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BSA - Albumina bovina
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DME - Meio de Eagle modificado por Dulbecco
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M-16 - Meio de diferenciação M-16
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TAU - Urina artificial de Triatoma

TLCK - N-tosil-L-lisilclorometil cetona

WGA - Lectina de germe de trigo
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monoclonais (H1A10, 6A2 e 3011).

em

do

e das

formasnas

de afinidade

superfíciena

mnnnrlnn~l Q?/~ o-_._--- -- ----- --, - -

monoclonal H1A10

em colunas

mostram

RESUMO

pelo

resultadosNossos

lectinas con A e WGA; 2. epitopos comuns entre as formas

tripomastigotas de cultura de tecido e metacíclicas. As formas

monoclonais H366, L5Bll e L1D10; 3. epitopos específicos das

molecular menor que a Tc-85 e que não se ligam a colunas de

WGA-Sepharose e em H1A10-Sepharose; 6. diferenças entre os

WGA-Sepharose; 7. inibição parcial da invasão ~n V~~~O de

formas tripomastigotas metacíclicas (90%) devido aos anticorpos

tripomastigotas metacíclicas apresentam 3 antígenos de peso

epimastigotas e tripomastigotas, detectados pelos anticorpos

antígenos reconhecidos

com o monoclonal H1A10; 5. heterogeneidade no antígeno (Tc-85),

T. e~uz~: 1. diferenças entre clones e cepas de formas

formas tripomastigotas de cultura de tecido (50 - 70%)

(H1A10, 6A2, 3011, entre outros); 4. diferenças de reatividaàe

entre a população de formas tripomastigotas de cultura de tecido

detectadas por cromatografia

epimastigotas detectadas pelo anticorpo

formas tripomastigotas detectados pelos anticorpos monoclonais



O

foi

elas

basta

de

interesse.

relevantes na

básica s6

pode ajudar

anticorpos monoclonais

1909)

de nosso

de

os antígenos

protozoário digenético,

Pelo menos em teoria, é possível

áreas de pesquisa

obtenção

é um

(Newmark, 1985). O avanço do conhecimento

a

por exemplo,

os anticorpos monoclonais obtidos são conseqUencia

T.

parasitas,

estabelecer,

interação hospedeiro-parasita, área

A descrição da técnica de produção de hibridomas por
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a
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Kohler ~ Milstein em 1975 revolucionou a maneira clássica de

outros

vertebrados e insetos. Entre 10 e 20 milhões de pessoas na Améri-

anticorpo monoclonal perpetua a produção de um clone de linfo-

possível com o emprego de anticorpos monoclonais. Dentre

mente em diagn6stico

obtidos pelo in6culo do antígeno em animais, cujo sistema imune

obter- se o anticorpo monoclonal que se deseja, contanto que se

verdade,

coletado posteriormente, será uma mistura de anticorpos, produ-

dizer que serão produzidos comercialmente este ano entre 10 a 15

zidos por diferentes clones de linfocitos B. Em essência, o

responderá a diferentes determinantes desse antígeno e o soro,

Kg de anticorpos mc~oclonais a serem empregados principal-

contra o T~~pano~oma e~uz~ (Chagas,

obtenção n~ ~nti~0~DQS_

citos B. Para se poder apreciar a importância da técnica,

direta do método estabelecido nessa seleção. Como no caso de

verificado em algumas

estabeleça o método adequado de seleção dos hibridomas. Na

destaca-se a parasitologia.



ca do Sul apresentam sorologia positiva para a Doença de Chagas.

Descrita em 1909 por Carlos Chagas, que descreveu não s6 a

doença, mas também o parasita, o transmissor e seu ciclo biol6gi

co) parece ser de origem antiga. Foram detectados recentemente

galia) em 11 de 35 múmias encontradas no norte do Chile

(Rothhammer, 1985). O ciclo na natureza baseia-se na transmissão

entre o inseto e pequenos mamíferos, embora o duplo ciclo descri

to em gambás amplie a proposição geral (cf.Lenzi, Jansen e Deane,

1984). A responsabilidade pela doença em humanos e atribuída à

adaptação dos insetos aos ambientes domésticos, como o

T~~~oma ~n~e~~an~ (o principal vetor no Brasil). Em alguns

locais onde o ccmbate ao triatomídio foi efetivo, como S. Paulo,

outras formas de transmissão, como a transfusional, são responsá

veis pelos 1 500 novos casos estimados por ano para a Doença de

Chagas. Esses números sobem para 10 000 a 20 000 em todo o Brasil

(Dias e Brener, 1984).

O ciclo evolutivo do T. e~uz~ (cf Huare, 1972) e

composto de: a- Epimastigotas, encontradas no trato

digestivo do inseto, multiplicando-se por divisão binária;

b- Tripomastigotas metacíclicas, encontradas no final do trato

digestivo do inseto, sem capacidade de multiplicação e que dão

início à infecção no vertebrado; c- Amastigotas, encontradas no

interior de células do hospedeiro vertebrado, onde se multiplicam

por divisão binária e d- Tripomastigotas sangüícolas, encontradas

livres na circulação dos vertebrados, sem capacidde de

multiplicação, sendo responsáveis pela invasão de novas células

3INTRODUÇÃO



parasita.

desenvolvem condições para a obtenção dos demais estágios do

À análise , isolamento e caracterização de componentes

4

1975;

formasas

a partir da

.... ,....;'I""\I"'\1"ft ... ,.., _-+--"':'"
_ • ... 1:'_ ....,-."-' "'" ':J""'-' ""\,,,I.w

Brener, 1980; de

com

Um exemplo dessas

tecido e as formas

Bianco &.. Cohn,

sucesso,

longo de seu ciclo

verificado

do parasita.

não
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1945; Nogueira,

fenômeno

pela facilidade de sua obtenção em larga escala.

com variados graus de

T.~~U2~ enfrenta ao

da superfície

o

tripomastigotas de cultura de

&.. Borriello,

imune,

não só pelo emprego de novas técnicas, como a de hibridomas, mas

Entretanto o estudo comparado será rapidamente intensificado

o T~ypa~ú~úma e~u2~ tem sido alvo, nos últimos

anos, de uma série de revisões (Colli, 1979;

também pelo aumento do número de laboratórios que estudam e

infecção. No laboratório podem-se obter as diferentes formas a

epimastigotas,

amastigotas.

(Muni z

Budzko, Pizzimenti &.. Kierszenbaum, 1975; Kierszenbaum, 1976).

em meios axênicos comple~os; b- a~ f~r~as

ou de reiniciar o ciclo no hospedeiro invertebrado. Este ciclo

partir de animais ou: a- as formas epimastigotas em larga escala

tripomastigotas, que entram em contacto com o sangue do animal

diferenciação em meio axênico das formas epimastigotas e c- as

composição

da superfície do parasita restringe-se, praticamente, às formas

metacíclicas

soro

pode portanto ser simplificado em formas com capacidade de

formas

evolutivo diferentes ambientes, possivelmente com reflexos na

diferenças é a lise das formas por complemento, independente de



A presença de carboidratos na superfície do T.

Confalonieri, 1983; Lederkremer et aI, 1985). Até o momento,

a LPPG

de 90 kDa,

glicofosfoceramida,

isoladas a partir de formas

umaparcialmente:

para o isolamento, mas é interessante notar que

são glicoproteínas. O estudo de glicolipídios s6

e 25 kDa, todas

que

72 kDa

mesmo

epimastigotas.

A LPPG foi inicialmente obtida juntamente com três

outras glicoproteinas, por extração fen6lica (Alves ~ Colli,

~~uz~ foi detectada inicialmente pelo emprego de lectinas

1975) e posteriormente purificada. ~ composta por 60% de açúca-

res neutros (manose/ galactose/ glicose = 35/22/1), 1% de

parasita
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poucos componentes da superfície foram isolados e caracterizados,

praticamente todos os antígenos detectados na superfície do

componentes de superfície isolados posteriormente são todos

empregada

(lipopeptidiofosfoglicana) e as glicoproteínas

recentemente tem recebido maior atenção (Zingales et aI, 1982a;

glicoconjugados. Isso pode ser atribuído, em parte, à metodologia

~ Neal, 1984; Zingales ~ Colli, 1985; Snary, 1985; Colli,

Alves ~ Zingales, lQgS,

Remington, 1980; Pereira et aI, 1980; Katzin ~ Colli,1983). Os

Mem6rias do Instituto Oswaldo Cruz, suppl. vol. 79, 1984; Scott

a célula hospedeira serão apresentados a seguir.

Souza, 1983, 1984; Colli et aI, 1984; Dvorak, 1984; uma série de

(Alves ~ Colli, 1974; Chiari et aI, 1980; Araujo, Handman ~

dados relativos à superfície do T.~~uz~ e à interação com

autores abordando diferentes aspectos no volume especial do



é altamente conservada tendo sido encontrada em quase todas as

constituintes da molécula foram encontrados ainda inositol,

em fase aguda da infecção (Gottlieb, 1977).

6

Como

formas

lignocérico.

superfície de

e

analisadas e obtidas de

palmítico

somente na
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3-5% de proteina, 2~ de f6sforo, além de àcidos

de formas epimastigotas

principalmente

e glicose (11, 1, 1 resíduos por cada 100 aminoácidos, respecti-

tuída de 81% de proteína e de 19% de açúcares: manose, galactose

diferentes regiões geográficas, (Snary, 1980). A GP 90 é consti-

Uma glicoproteina de superfície de 90 kDa (GP 90) foi

.
amostras

positiva com formas amastigotas (Repka, Camargo ~ Santana, 1980).

sua presença foi confirmada por outros (Araújo ~ Remington,1981;

Embora a função dessa molécula seja desconhecida, é interessante

epimastigotas (Alves et aI, 1979; Zingales et aI, 1982). No

glicofosfoceramida para a LPPG (Lederkremer et aI. 1976, 1977.

glicosamina,

(Snary ~ Hudson, 1979). Embora não tenha sido detectada nas

que o complexo descrito também foi encontrado em soro de animais

descrita nas formas epimastigotas, amastigotas e tripomastigotas

Zingales et aI, 1982b; Andrews et aI, 1984). Esta glicoproteína

molécula foi encontrada

composição da LPPG foram obtidos por Ferguson et aI (1985). A

17-metil-esfinganina e esfinganina, propondo-se uma estrutura de

determinação da estrutura da molécula (Lederkremer et aI, 1980;

Lederkremer et aI, 1985). Praticamente os mesmos resultados na

graxos,

formas epimastigotas por alguns autores (Nogueira et aI 1981),

entanto anticorpos obtidos contra o complexo apresentaram reação

1978). Estudos posteriores levaram, pelo menos em parte, à



vamente). As cadeias de oligossacarídios parecem estar ligadas

por ligações N-glicosídicas com a proteína (Ferguson, Snary ~

Allen, 1985). Quando a GP 90 foi utilizada juntamente com

adjuvantes para imunizar camundongos, verificou-se que os animais

apresentavam parasitemia menor e uma ligeira sobrevida (em

relação a camundongos não imunizados) quando recebiam uma dose

desafio de formas tripomastigotas sangüícolas ou metacíclicas

(Scott ~ Snary, 1979; Snary, 1983). Sugeriu-se que anticorpos

anti-GP 90 poderiam ser utilizados para diagnóstico (Schechter et

aI, 1983; Dragon et aI (1985). A função dessa glicoproteína é

desconhecida, embora alguns autores tenham proposto que fosse o

componente antifagocítico existentes formas tripomastigotas

sangüícolas (Nogueira et aI, 1981).

A glicoproteína de 72 kDa (GP 72) foi encontrada

somente nas formas tripomastigotas metacíclicas e epimastigotas

(Nogueira et aI, 1981; Snary et aI, 1981). Estudos empregando

anticorpos monoclonais contra essa glicoproteína mostraram

diferenças na quantidade de GP 72 existente entre diferentes

isolados de formas epimastigotas (Flint et aI, 1984), possíveis

de serem correlacionadas com a classificação dos parasitas em

zimodemas (Chapman, Snary ~ Miles,1984). Essas diferenças foram

atribuídas, posteriormente, à presença de epitopos crípticos na

superfície das formas epimastigotas (Kirchhoff et al,1984 a e b).

A GP 72 tem 49% (em peso) de carboidratos na molécula,sendo os

açúcares encontrados, galactose, xilose, manose, fucose, ribose,

glucosamina e glicose (23,3, 19,1, 12,3, 10,8, 7,7, 4,4 e 2

resíduos por 100 aminoácidos, respectivamente). A molécula

INTRODUÇÃO 7
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tem ainda alto conteúdo de fosfato (10% em peso), ligado covalen

temente aos açúcares (Ferguson, Allen ~ Snary, 1983). Anticorpos

contra a GP 72 são capazes de proteger camundongos contra uma

dose de formas tripomastigotas metacíclicas, mas não sangtiícolas

(Snary, 1983). Foi sugerido que a GP 72 estaria envolvida em

diferenciação, já que os anticorpos anti-GP 72 inibem a

transformação de formas epimastigotas para tripomastigotas, em

experimentos onde as formas epimastigotas são colocados em

camaras implantadas subcutaneamente em camundongos (Sher ~ Snary,

1982; Sher, Crane ~ Kirchhoff, 1983). Foi sugerido ainda que a GP

epimastigotas (Joiner et al, 1985), embora aparentemente não nas

formas tripomastigotas (Sher, Hieny ~ Joiner, 1986)_

A glicoproteína de 25 kDa, encontrada em formas

epimastigotas e tripomastigotas ainda está pouco estudada. Contém

principalmente galactose e manose, além de xilose e glicose

(Mendonça-Previato et al, 1983). Essa glicoproteína reage com

soro de animais (inclusive o homem) infectados com T.e~uz~,

tendo sido proposto utilizá-la como antígeno para imunodiagnós

tico (Scharfstein et aI, 1983).

A invasão da célula hospedeira pelo T.e~uz~ é um

processo que envolve a superfície de ambas as células. Como

célula hospedeira têm sido utilizadas macrófagos e uma série de

linhagens de células já estabelecidas em cultura além de algus

experimentos com cultura primária (Meirelles et aI 1984). Todos

os estágios do parasita são interiorizados por macrófagos,

enquanto células não fagocitárias profissionais não são

(do complemento) na membrana de formas

1

8INTRODUÇÃO
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- - - ---~~~~~~~~~~~---~-

A invasâo Ln U~~~O de células em cultura pelo

T. e~uz~ foi operacionalmente dividida nas etapas de adesão

e interiorização (Henriquez, Piras ~ Piras, 1981b; Colli, Andrews

~ Zingales, 1981; Andrews ~ Colli, 1982). Segundo Piras, Piras ~

Henriquez (1982), as formas tripomastigotas recém liberadas de

células em cultura tem capacidade de adesão e penetração de 5 a

15 vezes menor quando comparadas com as mesmas formas incubadas

invadidas por formas epimastigotas. Mas, mesmo no caso de

macr6fagos, foi observado que forma3 tripoma3tigotas obtida3 de

cultura de tecido apresentam maior índice de infecção, quando

comparadas com tripomastigotas sangüícolas ou metacíclicas

ãerivaãas de melO axenlco (Meirelles, Chiari ~ de Souza, 1982),

assim como, dentro de um mesmo estágio, uma infectividade muito

maior de determinadas cepas em relação a outras (Alcântara ~

Brener, 1978). Também diferenças de infectividade foram encontra

das com células com cultura, dependendo da linhagem de células

(Dvorak ~ Howe, 1976) ou da cepa do parasita empregada (Bertelli

~ Brener, 1980). Além disso, a capacidade de infecção varia de

acordo com ciclo celular da célula hospedeira, aumentando da fase

G1 para S e diminuindo de G2 para M (Dvorak ~ Crane, 1981),

confirmando observações prévias de Piras, Henriquez e Piras

(1980). O tratamento com tripsina de células em cultura (Vero)

diminui sua infecção pelo T. e~uz~, assim como o tratamento

com lectinas, periodato ou a ressíntese de componentes de super

fície ap6s tratamento com tripsina, quando na presença de tunica

micina (Piras, Henriquez ~ Piras, 1980; Henriquez, Piras ~ Piras,

1981a; Piras, Piras ~ Henriquez, 1983).

9INTRODUÇÃO



Quando carboidratos foram adicionados ~n V~~~O,

verificou-se que N-acetil-D-gIicosamina inibia a penetração do

T.c~uz~ (Andrews ~ Colli, 1981; Henriquez, Piras ~ Piras,

1981a, Crane ~ Dvorak, 1982; Piras, Piras ~ Henriquez, 1983;

Colli et aI, 1984), embora recentemente tenham sido descritos

clones que não têm sua capacidade invasiva alterada na presença

de açúcares (Doyle, Dvorak ~ Engel, 1984). O tratamento do

parasita com alfa-manosida5e, alfa-galactosidase ou

em meio acelular, contendo soro fetal bovino (resultados

confirmados por Kuwajima ~ Colli, 1983). A adição de puromicina

inibe as duas etapas, enquanto actinomicina e tunicamicina

inibem somente a interiorização. A adição de inibi dores de

protease também inibe o aumento de adesão e interiorização,

levando os autores a propor o envolvimento de uma protease nessa

ativação (Piras, Piras ~ Henriquez, 1903). O tratamento da

superfície do parasita com tripsina inibe (Andrews, Katzin ~

Colli, 1984) ou estimula a entrada do parasita na célula

(Henriquez, Piras ~ Piras, 1981b), de acordo com o laborat6rio.

Aparentemente, essas diferenças são devidas à utilização de

formas tripomastigotas já ativadas ou recém saidas de células

e também à extensão de prote6lise (Piras, Henriquez ~ Piras

1985). O tratamento do parasita com tripsina leva à remoção

das proteínas de superfície e à inibição de penetração.

Ambas são restabelecidas ap6s incubação em meio suplementado

com soro (Andrews, Katzin ~ Colli, 1984). A adição de

tunicamicina inibe em até 80% a penetração (ZingaIes et al,

1985) .

INTRODUÇÃO 10
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N-acetilglucosaminidase, aumenta a interação com a célula

hospedeira (Villalta ~ Kierzenbaum. 1983; 1984, 1985).

Verificou-se que a adição de moléculas contendo Ácido

siálico ao ensaio estimulava a internalização do parasita, sendo

o melhor efeito obtido com fetuína (Piras, Piras ~ Henriquez,

1984). Uma vez que o T. e~U2~ parece não sintetizar àcido

siálico (Schauer et aI, 1983), propôs-se que ele seja retirado do

meio para sua incorporação em macromoléculas do parasita

(Schottellius, 1984, Pessolani et aI, 1984). Sugeriu-se então

que glicoproteínas ou glicolipídios contendo ácido siálico na

superfície do T. C~U2~ seriam importantes na invasão (cf

Colli, 1984).

Recentemente descreveu-se a presença de receptores para

fibronectina na superfície de formas tripomastigotas de T.

e~u2~. A adição de fibronectina aumenta, enquanto a

adição de anticorpos anti-fibronectina diminui em 69% a invasão

de fibroblastos em cultura pelo parasita. Esses resultados

sugerem que a fibronectina deve ter um papel na ligação do T.

e~u2~ com a superfície da célula hospedeira (Ouaissi et aI,

1984, 1985a). Resultados semelhantes foram obtidos com macr6fagos

(Wirth ~ Kierszenbaum. 1984). O mesmo efeito foi observado em

L~~4nman~a (Wyler, Sypek ~ Mc Donald, 1985) e o efeito

inverso em merozoítos de P. ~a~e~pa~um (Ouaissi et aI,

possa utilizar-se, para

envolvidas na adesão de

sua

células do

(Kleinman,

g interessante notar

fibronectina e a lamininahospedeiro, entre elas a

Klebe ~ Martin,1981; Mark ~ Kuhl, 1985).

1985). Talvez o T.e~u2~

invasão, de moléculas



que Ruoshlati ~ Pierschbacher (1986) sugeriram que a sequência

ARG-GLY-ASP comum a diferentes moléculas de adesão, seria.

crucial para a interação com o receptor celular. Poder-se-ia

especular se parasitas, como o T.c~uz~, que invadem

diferentes células ~n V~~~O, se utilizam para a sua etapa

de adesão dessas ou mesmo de outras sequências comuns a

moléculas existentes na célula hospedeira.

Na tentativa de identificar as moléculas envolvidas na

penetração, vários laboratórios analisaram a composição proteica

da superfície do parasita. EmpreQando soros humanos ou obtidos

em animais, identificaram-se antígenos principalmente localizados

entre 70 e 100 kDa (Andrews, Katzin ~ Colli, 1984), embora

outras proteínas de mais alto peso molecular tenham sido

detectadas (Zingales et aI, 1982b; Martins et aI, 1985). É

interessante observar que os soros obtidos de pacientes

chagásicos ou de animais hiperimunes foram capazes de inibir

~n V~~O a entrada do parasita na célula hospedeira em até

70%, sUQerindo o envolvimento de antígenos na invasão. Por

cromatografia em colunas de WGA-Sepharose foi isolada uma

glicoproteína de 85 kDa, localizada na superfície de formas

tripomastigotas e ausente nas formas epimastigotas (Katzin ~

Colli, 19R3). Anticorpos obtidos contra o material ligado à

coluna inibiram entre 20 e 40% a penetração do T.c~uz~ ~n

v~~o. Foi sugerido que essa glicoproteína poderia estar

envolvida com a interiorização do parasita (Colli et aI. 1984).

O fato de anticorpos monoclonais poderem auxiliar na

identificação de compostos de algum modo envolvidos no mecanismo

INTRODUÇÃO 12



de penetração do T~ypano~oma e~uz~, levou-nos a investir

nessa tecnologia. Procuramos, numa primeira seleção, obter

anticorpos que reagissem com as formas tripomastigotas e, numa

segunda etapa, selecionar aqueles que apresentassem ~n

v~~~ú algum efeito na penetração. Procuramos então identi-

ficar e purificar o antígeno. Durante o trabalho detectamos

variação de reatividade da superfície de formas epimastigotas

pertencentes a diferentes clones e cepas com um dos anticorpos

monoclonais. Essa observação foi explorada, já que possíveis

variações do T. e~uz~, se existentes na natureza, podem ter

grande importancia médica e biológica.

INTRODUÇÃO 13



A capacidade do anticorpo monoclonal de B2/5 de aglu-

extrato com o monoclonal B2/5 e análise por eletroforese em gel

14

e

observa-se

seguida de

superfície de

última hipótese

DISCUSSÃORESULTADOS -

e~U2~ (Tabela I). Também se verificou a

imediata da motilidade do parasita,

promastigotas

(cepa Y e CL) de T.e~u2~. Quando as formas epimas-

o anticorpo monoclonal B2/5 reconhece a

antígeno pelo anticorpo. Verificou-se esta

amostras podem ser atribuídas a diferenças de expressão do

pela marcação da superfície de 5 clones e 5 cepas do parasita
131

pela técnica do Iodo-Gen- I, seguida de imunoprecipitação do

de poliacrilamida (FIGURA 1). Principalmente dois polipeptídios

nas concentrações de 500, 50 e 5 ug/ml (Tabela I). As variações

antígeno na superfície do protozoário ou à inacessibilidade do

de aglutinação com o anticorpo monoclonal observadas entre as

utilizada para a comparação da superfície de diferentes cepas e

C.aea~~noeepna~a.

aglutinação das formas epimastigotas com as lectinas Con A e WGA

tinar as formas epimastigotas viáveis da cepa Y e CL foi

clones de T.

formas

1983). Esse anticorpo monoclonal não tem qualquer efeito sobre as

da maioria das formas epimastigotas (Alves, Aikawa ~ Nussenzweig,

diminuição

tigotas são incubadas com o anticorpo monoclonal,

aglutinação, inibição da síntese de ácidos nucleicos e morte

A. SUPERFiCIE DE FORMAS EPIMASTIGOTAS

formas epimastigotas e tripomastigotas metacíclicas de meio

axênico



c. As letras depois dos numeras indicam respectivamente, zimode
mas A,8,C e D (Romanha et al., 1979).

b. Aglutinação com 5 ug/ml (+++), 50 ug/ml (++), 500 ug/ml (+) ou
não-aglutinação (-)

6
a- 5x10 parasitas viáveIs incubados com o monoclonal ou lectinas

o
por Ih., 28 C.
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+

+

+

+

+

+

+

+++

++

++

b
WGA

+ ++

+

+

+

+++ +

+++

+++

+++

+++

+

b
Con A

a
Aglutinação

82/5

(Título)

Aglutinação de formas epimastigotas de T.I

~~uz~ pelo anticorpo monoclonal 82/5 e por lectinas (em

Alves, Abuin, Gonçalves, Kuwajima ~ Colli 1986).

Cepa/clone

Costalimai zero

Guafitas zero

MD zero

CL 10240 '<J-

CL-14 (clone CL) 1280

y 10240

Ml (clone Y) 10240

M12 (clone Y) 20480

W 20480
c

229-7A (clone) 1280
c

167-138 (clone) 40960
c

18l-1C (clone) 1280
c

143-D 640

TABELA





clonal B2/5 não se observaram diferenças marcantes entre as

4. Ao contrário do esperaào, quando se utilizou o anticorpo mono-

distinto quanto à aglutinação pelo B2/5 (cf. TABELA 1). O padrão

a

17

evidentes

Havia portanto

é mostrado na FIGURA

em contraste com as cepas

não apresentados).
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que não são aglutinadas. As bandas observadas

dos antígenos estarem presentes em todas as

(dados

possibilidade

policlonal obtido em coelhos (anti-cepa Y)

quatro cepas

amostras, mas talvez expressos em baixas concentrações na super-

é apresentado na FIGURA 3.

o padrão antigênico de superfície, das mesmas amostras

Para a comparação dos antígenos metabolicamente marca
35

dos (metionina- S) foram utilizados somente quatro cepas: Y, CL,

entre algumas amostras (como CL, CL-14, clone 229-7A e 143-D)
131

O padrão total da superfície das amostras marcadas com I

antigênico dessas cepas após imunoprecipitação com um soro

nessas cepas são as mesmas obtidas com um anticorpo monoclonal

que os resultados obtidos com o anticorpo monoclonal, podem ser

os clones CL-14 (clone de CL) e o M-l2 (clone de Y) ou as cepas Y

de T. C~U2~, reconhecido por um soro obtido em camundongos

e Costalimai. Note-se também a semelhança de padrão antigênico

contra a cepa Y é mostrado na FIGURA 2. Embora menos

detectadas diferenças entre as amostras. Compare-se por exemplo

são aglutinadas pelo monoclonal,

não relacionado (anti-esporozoito de P. k~owte~~) ou com

Guafitas e Costalimai, dois grupos que apresentam comportamento

soro normal de camundongo.

Costalimai e MD,

de 59 e 55 kDa foram imunoprecipitados nas cepas e clones que









empregando-se os seguintes anticorpos: 1. monoclonal B2/5; 2. um

monoclonal B2/5, talvez menos expressos na sua superfície, quando

de

21

no entanto
131

I .

foi feito o extrato

Formas epimastigotas

uma heterogeneidade

em ambos os casos,

Esses resultados

diferentes cepas com o

32/5 mostram

RESULTADOS - DISCUssAo

centrifugado e o sobrenadante separado. Ao

de T.e~uz~ deepimastigotas

comparados com as cepas Y e CL.

anticorpo monoclonal

contrastam com os obtidos previamente na marcação por

e CL são apresentados na FIGURA 5 e os das cepas Guafitas e

identificados por eletroforese em gel de poliacrilamida-SDS. Após

Os resultados da reação de aglutinação das formas

Guafitas e Costalimai apresentam os antígenos reconhecidos pelo

Costalimal na FIGURA 6. Os resultados sugerem que as cepas

lavagem para eliminar o anticorpo livre,

celular com Nonidet P-40, o complexo antígeno-anticorpo ligado a

1 mês de exposição do gel, os resultados obtidos para as cepas Y

sobrenadante adicionou-se o mesmo anticorpo. Após tratamento com

S~aph~~oeoeeu~ os antígenos foram,

B2/5-Sepharose (denominado B2/5 Y) e 3. um soro policlonal obtido

em colunas de B2/5-Sepharose (B2/5-Gua).

soro policlonal obtido em camundongos contra um extrato de formas

em camundongos contra o extrato da cepa Guafitas cromatografado

cie de formas epimastigotas e no extrato celular foi verificada

das cepas Y, CL, Guafitas e Costalimai foram marcados com
35

metionina- S e tratadas com os anticorpos ~n v~vo. Após

epimastigotas da cepa Y cromatografado em colunas de afinidade

fície das cepas Costalimai e Guafitas. Os resultados obtidos não

são totalmente conclusivos. A presença dos antígenos na superfí-







sária.
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monoclonal, ao contrário das outras duas. No entanto, urna

ser

pelo

e de

e/ou

origem

como é

marcadas

parasita.

pode

ou WGA, a

foi possível

o de 59 kDa. A

aglutinação

menor concentração

não

cepas

analisadas,

resultados e

de

de aglutinação observados

Também

que não são aglutinadas

quando outros parâmetros também

entre esses

lectinas.pelase

parece estar relacionada com a aglutinação do para

Surpreendentemente,

Quando se comparam as cepas Y e eL, há urna variação na

estabelecer nenhuma relação entre a aglutinação pelo anticorpo

monoclonal

estabelecer uma relação

e 55 kDa)

Os resultados obtidos com duas cepas metabolicamente

epitopo reconhecido pelo monoclonal na superfície do

senta os de 59 e 55 kDa mais ou menos na mesma intensidade,

relação entre esses antígenos não foi estabelecida.

variação entre as amostras se tornou ainda maior, não se podendo

com o anticorpo monoclonal. A ausência
131

antígenos marcados com I em algumas

superfície bastante grande a presença de dois antígenos na
131

superfície do parasita passíveis de concentração com I (59 e

desses antígenos entre as cepas e clones

enquanto que a CL apresenta majoritariamente

expressão dos antígenos marcados com metionina: a cepa Y apre-

foram analisados, corno a aglutinação por Con A

sugerem que os antígenos estão presentes em

sugerido pelos diferentes títulos

na superfície das amostras

atribuida a uma baixa expressão ou à ausência do antígeno

quantificação desses antígenos nas diferentes cepas se faz neces-

sita, embora devam existir diferenças quantitativas na expressão



por outros autores (Araújo ~ Remington, 1981; McDaniel, Howard

gotas, devidas à existência de um epitopo críptico (Kirchhoff et

epimastigotas e tripomastigotas metacíclicas de meio axênico. Não

25

car-

formas

formasascom

analisadas (Zingales et

reação

é possível verificar que

reconhecidos pelo anticorpo

qualquer

(anti-cepa Y) sugerem que as variações
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entretanto

entre os antígenos

entre algumas amostras

O anticorpo monoclonal B2/5 reage com as

observa

indireta ou por imunoprecipitação de antígenos de superficie de
131

parasitas previamente marcados com Iodo-Gen- I (dados não

~ Dvorak, 1986).

tripomastigotas de cultura de tecido por imunofluorescência

anticorpo policlonal

boidratos detectada pelas lectinas. Kirchhoff et aI (1984a) uti-

lizando um anticorpo monoclonal contra uma glicoproteína de 72

se

pelo anticorpo policlonal anti-Y

Esta pode ser a razão pela qual não se encontraram anteriormente

geográfica do parasita, hospedeiro de origem ou sua classificação

monoclonal ou à microheterogeneidade na composição de

em zimodemas, ao contrário de outros autores (Schottelius,

aI, 1984). Resultados semelhantes aos nossos foram encontrados

diferenças

diferenças

aI, 1984b). No entanto, esta não parece ser a explicação para os

nossos resultados. No caso dos antígenos de superfície detectados

observadas não podem ser atribuídas exclusivamente a pequenas

1982; Chapman, Snary ~ Miles, 1984). Os resultados obtidos com o

semelhante, com possíveis diferenças quantitativas entre eles.

certas cepas e clones apresentam padrão antigênico bastante

k Da mostraram diferenças de superfície entre formas epimasti-



cepa Y era composta de indivíduos geneticamente diferentes ou que

1-2 semanas para o crescimento das células. O tratamento com o

renças na composição de antígenos de formas tripomastigotas

26

trata-
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neste caso, provavelmente, a condições fisiol6gicas do parasita.

A imunofluorescência indireta do anticorpo monoclonal

presença do anticorpo monoclonal. Como controle, o mesmo

Embora persista a possibilidade de que o número de ciclos de

A literatura vem acumulando, principalmente nos últimos

para a seleção de populações, os dados sugerem a existência de

tratamento do parasita com o monoclonal não tenha sido suficiente

é total. Isso nos levou a sugerir, entre outras hipóteses, que a

uma variação na expressão do antígeno na superfície, devida

pelo monoclonal. O resultado obtido com o T. e~uz~ não mos-

obtidas por diferentes meios.

trou qualquer diferença com a população inicial do parasita.

mento foi feito com C. aea~hoeephata, que não é afetada

lação. Também a lise do parasita provocada por esse anticorpo não

nar a população resistente à lise pelo monoclonal. Os parasitas

monoclonal era então repetido. Ao final de 5 desses ciclos,
3

mediu-se a incorporação de uridina- H das formas epimastigotas na

havia uma modulação de expressão do antígeno ao longo de seu

diferentes intensidades de reação entre os indivíduos da popu-

B2í5 com formas ãe cultura ãe meio axênico (cepa Y) mostrou

ciclo (Alves, Aikawa ~ Nussenzweig, 1983) .Tentamos então selecio-

foram incubados com o anticorpo por 4-5 dias em meio LIT (1 mg/
o

ml, 28 C), centrifugados, lavados e colocados em meio LIT por

. apresentados). Esses resultados sugerem a existência de dife-



anos, dados relativos à heterogeneidade entre diferentes cepas e

clones de T.~~U2~, quanto ao esquizodema (Morel et al,

1980), ligação de lectinas (Schottelius, 1982), zimodema (Miles,

1978; Romanha, 1979), à quantidade de DNA por organismo, à

duração de seu ciclo celular (cf. Dvorak, 1984) e ao seu padrão

de antígenos totais (Nussenzweig et al, 1963; Bongertz ~ Dvorak,

1983). Mesmo em formas tripomastigotas foi detectado poliformismo

em seus antígenos de superfície (Plata, Pons e Eisen, 1984).

A primeira pergunta que surge diz respeito à origem des

sas variações, uma vez que o parasita é aparentemente dip16ide e

de reprodução assexuada. Ap6s um extenso estudo de isoenzimas em

121 amostras de T.~~U2~, Tibayrenc et al (1986) propuseram

que a heterogeneidade genética por eles observada poderia ser

atribu{da a 1. divergência antiga e evolução independente de

múltiplos clones 2. divergência antiga de poucas espécies

biol6gicas, com alguma heterogeneidade entre elas. Outros

mecanismos que levem a uma heterogeneidade não podem no entanto

ser excluídos. S6 recentemente foi possível identificar parte

dos cromossomos de alguns parasitas. Em P.~a~~~pa~um

identificaram-se pelo menos 7 cromossomos, que variam em até 20%

de tamanho entre os isolados analisados. Obsevou-se também que

genes codificando antígenos contendo seqüências repetitivas

encontravam-se em diferentes cromossomos e aparentemente dois

cromossomos continham as mesmas seqüências (Kemp et al, 1985). Em

T.b~u~e~ parece ocorrer transposição de grande número de

pares de bases de um cromossomo para outro, resultando em grande

variação de tamanho entre os mini cromossomos existentes nessa

RESULTADOS - DISCUssAo 27



espécie. Em T.v~vax, já não se encontraram minicromossomos

em T.equ~pe~ãum localizaram-se apenas dois (cf. Cox, 1985).

Em T.C~U2~, Engman et al (1986) descreveram variações no

tamanho dos cromossomos entre as 11 amostras estudadas (entre

elas 6 clones), sugerindo que a heterogeneidade observada deve

ser acompanhada de diferenças na organização dos cromossomos.

A doença de Chagas apresenta entre os pacientes quadros

clínicos distintos (Rezende, 1979) . Algumas cepas de

T.C~U2~ infectam preferencialmente determinadas células

(Brener, 1980). Quantas e quais heterogeneidades descritas no

T.C~U2~ guardam alguma relação com as diferenças biológicas

e médicas encontradas na natureza são pontos importantes e ainda

não respondidos.
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houvesse contaminação dos híbridos obtidos após a fusão com

29

alta

(FIGURAS

e 4..não

T.c'){'Uz...i...,

mas tem sua

desenvolveram

de

óptico e a análise

que

(LLC-MK2). Como controle

a presença de parasitas em

a superfície do parasita ficasse

no

controle,

tripomastigotas

tratamento

formas

animais

o

de

Para a obtenção de anticorpos monoclonais contra a

B. SUPERFÍCIE DE FORMAS TRIPOMASTIGOTAS

RESULTADOS - DISCUSSÃO

7 e 8).

por exame de sangue a fresco,

contrário dos

camundongos inoculados com o T. c,){.uz...i... tratado com 8-MOP, ao

mais), seguindo-se a parasitemia diariamente. Não se observou,

o comportamento ..i...n v..i...vo de formas tripomasti-

Após o tratamento das formas tripomastigotas de cultura

~otas de cultura de tecido tratadas com 8-MOP foi verificado
7

injetando-se lxlO parasitas por camundongo (total de 10 ani-

tempo mostram que o parasita tratado com 8-MOP mantém sua

quantitativa do número de parasitas intracelulares ao longo do

capacidade de invadir células ..i...n v..i...~){.o

de tecido com 8-MOP, verificou-se a sua capacidade de invadir

utilizou-se o parasita submetido ao mesmo tratamento, na ausência

monocamadas de células em cultura

infectantes do parasita não tratadas (dose desafio)

capacidade de diferenciação e/ou divisão comprometidas

3. os camundongos fossem resistentes a um inóculo de formas

de 8-MOP. A observação ao microscópio

inalterada; 2.se obtivesse boa resposta humoral em camundongos;

desenvolvemos

(8-MOP) de tal modo que: 1.

superfície

formas viáveis do T. c,){.uz...i... (Andrews et aI, 1985).

.,.......------------------------------~~~--





tripomastigotas tratadas (O) e não tratadas com 8-MOP (.). (em

Andrews et aI., 1985).

de formas tripomastigotas de T. ~~U2~ tratadas ou não com
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ao microscópio. Depois de 3 meses após o inoculo foi possível

sanguícolas. Esses resultados mostram que o tratamento das formas

A metodologia empregada para a detecção de parasitas no

é

de

do

32

com

não

(FIGURA

inoculados

índices

animais

controle,

óptico)

novamente

animais

dia. Os

(LIT). Cada amostra foi

depois do inóculo com formas

detectar baixos

(FIGURA 9). Para verificar se os

a primeira dose. Também foram inoculados
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(contagem ao micróscopio

ladas em meio de cultura axênico

observar que 3 camundongos apresentavam parasitemia: 2 ainda da

lote A recebeu 1000 formas tripomastigotas sanguícolas, 56 dias

assepticamente amostras de sangue de cada camundongo e inocu-

distribuída pelo menos em dois tubos e examinada periodicamente

fase de imunização e 1 do lote A,

infectantes, os animais foram divididos em dois lotes iguais. O

suficientemente sensível para

experimento, assim como os do lote A,

mesmo resultado foi obtido

parasitemia, com morte dos animais em torno do 11 dia

lote B também apresentaram parasitemia negativa quando um
o

inóculo de 1000 formas sanguícolas foi fornecido no 77 dia do

parasitemia. Por isso, ao longo do experimento, foram retiradas

animais controle e a parasitemia de cada animal acompanhado. O

camundongos imunizados eram resistentes a um inóculo de formas

recebeu duas outras doses de T. e~uz~ , iguais à primeira,

sangue dos animais

após o início do experimento. Os cinco animais apresentaram

parasitemia negativa, ao contrário dos
o

alta parasitemia e morte em torno do 16

16 e 37 dias apos

(FIGURA 9) .

9). O lote de camundongos inoculados com o parasita tratado



correspondem à média das parasitemias. (em Andrews et aI.,

imunização somente a curva de parasitemia na la. dose de

tecido tratadas com 8-MOP (cepa Y). (.) controlei (O) imunizados.
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c.>tu.z..(,

LOTE _A

é apresentada. Os pontos

Desafio

t

à esquerda da figura indicam os dias de
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16 e 37). Os pontos correspondentes a 100% da

dos animais controle
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antígenos de superfície obtido com o soro desses animais imunes é

o T. ~~U2~ (lise esta dependente de complemento) e conferir

prévia e proteção contra um inóculo de T. ~~U2~. Isso levou

34

é, somente

(Krettli ~

levando ao apare-

(Andrews, Katzin ~

embora em nível bastan-

a superfície de formas

imunofluorescência indireta,

podem ser atribu{dos à não

(resultados não apresentados)

por

existe a associação entre infecção

~~U2~ (TABELA 11). O padrão de
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experimento

Esses resultados

de anticorpos contra

literatura,

lise mediada por complemento e por imunuprecipi-

o

Na

todo

reduzido.

Brener, 1982; Kretlli, Cançado ~ Brener, 1982), isto

convencional e a presenca de anticorpos líticos
I

proteção. Embora essa generalização seja passível de discussão, o

Colli, 1984).

Um fator decisivo na imunização visando à obtenção de

soros provenientes de animais infectados seriam capazes de lisar

alguns autores a proporem a dlssociacão entre a chamada sorologia

para a superfície de formas tripomastigotas

inoculados com parasitas tratados com 8-MOP foi seguido ao longo

o mesmo descrito anteriormente

tripomastigotas de T.

experimento,

aglutinação,

tação. Os resultados obtidos mostram o aparecimento, ao longo do

nos animais. O aparecimento de anticorpos nos camundongos

te

embora a ação de mecanismos de reparo não possa ser excluída.

de

anticorpos monoclonais é o nível de resposta humoral produzida

tripomastigotas com 8-MOP não inativa totalmente os parasitas,

havendo a possibilidade de alguns escaparem,

formação de pontes entre o 8-MOP e as fitas de DNA do parasita,

cimento de parasitemia nos camundongos,



ND- Não determinado.

mundongos nos dias 11, 28 e 48 ; 5 camundongos nos dias 76 e

b- Lise mediada por complemento.

35

(10 ca-

11 Reações mediadas por anticorpos em soro de camun-

à média dos resultados obtidos para cada camundongo

111 dos lotes A üU 3) .

TABELA

-----------------------------------------------------------------
b

Imuno- Aglutinação Lise Imuno-

fluorescência direta precipitação

Soro ( Título) ( Título) (%) (cpm)

controle negativo negativo negativo 2.000

Dia 11 40 negativo 10 2.300

Dia 28 600 60 60 10.300

Dia 48 1.200 400 90 15.200

Dia 76 (Lote A) 3.200 400 ND 15.200

Dia 76 (Lote B) 800 200 ND ND

Dia 111 (Lote A) 1.600 100 55 ND

Dia 111 (Lote B) 1.bOO 100 70 ND

a- Os valores mostrados (excepto imunoprecipitação) correspondem

dongos imunizados com formas tripomastigotas de cultura de tecido
a

tratadas com 8-MOP (cepa Y) (em Andrews et ai, 1985).



afastou a relação infecção-proteção ~n v~vo.

Nosso objetivo ao tratar as formas tripomastigotas de

cultura de tecido com 8-MOP foi procurar um método que mantivesse

a superfície do parasita inalterada e estimulasse uma boa

resposta humoral em camundongos para que pudesse ser utilizado

na obtenção de anticorpos monoclonais. Os resultados mostram que

o parasita tratado com 8-MOP é capaz de invadir monocamadas de

células ~n v~~~o,tendo, no entanto, seu desenvolvimento

posterior alterado e que esses parasitas tratados quando

inoculados em camundongos, levam ao aparecimento de altos títulos

de anticorpos. Um resultado importante é que .esses camundongos,

mostraram-se resistentes a um inóculo com formas infectantes não

tratadas (tripomastigotas de cultura de tecido ou sanguícolas) ,

ao contrário dos animais controle. Embora não se tenha obtido

proteção total, os resultados do tratamento com 8-MOP sugerem

que a apresentação dos antígenos na superfície do parasita deve

ser importante na obtenção de boa resposta imune. O tratamento

do T.C~U2~ com substâncias corno formaldeido ou glutaral-

deido alteram alguns antígenos, além de fornecerem baixos

níveis de anticorpos, quando inoculados em camundongos

(Alves, dados não publicados, Yoshida, 1983).

A imunização de camundongos com formas tripomastigotas

tratadas com 8-MOP preenchia a maioria dos requisitos estabele

cidos anteriormente para ser empregada na obtenção de anticorpos

monoclonais. Camundongos das linhagens A/Snell e Balb/c foram

imunizados da maneira descrita e suas células de baço fundidas

é que até o momento, incluindo nossos resultados, não sefato
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com células de mieloma P3Ul, utilizando-se PEG 35% como agente

fusogênico. A reatividade dos anticorpos monoclonais obtidos

com diferentes estágios do parasita e o tipo de imunoglobulina

secretada pelos híbridos são apresentados na TABELA 111. Pelos

resultados de imunofluorescência indireta, três dos anticorpos

monoclonais reagiram com formas epimastigotas e tripomastigotas

e oito reconheceram especificamente formas tripomastigotas, exce

to um, que apresentou fraca reação também com formas amastigotas

isoladas de baço de animais infectados. Os anticorpos

monoclonais por nós obtidos e específicos para as formas

infectantes, reagiram com formas tripomastigotas isoladas de

cultura de tecido, de sangue de camundongos, de urina de insetos

ou de meio axênico (meios M-16 ou TAU-3AG) .

O efeito dos anticorpos monoclonais na invasão de cé

lulas de cultura de tecido pelo T.e~uz~ foi verificada adi

cionando-se ao meio de incubação 1 mg/ml de proteína previamente

concentrada, a partir de sobrenadante de cultura dos hibridomas

(50% de sulfato de amônio). Utilizaram-se como controles, um

anticorpo monoclonal (B10/3), não reativo, por imunofluorescência

indireta, com a superfície de formas tripomastigotas, soro de

camundongos imunIzados contra o parasita trataào com 8-MOP e

do

37

mudanças na

condições do

TABELA IV.

apresentaram os

na

penetração

50 e 70%,

nas

6A2

deinibição

HIAIO e

são apresentados

dos parasitas

de

com variações entre
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monoclonais

aglutinação

resultados

ou

Os

resultados

anticorposOs

melhores

parasita

motilidade

experimento.

soro de camundongos normais. Não se observaram

------------------------_.................=--=-~-==~---~~ -



---------------------------------------------------------
a b c b b

cultura sangu!colas M~tac ícl icas Metacícl icas Epimastigotas Arnastigotas
a

t~c ido ( insE·to) (rn~io a::ÊnicQ)

H3G6 19M + + + + +

L5Bii 19G1 ++ ++ ND ++ ++

LiD10 19M + ++ ++ +

L2B4 19G1 ++ ++ +

L2Bii 19M ++ +

L2Eii 19G2a tro

H1A10 IgG2a ++ + + ++

H1H8 IgG2a {l- ++ ~+ + '.J.T.

6A2 19G2a ++ + ++

3011 19M> + + + ++

L2F9 IgM + +

ND- Nao dEt~rminado

c- clone CL-14, d~rivado dE CEpa CL

38

Formas tripomtlst igotas

formald~ído (~m Alves, Abuin, Kuwajima &Colli, 1986).

Isotipo

Dra. Gentilda K.F. Tak2da 2 pelo Dr. Eloi s. G~ícja,

TABELA 111 - R~atividad~ dos anticorpos ]onoclonais com dif~r~nt~s ~stágios da T. cruzi, fixados com

b- cepa Y, recém isolada de pre~. Taabim ~e EJOF23CU l CEpa Yno caso de H1A10 E LiD10. GentilaentE fornEcidas PEla

a- cepa Y

Clone



TABELA IV - Efeito de anticorpos monoclonais na invas50 de célula de cultura de tecido pelo T.cruzi (cEpa YI. (em
39

~.; :J
..l.':"y'.J

Inibi~ão

a
E::per imento 2

103,2 ± 2,1 (}

31,3 ± 1,1 69,6

36,5 ± 1,2 64,6

parasitas/100 célulasInibi~ão

a
E::per i ment o 1

51,0 ± 1,5 0

21,0 ± 1,4 58,3

25,9 ± 1,0 49,2

32,6 ± 2,4 36,0

35,1 ± 1,3 31,1

41,3 ± 2,4 i9,0

j'J '1 ± '1 .., 41:' '1
,\Jr~ ~71 J..J1'-

~' o ± ~J 1 9 67,0..LU7~'

24,4 ± 4,5 ", 46,2

21,9 ± O,9

54,4 ± 1,3

parasitas/100 células

imune

d

ti

Anticorpo monoclonal

L2Bii

\img/mll

Alves, Abuin, Kuwajima &Colli, 1986).

H1A10

Bi0/3

L2B4

3Dii

LiDi0

b. Soros utilizadas na dilui;~o de 1:100.

HiA1(J + 6A2

a. Os rEsultados reprEsEntam a midia (±S.D.I de 6 laminulas. Foram centadas 300 células/laminula.

Soro normal

6A2

"'111. 6A2 + 3011



monoclonal H1A10 (FIGURA 11). Também uma inibição parcial foi

monoclonal H1A10, observada por imunofluorescência indireta ou

O antígeno reconhecido pelos monoclonais H1A10 ou 6A2

40

liga-se

anticorpos

c.Jt.U1..(, foram

antígeno

mesmos

(FIGURA 10). O mesmo

os

índices de inibição de

Esse

mg/ml

com

14) .

notar que a reatividade do anticorpo

único polipeptídio de 85 kDa foi
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(FIGURA

a colunas de WGA-Sepharose (resultados não

imunoprecipitado

de H1A10 até 3

do experimento. Esses

interessante

foi obtido quando se utilizaram nos ensaios de

extrato

imunoprecipitado

indivíduos da população de formas tripomastigotas isoladas de

especificamente

apresentados). Essas características correspondem à glicoproteína

85 kDa de peso molecular e um ponto isoelétrico distribuído em

monoclonais, também um

obtidos de coelhos imunizados contra o T.

por microscopia de alta eletrônica foi heterogênea entre os

inibição de penetração fragmentos Fab preparados a partir do

nas concentrações de 1 mg/ml cada um ou mesmo pelo aumento da

penetração não foram alterados quando se adicionaram diferentes

1984). ~

seu

cultura de tecido (FIGURA 12).

resultado

uma faixa bastante ampla (FIGURA 13). Quando as formas tripomas
35

tigotas de cultura de tecido foram incubadas com metionina- S e

na superfície de formas tripomastigotas de cultura de tecido
131

previamente marcadas pela técnica de Iodo-Gen- I apresenta

concentração

obtida quando fragmentos Fab preparados a partir de anticorpos

combinações de anticorpos monoclonais, entre elas H1A10 e 6A2,

utilizados no ensaio, confirmando dados anteriores (Colli et aI,

dependendo



experimentais são as descri tas na Tabela IV. (f1) HIA10; (X) B10/3

3.0

condiçõesAs

por formas

v... .cepatecido.

de células
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x---------x
1.0 2.0

Anticorpo monoclonal (mg x ml-I )

6
./

Efeito da concentração do anticorpo monoclonal

na invasãoHIAIO

tripomastigotas de cultura d~

Figura 10.

(controle). (em Alves. Abuin. Kuwajima 8... Colli, 1986).
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pomastigotas de cultura de tecido previamente tratadas com 8-MOP.

(em Alves, Abuin, Kuwajima ~ Colli, 1986).
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iguais às descritas na Tabela IV (A) fragmentos Fab de H1A10;

invasão ~n v~x~o de células LLC-MK2 por formas tripomasti-

gotas de cultura de tecido, cepa Y. Condições experimentais

(O) fragmentos Fab do soro policlonal obtido contra formas tri~

F i gl.1ra 11. Efei to da concentração de fragmentos Fab na









As formas tripomastigotas metacíclicas de T.

em uma ampla faixa de ponto isoelétrico, como a Tc-8S. embora

46

de formas

previamente

experimento

nas formas

CL-14

ácido siálico e/ou

monoclonal nos dois

principal distribuido

é praticamente inexistente

clone

moléculas se ligam à WGA-

do

em

conteúdo de

eletroforese bidimensional

(FIGURA 15). É interessante ressaltar

descrita
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~ostra um polipeptídio

metacíclicas

reconhecidos pelo anticorpo

que somente parte das

provavelmente ao

previamente

e 6A2. Os polipeptídios reconhecidos pelo HIAlü na

experimento. A

estágios iniectantes do parasita.

ligação a colunas de WGA-Sepharose

antígenos

de peso molecular menor

para

tripomastigotas
131

marcado com I

(FIGURA 16). Esses resultados mostram uma heterogeneidade nos

c~uz~ obtidas em meio axênico. com capacidade de invadir

que embora os polipeptidios sejam glicoproteinas. devido à

sua ligação especifica a colunas de Con A-Sepharose. sua

e 74 - 71 kDa. A intensidade relativa de cada polipeptídio

superficie de formas metacíclicas da cepa Y ou do clone CL-14
131

previamente marcados com Iodo-Gen- I têm 82 - 81. 78 - 77 e

ap6s a imunoprecipitação varia no entanto de

células de cultura de tecido. reagem com os anticorpos monoclonais

mostrou

HIAI0

HIAI0. seguida de cromatografia em coluna de WGA-Sepharose,

entanto o isolamento da Tc-8S por coluna de afinidade com

N-acetil-D-glicosamina.

devida

tripomastigotas de cultura de tecido (Katzin ~ Colli.1983). No

Sepharose, indicando uma heterogeneidade na composição da Tc-8S,

Tc-8S







Os anticorpos monoclonais obtidos contra o T~ypa_

80-90%.

/esporozolto de P. ~now~e~~). Os resultados apresentados na

49

(20-30%). Nesse experimentoem meio axênico

Aikawa ~ Nussenzweig, 1983; Katzin ~ Colli, 1983;

siálico. A glicoproteína Tc-85 específica de formas

A capacidade do anticorpo monoclonal inibir ~n
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ácido

Alves,

deles (HlAlO, 6A2 e 3Dll) são capazes de inibir parcialmente a

com ponto isoelétrico entre 6,3 a 7,5 e que se liga parcialmente

penetração de formas tripomastigotas de cultura de tecido. Os

anticorpos HlAlO e 6A2 reconhecem uma glicoproteina de 85 kDa,

Andrews, Katzin ~ Colli, 1984; Orozco et al, 1984; Subias et aI,

sição de carboidratos, devidas a N-acetil-D-glucosamina e/ou

Manning, 1985; Teixeira ~ Yoshida, 1986.

1984; Leon, Wrigstman ~ Manning, 1985; Beard, Wrigstman ~

a WGA-Sepharose, evidenciando urna heterogeneidade na sua compo-

V~~O a penetração de formas tripomastigotas metacíclicas

realizados na presença de anticorpos monoclonais mostram que três

Os ensaios de invasão do parasita ~n v~~~o

Nogueira et al, 1981; Zingales et aI, 1982; Araújo et al, 1982;

foi largamente descrita na literatura (Snary et al, 1981;

A existência de antígenos comuns e estágio-específicos já

formas infectantes e comuns a outros estágios do parasita.

no~oma C~Ul~ mostram a presença de epitopos específicos das

FIGURA 17 mostram uma inibição de penetração máxima da ordem de

diferenciação

utilizou-se como controle um anticorpo não relacionado (anti-

foi verificada utilizando-se o clone CL-l4 ,já que a cepa Y,

utilizada nos demais experimentos, apresenta baixa porcentagem de



HIAIO na invasão de células LLC-MK2 por formas tripomastigotas

metacíclicas do clone CL-14. As condições experimentais são as
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•

(O) HIAIO; (O) anti P. kn.{jVJ.te~-i,.

I
1,0 2,0

Anticorpo monoclonal (mg x ml- I )

IOO~
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mesmas da Tabela IV.

F i gura 17. Efei to da concentração de anticorpo monoclonal

(Abuin, Gonçalves, Alves ~ Colli) .



tripomastiQotas descrita anteriormente (Katzin ~ Colli, 1983)

apresenta também 85 kDa, pI amplo (6.3 - 7.5) e ligação

específica com WGA-Sepharose. Esta ligação, no entanto, não pode

ser utilizada para mostrar a presença ou não da Tc-85 em um

determinado estágio. A ressalva passa a ser importante, uma vez

que se sugeriu um papel para a Tc-85 no processo de invasão do

parasita na célula hospedeira. No entanto, havia sido impossível

até o momento, utilizando anticorpos policlonais contra o

T.c~uz~, identificar a Tc-85 na superfície de formas

tripomastigotas metacíclicas, uma vez que nenhuma glicoproteina

de superfície se ligava (ou se ligava muito pouco em alguns

experimentos) às colunas de WGA-Sepharose. Os anticorpos

monoclonais H1A10 e 6A2 reconhecem 3 polipeptidios na superfície

de formas tripomastigotas metacíclicas (82-81, 78-77 e 74-71

kDa) tanto no clone CL-14 e cepa Y, que se ligam a colunas de

Con A-Sepharose e não a WGA-Sepharose. Corno comentantado, a

intensidade de cada polipeptidio varia de experimento para

experimento, refletindo ou uma diferença no grau de

processamento da glicoproteína ou mesmo a diferenças devidas

a algum componente no meio de cultura.

Os estudos de inibição àe penetração com o monoclonal

H1A10 e seus fragmentos Fab sugerem que essa inibição é

específica. embora parcial nas formas tripomastigotas de cultura

de tecido da cepa Y (em torno de 50%). É interessante notar

que, por imunofluorescência indireta ou por microscopia

eletrônica. se observou reação do monoclonal somente com parte da

população. Já a inibição de penetração de formas tripomastigotas
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A invasão de uma célula por um parasita é provavelmente

um mecanismo bastante complexo, com uma fase de adesão (com a in

teração molecular entre as duas células), seguida de penetração.

Não foi possível ainda estabelecer se os anticorpos monoclonais

que reconhecem a Tc-85 interferem com alguma dessas duas etapas.

~ interessante que se descreveu recentemente um receptor para

Cornette ~ Capron, 1986). Uma possível identidade entre esse

receptor e a Tc-85 ainda não foi estabelecida.

Algumas hipóteses poderiam ser formuladas para

explicar as diferenças de inibição observadas entre os dois

estágios do parasita ou mesmo da variação entre a população de um

estágio: mais de um mecanismo de adesão e/ou penetração;

diferenças fisiológicas; diferentes afinidades de anticorpo pelo

imunofluorescência indireta com o monoclonal é mais homogênea

entre a população do parasita. Os resultados obtidos com as

formas tripomastigotas metacíclicas, em relação às de cultura de

tecido, poderiam ser devidos ao emprego neste caso de uma

população clonada (CL-14). Esta, no entanto, não parece ser a

explicação mais provável, uma vez que obtivemos recentemente com

uma mesma cepa (YuYu), resultados de inibição de penetracão

com o anticorpo monoclonal HIAIO mais acentuados nas formas

tripomastigotas metacíclicas do que nas isoladas de cultura de

tecido.
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com o monoclonal HIAIO atinge níveis

80-90%. Neste caso, a reação de
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de 85 kDa na superfície de formas tripomastigotas

(Coutinho, Alves ~ Colli, 1985; Ouaissi,

(clone CL-14)

em torno de

fibronectina

de T.~~uz~

metacíclicas

mais altos,



antígeno ou mesmo diferentes capacidades da população de eliminar

o complexo antígeno-anticorpo de sua superfície. Na verdade, a

eliminação do complexo antígeno-anticorpo foi relacionado com a

capacidade de evasão do parasita ao sistema imune do hospedeiro

(Schmunis et al, 1978).

pr6ximo e diferem na sua ligação a colunas de WGA-Sepharose,

essas diferenças talvez possam ser atribuídas tão somente ao seu

conteúdo de ácido siálico e/ou N-acetil-D-glicosamina. A presença

de ácido siálico foi descrita na Tc-85 (isolada de cepa Y)

fazendo parte de oligossacarídios contendo manose, galactose e

glicosamina, ligados à proteína por ligações N-glicosídicas

(Couto et aI, 1986). A importância dos açúcares na superfície das

células está, em alguns casos, bem estabelecida (cf. Feizi, 1984;

Feizi ~ Childs, 1985; Finne, 1985), embora nem sempre seja

descrita uma neuraminidase com atividade específica de 6 a 15

vezes maior nas formas tripomastigotas do que nas epimastigotas e

totalmente ausente nas formas amastigotas (Pereira, 1983). Também

foi descrita uma atividade de transglicosidase (Pessolani et al,

1984); Andrade et aI, 1984). A relação entre essas duas enzimas

ainda é desconhecida, mas os anticorpos monoclonais obtidos

contra a neuraminidase talvez possam auxiliar a estabelece-la

(Harth, Haidaria ~ So, 1986). Aparentemente o ácido siálico não

é sintetizado pelo parasita (Schauer et aI, 1983), sendo
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aI,

pelo anticorpo

peso molecular

reconhecidos

dois estágios têm um

antígenos
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essa glicosilação esteja completa (Hongo et

interessante notar que em T. e~uz~ foi

H1A10 nos

Como os

monoclonal

essencial que

1985) . ~



Apesar das heterogeneidades detectadas pelos anticorpos

contendo soro e na presença de monocamada de células, a(s)

\
I
I

I
I'

I ,

do

os
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que

monoclonal

é mais

infectantes

1984). Como as formas

formas

pelo anticorpo

Deve-se ressaltar

das

(s)

único mecanismo envolvido na invasão

Pessolini et aI,
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superfície

reconhecida

meio utilizado.

1984;

na

(m) conter maior ou menor quantidade de ácido siálico,

C~U2~ e nos ensaios de inibição de penetração,

possam nos aproximar do entendimento desse mecanismo.

monoclonais

do T. e~u2~. A continuação dos estudos apresentados talvez

glicoproteínas(s)

simples supor que haja um

formas tripomastigo~as metacíclicas obtidas em meio TAU-3AG.

tripomastigotas metacíclicas utilizadas para os experimentos

T.

poderia

dependendo do

experimentos de inibição de penetração foram realizados com

possivelmente retirado de macromoléculas existentes no meio

(M-16) e as formas tripomastigotas de cultura de tecido em meio

(Schotellius,

foram obtidas em meios sem macromoléculas (TAU-3AG) ou com soro



MATERIAL E MÉTODOS
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As cepas e clones de T. e~uz..<.. utilizadas encon-

hospe-

Este sistema

era possível

de 22 cm de diâmetro,

iniciamos a esterili-

a partir de hemácias, obtidas

Cerca de 5 meses atrás,

esterilizavam rapidamente la I de meio.

As formas epimastigotas foram crescidas em meio LIT

zação com filtros Millipore. No entanto, mesmo com a utilização

Esse meio, assim preparado, tem corno desvantagem o pro-

formas epimastigotas por ml quando o parasita é mantido a
o

28 C, sob agitação suave (no nosso caso, agitador rotatório, 120

rpm) . Outros fatores importantes são a infusão de fígado e a

encontrar no mercado filtros EKS (Zeiss),

funcionou em nosso laboratório, sem qualquer problema por mais

LIT.

blema da esterilização. Até pouco tempo atrás,

de 15 anos.

fonte de hemina utilizadas. Os melhores resultados têm sido

deiro de origem e referência bibliográfica.

tram-se relacionadas no anexo, com sua origem geográfica,

(Liver Infusion - Tryptose), conforme descrito em Camargo (1964)
8

e Castellani et aI (1967) (TABELA V). Esse meio produz até 2.10

a. Formas epimastiqotas

que

fresco e a hemoglobina,

obtidos com a infusão preparada no laboratório a partir de fígado

1. Cu1 t i vo de- T. C'tuz..<..

durante a preparação de soro de boi, um componente do meio



hemina.

rápida e volume razoável/filtração). Estamos no momento iniciando

A infusão de fígado foi preparada a partir de fígado
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adicionou-

(meio axênico)

a partir de hemácias,

adicionando-se 1 volume de(2x) ,

MATERIAL E MÉTODOS

epimastigotas foram mantidas por subcultivos
6

in6culo de aproximadamente 20.10/~1 e

hemoglobina foi obtida

com um

A obtenção de formas tripomastigotas metacíclicas em

As formas

A

Formas tripomastigotas metacíclicasb.

trifugadas e lavadas com NaCl 0,9% ou meio DME (lOOOg, lSmin.).

Quando necessário, as formas epimastigotas foram cen-

iniciados

previamente lavadas com PBS

do 2-3 vezes com água e guardado congelado.

sub-cultivadas a cada 3 dias, para a cepa Y e semanalmente no

água. Depois de 30 minutos, o material foi centrifugado e diluí-

caso das demais cepas, que foram cultivadas sem agitação.

se 11 de água destilada. Esse material foi colocado em um
o

banho-maria a o 50 C por 1 hora com homogeneizações eventuais,

seguido de fervura por 5 minutos, filtrado em gaze e deixado a
o

4 C. A seguir foi novamente filtrado ero tecido fino e congelado.

de glicose (2g em SOOml H O) e dos demais componentes (infusão de
2

fígado, triptose, hemina e os sais) em 500 ml dp ~~ua bidestila-

fresco, limpo e moído. A cada 7S0g de massa moída,

da. Neste caso substituímos a hemoglobina por uma solução de

de pré-filtros, não foi possível obter bons resultados (filtragem

um novo sistema, que é a esterilização em autoclave da solução
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meio axênico está associada aparentemente à ausência de nutrien-

rendimento (no nosso caso, máximo de 20-30%). Outras cepas e/ou

ou o meio TAU-

no próprio meio

Há necessidade de

(colocadas em seringas

embora raramente,

(Chiari ~ Camargo, 1984)

aparecem,

por ml são submetidas a um tratamento prévio de 2 horas no meio,

Para a obtenção de formas tripomast'90tas metac!cli~=~

foram purificados em 8 ml de resina

Para a obtenção de formas tripomastigotas metacíclicas
6

25.10 formas epimastigotas por ml foram inoculadas em meio

3AG (Contreras, MoreI ~ Goldenberg,1985) (TABELA V). Ambos ofere-

gotas metacíclicas na fase estacionária do crescimento do parasi-

LIT, formas tripomastlgotas metacíclicas (até 50% da população),

tes (meio »pobre»): observa-se um aumento de formas tripomasti-

metacíclicas foram separadas das formas epimastigotas em colunas
9

de DEAE celulose, DE-52 (Whatmann). Entre 1 a 2.10 parasitas

boa diferenciação. A cepa Y é uma delas.

de diferenciação para o clone CL-14. Quando necessário, as formas

resultados são semelhantes, de experimento para experimento. No

ta em meio LIT. Isso no entanto é cepa-dependente.

seguido de incubação no meio TAU-3AG (TABELA V) na concentração
7

2,5 x 10 células/ml. Ao fim de 4-5 dias obtem-se cerca de 50-70%

utilizamos o meio M-16

M-16. No caso do clone CL-14 após 7 dias, observou-se de 30 a 60%
8

de formas metacíclicas. No meio TAU, 2 x 10 formas epimastigotas

sem qualquer explicação aparente.

caso da cepa Y,

clones alcançam níveis de diferenciação de quase 100% e os

cem bons resultados. No entanto, nem todas as cepas apresentam

várias passagens no meio de diferenciação para aumentar o



tendo monocamadas confluentes de células LLC-MK2 em meio DME

contrário das formas metacíclicas. Coletaram-se cerca de 3ml

retirado e adicionado novamente DME contendo 2% de soro de vite-

58

foramde tecidode cultura
6

de 1.10

equilibrada em tampão fosfato de s6dio

MATERIAL E MÉTODOS

pelo in6culo

de formas tripomastigotas de cultura de
a

at2 aproximadamente a 13 infecção sucessiva.

As formas tripomastigotas

inicialmente

a partir
6

(10 x 10 )

As formas tripomastigotas metacíclicas, quando necessá-

Reinicia-se então o processo a partir de formas sangtiíco1as. No

tecido,

lo (Andrews e Col1i, 1984). As formas tripomastigotas começam a

por tubo e por observação ao microsc6oio óptico, ~pl~~ion~r~~-9~

a ser liberadas no meio em torno do quinto dia após a infecção,

aqueles contendo as formas tripomastigotas metacíclicas. Desta

sétimo dia (no caso da cepa Y). A infecção de novas garrafas

sendo utilizados nos experimentos, parasitas liberados até o

c. Formas tripomastigotas de cultura de tecido

rio, foram centrifugadas e lavadas em meio DME ou PBS (1000g,

rendimento da coluna é variável (de 30 a 50%).

maneira foram obtidas de 96 a 100% de formas tripomastigotas. O

suplementado com 2% de soro de vitelo. Ap6s 48 horas, o melO foi

10 min.)

100 mM, pH 8,0, contendo NaCl 70 mM e 5,4% de glicose. As

foi feita

obtidas formas sanguícolas,
2

(de camundongos infectados, fase aguda) em garrafas de 36 cm con-

descartáveis de 10 ml),

formas epimastigotas são ligeiramente retidas na coluna, ao



As células LLC-MK2 foram mantidas no laboratório em

subcultivos foram feitos a cada 7 dias.

Já no caso do clone CL-14 foram obtidas praticamente só

S9

(0-50~). Quandovariadas

MATERIAL E MÉTODOS

amastigotas em proporções

cepa Y). O fígado e o baço
o

macerados em meio isotônico, a 4 C. Ap6s homogeneização, o

material foi filtrado em gaze, centrifugado (450g, 10 min.) e o

precipitado, contendo as formas amastigotas, foi colocado no topo

meio DME suplementado com 5% de soro de vitelo e o

subcultivo foi feito por tratamento com tripsina (0,1% em tampão

fosfato 10 mM, pH 7,2, NaCl 150 mM e 10 mM de EDTA) . As
4 2

culturas foram iniciadas com cerca de 3.10 células por cm . Os

sobrenadante obtido, novamente centrifugado (SOOg, 10 min.). O

foram

tripomastigotas por ml, em média, com O a 30% de amastigotas.

meio, são liberadas além das formas tripomastigotas, também

formas

sobrenadante contendo a maioria das formas trlpom~sti9ot~8 f01

necessário, as formas tripomastigotas foram purificadas por cen
o

trifugação dos parasitas (1000g, 10 min.). Após 1 hora a 37 C, o

formas amastigotas, nas tentativas realizadas até o momento.

As formas amastigotas foram obtidas de fígado e baço de
o

camundongos em fase aguda da infecção com o T.e~uz~ (7 dia
5

para um in6culo de 1.10 parasitas,

d. Formas amastigotas

de tecido obtida depende da cepa empregada, entre outros fatores.
6

Por exemplo para a cepa Y foram obtidas de 3 aS. 10 formas

separado. A porcentagem de formas tripomastigotas de cultura



Camundongos Balb/c ou A/snell foram imunizados com

ressuspensas em 10 ml de PBS e incubadas com 8-MOP (10 ug/ml, 10

por 15 min.).
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dos parasitas com 8-MOP foram determinadas fixando-se a concen-

parasitas foram lavados com DME, ressuspensos entre 0,1 e 0,3 ml

gotas de cultura de tecido, lavadas em meio DME (2 vezes) foram

min., temperatura ambiente, na ausência de luz) em urna placa de
2

Petri de 54 em, forrada externamente com papel aluminio. A se-

tratadas com 8-Metoxipsoralen (8-MOP), como descrito (Andrews et

de irradiação, determinada por um medidor de luz ultravioleta
4 -2

modelo J-221, foi no total de 2,5.10 J.M .Após o tratamento os

guir, a solução foi submetida a irradiação por luz ultravioleta

de DME e inoculados em camundongos. As condições de tratamento

(365 nm, 20 min), no escuro e sob agitação constante. A potência

etapa de purificação em Percoll (30, 60%) e centrifugados a 800g

aI, 1985). 8-MOP foi dissolvido em dimetil sulfóxido (1 mg/ml) e
o 8

guardado, na ausência de luz, a -20 C. 1. 10 formas tripomasti-

a. Imunização de camundongos

fugado a 1000g por 45 mino Os parasitas, localizados na interface

de um gradiente descontínuo de metrizamida (10, 15%) e centri-

formas tripomastigotas de cultura de tecido, cepa Y, previamente

do gradiente foram retirados, lavados e submetidos a urna última

2. Obtenç~o de anticorpos monoclonais



b. Fusão celular

semanas. Nessas condições, obtiveram-se títulos de imunofluores-

cência indireta da ordem de 1:2000 - 1:4000, quando formas tripo-

r'.::). nu ,,.... ~ i""\ ""''' 1"'\ et__..., ..... .a. .. __ .. .a.~ __

virus

no trabalho

(Teissie et aI,

por

dsenvolvimento da

São em geral variações

20 e 40 minutos). A seguir

evidentemente,

foi o

DO san~ue de

linfócitos B

(5, 10, 15,

fusão por pulso elétrico

avanço significativo

1981). Também foi descrita na literatura, aparentemente

Um

foram utilizadas como antí0eno. Os mesmos níveis de anti-

transformação .{..Y!. v.l".VtO de

Todas as técnicas descritas para a obtenção de anti-

inoculados nos camundongos por via intraperitonial.

inoculados. O tempo de 20 minutos foi então fixado.
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com bons resultados,

tração de 8-MOP e variando-se o tempo de incubação dos parasitas

polietilenoglicol (Revisões em Galfre ~ Milstein, 1981; Yelton ~

descrito por Kohler ~ Milsteln (1975).

deído,

mastigotas de cultura de tecido, previamente fixadas com formal-

tas tratadas com 8-MOP por via endovenosa, em intervalos de 2

1982) .

com a luz ultravioleta

seguida diariamente. A partir de 15 mino de tratamento não se

esses parasitas foram inoculados em camundongos e a parasitemia

corpos monoclonais estão baseadas,

Scharff,

quanto ao agente fusogenico empregado: virus Sendai inativado e

observaram parasitas ci.rclllantes

corpos foram obtidos quando os parasitas tratados com 8-MOP foram

Para os experimentos de fusão celular, os camundongos
8

receberam de 3 a 4 doses idênticas de 1.10 formas tripomastigo-



tendo meio estéril e na última foi submetido a 3 ou 4 incisões.

meio. O conteúdo da placa foi removido para um tubo de ensaio

Por pressão suave com uma pinça, as células foram liberadas no

62

ver-

1977;

com uma

os que

Na

q~e ~tiliza~

básicos:

protocolo.

Steinitz et aI,

2 tipos

transferido para outro tubo e

1977;

próprio

em

seu

seu baço removido e colocado em uma

MATERIAL E MÉTODOS

Schreier,

é bastante variado, havendo as boas e as

ter

ser reunidos

(700 g, 10 min). As células obtidas foram então

( volume em torno de 10 ml) e deixado em repouso por 10

podem

laboratório

mino O sobrenadante foi removido,

ressuspensas em 1 - 2 ml de DME. A esse tubo foram acrescentadas
7

1.10 células de mleloma utilizadas para a fusão (viabilidade

centrifugado

Quatro dias após a última injeção endovenosa de formas

baço foi transferido sucessivamente por 5 placas de Petri, con-

cônico

placa de Petri contendo uma solução estéril, que pode ser o meio

péssimas fusões. O protocolo utilizado está descrito,

dongo foi sacrificado,

tripomastigotas de cultura de tecido tratadas com 8-MOP, o camun-

de cultura sem soro ( DME, por exemplo) ou uma solução salina. O

dade, para um mesmo protocolo e mesmas soluções originais, o ren-

Steinitz et aI, 1980). Por facilidade, utilizamos polietilenogli-

dimento em híbridos

empregam PEG nas concentrações finais de 35% ou 50%. E a partir

daí há uma miríade de pequenas variações, chegando-se ao ponto de

PEG,

Epstein-Barr, possibilitando a obtenção de linhagens de células

cada

humanas produtoras de anticorpos com especificidade definida

série de comentários técnicos, em Lopes ~ Alves (1984).

col (PEG) como aaente fusogênicn_ OA protocolos

(Luzzati, Hengartner,



camundongos Balb/c, produtoras ou não de imunoglobulinas (cadeias

e centrifugadas (500 g, 10 min). O precipitado, ressuspenso em

de 10 ml de DME contendo 20% de soro fetal (durante 3 min). As

63

poço,

híbridos

(meio HT

após a fusão,

de soro fetal

de anticorpos.

timidina), foi

primeiros híbridos

10%

de

etapa inicia-se a

reduz-se ao mínimo o

a seleção dos

do meio HAT

presença

( durante 3 min), seguidos

para a

maneira geral, os
o

10 dia. Nessao

MATERIAL E MÉTODOS

De

e

testes

ser de fácil cultivo e fornecer,

HT (DME suplementado com
-5

hipoxantina e 1,6.10 M

os

1964) .
o

o 7

lentamente, 3 ml de DME

colocado sob agitação rotatória suave, foi adicio-

Existem várias linhagens de mieloma derivadas de

Principalmente após a fusão,

de meio
-4

10 M de

imunoglobulinas,

HT. Quando o hibrido ocupou aproximadamente 1/4 do

iniciaram-se

Preferencialmente a linhagem a ser utilizada não deve produzir

inteiras ou parte delas, excretoras ou não dessas moléculas).

surgem entre

de CO
2

número de vezes em que as células são pipetadas. 24 horas após

50 ml

bovino,

retirada de parte do meio HAT e a adição de igual volume de meio

longo de 1 minuto. Após 90 segundos adlcion~t~ d~ i~cub=ç§0, adi-

nado, gota a gota, 1 ml da solução de 35% de PEG (4000 Sigma) ao

a fusão, adicionou-se igual volume
-7

contendo 4.10 M de aminopterina) para

cionaram-se,

células foram então deixadas em repouso por cerca de 10 minutos

do. Ao tubo,

(500 g, 10 min) e o sobrenadante cuidadosa e totalmente retira-

acima de 95%). A mistura de células foi então centrifugada

(Littlefield,

distribuído em 4 a 5 placas de plástico de 96 poços por placa
o

(100 ul/poço) e colocadas na estufa a 37 C, com atmosfera de 5-7~



preferencialmente da linhagem Balb/c. Realizamos uma fusão também

antígeno formas tripomastigotas de cultura de tecido previamente

64

et

ser

guanina

camundongos

deve

(Potocnjak

utilizando como

k

fusão

hipoxantina

rl'""l;Clro .... rOO\- ------· .. ---1·

na

utilizamos normalmente a

cadeia

enzima

foram obtidos de

de

processo de expansão e clonagem

necessário que se tenha um método

óptico das células incubadas com

na

(8-a za gt I;ln i!'!~

que

É

utilizado
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ser

secretora

imunofluorescéncia indireta,

Durante o

é o ponto crucial na etapa de obtenção de

(0,1% em PBS), mantem-se acima de 95 %. O

deficientes

a

por

estão todas associadas.

ao microscópio

P3Ul,

Este

1980) ,

96 poços.

híbridos

aI,

de

utilizaram-se timocitos,

propriedade que se está buscando. Optamos por selecionar os

fixadas com formaldeido. Os híbridos positivos foram expandidos e

anticorpos monoclonais.

surge quando se tenta obter líquido ascítico.

rápido e fácil, de preferência que selecione o híbrido já para a

mantidas em meio DME suplementado com 10% de soro fetal bovino e

linhagem

clonados por diluição limitante (0,5 células por poço) em placas

azul de trypan

boa quantidade de híbridos estáves. Nem sempre estas caracte-

com camundongos A/snell, com resultados semelhantes. O problema

rísticas

c. Seleção e expansão de híbridos positivos

contagem

fosforibosiltransferase

subcultivadas a cada 3 dias, a partir de um inóculo de 50
3

100.10 células/ml. Nestas condições a viabilidade, por

camundongo



de cultivo.

d. Obtenção de anticorpos monoclonais em larga escala

uma pinça, separadas de restos de tecido por decantacão,

65

para

as células

híbrido) . O

transferidas

é bastante crítica,

ehoras12
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de meio DME, contendo 10% de
o

e 10% de DMSO, colocadas a 4 C por 1 hora, a

para as de 24. Como a etapa de expansão

transferidas para um tubo contendo DME com 10 % de soro (cerca de

o líquido ascítico foi obtido inoculando-se 0,5 ml de

pristine (2,4,6,14-tetrametilpentadecano) no peritônio de
6

camundongos, seguido (1 hora a 15 dias depois) de 1-3.10 células

acompanhada. A seleção dos clones positivos e sua expansão segue

nitrogênio líquido. Todo o processo foi feito em tubos de

de 4 a 6 semanas de idade. O animal foi sacrificado, o timo

10 ml), centrifugadas (500 g, 10 min) e colocadas nas condições

Quando se obtém um certo número de células positivas, a primeira
6

providência é congelá-las. Para tanto,aproximadamente 3.10

células foram ressuspensas em 1 rol

centrifugadas e ressuspensas em meio DME suplementado com 10% de
6

soro fetal bovino (4.10 células por ml) ~PJ:'"0~Ü!!l~r:1.~!'!'~!"lt~; 50 1_!1

as mesmas etapas já descritas para os primeiros híbridos obtidos.

deve ser feita paulatinamente e a positividade dos híbridos

removido assepticamente, as células, liberadas por pressão com

congelamento (em média de 2 a 3 tubos por
o

descongelamento deve ser feito rapidamente a 37 C,

foram utilizados por poço para as placas de 96 poços e 200 uI

soro fetal bovino
o

-70 C durante aproximadamente



cultura dos híbridos. Os antisoros específicos para cada classe e

células, com 50~ de sulfato de amônio. O sulfato de amônio, em

dependendo da velocidade de crescimento do híbrido e do número

66

com váriaságua por 24 horas,

água (cerca de 1/20 vezes o volume

MATERIAL E MÉTODOS

(10000 g, 20 min). O sobrenadante foi removido, o

Não observamos qualquer diferença na obtenção de

e dializado contra

vezes) com 50% de sulfato de amônio a partir do sobrenadante de

monoclonais utilizados foram previamente concentrados (5 - 10

A determinação foi feita por dupla difusão em 1% de gel

e. Determinação das classes e subclasses das imunoglobulinas

de agarose em Tris 10 mM, pH 7,5, contendo 0,1% de azida
o

sódica, a 37 C, por 24 - 72 hs, em câmara úmida. Os anticorpos

subclasse de imunoqlobulina foram obtidos em coelhos e adquiridos

anticorpo concentrado, a partir do sobrenadante de cultura de

tumor ascítico atinge crescimento máximo entre 1 a 4 semanas,

trocas durante a diálise.

líquido ascítico nesse intervalo testado, de 1 h a 15 dias. O

original)

precipitado dissolvido em

solução saturada ou em pó, foi adicionado lentamente, sob
o

agitação constante. A mistura foi equilibrada a 4 C por 1 h. e

centrifugada

contendo o anticorpo monoclonal foi guardado em pequenas
o

alíquotas a -20 C. Alguns monoclonais não produziram ascites.

de células inoculado. O líquido ascítico foi retirado, a8 célula~

híbridas.

Nesse caso, os hibridomas foram crescidos em meio de cultura e o

separadas por centrifugação (500 g, 10 min) e o sobrenadante



Os anticorpos contra formas tripomastigotas de cultura

minutos. O gel foi novamente colocado na solução de NaCl por 20

secagem feita com secador de cabelo ou em estufa. O papel foi

67

ácido

o gel foi

Para a coloração,

(volume a volume,

e um pequeno peso, por aproximadamente 3

MATERIAL E MÉTODOS

com trocas eventuais.

foram obtidos pelo in6culo subcutàneo (em
8

1.10 formas tripomastigotas tratadas com

água. Sobre a mesma colocaram-~p. m.:li8 f01h~~ de

cepa Y,

em 45,4% de metanol e 9,2% de ácido acético, por 10

à temperatura ambiente. O excesso de corante foi

Freund e as demais com adjuvante incompleto

vários pontos) de

minutos, foi colocado sobre o gel uma camada de papel de filtro

de tecido,

primeira dose fornecida foi misturada com adjuvante completo de

pelo menos 3 doses, com intervalos de 15 a 20 dias, sendo que a

minutos. Todo o processo foi repetido por cerca de 8 vezes.

papel de filtro (7-8)

Coomassie,

minutos

8-MOP, em coelhos de 2 a 3 meses de idade. Os animais receberam

removido e o gel colocado em uma solução de 0,25% de azul dc

removido com uma solução de 30% de metanol e 7~ de

s6dio por 3 dias,

molhado com

sistema é facilmente detectada. Quando necessário,

acético.

corado. Para tanto, foi imerso em cloreto de s6dio 0,9% e ap6s 20

Alternativamente, o gel foi deixado na solução de cloreto de

comercialmente. De maneira geral, a reação de precipitação neste

colocou-se papel de filtro embebido em água sobre o gel, sendo a

3. Obtençao de anticorpos policlonais



por imunofluorescência indireta, títulos de 1:1000 a 1:2000,

(formas epimastigotas das cepas Y ou Guafitas) por 1 hora, à

Os anticorpos contra um antígeno específico foram

do

de

os

68

dossangue

inoculando-se

dose, foi

(3 doses iguais,

obtido

e 15 dias depois,

foi

acordo com as instruções

o sangue dos animais foi retirado,
o

minutos. seauido de 18 horas a 4 C. À

e incubado com o extrato do parasita

anti-Y
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A seguir o material foi exaustivamente

soroo

colunas de DEAE-celulose DE-52

temperatura ambiente.

epharose foi inoculado em camundongos Balb/c

de Sepharose-4B ativada, de

fabricante (Pharmacia)

lavado com PBS. Todo o complexo antígeno-anticorpo monoclonal -

anticorpo monoclonal-Sepharose. O anticorpo foi ligado a colunas

obtidos por cromatografia do extrato celular em colunas de

camundongos receberam dose idêntica. A última
5

1.10 formas tripomastigotas sanguícolas. O

(92% de formas epimastigotas e 8% de formas tripomastigotas
5

metacíclicas). A segunda dose, 15 dias depois, foi de 2,3.10

camundongos foi coletado 7 dias depois, o soro preparado da
o

maneira descrita acima e guardado a -20 C.

ap6s a última dose,
o

incubado a 37 C por 30

em

formas tripomastigotas metacíclicas de meio axênico, purificadas

seguir, foi centrifugado (10000 g, 30 min) e o soro obtido foi
o

distribuído em alíquotas e guardado a -20 c.

utilizando-se como antígeno formas tripomastigotas. Sete dias

intraperitonealmente formas viáveis do parasita em camundongos
3

Swiss. Inicialmente inocularam-se 2,7.10 formas de cultura,

final de 1 ml). A partir da segunda dose,os coelhos apresentaram,



Os anticorpos foram inicialmente concentrados com 50%

Os anticorpos eluídos da coluna com tampão fosfato 15 mM, pH

contendo os fragmentos Fab foram concentradas por liofilização.
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40 mg de

recromatografados em

e eluídos com o mesmo

dos fragmentos Fab,

(Ix 90 cm)
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a obtençãoPara

imunoglobulina em tampão fosfato 0.1 M, pH 7,5 EDTA 2 mM,

L-cisteína 10 mM, foram tratadas com 0,2 mg de papaína, por 2 h
o

a 37 C. (Nisonoff, 1964). Ao término da reação. os fragmentos Fab

tampão. Os picos contendo a imunoglobulina (classe IgC) foram

7,5, com 150 mM NaCI. A seguir, foram

liofilização e ressuspensos em 1 ml de tampão Tris 25 mM, pH

- Sepharose.

foram separados por cromatografia em Sephadex C-200 e as frações

de DEAE-celulose ( 20 mg de proteína por ml de resina).

foi obtido incubando-se o parasita com Tris 10 mM, pH 7,5,

8.0, foram dializados contra água (3 trocas), concentrados por

coletados e concentrados por liofilização.

contendo 1% de Nonidet P-40, 1 mM de TLCK e 1mM de PMSF por
o

30 minutos a 37 C e centrifugado a 10000 g por 30 minutos. O

8
com intervalos de 15 dias). O extrato dos parasitas (1.10)

sobrenadante foi então incubado com 1 ml de anticorpo monoclonal

colunas de Sephadex C-200

de sulfato de amônio, como descrito, e cromatografados em coluna

4.Puri~ica~ao de anticorpos e obten~ao de ~ragmentos

Fab.



em
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, as

diluído

obtido em

obtido

determinadas

30 min), as

C. A seguir foram novamente
6

concentração de 10 - 20.10

mesmo tampão e fix~do~ com

à temperatura ambiente e colocadas em PBS

imunoglobulina de camundongo,

ressuspensos na

na mesma diluição do anticorpo fluorescente. O

(anti

foi utilizado em diluições previamente
o

ou 1:80). Após a o incubação (37 C,(1: 40

anticorpo

cabra)

lâminas foram secas

(1% em água),

Os parasitas foram lavados 2 vezes com PBS contendo 1%

anticorpo marcado com isotiocianato de fluoresceína,

coelho ou cabra ou anti-imunoglobulina de coelho,

segundo anticorpo, dependendo do animal de origem do primeiro

MATERIAL E MÉTODOS

lâminas foram lavadas (10 mino em PBS) e montadas sob lamínula

lavados (2 vezes) ,

assim preparadas têm sido guardadas e utilizadas por tempo

na concentração adequada em PBS e na presença de azul de Evans

parasitas por ml e colocados em lâminas adequadas para imunofluo-

por 10 minutos. Ap6s a remoção do excesso de PBS, colocou-se em

novamente lavadas em PBS e incubadas com 10 uI do segundo

cada poço 10 uI do anticorpo a ser testado, além dos controles

a. Imunofluorescência indireta

superior a 1 ano. Para a reação de imunofluorescência

(um soro positivo e um negativo) e a incubação foi feita a
o

37 C por 30 minutos em câmara úmida. As lâminas foram

rescência (cerca de 5 uI por poço). Ap6s secagem à temperatura
o

ambiente, as lâminas foram colocadas a -20 C. Essas lâminas

de albumina bovina, ressuspensos no
o

2% de formaldeído por 12 horas a 4

s. Reat ivid'ade de ant icorpos com T. c.n.U.Z-l..

-------------------_.......=~=-.-.~~=-="..".." ........--_--------~-=-~--



6ptico invertido.

c. Microscopia eletrônica

paraformaldeido, em tampão fosfato 0.1 M, pH 7.2,por 30 minutos

e

de

na

71

dos

vezes

dessa

de

3

pH 9,0 e

(2 vezes)

1 mM

crescentes

lavados

e

então

o processo foi feito

diluições

de glutaraldeído, mais 4~

com

foram

ressuspensos em glicerol,

de 6.10

incubados

parasitas

exceto que todo

parasitas foram lavados com DME

em PBS contendo 1 mM de CaCl
6 2

parasitas/ml. 50 ul

o
em um volume final de 100 ul. Ap6s 1 hora a 28 C, a

Os

concentração

As formas tripomastigotas foram lavadas em DME (2

Os

MATERIAL E MÉTODOS

A imunofluorescência ~n v~vo foi realizada da

e fixadas em 0,25~

na

b. Aglutinação

a

vezes)

à temperatura ambiente. Foi feita urna solução estoque de 8% de

aglutinação das formas epimastigotas foi observada em microsc6pio

suspensão foram

com glicerol, pH 9,0 para observação ao microsc6pio.

anticorpos,

MgCl
2

ressuspensos

mesma maneira,

foram novamente lavados,

observados ao microsc6pio.

presença de PBS contendo albumina e 0,01% de NaN e em geral,
6 3

1.10 pa~asit~8 inLubdcios com 50 ul do antIcorpo por JU minutos
o

4 C.

com o mesmo tampão, incubados com 50 ul do segundo anticorpo
o

marcado com fluoresceina por 30 minutos a 37 C. Os parasitas



dE:' anticorpos.

semana. Para tanto, o paraformaldeido foi dissolvido em água e

água destilada por 2 minutos. As células foram fixadas com Bouin

72

incubados

MATERIAL E MÉTODOS

água e acetona, secas ao ar e montadas nalavadas com1: 5) ,

removida por 3 lavagens com PBS, seguidas de um tratamento com

lâmina com Permount. O número de parasitas intracelulares foi

por 30 minutos e corados com Giemsa (solução comercial diluída

o
paraformaldeido, guardada a 4 C e utilizada no intervalo de uma

Após a fixação, os parasitas foram incubados com o

A metodologia empregada é a mesma descrita em Andrews
4 2

~. Colli (1982, 1984). 4 x 10 células LLC-MK2 fcm foram

tripanossoma por 2 a 3 horas em meio OME contendo 2~ de soro a
o

37 C. Após o período de incubação do T.c~uz~ com a

monocamada de células. a maioria dos parasitas extracelulares foi

de CO em meio OME suplementado com 5% de soro de vitelo. As
2

monocamadas foram lavadas com PBS estéril e incubadas com o

Wanderley de Souza (UFRJ).

adicionou-se gota a gota uma solução de NaOH até sua completa
o

dissolução ( ôO C).

anticorpo monoclonal por 1 h. lavado 3 vezes com PBS.

colocadas em placas de Petri contendo 3 lamínulas de vidro. As
o

células foram cultivadas por 24 hs a 37 C em estufa úmida com 5%

com anti-imunoglobulina de camundongo ligada a ouro coloidal
o

(400 A) e processados para microscopia eletrônica pelo Or.

6. Invas50 dE cultura dE c~lulas PElo parasita. E~Eito



vezes.

células para cada uma das 3 lamínulas.

Para verificar o efeito dos anticorpos na penetração,

73

sem

não

1978). 20 Ug de

monoclonais

em meio DME,

(ou fragmentos Fab).

anticorpos

(Fraker &. Speck,

MATERIAL E MÉTODOS

(previamente lavados)

Como controles, foram utilizados, conforme o

purificadas) ,

e colocados no tubo contendo Iodo-Gen, no gelo. A reação foi
131

iniciada pela adição de 200 a 300 uCi de I e processada por

6
de 50.10 parasitas

Iodo-Gen em 500 uI de clorofórmio foram colocadas por tubo de

ensaio. Após a evaporação do solvente (feita na ausência de
o

luz e a 37 C, sob agitação) os tubos foram guardados sob vácuo e
8

na ausência de luz .:1té o momento de uso. 1.10 parasitas,

35
A marcação com rnetionina- S foi feita pela incubação

previamente lavados (3-5 vezes) com DME (formas tripomastigotas)

10 minutos, no gelo. Os parasitas foram então lavados mais 2 ou 3

imunoglobulinas

ou PBS (formas epimastigotas) foram ressuspensus em 500 uI de PBS

A superfícle áo T.e~U2~ foi marcada pela técnica
131

de Iodo-Gen - I (l,3,4,6-tetracloro-3-a-6-a -difenilglicoluril,

Pierce Bio Research Products)

caso, soro normal de camundongo (ou fragmentos Fab de suas

soro fetal bovino.

relacionados ou soro normal de coelhos

determinado no microscópio óptico. Foram contadas pelo menos 200

os parasitas foram incubados previamente com o anticorpo, na
o

concentração de~~jddd, por 1 hora a 4 C, em melO UME com l~ de

7. Marcação isotó?ica. Identi~ica~ão de antígenos



vezes concentrado.

EDTA, 0,02% de azida sódica em 50 mM de Tris-HCl,pH 8,6) ,duas

74

incorporada em

tricloroacéticoácido

das células marcadas,

(20 min, temperatura

em membrana ãe nitrocelulose.

radiatividade

10% de

padrão total

MATERIAL E MÉTODOS

lO': [iltrdàas

au~eu~, Cowan I

Para o

4. C)

por contagem da

precipitadas com
o

rüinutos a,.,,,
\,J v

eletroforese.

azul de bromofenol e centrifugado. O sobrenadante foi submetido a

de EDTA, 20% de glicerol, 0,05% de 2-mercaptoetanol e 0,02% de

Para a imunoprecipitação dos antígenos, o extrato

contendo 0,1% de 8DS. Quando os antígenos foram identificados per

eletroforese unidimensional, o complexo do S~a~hY~oCOCCu~

Os parasitas marcados foram ressuspensos em 1% de

material não ligado foi removido por lavagens sucessivas com

tampão Tris-HCl 160 mM, pH 6,8, contendo 2% de SDS, 0,002 M

tampão NET, contendo 0,1% de albumina, seguido do mesmo tampão

contendo o antígeno foi fervido por 5 minutos, com 50 uI de

ambiente), segundo a técnica descrita por Kessler (1975). O

adicionado igual volume de tampão NET (150mM de NaCl,5mM de

foi verificada
6

5.10 células

celular foi incubado com o anticorpo desejado (1-2 horas à
o

temperatura ambiente ou 12 horas a 4 C) e o complexo ligado a

Nonidet P-40 em Tris 10 mM, pH 7,5, 1 mM de TLCK e 1 mM
8

de PMSF (0,5 ml dessa solução para 1.10 células), incubados a
o

37 C por 10 minutos e centrifugados a 12000 g por 30 minutos. O

sobrenadante foi utilizado como fonte de antígenos, sendo então

metionina, com 2t de soro fetal bovino por 30 minutos a 37°C,
35

seguidos da adição de 25 uCi/ml de metionina- S. A marcação

--------------------------------



isoelétrica (O'Farrell, 1975).

8. Cromatogra~ja de a~inidade (lectinas-Sepharose)

bidimensional, o complexo S~aphytoeoeeu~-anticorpo-antígeno

o

30

75

sendo

tampão

resina

açúcares

ml de

20 minutos

1 ml de

8000 g por

com

com 1

autorradiografia,

à temperatura ambiente.

a

(1970). Após secagem, o gel de

submetido

MATERIAL E MÉTODOS

foram tratados

foi

sobrenadante incubado

material foi centrifugado a

8
2.10 parasitas

A eletroforese foi feita em gradiente (5-14%) de gel de

contendo 150 mM de NaCl e 2% de Nonidet P-40 (40 volumes de

2% de Nonidet P-40, 5% de 2-mercaptoetanol e 2% de anfolitos

Para a identificação dos antígenos por eletroforese

material ligado foi lavado com tampão Tris 10 mM, pH 7,5,

coluna). A seguir o material foi eluído com os

poliacrilamida

para cada ponto de imunoprecipitação.

previamente tratado com intensificadores (Bonner ~ Laskey, 1974;
35

Laskey, 1980), quando a marcação foi feita com metionina- S.

minutos e o

(lectina-Sepharose) por 1 hora

PMSF, 1 mM de TLCK e 150 mM de NaCI. Após
o

a 37 C, o

poliacrilamida, segundo Laemmli

(8000 g, 10 min), o sobrenadante foi utilizado para a focalização

Tris 10 mM, p H 7,5, contendo 2% de Nonidet P-40, 1 mM de

6
utilizou-se o correspondente a 30.10 células, o mesmo utilizado

foi ressuspenso em 80 uI de uma solução contendo 9,5 M de uréia,

(0,97% de pH 3-10, 0,64% de pH 3-5, 0,39% de pH 6,5-9) e
o

incubado um mínimo de 2 horas a -70 C. Após centrifugação



9. Outros métodos

MATERIAL E MÉTODOS 76

1982) .

afornece

método de

queA280/1,4.,

utilizou-se ode proteína,

a relaçãoou(1951)

a dosagem

de imunoglobulina/ml. Esse cálculo é baseado no

de extinção da imunoglobulina pura (Dalchau ~ Fabre,

aI

Para

Lowry et

quantidade

coeficiente

específicos, dissolvidos no mesmo tampão de lavagem. Para as

colunas de con A-Sepharose, utilizamos 10 ml de uma mistura de

0,1 M de a-metil-D-glucopiranosidio e 0,1 M dea-metil-D-manopira

ncse e para as de WGA-Sepharose, 10 ml de 0,1 M de N-acetil

D-glicosamina.



1. Comercial (Difco ou Oxoid): 5,0 g
2. Pode ser substituída por hemina - 1 mg de hemina dissolvidas

em 0,1 N de NaOH (0,75 ml) ou Trietanolamina.
3. TAU-3AG: meio TAU suplementado com glutamato de sódio

(7,36 g), ácido aspártico (0,27 g) e prol ina (1,15 g).
S. Goldenberg, comunicacão pessoal.

TABELA V - Composição dos meios

diferenciação de T. C~U2~.

77

,
l.

3
TAU

6,0

2.5 %

1

M-16

6,7

1,25 g

empregados para o cultivo e

1

10%

5%

LIT

2%

7,2

0,4 g

4,0 g

2,Og

8,0 g

5,0 g

1

pH

H O bidestilada
2

q.s.p.litro

Soro bovino

MgCI
2

Glicose

RCI

CaCI
2

Tampão Fosfato Na
0,2 M

Na HPO
2 4

NaCI

Componentes

Infusão de
Fígado

2
Hemoglobina

Triptose
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FORMAS DE T.e~uz~ UTILIZADAS
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106

Metacíclicas

VISÃO BINÁRIA)
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Classe 1 - Phytomastigophorea

ANEXO 3. CLASSIFICAÇÃO DE T. e~u2~

Sarcodina.

Labyrinthomorfa,

Opalinata,

Microspora, Ascetospora, Myxozoa,

Mastigophora,

Sarcomastigophora,

Apicomplexa,

Ciliophora.

Subphyla:

(The committee on systematics and evolution of the Society

of the Protozoa- J. Protozool. 27, 1980, pp 37-58)

Phylum I - Sarcomastigophora

Sub-reino - Protozoa

Phyla:

Classe 2 - Zoomastiqophorea

Sem cloroplasto, 1 ou mais flagelos, formas amebóides

com ou sem flagelo em alguns grupos, reprodução

sexuada em alguns. Ordens: Choanoflagellida,

Kinetoplastida, Proteromonadida, Retortamonadida,

Diplomonadida, Oxvmonadida, Trichomonadida,

Hypermastigiãa.

Subphylum I - Mastigophora

1 ou mais flagelos, reprodução assexuada por

divisão binária, sexuada em alguns casos.
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Ordem 2 - Kinetoplastida

1 ou 2 flagelos provenientes de uma depressão;

mitocôndria única contendo DNA; aparelho de Golgi na

região do bolso flagelar; maioria parasitas.

Sub-ordem 1 - Bodonina

Sub-ordem 2 - Trypanosomatina

1 flagelo livre ou ligado ao corpo por membrana

ondulante. Cinetoplasto relativamente pequeno e

compacto. Parasitas.
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