em 24 horas e outra composta de células de divisão

. tardia que iniciarão sua primeira divisão 24 horas após (49,

33) .

Os linfócitos de proliferação precoce e os de

proliferação tardia parecem diferir, quanto a susceptibilidade

frente a agentes mutagênicos, no que se refere às aberrações

cromossômicas estruturais (1O) .

Estes dados demonstram que, na análise citogenética, o

tempo de permanência das células em cultura é um dos principais

fatores que influenciam na frequência de aberrações

. cromossômicas. Portanto, após 48 horas de cultivo a 37°C, grande

parte dos linfócitos já realizou sua primeira divisão, e com 72

, ,
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horas algumas células já completaram duas ou três divisões.

Desta maneira devem ser avaliados tanto "in vivo" quanto "in

vitro" os resul tados da primeira divisão celular. Contudo,

certos agentes mutagênicos inibem a replicação normal das

células "in vitro", sendo portanto necessário um tempo maior de

cultivo para obtenção de um número considerável de metáf ases

(35) .

No presente experimento, os linfócitos foram mantidos

em estufa a 37°C por 72 horas. Este tempo foi escolhido por ter

sido observado, em plano piloto, que utilizando-se como inóculos

cepas de Ureaplasma urealvticum isoladas de casos de uretrites,

quando, em concentrações mais elevadas colocadas em cultivo com

. número considerávelde metáfases e obter mutações cromossômicas

estáveis, optou-se por um tempo de incubação maior.

No decorrer do experimento foram empregados, como

agentes mitogênicos duas fitohemaglutininas de procedências

diferentes. Os primeiros ensaios foram realizados utilizando-se

a fitohemaglutinina da marca Cultilab, sendo posteriormente

substituída pela Fito p(R)Difco. Testes de atividades

mitogênicas foram realizados com ambas e os índices mitóticos

obtidos foram semelhantes.

- -- - -- - - - I

linfócitos humanos do sangue periférico, dificultavam a

replicação normal das células fornecendo baixos índices

mitóticos. Portanto, devido a necessidade de se avaliar um
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No que se refere à padronização do inóculo, o emprego

de 1 ml de caldo de cultivo das cepas, poderia a princípio ter

interferido no processo mitótico em decorrência da alteração na

proporção fitohemaglutinina/volume final da amostra. Controles

contendo 5 ml de meio 199 ou invés de 4 ml foram processados

para o cultivo de linfócitos e os resultados dos índices

mitóticos, revelaram não ter qualquer interferência do volume na

estimulação mitótica. Esta metodologia foi semelhante a

empregada por Copperman (23) em seu estudo com cepas viáveis e

não viáveis de Mvcoplasma hominis, as quais inibiam o efeito

mitogênico da fitohemaglutinina.

Foram também realizados testes com a finalidade de se

observar efeitos do pH sobre a cultura de linfócitos.

Acrescentando-se 1 ml do meio líquido UI0. (pH=5,5-6,0) à

cultura de linfócitos, observou-se uma inibição parcial da

mitos e como conseqüência da alteração do pH do meio. O mesmo não

foi observado quando inoculamos 1 ml dos caldos provenientes do

cultivo de 24 horas das cepas de Ureaplasma urealvticum pelo

fato destes apresentarem um pH ao redor de 7,2 compatível com o

processo mitótico. O mesmo procedimento foi realizado quando da

inoculação das cepas de Mycoplasma hominis( ATCC 23114) e

Mvcoplasma hominis( ATCC 15056) após cultivo de 48-72 horas.

Nos casos das cepas de Mvcoplasma fermentans( ATCC

19689) e Mvcoplasma pneumoniae( ATCC 15492) , espécies cujo

produto final do metabolismo é ácido, os inóculos foram

I
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preparados centrifugando-se a 12.000 g os caldos de cultivo dos

mesmos nas concentrações 103 UAC/mli 104 UAC/ml i 105 UAC/ml e

ressuspendendo-se os "pellets" com 1 ml de meio 199.

Vários sistemas celulares têm sido utilizados na

tentativa de elucidar alguns dos efeitos citopáticos decorrentes

da infecção micoplásmica. (123, 128).

Scheineider et alo (113) e Fogh (36) , estudando os

possíveis efeitos dos micoplasmas sobre culturas de células do

líquido amniótico, constataram serem estes microorganismos

responsáveis por um aumento significante no número de alterações

cromossômicas.

o diagnóstico precoce dessas anormalidades no início

da gestação, através da amniocentese, tem revelado ser de

inestimável importância, uma vez que a análise cromossômica das

células amnióticas em cultivo e a detecção de um cariótipo

anormal, poderiam demonstrar o grau de acometimento fetal,

possibilitando a realização de um aborto terapêutico.

Com a finalidade de demonstrar os efeitos citopáticos

e citotóxicos da cepa T- 960 de Ureaplasma urealvticum (sorotipo

VIII) , em concentrações iguais a 103uAC/ml, 104 UAC/ml e 106

UAC/ml respectivamente, sobre várias linhagens celulares, Kotani

(51) e Masover (62) verificaram serem estes mínimos, afetando de

maneira pouco significante os índices de multiplicação celular.

I
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Por outro lado,a infecção de urna dessas linhagens por espécies

diferentes de micoplasmas conduziu a alterações cromossômicas

extremas, redução da taxa de multiplicação celular, e aumento da

granularidade citoplasmática (78, 66).

Tais efeitos demonstram que o grau de infectividade

micoplásmica depende da cepa infectante e do sistema celular

envolvido.

o questionável papel .patogênico do Ureaplasma

urealvticum nas patologias do trato geniturinário e as possíveis

conseqüências de um não tratamento, fizeram com que vários

estudos envolvendo a espécie, fossem realizados.

Por apresentar urna grande heterogeneidade antigênica

intra-espécie, urna possível correlação entre alguns de seus

sorotipos e a presença de sinais e sintomas de doença, tem sido

enfocada .Portanto a grande reatividade cruzada apresentada

entre os sorotipos dificulta muitas vezes essa correlação. (73,

119) .

A propos ição do presente estudo foi a tentativa de

encontrar urna correlação entre os efeitos causados por 11

sorotipos de Ureaplasma urealvticum sobre linfócitos humanos.

Dentre os resultados aqui obtidos, as cepas que

apresentaram efeitos drásticos sobre a mitose, inibição total e

w - --
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parcial, pertenciam aos sorotipos II, III, VII, e X. Alguns

autores têm incriminado os sorotipos pertencentes ao grupo B (I,

III, VI e XIV) os mais ~~envolvidos nas patologias

humanas, enquanto que outros tem demonstrado que também os

sorotipos IV, VIII e X do grupo A também tem sido isolados de

pacientes (25, 95, 138, 73, 80). Com as devidas ressalvas,

quanto à extrapolarmos os resultados obtidos em nosso modelo

experimental "in vitro Iipara a situação "in vivo", constatamos

que tanto o sorotipo III quanto o sorotipo X estão entre os mais

eficientes na indução da inibição mitótica, um dos mais, senão o

mais grave dos danos celulares observados. Estes resultados

apresentam-se concordantes com os. dados obtidos por outros

. autores.

Quanto à produção de alterações estruturais

cromossômicas significativas, os sorotipos envolvidos foram

VIII, IX e XI. Destaque deve ser feito ao sorotipo VIII por ter

apresentado a maJ.or frequência de alterações. Apesar de

pertencer ao grupo A, pouco participativo dos processos

patológicos, de acordo com Quin (83, 134), este sorotipo também

tem papel relevante na doença humana.

Desta maneira dentre o . painel constituído de 11

. sorotipos de Ureaplasma urealvticum testado::, sete causaram

efeitos consistentes à nível mitótico e dentre eles três

(sorotipos III, VIII e X) possuíam suporte clínico na

literatura.

~ I
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Apesar do reduzido número de trabalhos experimentais

envolvendo a sorotipagem de cepas. de Ureaplasma urealvticum

. isoladas de amostras clínicas, pelo exposto fica claro a

importância de sua realização.

As outras espécies aqui estudadas: Mvcoplasma hominis,

Mvcoplasma fermentans e Mvcoplasma pneumoniae apresentaram os

seguintes resultados:Mvcoplasmahominis ATCC 23114 e ATCC 15056

e Mycoplasma fermentans tiveram efeitos drásticos sobre a

mitogênese, inibindo-a total ou parcialmente; dados estes

compatíveis com os obtidos em outros estudos (4). Foram testadas

duas cepas de Mvcoplasma hominis com a finalidade de avaliar

possíveis variações de comportamento, tendo em conta a

. existência de diferenças genotípicas e fenotípicas intra espécie

(77) .

Quanto a espécie Mvcoplasma pneumoniae os efeitos

observados foram desde alterações na mitose em determinadas

concentrações até inibição total do processo mitótico.

No que se refere às concentrações de micoplasmas

utilizadas corno inóculo, 103 UAC/ml; 104 UAC/ml e 105 UAC/ml,

foram empregadas concentrações mais próximas daquelas

encontradas na infecção humana.

Dentre as amostras testadas, as que apresentaram

.. I
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alterações nas mitoses, como conseqüência da variação da

concentração dos inóculos citam-se: Ureaplasma urealvticum

sorotipos VII, VIII IX e XI; e a espécie Mvcoplasma pneumoniae.

Aula et aI. (4) estudando o comportamento das espécies

Mycoplasma hominis, Mvcoplasma . fermentans e Mvcoplasma

. salivarium sobre cultura temporária de linfócitos verificaram

que essas três espécies causavam inibição mitótica quando era

utilizado um inóculo de aproximadamente 106 CFU (unidades

formadoras de colonias) o mesmo não foi observado para

inóculos de 103 CFUjml, exceto para Mvcoplasma salivarium.

Nossos resultados aparentemente não são concordantes, todavia a

unidade aqui utilizada para determinar a concentração do inóculo

foi UACjml (unidades de alteração de cor=CCUjml=color change

units). De acordo com Masover(363) o número de CCU50 é cerca de

duas vezes maior que o número em CFU. Portanto ao se trabalhar

com UAC uma maior concentração de. micoplasmas estaria sendo

. inoculada quando comparada à CFU. Isto em parte justificaria as

diferenças entre os resultados.

Quanto aos tipos de alterações estruturais

cromossômicas, em nosso estudo encontrou-se maior frequência de

gaps, quebras cromatídicas, quebras cromossômicas o mesmo tendo

sido observado por Schneider (113), Aula (4 ) e Kundsin (52). As

demais alterações: disjunção prematura de centrômero,

descondensação centromérica, cromos somos em anel e rearranjos

cromatídicos foram observadas em frequências menores. Foram

também detectados danos extremos à mitose, dificultando

I
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inclusive a identificação dos cromossomos, tais alterações foram

computadas em "outras".

Alguns autores como Paton (78) e Fogh (36) também

relataram o aparecimento de variedades cromossômicas

estruturalmente não definidas decorrentes de infecção

micoplásmica utilizando outros modelos experimentais.

A análise das alterações foi também realizada

considerando-se a frequência destas~ em células com uma e com

. mais de uma alteração. Desta maneira, supõe-se que células com

múltiplas alterações tenham uma maior preditividade no que se

refere à capacidade dos micoplasmas de induzir alterações

mutagênicas.

Nossos resultados indicam que alterações cromossômicas

e inibição mitótica em culturas temporárias de linfócitos estão

associadas com algumas cepas de micoplasmas e em alguns casos

possivelmente com o número de microorganismos.

As razões pelas quais esses fenômenos ocorrem ainda

. hoje é discutida.

As grandes concentrações de amônia liberada pelos

ureaplasmas como produto final de seu metabolismo, possivelmente

exercem efeitos tóxico inibitórios, além de danos cromossomais.

Os testes aqui realizados envolvendo os sobrenadantes dos caldos

- -
I [
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de cultivo em concentração 105 UAC/ml de 4 sorotipos de

Ureaplasma urealvticum: sorotipo III, sorotipo VII, sorotipo X e

mitoses. Os resultados obtidos com o sobrenadante do sorotipo X,

foram portanto discrepantes quando comparados aos observados com

a cepa, não se tendo nenhuma justificativa para o achado.

De acordo com Barile (7) .cepas de Mvcoplasma hominis

. isolados de diversos tecidos de pacientes com diferentes

doenças, apresentam marcantes diferenças genotípicas e

fenotípicas. O autor concluiu que cepas que colonizam diferentes

tecidos podem diferir também na capacidade de produzir doenças.

Sua patogenicidade está correlacionada com a habilidade que

diferentes cepas possuem de adsorver a diferentes substratos

celulares.

Portanto, quanto às causas dos efeitos produzidos pela

espécie Mycoplasma hominis, talvez em parte se justifiquem pela

depleção de aminoácidos essenciais do meio empregado para a

cultura de linfócitos (meio 199), corno conseqüência da atividade

. arginina deiminase, enzima produzida por esses microorganismos.

O mesmo podendo eventualmente ser inferido para Mycoplasma

fermentans(4, 23) em decorrência de seu metabolismo análogo ao

do M. hominis.

Barile (6) demonstrou que Mvcoplasma pneumoniae

estimula a transformação blástica e mitoses de culturas de

linfócitos obtidas de pacientes com Pneumonia Atípica Primária,

---_W I

sorotipo II, nos revelaram que excetuando o sobrenadante

procedente do sorotipo X, os demais inibiram total ou

parcialmente a mitose, além de causarem alterações nestas
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sendo que os efeitos por ele observados foram alterações e

inibições mitóticas.

Tais alterações talvez sejam decorrentes da ação de

alguns de seus produtos metabólicos liberados no meio de

cultura, havendo necessidade de estudos mais detalhados nesse

particular.

Embora nossos resultados sejam susceptíveis à

tecnologia empregada e ao modelo experimental utilizado, de uma

maneira geral ratificam o fato de que a infecção micoplásmica

. pode acarretar danos cromossomais, celulares, e teciduais muitas

vezes irreversíveis.

De acordo com Lee (54) , estudando mulheres com febre

pós parto , das quais Ureaplasma ureal vticum foi isolado das

respectivas hemo culturas, verificou que os anticorpos destas

pacientes apresentavam uma forte reatividade cruzada entre os

sorotipos I, II, III, IV, VIII, representativos dos grupos

genotípicos A e B, sobretudo na fase convalescente, cuja

resposta imune foi dirigida à polipeptídeos comuns aos vários

sorotipos de Ureaplasma urealvticum testados.

A importância de se sorotipar os isolados de

Ureaplasma urealvticum das amostras clínicas, bem como sua

quantificação se justifica pelos resultados observados.

Preocupados com as possíveis conseqüências de uma

infecção ureaplásmica, em gestantes e as possíveis seqüelas que

I
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poderiam atingir o feto, propusemos a presente abordagem. De

acordo com nossos resultados a infecção ureaplásmica poderá, em

determinadas condições responder por eventuais danos

cromossomais, conduzindo a um processo abortivo.

Além disso a metodologia empregada poderá ser de

utilidade no desenvolvimento de técnicas de diagnóstico, como

indicativo dos sorotipos de Ureaplasma urealvticum que poderiam

estar mais envolvidos nas alterações do processo mitótico e suas

conseqüências.
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6.CONCLUSÕES

Com intuito de se determinar os possíveis efeitos

clastogênicos dos micoplasmas sobre cromossomos humanos em

culturas temporárias de linfócitos foram realizadas várias

padronizações metodológicas. Para tanto estudou-se onze

sorotipos de Ureaplasma urealvticum, duas cepas de Mvcoplasma

hominis, uma cepa de Mvcoplasma fermentans e uma cepa de

. Mvcoplasma pneumoniae.

Os sorotipos 11, 111, e x da espécie Ureaplasma

urealvticum, a cepa de Mvcoplasma hominis ATCC 15056 e

Mvcoplasma fermentans inibiram parcial ou totalmente a mitose,

independentemente das concentrações dos inóculos.

A influência das concentrações dos inóculos sobre o

processo mitótico foi observada nos sorotipos I, VII e XII da

espécie Ureaplasma urealvticum, na cepa de Mvcoplasma hominis

ATCC 23114, e na cepa de Mvcoplasma pneumoniae.
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Para algumas cepas, as concentrações de micoplasmas

inoculadas, tiveram influência na frequência de outros tipos de

alterações: Ureaplasma urealvticum sorotipos V, VI, VII, VIII,

IX, XI e XII, e a espécie Mvcoplasma pneumoniae

Estatisticamente foram significantes os dados observados para os

sorotipos VIII,IX, XI, e XII da espécie Ureaplasma

urealvticum.

As alterações observadas mais freqüentemente foram: os

gaps cromatídicos e as quebras cromatídicas.

Foram observados comportamentos diferentes entre as

diferentes espécies de micoplasmas e entre diferentes cepas das

espécies: Ureaplasma urealvticum e Mvcoplasma hominis.
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7.RESUHO

Os efeitos clastogênicos causados por diferentes cepas

Ureaplasma urealvticum e por cepas do gênero Mvcoplasma foram

avaliados "in vitro", utilizando-se culturas temporárias de

linfócitos humanos.

Inibições, total ou parcial da mitose foram produzidos

pelos sorotipos 11, 111 e x de Ureaplasma urealvticum,

independentemente das concentrações dos inóculos de micoplasmas

utilizados. Já os sorotipos I, VII e XII do Ureaplasma

urealvticum, a cepa Mvcoplasma hominis ATCC 23114 e a cepa

Mvcoplasma pneumoniae foram influenciadas pela concentração dos

micoplasmas.

Mitoses alteradas foram observadas nas cepas

Ureaplasma urealvticum VIII, . IX e X. A maior frequência de

alterações foram de gaps cromatídicos e quebras cromatídicas.

Os resultados obtidos neste modelo experimental "in

vitro" revelaram haver comportamentos diferentes entre os

vários sorotipos de Ureaplasma urealvticum e entre espécies do

gênero Mvcoplasma.

Essas diferenças observadas, "in vitro", poderão de

alguma forma contribuirpara melhor compreensão dos efeitos da

colonização desses microorganismos em humanos.
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8.SUMMARY

Clastogenic effect caused by different strains of

UreaRlasma urealvticum and by strains of Mycoplasma sp were

evaluated in vitro by using temporary cultures of human

linphocytes.

Mitotic inhibitions, either total or partial were produced

by serotypes lI, III and x of Urea pl asma urealyticum,

indenpendently of the concentration of microorganisms used.

otherwise, the kind of clastogenic effect of Ureaplasma

. ureal yti cum of serotypes I, VII and XII, MYQQRlasma hominis

strain 23144 and Mycoplasma pneumoniae varied with the different

concentrations of these mycoplasmas used in the testo

Mitotic alterations were observed in Ureaplasma urealyticum

of srotypes VII, IX and X. Cromatidic gaps and cromatidic

rupture were the most frequent kind of alterations evidenced.

The results obtained in the present in vitro experiment

revealed that the occurence of different kind of clastogenic

effect depends on the serotypes of Ureaplasma urealvticum and on

the strains of Mycoplasma sp. The variability of the effect

obtained will contribute to the better comprehension of the

effects of colonization of these microorganisms in humans and

stimulate future in vivo investigation.
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