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RESUMO 

FERNANDES, Talita Duarte. Suscetibilidade de macrófagos alveolares murinos à 

infecção por Coxiella burnetii fase II in vitro. 2018. 161 f. Tese (Doutorado Direto em 

Biologia Celular e Molecular) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de 

São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

Coxiella burnetii é a bactéria intracelular causadora da Febre Q, capaz de subverter funções 

celulares e evadir o reconhecimento do sistema imune da célula hospedeira permitindo o 

estabelecimento do seu nicho replicativo nas células-alvo: macrófagos e monócitos. É um 

patógeno altamente virulento, sendo necessário poucos organismos para desencadear a 

doença, e é considerado como um potencial agente de bioterrorismo da categoria B. Entre os 

danos econômicos causados por C. burnetii destaca-se a infecção de animais de gado, seu 

reservatório natural, pois causa aborto espontâneo dos filhotes e, consequentemente, prejuízo 

aos produtores. Seres humanos também adquirem a infecção, por inalação de partículas 

contaminadas. Hospedeiros imunocompetentes são capazes de restringir a infecção por C. 

burnetii apesar dos diversos mecanismos de evasão da resposta imune do hospedeiro, como 

interação com vias de sinalização celular e utilização de efetores bacterianos. No entanto, em 

hospedeiros não competentes a infecção pode evoluir para casos de Febre Q crônica e levá-los 

à morte. Modelos murinos são frequentemente utilizados para entender as interações 

patógeno-hospedeiro nas infecções por essa bactéria. A diferença na suscetibilidade de 

macrófagos de diferentes linhagens murinas e de diferentes tipos celulares à infecção por C. 

burnetii ainda é pouco conhecida. No entanto, sabe-se que C. burnetii fase II sucumbe a 

macrófagos derivados da medula óssea (BMDMs) de camundongos C57BL/6, enquanto 

células das linhagens BALB/c e A/J são suscetíveis à infecção. Nesse contexto, considerando 

a relevância biomédica de C. burnetii, faz-se necessário a determinação de um modelo 

relevante para melhor compreender as relações patógeno-hospedeiro nas infecções por essa 

bactéria. Neste trabalho, caracterizamos um novo modelo de estudo com macrófagos 

primários que permite avaliar a infecção com C. burnetii fase II in vitro, além de elucidar os 

mecanismos relacionados à suscetibilidade das células à bactéria. Por meio de quantificação 

do DNA genômico bacteriano por qPCR verificamos que macrófagos alveolares (AMs) 

murinos são altamente suscetíveis à replicação da bactéria, mesmo no fundo gênico restritivo 

C57BL/6. Caracterizamos a replicação da bactéria em AMs por microscopia de fluorescência 

e microscopia eletrônica de transmissão e demonstramos que essa replicação ocorre dentro 

dos vacúolos parasitóforos típicos. Pela análise de expressão gênica por RT-PCR e 



fenotipagem de marcadores de superfície por FACS identificamos que a alta suscetibilidade 

dos AMs se deve a uma polarização dessas células para um padrão M2. Por fim, validamos a 

relevância desse modelo pela análise da suscetibilidade de AMs murinos deficientes para 

NOS2, IFN-γ e IL-4 como prova de princípio. Verificamos que a suscetibilidade de AMs é 

comparável à de células Vero e células THP-1, modelos celulares imortalizados descritos 

como altamente suscetíveis à replicação de C. burnetii, e que AMs podem ser utilizados para 

estudos utilizando células derivadas de camundongos com fundo gênico C57BL/6. Dessa 

forma, nosso trabalho caracterizou os AMs murinos como um relevante modelo celular 

primário altamente suscetível para o estudo das interações patógeno-hospedeiro frente à 

infecção in vitro por C. burnetii fase II, além de elucidar os mecanismos por trás dessa 

suscetiblidade.  

 

Palavras-chave: Coxiella burneti. Macrófagos murinos. Permissividade. Polarização. Modelo. 

  



ABSTRACT 

FERNANDES, Talita Duarte. Susceptibility of murine alveolar macrophages to infection 

by Coxiella burnetii phase II in vitro. 2018. 161 f. Tese (Doutorado Direto em Biologia 

Celular e Molecular) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2018.  

Coxiella burnetii is the intracellular bacterium that causes Q fever, capable of subverting 

cellular functions and evading recognition by the host cell immune system, thus allowing the 

establishment of its replicative niche in its the target cells: macrophages and monocytes. It’as 

a highly virulent pathogen, with few organisms being sufficient to cause the disease, and 

considered a potential class B bioterrorism agent. Among the economic damages caused by C. 

burnetii are infection of cattle animals, its natural reservoir, that leads to spontaneous abortion 

of the offspring and financial loss to the producers. Human beings also acquire the infection, 

through inhalation of contaminated air particles. Immunocompetent hosts are able to restrict 

infection by C. burnetii despite the several evasion mechanisms from the host immune 

system, which includes interaction with cell signaling pathways and utilization of bacterial 

effectors. However, in non-competent hosts the infection can evolve to chronic Q Fever and 

lead to death. Murine models are frequently used to understand the host-pathogen interactions 

during infections by this bacterium. The difference in the susceptibility among macrophages 

from different murine strains, as well as different cell types, still poorly known. However, it is 

known that C. burnetii phase II succumbs to bone-marrow derived macrophages (BMDMs) 

from C57BL/6 mice, whereas cells from BALB/c and A/J strains are susceptible to infection. 

In this context, considering the biomedical relevance of C. burnetii, it’s necessary to establish 

a relevant study model to better understand the host-pathogen relations in infections by C. 

burnetii. In this work, we characterized a new study model with primary macrophages to 

assess the infection by C. burnetii phase II in vitro and elucidated the mechanisms underlying 

the susceptibility to C. burnetii. By using qPCR for quantification of bacterial genomic DNA, 

we saw that murine alveolar macrophages (AMs) are highly susceptible to C. burnetii 

replication, even in the usually restrictive C57BL/6 backgound. We characterized the 

bacterium replication in murine AMs by florescence microscopy and transmission electron 

microscopy, showing that this replication occurred inside the typical C. burnetii-containing 

vacuole. We also identified, through the gene expression by RT-PCR and the phenotypic 

profile of surface markers by FACS, that the increased susceptibility of murine AMs were due 

to a polarization of these cells into a M2 profile. To finish, we validated the relevance of this 



model through the analysis of the susceptibility of murine AMs deficient to NOS2, IFN-γ and 

IL-4 as a proof of principle. We verified that the susceptibility of AMs is comparable to Vero 

cells and THP-1 cells, immortalized cell models described as highly susceptible to C. burnetii 

replication, and that AMs can be used to studies using cells derived from mice with the 

C57BL/6 background. In this way, our work characterized murine AMs as a relevant primary 

cell model highly susceptible to studies among the host-pathogen interactions in infections 

with C. burnetii phase II in vitro, and we also elucidate the mechanisms underlying this 

susceptibility. 

 

Keywords: Coxiella burnetii. Murine macrophages. Permissiveness. Polarization. Model. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Coxiella burnetii – Aspectos Gerais 

 Coxiella burnetii é uma gama-proteobactéria patogênica gram-negativa intracelular 

não flagelada que sobrevive no interior de um vacúolo parasitóforo denominado CCV (do 

inglês, Coxiella-Containing Vacuole) ou LRV (do inglês, Large Replicative Vacuole) o qual 

apresenta características fagolisossomais que o tornam único (HACKSTADT; WILLIAMS 

1981; WEISBURG et al., 1989; VOTH; HEINZEN 2007; CAPO; MEGE 2012; GHIGO; 

COLOMBO; HEINZEN, 2012; ANDERSON et al., 2013). Essa bactéria é o agente causador 

de uma infecção zoonótica denominada Febre Q, que afeta principalmente animais de 

pastoreio e gado. No entanto, seu reservatório natural é extenso e inclui artrópodes como 

carrapatos, além de aves, répteis e mamíferos selvagens e domésticos (MAURIN; RAOULT 

1999; RAOULT et al., 2005; HECHEMY, 2012; ANDERSON, et al., 2013; ELDIN et al., 

2017). A maioria dos animais não desenvolve sintomas aparentes da doença, exceto cabras e 

ovelhas, as quais apresentam alta proliferação bacteriana no trato reprodutivo feminino, 

frequentemente levando a abortos tardios e perdas econômicas consideráveis para os 

produtores (HECHEMY, 2012). 

 O primeiro surto envolvendo essa bactéria até então desconhecida ocorreu em 1935 

em Queensland, Austrália. Nesta ocasião, alguns trabalhadores de um abatedouro em 

Brisbane foram infectados e começaram a apresentar sintomas de uma doença febril 

(DERRICK, 1937). Em 1937, Derrick injetou o sangue dos pacientes infectados em 

porquinhos-da-índia e conseguiu transferir com sucesso a doença, entretanto sem conseguir 

visualizar seu agente causador. Amostras de tecidos infectados foram então enviadas para o 

pesquisador Frank Macfarlane Burnet que, juntamente com Mavis Freeman, reproduziram as 

reações febris características nos porquinhos-da-índia. Eles observaram que os tecidos 

infectados apresentavam organismos dificilmente filtráveis que aparentavam possuir uma 

natureza “rickettsial” (BURNET; FREEMAN, 1937; CAPO; MEGE 2012). Testes realizados 

com o soro de pacientes que tiveram Febre Q e suspensões de tecidos clarificados de cobaias 

infectadas mostraram a ocorrência de aglutinação. Esse fato ocorria quando era utilizado o 

soro de pacientes que apresentavam tifo por Rickettsia (BURNET; FREEMAN, 1937; CAPO; 

MEGE 2012). 
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 Quase simultaneamente, descobriu-se um agente desconhecido em Hamilton, 

Montana, nos Estados Unidos, durante estudos de campo sobre a ecologia da febre maculosa 

das montanhas rochosas. Essa descoberta envolveu a utilização de carrapatos Dermacentor 

andersoni coletados em Nine Mile, Montana, os quais foram alimentados com porquinhos-da-

índia. Um desses animais desenvolveu uma doença febril com características divergentes 

daquelas comumente apresentadas pela febre maculosa das montanhas rochosas (DAVIS; 

COX 1938; CAPO; MEGE 2012). Chamado de “agente Nine Mile”, esse organismo podia ser 

transferido serialmente em cobaias, era filtrável e não apresentava crescimento em meio de 

cultura axênico, o que levou os pesquisadores Davis e Cox (1938) a questionarem sua 

“natureza bacteriana”. A ligação entre o agente Nine Mile e o causador da Febre Q foi 

descoberta mais tarde. Um paciente infectou-se acidentalmente em laboratório pelo agente 

Nine Mile e desenvolveu uma febre com de sintomatologia muito semelhante à da Febre Q. 

Estudos complementares de proteção cruzada desenvolvidos posteriormente demonstraram 

que ambos os agentes eram o mesmo patógeno (DYER, 1938; DYER, 1939; CAPO; MEGE 

2012).  

 Por não se comportar como uma Rickettsia típica, esse organismo foi inicialmente 

colocado em um novo gênero na família Rickettsiaceae, o gênero “Coxiella” e espécie 

“burnetii” em homenagem a Cox e Burnet, respectivamente. Mais tarde, através de estudos 

com taxonomia molecular envolvendo análises da sequência do gene codificante para 16S 

rRNA, C. burnetii foi reclassificada para o filo Proteobacteria, classe γ-Proteobacteria, 

ordem Legionellales e família Coxiellaceae, sendo próxima de Rickettsiella grylli, Legionella 

pneumophila e Francisella tularensis (WEISBURG et al., 1989; SAUNDERS et al., 1993; 

ROUX et al., 1997; WAAG; THOMPSON, 2005; RAOULT et al., 2009; CAPO; 

HECHEMY, 2012; MEGE, 2012; VAN SCHAIK; SAMUEL, 2012; ELDIN et al., 2017). De 

fato, o genoma de C. burnetii contém uma porcentagem das bases nitrogenadas guanosina e 

citosina mais próxima do que é encontrado em membros da ordem Legionellales do que 

membros da ordem Rickettsiales, corroborando sua reclassificação na nova ordem 

(HECHEMY, 2012). 

 Quando analisada apenas a sequência do gene 16S rRNA, C. burnetii apresenta uma 

homogeneidade genética considerável (STEIN; RAOULT, 1993). Todavia, comparações mais 

amplas de seu genoma por meio da utilização de técnicas como análises de polimorfismos de 

fragmentos de restrição com diferentes comprimentos (do inglês, Restriction Fragment 

Lenght Polymorphism - RFLP) e análises de comparação de microarray revelaram 



16 
 

 
 

heterogeneidade considerável no padrão de bandas e nos padrões de hibridização. Essas 

análises indicaram a existência de diversidade genética entre isolados (HENDRIX et al., 

1991; BEARE et al., 2006; HECHEMY, 2012). De fato, a combinação dessas técnicas de 

análise resultou na categorização inicial de trinta e dois isolados bacterianos em seis grupos 

genômicos distintos (I-VI) (HENDRIX et al., 1991). 

 A diversidade genética de C. burnetii é também evidenciada pela presença de 

moléculas de lipopolissacarídeo (LPS) antigênicas e estruturalmente únicas entre diferentes 

isolados. Foram descritos três quimiotipos de LPS que são associados com grupos genômicos 

específicos, atuando como biomarcadores únicos de C. burnetii (TOMAN; SKULTETY; 

IHNATKO, 2009; HECHEMY, 2012; SCHAIK; SAMUEL, 2012). Com o desenvolvimento 

de métodos de cultivo de C. burnetii em meio axênico) tornou-se possível analisar um número 

cada vez maior de isolados bacterianos e até mesmo traçar suas origens evolutivas a partir de 

diferentes técnicas de genotipagem e sequenciamento, como: a) genotipagem de múltiplos 

espaçadores (do inglês, MST – Multispacer Sequence Typing); b) análise da variação do 

número de repetições em tandem em múltiplos locus (do inglês, MLVA – Multiple Locus 

VNTR Analysis); c) reação em cadeia da polimerase (do inglês, PCR – Polymerase Chain 

Reaction) baseada em sítios de restrição pouco frequentes (do inglês, IRS-PCR – Infrequent 

Restriction Site-PCR) e d) sequenciamento de polimorfismos de nucleotídeos únicos (do 

inglês, SNP – Single Nucleotide Polymorphisms) (GLAZUNOVA et al., 2005; ARRICAU-

BOUVERY et al., 2006; OMSLAND et al., 2009; HORNSTRA et al., 2011; OMSLAND et 

al.; 2011 MCLAUGHLIN et al., 2017). 

 Apesar de ser uma doença de caráter zoonótico, a infecção de seres humanos por C. 

burnetii é recorrente. Ela ocorre via aerossol, por meio da inalação de partículas de ar 

contaminadas, ou através do contato com fluidos e subprodutos animais infectados, 

frequentemente provenientes de ruminantes. Os principais alvos celulares primários da 

infecção são monócitos e macrófagos, especialmente macrófagos alveolares (HACKSTADT; 

WILLIAMS, 1981; KHAVIN; TABIBZADEH, 1988; MAURIN; RAOULT 1999; 

SHANNON; HEINZEN 2008; CAPO; MEGE 2012). Nos humanos, a infecção com C. 

burnetii pode resultar em soroconversão assintomática ou no desenvolvimento da Febre Q 

sintomática. Em sua fase aguda, apresenta manifestações clínicas variadas com características 

semelhantes a de uma gripe, incluindo pneumonia, febre, dores de cabeça, calafrios, fadiga e 

hepatite granulomatosa (RAOULT; MARRIE; MEGE, 2005; CAPO; MEGE 2012; 

HECHEMY, 2012). A falta de sintomas específicos na fase aguda da infecção, as variações 
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nos períodos de incubação da bactéria e as dificuldades do emprego de metodologias de 

diagnóstico específicas para detecção de C. burnetii em muitos hospitais sugerem que a 

mesma é, provavelmente, subdiagnosticada. Mais da metade dos pacientes infectados não 

exibe nenhum sintoma, sendo a infecção aguda autolimitante. Ainda assim, um estudo feito 

no Brasil por Costa e colaboradores (2006) sugere que cerca de 4,5% dos casos de febres do 

tipo influenza, febres de origem desconhecida e pneumonias atípicas sejam causados por C. 

burnetii. 

 Apesar da maior parte dos casos de infecção ser assintomática e se resolver sem 

tratamento específico com antibióticos, cerca de 2-5% desses casos ou de casos de Febre Q 

aguda evoluem para a Febre Q crônica, forma mais séria da doença. Suas manifestações 

clínicas mais sérias incluem endocardite, apresentando fibrose, calcificação, inflamação leve e 

vascularização, frequentemente levando o paciente à hospitalização. Na ausência do 

tratamento adequado, pode resultar na morte do paciente (RAOULT, 1990; BACA; LI; 

KUMAR, 1994; MAURIN; RAOULT, 1999; RAOULT; MARRIE; MEGE, 2005; CAPO; 

MEGE 2012; HECHEMY, 2012).  

 Dados epidemiológicos mostram que gênero masculino, idade superior a 15 anos, 

imunocomprometimento e doenças cardíacas valvulares pré-existentes compreendem fatores 

de risco importantes para o desenvolvimento da Febre Q (CAPO; MEGE 2012; HECHEMY, 

2012). Além disso, mesmo em pacientes que apresentam aparente cura, a C. burnetii persiste 

em seus organismos por um longo período de tempo, impactando na saúde a longo prazo. 

Mais de um terço dos pacientes continuam a apresentar estado de saúde prejudicado mesmo 

apó 24 meses do diagnóstico da infecção (HARRIS et al., 2000; VAN DER VELDEN et al., 

2015). 

 Análises epidemiológicas mostraram que a infecção com C. burnetii apresenta 

distribuição mundial, com exceção da Nova Zelândia (MAURIN; RAOULT, 1999; 

RAOULT; MARRIE; MEGE, 2005; MARRIE, 2010; ELDIN et al., 2017). Além disso, por 

ser uma doença zoonótica, a epidemiologia humana da Febre Q reflete a circulação da 

bactéria nos reservatórios animais. No mundo, situações endêmicas ou surtos são observados 

dependendo da área geográfica. Comumente, áreas de endemicidade como França, Espanha e 

Estados Unidos apresentam casos esporádicos de Febre Q. Esses casos são observados após a 

realização de atividades de alto risco por seres humanos, como trabalhos em fazenda, 

matadouros e áreas rurais em geral. Pequenos surtos também podem ocorrer após exposição a 

fontes comuns de infecção, principalmente em ambiente familiar (ELDIN et al., 2017). 
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Existem áreas de hiperendemicidade, como a África, nas quais a transmissão da doença é 

facilitada devido a uma alta concentração de lares muito próximos a grandes populações de 

ruminantes domésticos. O consumo de leite cru não pasteurizado nessas áreas também pode 

atuar como fonte de contaminação humana por C. burnetii. Um importante surto de larga 

escala foi observado na Holanda entre os anos 2007 e 2010, onde mais de 4.000 novos casos 

foram noticiados. Esse surto apresentou correlação com o aumento da importação de cabras 

no país entre os anos 1985 e 2009 para fortalecimento das atividades de criação de laticínios 

provenientes desses animais. A introdução de animais contaminados com C. burnetii  em 

regiões próximas de áreas urbanas pode ter favorecido o desenvolvimento do surto 

(DELSING; KULLBERG; BLEEKER-ROVERS, 2010; SCHNEEBERGER et al., 2012).  

 Além de sua distribuição mundial, C. burnetii apresenta alta estabilidade no ambiente 

e é altamente virulenta, sendo necessário uma dose infecciosa muito baixa (<10 organismos) 

para causar a doença. À partir das características apresentadas e da capacidade de 

aerosolização do patógeno, C. burnetii foi classificada pelo Centro para Controle e Prevenção 

de Doenças dos Estados Unidos como agente potencial de bioterrorismo da categoria B 

(MARRIE, 2004; ELDIN et al., 2017). Com isso, reforça-se a importância de se estudar essa 

bactéria e todos os aspectos envolvidos na infecção por esse patógeno. 

 A alta estabilidade de C. burnetii no ambiente deve-se a particularidades existentes em 

seu ciclo de vida de caráter bifásico. Ele envolve a participação de duas variantes celulares 

denominadas de variante celular pequena – SCV (Small Cell Variant) e variante celular 

grande – LCV (Large Cell Variant). Essas distintas formas celulares estão diretamente 

relacionadas com os diferentes ambientes que a bactéria enfrenta, sendo eles o meio 

extracelular (para SCV) e o meio intracelular (principalmente para LCV). Quando no meio 

externo, C. burnetii encontra-se na forma de cocobacilo com cerca de 0,2-0,5 µm de 

comprimento. Quando vista ao microscípio, a SCV apresenta-se altamente elétron-densa 

devido ao estado extremamente condensado de sua cromatina. Essa condensação relaciona-se 

com o fato de que esse morfotipo celular é metabolicamente inativo e se assemelha a uma 

forma de resistência, tendo sido inicialmente confundido com um esporo. A SCV, 

considerada a forma infectiva da bactéria, é resistente à dissecação, altas temperaturas, 

choques osmóticos, luz ultravioleta e agentes químicos desinfectantes, permitindo que essa 

forma celular permaneça infecciosa no ambiente por meses (MCCAUL; WILLIANS, 1981; 

WILLIANS, 1991; COLEMAN et al., 2004; TISSOT-DUPONT et al., 2004; MINNICK; 



19 
 

 
 

RAGHAVAN, 2012; VAN SCHAIK; SAMUEL 2012; SANDOZ et al., 2014; ELDIN et al., 

2017). 

 Ao entrar em contato com seu hospedeiro, a SCV é fagocitada, inicia-se uma série de 

mudanças conformacionais e metabólicas que acompanham desde a maturação do endossomo 

até o estabelecimento do vacúolo parasitóforo contendo C. burnetii. Essas mudanças são 

acompanhadas de uma transição da SCV para a LCV, forma replicativa bacteriana com cerca 

de 1 µm de comprimento. A duração desse processo é de aproximadamente dois dias e 

caracteriza a fase lag do crescimento bacteriano, em que não há replicação (COLEMAN et al., 

2004). A transição entre a variante SCV, essencialmente dormente, para a LCV, pleiomórfica 

e metabolicamente ativa, ocorre em resposta à acidificação do CCV e, provavelmente, a 

outros sinais como disponibilidade de nutrientes na célula hospedeira e ações enzimáticas 

(HACKSTADT; WILLIAMS, 1981; SESHADRI; HENDRIX; SAMUEL, 1999; MINNICK; 

RAGHAVAN 2012; VAN SCHAIK; SAMUEL, 2012; SANDOZ et al., 2014). ScyA é uma 

proteína de ligação ao DNA de caráter altamente básico que, provavelmente, desempenha um 

papel na condensação da cromatina. A perda da sua atividade interfere com a manutenção do 

estado metabolicamente inativo da variante SCV e é um dos marcos que sinalizam a transição 

da SCV para LCV (COLEMAN et al., 2004; VAN SCHAIK; SAMUEL, 2012). Uma vez que 

essa transição é finalizada inicia-se a fase de crescimento exponencial da bactéria, 

denominada fase log. Nessa etaá, as LCV irão replicar por aproximadamente quatro dias até 

atingir a fase log tardia ou o início da fase estacionária. Nesse momento, observa-se o 

reaparecimento da proteína ScyA e uma nova transição da forma LCV para SCV de C. 

burnetii, com a lise das células infectadas e a liberação de novas SCV que infectarão outras 

células. Com isso, finaliza-se um ciclo de vida bifásico dessa bactéria e inicia-se o próximo 

(Figura 1) (COLEMAN et al., 2004;  MINNICK; RAGHAVAN 2012; VAN SCHAIK; 

SAMUEL, 2012; SANDOZ et al., 2014). 
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Figura 1 – Representação do ciclo de vida bifásico de C. burnetii. Após a internalização da SCV de C. 

burnetii pela célula hospedeira, ocorre o desenvolvimento de um fagossomo, seguido do recrutamento e fusão de 

lisossomos (círculos amarelos) para esse compartimento. O vacúolo parasitóforo sofre acidificação, levando à 

transição da SCV para LCV, finalizando a fase lag do ciclo com duração de dois dias. Posteriormente, ocorre a 

replicação exponencial das LCVs, caracterizando a fase log do ciclo, com duração aproximada de quatro dias. 

No período tardio dessa fase inicia-se novamente a transição da LCV para SCV, iniciando a fase estacionária do 

ciclo, até a lise da célula hospedeira e liberação das SCVs que infectarão outras células. Adaptado de: Minninck; 

Raghavan (2012).  
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1.2. O vaúcolo parasitóforo de Coxiella burnetii e sua interação com vias do hospedeiro 

Para a sobrevivência e replicação de C. burnetii no interior da célula hospedeira é 

essencial que ela estabeleça seu vacúolo parasitóforo e o mantenha durante todo o seu 

desenvolvimento. Além disso, macrófagos e monócitos são as principais células-alvo da 

infecção por C. burnetii e desempenham papéis importantes em processos biológicos como 

processamento e apresentação de antígenos, produção de citocinas e eliminação de patógenos. 

Portanto, é fundamental que a bactéria evite ou subverta suas respostas (AMARA; BECHAH; 

MEGE, 2012). Ambos os processos dependem da participação ativa da bactéria, em parte por 

meio da utilização de seu sistema de secreção tipo IVB, homólogo ao sistema de secreção 

Dot/Icm da bactéria Legionella pneumophila (SESHADRI et al., 2003; ZAMBONI et al., 

2003; ZUSMAN; YERUSHALMI; SEGAL, 2003). Esse sistema de secreção é montado em 

resposta à acidificação do ambiente de uma organela endocítica tardia em que a bactéria se 

encontra. Ele facilita a translocação de mais de 130 proteínas efetoras no citoplasma da célula 

hospedeira que, conjuntamente, colaboram para modulação do vacúolo contendo C. burnetii e 

para a modulação das repostas imunes do hospedeiro, fornecendo um ambiente favorável à 

replicação bacteriana (HOWE et al., 2003; NEWTON; MCDONOUGH; ROY, 2013; 

MOFFATT; NEWTON P.; NEWTON H.J., 2015). 

O processo de estabelecimento do vacúolo parasitóforo contendo C. burnetii começa 

com sua internalização pela célula hospedeira. Após a descoberta do sistema de secreção tipo 

IV (T4SS) nessas bactérias sugeriu-se a utilização de mecanismos ativos para indução da 

fagocitose após ligação inicial à célula hospedeira. No entanto, estudos realizados com 

bactérias mutantes para T4SS demonstraram que não houve interferência na habilidade dessas 

bactérias de invadir células fagocíticas e não fagocíticas (BEARE et al., 2011). Esses dados 

corroboram a hipótese de que o processo de entrada de C. burnetii nas células hospedeiras 

ocorre, na realidade, de forma passiva, envolvendo o remodelamento de filamentos de actina 

em um mecanismo de zíper (BACA; KLASSEN; ARAGON, 1993; TUJULIN et al., 1998; 

BEARE et al., 2011; CAREY et al., 2011; VAN SCHAIK et al., 2013). De fato, o tratamento 

das células hospedeiras com agentes despolimerizantes de actina, como citocalasina D, inibem 

a internalização do patógeno, ressaltando a importância dos filamentos de actina para entrada 

da bactéria (BACA; KLASSEN; ARAGON, 1993). 

Após a entrada na célula hospedeira, a bactéria trafega passivamente pela via 

endocítica, participando de diferentes etapas de maturação, antes de atingir o ambiente 

tipicamente acidificado e hidrolítico dos lisossomos. Diferentemente de outros patógenos que 
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são comumente degradados neste ambiente, C. burnetii é capaz de sobreviver e continuar seu 

ciclo de desenvolvimento (HACKSTADT; WILLIAMS, 1981; HEINZEN et al., 1996; 

VOTH; HEINZEN, 2007).  

O início do processo de maturação do fagossomo contendo C. burnetii envolve fissão 

e fusão com vários endossomos iniciais, apresentando diferentes marcadores de membrana e 

alterações de pH do lúmen. Após cinco minutos de internalização bacteriana é possível 

detectar marcadores como o Antígeno-1 de Endossomos Iniciais (EEA1, do inglês Early 

Endosome Antigen-1) e a GTPase Rab5, além de alteração na acidificação do lúmen para pH 

5,4, aproximadamente. Diferentemente do que ocorre para a maioria dos patógenos, foi 

observado que C. burnetii interage com a via de autofagia. Essa interação foi identificada a 

partir da presença da proteína de cadeia leve 3 associada a microtúbulo (LC3, do inglês Light-

Chain 3), marcadora de autofagia, na membrana fagossomal (BERON et al., 2002; ROMANO 

et al., 2007; VAN SCHAIK et al., 2013). 

Os fagossomos iniciais continuam trafegando pela via endocítica até completar 60 

minutos, aproximadamente, após a entrada na célula hospedeira. A partir desse momento, há a 

substituição gradual dos marcadores de endossomos iniciais por marcadores de endossomos 

tardios, como a GTPase Rab7, a proteína 1 associada à membrana lisossomal (LAMP-1, do 

inglês Lysosomal Membrane-Associated Protein-1). Os marcadores LAMP-2 e ATPase 

vacuolar também estão presentes e são responsáveis por reduzir o pH do vacúolo para valores 

próximos a 5, através do bombeamento de prótons no fagossomo em maturação (SCOTT; 

BOTELHO; GRINSTEIN, 2003; HENRY et al., 2004; ROMANO et al., 2007; GHIGO et al., 

2009; GHIGO; COLOMBO; HEINZEN, 2012). Posteriormente ocorre a fusão dos 

fagossomos com lisossomos, formando os chamados fagolisossomos. Nesse evento, 

hidrolases lisossomais e enzimas como fosfatase ácida e catepsina D são recrutadas em um 

processo que é ativamente atrasado pela bactéria. Essa modulação da maturação final do 

vacúolo por C. burnetii pode estar relacionada com novas interações com as vias autofágicas 

da célula. Desse modo, vesículas autofágicas cheias de nutrientes e membranas provenientes 

de suas cargas degradadas se fundem ao vacúolo em maturação, favorecendo assim a 

posterior replicação do patógeno (HOWE et al., 1993; HOWE; MALLAVIA, 2000; 

GUTIERREZ et al., 2005; ROMANO et al., 2007; VOTH; HEINZEN, 2007; VAN SCHAIK; 

SAMUEL, 2012; VAN SCHAIK et al., 2013).  

Em seguida, há um aumento drástico no volume do vacúolo bacteriano, resultando 

no deslocamento das organelas da célula hospedeira para a periferia, ocupando quase todo o 
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volume citoplasmático disponível. Essa expansão ocorre por meio de fusão homotípica entre 

múltiplos vacúolos de menor tamanho contendo C. burnetii, um processo que requer a 

participação de proteínas do hospedeiro. Entre elas, encontram-se as proteínas que mediam 

diretamente eventos de fusão de vesículas (SNAREs, do inglês Soluble NSF-attachment 

receptor), bem como a participação de efetores bacterianos translocados pelo sistema de 

secreção. Dentre as proteínas SNAREs potencialmente envolvidas no processo de fusão 

homotípica, foram identificadas VAMP-3, VAMP-7 e VAMP-8, bem como a proteína 

Syntaxin-7, a qual se assemelha a uma proteína SNARE (ITAKURA; KISHI-ITAKURA; 

MIZUSHIMA, 2012; CAMPOY; MANSILLA; COLOMBO, 2013; HAMASAKI et al., 2013; 

MCDONOUGH et al., 2013; NEWTON et al., 2014; KOHLER; ROY, 2015; PECHSTEIN; 

SCHULZE-LUEHRMANN; LÜHRMANN, 2018). Com relação aos efetores bacterianos 

envolvidos nesse processo, CvpB, também conhecida como Cig2, é essencial para fusão 

homotípica dos vacúolos. Foi demonstrado que a interferência nesse efetor através do uso de 

transposons resultou em múltiplos vacúolos contendo C. burnetii por célula sem capacidade 

de fusão, impossibilitando a formação do vacúolo único característico (NEWTON; 

MCDONOUGH; ROY, 2013; NEWTON et al., 2014; WEBER; FARIS, 2018). A expansão 

do vacúolo continua por meio de eventos de fusão heterotípica com vesículas lisossomais, 

autofágicas, endocíticas e exocíticas (HOWE et al., 2003a; HOWE et al., 2003b; CAMPOY; 

ZOPPINO; COLOMBO, 2011).  

A manutenção do vacúolo parasitóforo depende da participação do citoesqueleto de 

actina, da produção de proteínas pela bactéria e da ativação de proteínas quinase do 

hospedeiro como proteína quinase da cadeia leve de miosina, proteína quinase A e proteína 

quinase C (AGUILERA et al., 2009; HUSSAIN et al., 2010; VAN SCHAIK et al., 2013). 

Além disso, o acúmulo de RAB1B e RhoGTPase na membrana do vacúolo demonstra a 

interação com o retículo endoplasmático e as vias secretórias iniciais, sugerindo o 

fornecimento de membrana para o vacúolo em expansão (CAMPOY; ZOPPINO, 

COLOMBO, 2011; VAN SCHAIK; SAMUEL, 2012). Efetores bacterianos como CvpA e 

Cig57 estão envolvidos com a subversão do tráfego de vesículas mediado por clatrina, 

facilitando a biogênese do vacúolo fusogênico (LARSON et al., 2013; LATOMANSKI et al., 

2016; PECHSTEIN; SCHULZE-LUEHRMANN; LÜHRMANN, 2018). 

A membrana do vacúolo parasitóforo contendo C. burnetii apresenta enriquecimento 

de colesterol, fato atípico para membranas de compartimentos com características 

lisossomais. A infecção com essa bactéria induz o aumento na expressão de genes envolvidos 
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com a produção de colesterol, além da bactéria expressar uma enzima esterol redutase que 

pode afetar o metabolismo de colesterol do hospedeiro (COLEMAN et al., 2004; HOWE; 

HEINZEN, 2006; GILK; BEARE; HEINZEN, 2010; KOHLER; ROY, 2015). Essas 

interações bacterianas com diferentes vias do hospedeiro requerem que a produção de 

proteínas por C. burnetii esteja intacta, sugerindo a possivel participação de vários outros 

efetores bacterianos nesses processos (ZAMBONI et al., 2003; CAMPOY; ZOPPINO, 

COLOMBO, 2011).  

C. burnetii é capaz de intervir nas vias apoptóticas da célula hospedeira, inibindo a 

apoptose celular. Isso se dá pela interferência em diferentes etapas da via de apoptose,  por 

exemplo: a) antagonização do processamento de caspase-3, caspase-9 e PARP (Poly ADP-

Ribose Processing); b) alteração dos níveis de expressão de mais de 30 genes pró-

sobrevivência, e c) ativação sustentada do fator de transcrição NF-κB (VOTH; HOWE; 

HEINZEN, 2007a; VOTH; HOWE; HEINZEN, 2007b; HUSSAIN; VOTH, 2012). Outra 

interação utilizada pela bactéria com as vias de apoptose inclui o recrutamento do complexo 

anti-apoptótico formado por Beclin-1/Bcl-2 para a membrana do vacúolo parasitóforo, 

possivelmente por meio de prevenção da liberação de citocromo C das mitocôndrias, ação 

conhecida de Bcl-2 (YANG et al., 1997; LUHRMANN; ROY, 2007). Esse complexo Beclin-

1/Bcl-2 também participa da regulação da autofagia. A modulação positiva de vias de 

sinalização pró-sobrevivência mediadas por Akt e Erk1/2 pela bactéria, com a ativação 

sustentada dessas proteínas, contribui para inibição da apoptose (GUTIERREZ et al., 2005; 

LUHRMANN; ROY, 2007; ROMANO et al., 2007; VOTH et al., 2007; VOTH; HEINZEN, 

2009; VAZQUEZ, COLOMBO, 2010; VAN SCHAIK; SAMUEL, 2012). 

Luhrmann e colaboradores (2010) demonstraram que AnkG é um dos efetores 

bacterianos envolvidos na indução do estado anti-apoptótico de células infectadas com C. 

burnetii, por meio de sua interação com a proteína p32 do hospedeiro. O efetor bacteriano 

CaeB localiza-se na membrana da mitocôndria e previne a liberação de proteínas pró-

apoptóticas através da inibição da permeabilização dessa membrana, enquanto CaeA, outra 

proteína efetora bacteriana, apresenta localização nuclear e inibe a apoptose por mecanismos 

ainda não esclarecidos (LUHRMANN et al., 2010; KLINGENBECK et al., 2013; VAN 

SCHAIK et al., 2013). Em conjunto, esses fatores demonstram que o vacúolo parasitóforo 

maduro contendo C. burnetii metabolicamente ativa não é estático e que a bactéria é capaz de 

modular e interagir ativamente com diversas vias do hospedeiro, garantindo dessa forma a 

manutenção de seu nicho replicativo (Figura 2) (HEINZEN et al., 1996; HOWE; HEINZEN, 
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2006; CAMPOY; ZOPPINO; COLOMBO, 2011; VAN SCHAIK et al., 2013; KOHLER; 

ROY, 2015)  

 

 

 

Figura 2 ‐ Processo de desenvolvimento e maturação do vacúolo contendo C. burnetii. Após a internalização 

da SCV de C. burnetii pela célula hospedeira, em um processo que envolve a remodelação de filamentos de 

actina e interação com os receptores αVβ3 integrina, ocorre a formação de um fagossomo que trafega pela via 

endocítica. Durante esse tráfego ocorre a interação com endossomos e lisossomos, marcada pela aquisição de 

marcadores como LC3, RAB5, EEA1, LAMP1 e RAB7, juntamente com uma diminuição de pH, até a 

maturação final do vacúolo contendo C. burnetii que apresenta características fagolisossomais. Adaptado de: 

Van Schaik e colaboradores (2013).  

 

1.3. Ativação e subversão da resposta imune por Coxiella burnetii 

Além de interagir com diferentes vias e componentes das células hospedeiras a fim de 

assegurar o estabelecimento e manutenção de seu vacúolo replicativo, C. burnetii precisa 

garantir que o sistema imune dos hospedeiros não seja capaz de detectá-la. Com isso, é 

possível montar uma resposta efetiva contra o patógeno. Além do papel do sistema de 
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secreção do tipo IVB e das interações da bactéria com vias de autofagia e apoptose, C. 

burnetii é capaz de subverter a atividade microbicida de monócitos e macrófagos, principais 

células alvo da infecção por esse patógeno. Essa subversão ocorre por meio de diversos 

mecanismos, os quais podem ser diretos ou indiretos. Como mecanismo direto tem-se a ação 

dos efetores bacterianos, por exemplo. Já como mecanismos indiretos têm-se as alterações no 

estado de polarização dos macrófagos ou a interferência com citocinas regulatórias (AMARA; 

BECHAH; MEGE, 2012). 

Uma das estratégias empregadas por essa bactéria consiste na subversão da fagocitose, 

processo que apresenta diferenças entre a infecção com a forma virulenta ou avirulenta de C. 

burnetii (CAPO et al., 1999). A diversidade genética e o potencial de virulência de C. burnetii 

reside principalmente nas diversas formas de LPS expressos. Bactérias do isolado RSA493, 

derivadas da cepa Nine Mile, são chamadas de “fase I” ou virulentas quando apresentam LPS 

do tipo liso (com uma cadeia de polissacarídeos com o antígeno-O completo e presente, bem 

como resíduos frequentes dos açúcares virenose e diidrohidroxistreptose) (NARASAKI; 

TOMAN, 2012). Já a variante Nine Mile “fase II”, conhecida como a forma avirulenta para 

mamíferos, é obtida por meio de passagens seriais da forma virulenta em hospedeiros não 

imunocompetentes. Com isso, ocorrem modificações irreversíveis na estrutura do LPS, com 

perda do antígeno-O, podendo ou não apresentar deleções genômicas adicionais. Como 

resultado, o LPS das bactérias fase II apresenta um fenótipo rugoso. Diferentemente, o lipídeo 

A presente no LPS das formas virulentas e avirulentas de C. burnetii apresenta as mesmas 

espécies iônicas e perfis de fragmentação iguais, sugerindo uma estrutura similar entre eles 

(VISHWANATH; HACKSTADT, 1988; TOMAN; SKULTETY, 1996; MAURIN; 

RAOULT, 1999; ZAMBONI et al., 2004; TOMAN; SULTETY; IHNATKO, 2009; 

NARASAKI; TOMAN, 2012; VAN SCHAIK et al., 2013; ELDIN et al., 2017). 

A subversão da fagocitose por C. burnetii difere entre a fase I e II, pois os receptores 

envolvidos nesse processo variam de acordo com o tipo de LPS apresentado (WILLIAMS; 

PEACOCK; MCCAUL, 1981; HACKSTADT, 1988; AMARA; BECHAH; MEGE, 2012; 

VAN SCHAIK et al., 2013; LARSON et al., 2016). A fagocitose das formas avirulentas da 

bactéria depende da participação de receptores de integrina αVβ3 e também de receptores 

CR3 (do inglês, Complement Receptor 3). Dessa forma, ocorre uma alta taxa de 

internalização, o que pode interferir com a sobrevivência da bactéria. A maior exposição de 

proteínas e a hidrofobicidade aumentada desse tipo de LPS devido à falta do antígeno-O 

provavelmente facilitam as interações entre a membrana plasmática do hospedeiro e da 
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bactéria, o que explicaria essa maior facilidade para fagocitose da fase II. Já as formas 

virulentas de C. burnetii desacoplam o receptor CR3 do processo, interagindo apenas com as 

integrinas αVβ3 e levando a uma taxa baixa de fagocitose e sobrevivência intracelular. É 

possível que a interação de ambas as formas da bactéria com as αVβ3 integrinas ocorra por 

meio de proteínas associadas a membranas que apresentam o domínio de ligação a integrinas 

composto por arginina-glicina-ácido aspártico (domínio RGD) ou proteínas com domínios 

anquirina (CAPO et al., 1999; SESHADRI et al., 2003; VAN SCHAIK et al., 2013; CAPO; 

MEGE, 2012; ELDIN et al., 2017). É importante ressaltar que no caso da fagocitose das 

formas virulentas ocorre também a indução de protusões na membrana para restringir ainda 

mais o acesso aos receptores CR3. Esse processo está relacionado com o forte remodelamento 

do citoesqueleto de actina, além da ativação de vias de proteínas tirosina quinase, produção 

deficiente de citocinas como IL-12 e TNF, e inibição da maturação de células dendríticas 

(BACA; KLASSEN; ARAGON, 1993; MECONI et al., 1998; CAPO et al., 1999; 

DELLACASAGRANDE et al., 2000; MECONI et al., 2001; SHANNON; HOWE; 

HEINZEN, 2005; CAPO; MEGE, 2012; VAN SCHAIK; SAMUEL, 2012; VAN SCHAIK et 

al., 2013; LARSON et al., 2016; ELDIN et al., 2017). 

O remodelamento do citoesqueleto de actina induzido pela infecção de macrófagos 

com C. burnetii fase I também conta com a participação de receptores do tipo Toll (TLRs, do 

inglês Toll-Like Receptors). Esse processo ocorre mesmo com a bactéria sendo silenciosa e 

altamente adaptada à evasão do sistema imune, incluindo evasão do reconhecimento pelo 

sistema complemento e do reconhecimento e desencadeamento de resposta imune mediada 

pelos TLRs (VISHWANATH; HACKSTADT; 1988; ZAMBONI, 2004; ZAMBONI et al., 

2004; VAN SCHAIK et al., 2013). Os TLRs são uma classe de receptores da imunidade inata 

denominados PRRs (do inglês, Pattern Recognition Receptors), identificados pela primeira 

vez em Drosophila melanogaster devido ao seu papel no controle do desenvolvimento 

dorsoventral desse inseto (LEMAITRE et al., 1996). Apresentam uma estrutura básica 

composta por um domínio N-terminal extracelular de reconhecimento rico em repetições de 

leucina (do inglês, Leucine-Rich Repeat – LRR), um domínio transmembrana e um domínio 

C-terminal intracelular de sinalização (MEDZHITOV; PRESTON-HULBURT; JANEWAY, 

1997; MEDZHITOV, 2001). Essas proteínas reconhecem, de forma geral, padrões 

moleculares associados a micróbios (MAMPs, do inglês Microbe-Associated Molecular 

Patterns) e padrões moleculares associados a danos (DAMPs, do inglês Damage-Associated 

Molecular Patterns) provenientes de células que estão morrendo ou que apresentam algum 
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dano (JANEWAY, 1989; MEDZHITOV; JANEWAY, 1997; SATOH; AKIRA, 2016). Até o 

momento, foram identificados 13 receptores do tipo TLR em camundongos, sendo que 10 

desses receptores são compartilhados com seres humanos (ROCK et al., 1998). Esses 

receptores localizam-se na membrana plasmática das células, como é o caso de TLR1, TLR2, 

TLR4, TLR5 e TLR6, ou em endossomos, como ocorre com TLR3, TLR4, TLR7, TLR8, 

TLR9 e TLR13 (O'NEILL et al., 2013). No caso dos TLRs endossomais, o domínio N-

terminal de reconhecimento encontra-se no interior do endossomo (CREAGH; O’NEILL, 

2006). 

Os receptores TLRs reconhecem moléculas presentes em protozoários, fungos, 

bactérias e vírus. Entre os TLRs capazes de reconhecer proteínas bacterianas encontram-se 

TLR2, TLR4 e TLR5. O TLR2 reconhece lipoproteínas, glicolipídios, peptidioglicanas, 

ácidos lipoteicóicos, zimosam e manana derivadas de bactérias Gram-positivas. A proteína 

flagelina presente nos flagelos bacterianos ativa TLR5 Além de reconhecer LPS presente na 

parede celular de bactérias Gram-negativas, TLR4 também é ativado por proteínas do 

envelope do vírus sinsicial, fosfolipídios glicoinositol de tripanossomos e proteínas heat shock 

60 e 70. (AKIRA; TAKEDA, 2004; MEDZHITOV; JANEWAY, 2000; SATOH; AKIRA, 

2016). De modo geral, a sinalização via TLRs tem como consequência a indução da produção 

de quimiocinas, citocinas pró-inflamatórias e da transcrição de genes envolvidos com a 

produção de proteínas que atuam na resposta imune inata como caspase-1, caspase-11 e 

NLRP3 (do inglês, NLR family of PYRIN domain containing Protein 3). Além de induzir a 

produção de citocinas pró-inflamatórias como interferons (IFNs) do tipo I, fator de necrose 

tumoral (TNF) e interleucina(IL)-12, a sinalização via TLRs participa da produção de formas 

precursoras das citocinas pró-inflamatórias pró-IL-1β e pró-IL-18. Esse importante processo 

prepara as células para a ativação de outras vias do sistema imune inato, como por exemplo a 

formação de plataformas moleculares intracelulares conhecidas como inflamassomas em 

resposta ao reconhecimento de patógenos (KAWAI; AKIRA, 2011; LATZ; XIAO; STUTZ, 

2013). 

Como foi dito anteriormente, a entrada de C. burnetii fase I nas células e o 

remodelamento de actina que ocorre durante esse processo são dependentes de TLRs, 

principalmente TLR4. Macrófagos deficientes para TLR4 apresentam entrada bacteriana 

prejudicada e produção reduzida de citocinas pró-inflamatórias. No entanto, ainda dispõem de 

formação defectiva e transiente de granulomas, uma das formas conhecidas de resposta imune 

sistêmica mediada por células que atuam na tentativa de controlar a infecção por C. burnetii 
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(HONSTETTRE et al., 2004). Após a descoberta da estrutura tetra-acilada do lipídio-A de C. 

burnetii verificou-se que o mesmo atua como antagonista da sinalização via TLR4 

(ZAMBONI et al., 2004; CUNHA; ZAMBONI, 2012). Este mecanismo de evasão da resposta 

imune que ocorre tanto em bactérias fase I quanto fase II já foi observado também em outras 

bactérias patogênicas, como Yersinia pestis (TELEPNEV et al., 2009; VAN SCHAIK et al., 

2013). Esse antagonismo é um processo complexo e parece envolver, ao menos no caso das 

bactérias fase I, o desencadeamento prejudicado da ativação de vias de MAPK em 

macrófagos. Este mecanismo é importante para evitar a conversão de fagolisossomos 

contendo a bactéria em compartimentos degradativos contendo catepsina D e, assim, 

favorecer a sobrevivência da bactéria (BARRY et al., 2012). 

Outro importante receptor da família dos TLRs que está envolvido na resposta imune à 

C. burnetii é o TLR2. As formas avirulentas da bactéria podem ser reconhecidas por TLR2, 

induzindo a ativação de respostas imunes do tipo I, com produção de IL-12 e TNF. Essas 

citocinas contribuem para o controle da infecção em macrófagos murinos Macrófagos 

deficientes para TLR2 apresentam permissividade aumentada para a replicação bacteriana em 

relação a macrófagos selvagens ou deficientes para TLR4, corroborando o importante papel 

do receptor TLR2 na restrição do crescimento de C. burnetii. No entanto, o mesmo não ocorre 

para a forma virulenta da bactéria. No caso da fase I, o LPS do tipo liso se organiza criando 

uma estrutura em forma de escudo que impede o reconhecimento de ligantes na superfícia 

bacteriana via TLR2 (ZAMBONI et al., 2004; SHANNON; HOWE; HEINZEN, 2005).  

C. burnetii é uma bactéria intracelular com sistema de secreção do tipo IVB ativo, com 

capacidade de estabelecer um nicho replicativo e multiplicar no interior de macrófagos. Por 

essa razão, é razoável especular que C. burnetii possa ainda subverter respostas imunes que 

incluam o reconhecimento por outra classe de PRRs da imunidade inata, como os receptores 

citoplasmáticos do tipo Nod (NLRs, do inglês Nucleotide-binding domain leucine-rich repeat-

containing protein receptors). Esses receptores também são capazes de reconhecer MAMPs e 

DAMPs e montam resposta por meio da ativação dos inflamassomas, que são grandes 

complexos proteicos que processam e ativam proteínas caspases e citocinas pró-inflamatórias 

(TING; WILLINGHAM; BERGSTRALH, 2008; GUO; CALLAWAY; TING, 2015). Já foi 

descrito por nosso grupo de pesquisa a participação do efetor bacteriano IcaA (do inglês, 

Inhibition of caspase Activation), na inibição da ativação de caspase-11 e suas funções, 

incluindo formação de poros e ativação não-canônica do inflamassoma (CUNHA et al., 2015). 
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No entanto, ainda são necessárias mais investigações do possível papel dos inflamassomas na 

resposta à infecção por C. burnetii. 

O desenvolvimento e aprimoramento do cultivo da bactéria em meio axênico permitiu 

o avanço das metodologias de manipulação genética de C. burnetii (OMSLAND et al., 2009; 

OMSLAND et al., 2011). Dessa forma, possibilitou-se a identificação de novos efetores 

bacterianos envolvidos em processos como biogênese e manutenção do vacúolo parasitóforo e 

subversão da resposta imune do hospedeiro. A identificação do efetor IcaA e a caracterização 

do seu papel na subversão da resposta imune do hospedeiro por nosso grupo de pesquisa, por 

exemplo, só foi possível graças à utilização do cultivo em meio axênico para criação da 

bactéria mutante para IcaA, reforçando a importância do desenvolvimento dessas técnicas. 

Futuramente, essas técnicas auxiliarão ainda mais no entendimento das relações patógeno-

hospedeiro envolvendo infecções com essa bactéria (CAREY et al., 2011; NEWTON et al., 

2014; KOHLER et al., 2016; LATOMANSKI et al., 2016; CRABILL et al., 2018). 

 

1.4. Polarização de macrófagos e monócitos em resposta à Coxiella burnetii 

Um aspecto importante envolvendo a resposta imune do hospedeiro à infecção por C. 

burnetii diz respeito ao estado de polarização induzido pela bactéria em monócitos e 

macrófagos, suas principais células-alvo. Ambos os tipos celulares participam de diversos 

processos nos organismos como desenvolvimento e homeostase de tecidos, reparação 

tecidual, fagocitose de patógenos e células mortas, inflamação e outros aspectos da resposta 

imune (MANTOVANI et al., 2002; MANTOVANI et al., 2004; WYNN; CHAWLA; 

POLLARD, 2013). A habilidade dessas células em desempenhar tantas funções distintas 

reside na grande heterogeneidade e plasticidade que apresentam. De forma geral, diz-se que a 

polarização dos macrófagos e monócitos refere-se a um estado de ativação especializado 

adquirido em um determinado local dentro de uma janela temporal específica, em resposta a 

sinais endógenos e exógenos. Esses sinais podem ser citocinas, produtos microbianos, sinais 

de perigo, sinais homeostáticos, fatores de crescimento, entre outros. Depois de ativadas, as 

células desempenham funções especializadas (MANTOVANI; SICA; LOCATI, 2005; 

MARTINEZ; GORDON, 2014; GLASS; NATOLI, 2016; MURRAY, 2017). 

O conceito de ativação clássica dos macrófagos surgiu a partir dos trabalhos sobre 

resistência celular à infecção realizados por Mackaness (1962). Nesses trabalhos foi 

demonstrado aumento da atividade microbicida de macrófagos dependente de antígenos 

contra Listeria spp. e BCG (do inglês, Bacillus Calmette-Guerin) após exposição secundária 
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aos patógenos. Esse aumento foi posteriormente relacionado à produção de IFN-γ e respostas 

do tipo Th1 pelas células imunes ativadas pelos antígenos, sendo estendido para propriedades 

antitumorais e citotóxicas (NATHAN et al., 1983; PACE et al., 1983; CELADA et al., 1984). 

Posteriormente, outros pesquisadores identificaram macrófagos que apresentavam respostas 

relacionadas com o padrão Th2 da resposta imune, diferentemente do fenótipo de ativação 

proposto no modelo clássico de Mackaness (1962). Como resposta padrão Th2, os 

macrófagos apresentaram secreção reduzida de citocinas pró-inflamatórias, proteção 

extracelular de parasitas e alta expressão de MHC-II (STEIN et al., 1992; DOYLE et al., 

1994). Considerando observações, juntamente com a descoberta de uma capacidade de 

resposta diferencial a estímulos clássicos como IFN-γ, LPS ou ambos e diferenças 

metabólicas entre macrófagos ativados em camundongos com backgrounds Th1 ou Th2, Mills 

e colaboradores (2000) criaram os termos “M1” e “M2” para se referir a macrófagos ativados 

de forma “clássica” ou “alternativa”, respectivamente. Ao macrófago näive, diferenciado, mas 

não ativado, foi designado o termo “M0” (MILLS et al., 2000; MARTINEZ; GORDON, 

2014; MURRAY, 2017). 

Durante muitos anos essa classificação dualística foi mantida para se referir aos 

estados de ativação e polarização dos macrófagos. No entanto, o avanço dos estudos na área e 

o aprimoramento das técnicas de análise mostraram a existência de outros fenótipos de 

polarização dos macrófagos que não se enquadravam perfeitamente no modelo existente, 

como é o caso de IL-10, TGF-β e glicocorticoides, reforçando a necessidade de revisá-lo. De 

fato, a polarização em si é afetada por múltiplos fatores que incluem, por exemplo, a origem 

do macrófago e o microambiente tecidual e circulante, os quais por si só apresentam uma 

heterogeneidade grande e dependem inclusive do momento analisado. Sendo assim, a questão 

da polarização dos macrófagos deve ser vista como multidimensional (GINHOUX et al., 

2015; XUE et al., 2014; MURRAY, 2017). Esses fenótipos distintos foram então integrados e 

subclassificados entre os dois estados funcionais polarizados que já existiam, sendo a 

classificação dependente do efeito que causavam em marcadores de macrófagos selecionados. 

Dessa forma, manteve-se o estado M1 e subdividiu-se o M2 nos estados: a) M2a, induzido 

por IL-4 e IL-13; b) M2b, induzido por imunocomplexos, receptores Fc, agonistas de TLRs e 

agonistas de IL-1R; c) M2c, induzido por IL-10 e glicocorticoides e comum para humanos e 

camundongos (Figura 3); e d) M2d, induzido por agonistas de TLRs via receptor de 

adenosina, relacionado a macrófagos associados a tumores e exclusivo para camundongos 
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(MANTOVANI et al., 2004; DULUC et al., 2007; MARTINEZ et al., 2008; MARTINEZ; 

GORDON, 2014; MURRAY, 2017; SHAPOURI-MOGHADDAM et al., 2018). 

 

 

Figura 3 - Representação do modelo de polarização de macrófagos com os estados comuns para humanos 

e camundongos. Macrófagos apresentam fenótipos distintos de polarização dependendo do estímulo recebido, 

os quais podem induzir um estado M1 (induzido por IFNγ + LPS ou TNF) ou um estado M2. O estado M2 

subdivide-se em M2a (induzido por IL-4 e IL-13), M2b (induzido por imunocomplexos + ligantes de TLR/IL-

1R) e M2c (induzido por IL-10 e glicocorticóides). Em camundongos, ocorre ainda a polarização em um estado 

M2d (induzido por agonistas de TLRs via receptor de adenosina), não representado na imagem acima. Cada 

estado de polarização vai desencadear ações efetoras específicas, refletindo assim a plasticidade e a 

heterogeneidade observada entre macrófagos. Adaptado de: Mantovani e colaboradores (2004).  

 

De forma geral, macrófagos classicamente ativados, ou M1, participam 

funcionalmente de respostas pró-inflamatórias, anti-tumorais e antimicrobianas, participando 

da eliminação de patógenos por meio da ativação do sistema de NADPH oxidase (do inglês, 

Nicotinamide Adenine Dinucleotide PHosphate) e geração subsequente de espécies reativas 

de oxigênio (ROS), além da geração de espécies reativas de nitrogênio (RNS). Devido ao alto 

nível de ROS que produzem, esses macrófagos direcionam a indução de danos teciduais e 

prejudicam a regeneração de tecidos, ocasionalmente levando ao desenvolvimento de quadros 

de inflamação crônica. A indução desse estado de ativação ocorre tipicamente por citocinas 

Th1, como IFN-γ e TNF-α, ou pelo reconhecimento de LPS bacteriano, levando à produção e 
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secreção de altos níveis de citocinas pró-inflamatórias como TNF-α, IL-1α, IL-1β, IL-6, IL-

12, IL-23 e ciclooxigenase-2 (COX-2) e baixos níveis de IL-10. Além disso, a expressão 

elevada de genes como Nos2, Tnf, Ifn e Tlr2 são considerados alguns dos marcadores de 

polarização M1 (MANTOVANI et al., 2004; BISWAS et al., 2012; LOCATI; 

MANTOVANI; SICA, 2013; MURRAY et al., 2014; MURRAY, 2017; SHAPOURI-

MOGHADDAM et al., 2018). 

Os macrófagos alternativamente ativados, ou M2, apresentam de forma geral respostas 

padrão Th2 com características anti-inflamatórias, desempenhando funções relacionadas com 

a manutenção da homeostase, apresentando alta capacidade de fagocitose, propriedades pró-

fibróticas e pró-angiogênicas, promovendo reparo celular e cicatrização, imunoregulação, 

remodelamento tecidual, beneficiando a formação e progressão de tumores e a eliminação e 

encapsulamento de parasitas. A indução do estado M2 se dá principalmente pela ação das 

citocinas IL-4 e IL-13 via ativação de STAT6 por meio do receptor IL-4Rα. No entanto, as 

citocinas IL-10, IL-33 e IL-21 também podem induzir esse estado de polarização por meio de 

outras vias. Macrófagos M2 produzem quantidades pequenas de IL-12 e quantidades altas de 

IL-10 e TGF-β, além da expressão elevada de genes como ArginaseI, Fizz1, Ym1, Il-4, 

receptores de manose são considerados alguns dos marcadores desse padrão de polarização 

(GORDON, 2003; MANTOVANI et al., 2013; MURRAY, 2017; SHAPOURI-

MOGHADDAM 2018). 

Ainda não está bem estabelecido qual o fator mais importante para a determinação do 

estado de polarização e, consequentemente, para as funções especializadas desempenhadas 

por macrófagos: a ontogenia ou o a plasticidade, representada pelo efeito do microambiente 

tecidual. Essa questão é de extrema importância, visto que pode auxiliar no entendimento de 

como as células se comportam em estados de homeostase ou não, como no caso de 

inflamações e infecções por patógenos, e assim buscar estratégias de intervenção. Está bem 

elucidado que macrófagos possuem duas fontes de origem, sendo elas os progenitores 

embrionários e a medula óssea. Ambos apresentam capacidade de proliferação sob ação de 

estímulos apropriados e desempenham funções específicas, essenciais para garantia da 

manutenção da homeostase do organismo (LAVIN et al., 2015; PERDIGUERO; 

GEISSMANN, 2015; GINHOUX et al., 2016; MURRAY, 2017; BONNARDEL; 

GUILLIAMS, 2018). 

Os tecidos apresentam uma população de macrófagos com origem mista, sendo que 

nesses locais é possível observar a presença de macrófagos residentes, geralmente 
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terminalmente diferenciados, e também de precursores recrutados. Sendo assim, cientistas têm 

investigado se a ativação e polarização desses macrófagos dependem de sua origem ou do 

microambiente tecidual em que estão inseridos. Caso dependam da origem, as células 

responderiam de forma diferente caso tenham derivado de precursores embrionários ou da 

medula óssea mesmo frente aos mesmos estímulos do microambiente tecidual. No outro caso, 

independentemente da origem, o que determinaria o estado de polarização seria o 

microambiente tecidual (incluindo aqui citocinas, quimiocinas, fatores de sobrevivência e 

outros) em um determinado espaço e tempo, ou seja, sua grande plasticidade (Figura 4) 

(MURRAY, 2017; BONNARDEL; GUILLIAMS, 2018). Apesar de ambas as hipóteses 

apresentarem evidências que as suportam, há uma terceira hipótese que as combina. Nela, o 

microambiente tecidual em um determinado local dentro de uma janela temporal específica 

seria essencial para direcionar os macrófagos para um determinado estado de polarização, no 

qual a amplitude da resposta apresentada variaria dependendo da origem daquela célula. 
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Figura 4 - Representação dos modelos de plasticidade e ontogenia na determinação do estado de 

polarização dos macrófagos. Segundo o modelo da plasticidade, a população de macrófagos em um 

determinado local seria relativamente homogênea, pois os estímulos fornecidos pelo microambiente seriam 

prevalentes para definição do estado de polarização, independentemente da origem apresentada. Nesse modelo, 

após o término dos estímulos (por exemplo, a resolução de um cenário de inflamação) a população de 

macrófagos retornaria a um estado homogêneo de macrófagos residentes, com perfil de expressão gênica 

idêntico e sem grandes alterações epigenéticas. Já segundo o modelo que considera a ontogenia como fator 

prevalente, macrófagos residentes que apresentam uma mesma origem teriam padrões similares de expressão 

gênica entre si, com prevalência de diferenças epigenéticas próprias à cada origem, resultando em uma 

população heterogênea de células. Frente a um estímulo como um cenário de inflamação, os macrófagos 

responderiam de forma diferente de acordo com sua origem. Após o término do estímulo, os macrófagos 

restantes apresentariam diferentes perfis de expressão gênica e acumulariam novas diferenças epigenéticas, 

resultando cada vez mais em populações heterogêneas. Adaptado de Bonnardel e Guilliams (2018). 
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No contexto das infecções por C. burnetii, foi observado que o padrão de polarização 

induzido varia de acordo com o tipo celular infectado (macrófago ou monócito). Para os 

monócitos, a infecção com C. burnetii resulta em polarização no padrão M1, desencadeando 

uma forte resposta pró-inflamatória e microbicida do tipo Th1, com produção de grandes 

quantidades de IFN-γ. De fato, IFN-γ parece ser fundamental na resposta microbicida à 

bactéria, visto que macrófagos deficientes para o gene de IFN-γ mostram-se mais suscetíveis 

à replicação (ANDOH et al., 2007; DELLACASAGRANDE et al., 1999). A atividade 

microbicida induzida por IFN-γ é independente de oxigênio e, em modelos murinos, está 

relacionada com a produção de RNS (YOSHIIE et al., 1999; ZAMBONI; RABINOVITCH, 

2003; BRENNAN et al., 2004; ZAMBONI; RABINOVITCH, 2004). Dentre as respostas 

microbicidas induzidas por IFN-γ e independentes de oxigênio encontram-se a capacidade de 

alterar o pH dos fagossomos contendo C. burnetii através da interferência com processo de 

fusão entre os fagossomos e os lisossomos, a habilidade de controlar o metabolismo de ferro 

por meio de redução na quantidade de receptores de transferina (levando à redução da carga 

bacteriana), e a promoção da apoptose das células infectadas de forma dependente de TNF 

(DELLACASAGRANDE et al., 1999; HOWE; MALLAVIA, 1999; GHIGO et al., 2002; 

CAPO; MEGE, 2012). 

Diferentemente, em macrófagos foi observado que C. burnetii induz um programa 

atípico de polarização em um estado M2. O mesmo é caracterizado pela expressão elevada de 

genes que codificam para IL-10, IL-1ra, TGF-β, Arginase-1 e receptores de manose, bem 

como diminuição dos níveis de expressão dos genes que codificam para TNF-α e TLR2, 

marcadores típicos de padrão M1 (BENOIT et al., 2008). Por seu forte papel 

imunomodulador, essa produção elevada de IL-10 induzida pela bactéria compreende um dos 

principais mecanismos relacionados com a persistência da infecção, levando à evolução da 

doença para cenários de infecção crônica (GHIGO et al., 2004; AMARA; BECHAH; MEGE, 

2012; MEGHARI et al., 2006; CAPO; MEGE, 2012; ELDIN, 2017). Dessa forma, o tipo de 

padrão de polarização adquirido em resposta à infecção por C. burnetii é um processo 

fundamental para o desencadeamento de respostas, podendo tanto levar ao controle da 

infecção quanto à persistência da bactéria no hospedeiro e desenvolvimento da forma crônica 

da doença. Sendo assim, a interferência com o padrão de polarização dos macrófagos pode 

compreender um alvo terapêutico para o controle das infecções por C. burnetii. 

 



37 
 

 
 

1.5. Modelos de estudo das interações patógeno-hospedeiro com infecção por Coxiella 

burnetii 

Apesar da diferença nos tipos de LPS, o tráfego intracelular e a cinética de 

crescimento das formas virulentas e avirulentas de C. burnetii em macrófagos humanos é 

indistinguível. Além disso, macrófagos humanos são capazes de restringir igualmente a 

multiplicação tanto da fase I quanto da fase II, portanto ambas as variantes podem ser 

utilizadas em estudos para avaliação das relações patógeno-hospedeiro. Em adição, há um 

clone da cepa Nine Mile fase II que apresenta uma grande deleção cromossomal que o torna 

incapaz de retornar ao estado completo de virulência, tornando-o apropriado para uso em 

condições de biossegurança nível 2 (AMANO; WILLIAMS, 1984; HACKSTADT, 1996; 

HOWE et al., 2010; GRAHAM et al., 2013; LARSON et al., 2016). 

Embora C. burnetii seja altamente adaptada à sobrevivência nas células do hospedeiro, 

subvertendo e evadindo as respostas imunes por meio da ação de seus efetores bacterianos e 

manipulação de diferentes vias de sinalização, existem hospedeiros imunocompetentes que 

conseguem controlar sua multiplicação (ZAMBONI, 2004). Portanto, existem respostas 

efetivas contra C. burnetii. Como demonstrado anteriormente, macrófagos de origens distintas 

diferem quanto à suscetibilidade à replicação intracelular de C. burnetii. Macrófagos 

derivados de medula óssea e macrófagos peritoneais primários se mostraram intrinsecamente 

mais restritivos (ZAMBONI et al., 2002; ZAMBONI; RABINOVITCH, 2003). Essas 

observações sugerem que a suscetibilidade dos macrófagos à infecção por C. burnetii possa 

estar relacionada com a origem celular, mais do que com o microambiente em que se 

encontram. Além disso, macrófagos derivados da medula óssea de camundongos da linhagem 

C57BL/6 são capazes de controlar o crescimento da bactéria fase II, enquanto macrófagos 

derivados da medula óssea de camundongos das linhagens A/J e BALB/c são mais 

suscetíveis, demonstrando que diferentes linhagens de camundongos também apresentam 

diferenças na suscetibilidade à bactéria (ZAMBONI, 2004; ZAMBONI; RABINOVITCH, 

2004). O mesmo foi observado para estudos envolvendo a infecção de camundongos das 

linhagens C57BL/6 e A/J frente à infecção por C. burnetii fase I, com os primeiros se 

mostrando mais restritivos, levantando a possibilidade de que a suscetibilidade à C. burnetii 

esteja relacionada com alguma característica inerente ao fundo gênico do camundongo 

(SCOTT; WILLIAMS; STEPHENSON, 1987). No entanto, ao analisar macrófagos 

peritoneais provenientes de camundongos BALB/c, verificou-se que os mesmos apresentaram 
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a capacidade de controlar parcialmente a infecção por C. burnetii fase II (ZAMBONI et al., 

2002).  

Além de macrófagos peritoneais e macrófagos derivados de medula óssea, macrófagos 

alveolares compreendem outro importante modelo de infecção com C. burnetii utilizado para 

estudos sobre a interação entre a bactéria e o hospedeiro. Os macrófagos alveolares têm sido 

considerados por muito tempo como sítio primário da infecção por esse patógeno (KHAVIN; 

TABIBZADEH, 1988). Estudos realizados com macrófagos alveolares isolados de tecidos 

post-mortem de seres humanos apresentaram capacidade de suportar a replicação de diferentes 

patótipos de C. burnetii (GRAHAM et al., 2013). Interessantemente, macrófagos alveolares 

derivados de macacos demonstraram forte atividade anti-apoptótica associada com infecções 

por C. burnetii (VOTH; HOWE; HEINZEN, 2007). Já em modelos murinos, foi demonstrado 

que macrófagos alveolares produzem óxido nítrico em resposta à infecção (YOSHIIE et al., 

1999) e são suscetíveis à replicação do patógeno (CALVERLEY et al., 2012). Nesse contexto, 

estudos visando o entendimento das relações patógeno-hospedeiro e dos mecanismos pelos 

quais diferentes fundos gênicos e tipos celulares distintos conseguem controlar o crescimento 

intracelular de C. burnetii permanecem de extrema relevância e continuam a suscitar grande 

interesse científico. Para isso, é necessário o desenvolvimento de novos modelos de estudo 

apropriados como ferramenta fundamental para os avanços nessa área. 

.   
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

 Avaliar a suscetibilidade de macrófagos alveolares murinos à infecção por C. burnetii 

fase II in vitro a fim de estabelecer um modelo de célula primária que seja fisiologicamente 

relevante para estudos de interação patógeno-hospedeiro com essa bactéria. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

- Avaliar a resposta de macrófagos derivados de medula óssea e de macrófagos alveolares 

à infecção por C. burnetii. 

- Analisar a suscetibilidade de macrófagos alveolares à infecção por C. burnetii através de 

técnicas de microscopia. 

- Identificar os possíveis mecanismos envolvidos na suscetibilidade de macrófagos 

alveolares à infecção por C. burnetii. 

- Analisar a suscetibidade à infecção por C. burnetii de macrófagos alveolares deficientes 

em componentes importantes para resposta imune contra esse patógeno. 

- Comparar a suscetibilidade de macrófagos alveolares murinos à infecção por C. burnetii 

com outros modelos celulares suscetíveis já descritos. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Animais 

Foram utilizados camundongos adultos (seis a oito semanas) das linhagens A/J, 

C57BL/6, bem como nocautes para Nos2, Ifnγ e Il-4 com fundo genético de camundongos 

C57BL/6. Os animais foram mantidos no Biotério do Departamento de Biologia Celular e 

Molecular e Bioagentes Patogênicos e no Biotério do Departamento de Imunologia e 

Bioquímica. Foram providenciadas água e comida à vontade para todos os animais. 

 

3.2. Obtenção e preparo de C. burnetii para infecção 

Inóculos de Coxiella burnetii da linhagem Nine Mile fase II (RSA493) foram 

preparados a partir de monocamadas de células Vero infectadas, conforme descrito por 

Zamboni; Mortara e Rabinovitch (2001). Culturas confluentes de células Vero foram 

irradiadas com 10 Gy 60Co para bloquear a divisão celular e mantidas a 37°C e 5% de CO2 

em meio DMEM (do inglês, Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium) (Gibco – Thermo 

Fischer) com 10% de soro fetal bovino (SBF) (Gibco – Thermo Fischer) e 1mM L-glutamina 

(Sigma-Aldrich). As células Vero foram infectadas com Coxiella e mantidas nas condições 

acima por mais seis dias. Para o preparo dos inóculos, as células Vero infectadas foram 

lisadas por homogeneização em água destilada estéril. O lisado celular foi centrifugado a 

1.810 x g por 10 minutos a 4ºC. O sobrenadante foi descartado e o pellet ressuspendido em 

PBS (do ingês, Phosphate-Buffered Saline) (Gibco – Thermo Fischer) estéril gelado. Após 

nova centrifugação a 12.857 x g por 30 minutos a 4°C, o sobrenadante foi novamente 

descartado e o pellet ressuspendido em RPMI 1640 + HEPES (Gibco – Thermo Fischer) com 

10% SBF, submetido à sonicação a 35 kHz durante três minutos, aliquotado e mantido a 

temperatura de -80°C. Para a realização dos experimentos, as alíquotas foram descongeladas 

em banho a 37°C e submetidas à sonicação a 35 kHz por três minutos. 

 

3.3. Cultura de células de linhagem de mamíferos 

Células THP-1 foram cultivadas em meio RPMI 1640 + HEPES suplementado com 

10% SBF, e células Vero foram mantidas em meio DMEM com 10% SBF e 1mM L-
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glutamina a 37ºC em 5% CO2. Para experimentos com células THP-1, a diferenciação em 

células do tipo macrófago foram mediadas pela adição de 200nM de forbol 12-miristato 13-

acetato (PMA) na cultura, como descrito por Voth; Howe e Heinzen (2007). Após doze-

quatorze horas, o meio foi substituído por meio sem PMA para a realização das infecções. 

Para infecção das células Vero, as células foram irradiadas com 10 Gy 60Co e mantidas 

durante doze-quatorze horas a 37ºC em 5% CO2 antes da infecção. 

 

3.4. Preparo de macrófagos derivados de medula óssea (BMDMs) 

Macrófagos derivados de medula óssea foram diferenciados in vitro a partir de células 

tronco extraídas do fêmur de camundongos adultos (seis a oito semanas) das linhagens citadas 

anteriormente, segundo protocolo descrito por Marim e colaboradores (2010). Brevemente, 

células da medula óssea foram coletadas dos fêmures e diferenciadas por sete dias em estufa a 

37oC, 5% CO2 em meio RPMI 1640 + HEPES suplementado com 20% de SBF, 30% de meio 

condicionado por células L929 (LCCM), fonte de M-CSF (fator importante para diferenciação 

de células progenitoras em macrófagos), e 100U/mL de penicilina/estreptomicina (Sigma-

Aldrich). Após a diferenciação, os macrófagos foram coletados pela lavagem das 

monocamadas com PBS gelado, centrifugados a 200 x g por cinco minutos a 4oC e o 

sobrenadante descartado. O pellet foi ressuspendido em meio RPMI 1640 + HEPES contendo 

10% SBF e 5% de LCCM e as células foram quantificadas com auxílio de uma câmara de 

Neubauer. Os macrófagos foram plaqueados a uma densidade de 105 células/poço em placas 

tratadas de 24 poços um dia antes da infecção e mantidos em cultura em meio RPMI 1640 + 

HEPES, contendo 10% SBF e 5% de LCCM.  

 

3.5. Preparo de macrófagos alveolares (AMs) 

Macrófagos alveolares foram obtidos de camundongos adultos (seis a oito semanas) 

através de lavagem brônquio-alveolar (BAL). Os animais foram eutanasiados por dose 

excessiva de anestésico com injeção intravenosa de cetamina e xilazina a 50 mg/kg e 10 

mg/kg, respectivamente. Posteriormente, a traqueia dos camundongos foi perfurada com 

cânula estéril (BD AngioCath) e os pulmões foram lavados quatro vezes consecutivas com 1 

ml de estéril contendo 5mM de EDTA (do inglês, Ethylenediamine Tetraacetic Acid) a 37oC e 

o material coletado foi depositado em um tubo cônico tipo falcon estéril. As células obtidas 
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foram transferidas para um novo falcon e lavadas duas vezes em PBS estéril, com 

centrifugações a 200 x g durante 10 minutos a 4oC. O sobrenadante foi descartado e o pellet 

ressuspendido em meio RPMI 1640 + HEPES com 10% SBF, 1mM L-glutamina e 100U/ml 

penicilina/estreptomicina. As células foram quantificadas com auxílio de uma câmara de 

Neubauer e plaqueadas na densidade de 105 células/poço em placas de 24 poços. Os 

macrófagos foram mantidos em cultura em meio RPMI 1640 + HEPES com 10% SBF, 1mM 

L-glutamina e 100U/ml penicilina/estreptomicina, a uma temperatura de 37ºC e 5% CO2. O 

meio de cultura foi substituído duas vezes antes da infecção por meio sem antibiótico. Meio 

fresco foi adicionado às culturas após seis dias de infecção. 

 

3.6. Infecção com Coxiella burnetii 

Para infecção das culturas celulares, alíquotas de C. burnetii foram descongeladas em 

banho a 37oC e submetidas à sonicação a 35 kHz por três minutos para dissolução de 

aglomerados de bactéria. O meio presente nas placas com as células em cultivo foi aspirado e 

substituído por meio fresco antes da infecção. As bactérias foram homogeneizadas com pipeta 

e inoculadas diretamente nas placas com as células em cultura, com multiplicidade de 

infecção (MOI) de 3 ou 100. As placas foram centrifugadas a 200 x g por cinco minutos a 

25oC e colocadas em estufa a 37oC e 5% de CO2. Após um período de infecção de quatro 

horas o meio de cultura foi aspirado, os poços lavados com PBS estéril morno e o PBS 

substituído novamente por meio de cultura fresco. Como um controle experimental interno 

para replicação de C. burnetii, um grupo de células infectadas foi tratado com 20ug/ml de 

rifampicina (RIF) para inibir a tradução proteica de C. burnetii (BRENNAN; SAMUEL, 

2003). 

 

3.7. Microscopia de Fluorescência 

AMs de camundongos C57BL/6 foram plaqueados em uma densidade de 105 células 

por poço, em uma placa de 24 poços contendo lamínulas de vidro de 13mm. As células foram 

infectadas com C. burnetii selvagem ou C. burnetii expressando mCherry em um MOI de 3, 

como descrito anteriormente (CUNHA et al., 2015). Após quatro horas, três dias, seis dias, 

nove dias ou 13 dias de infecção, as células foram fixadas com 3,5% de PFA (do inglês, 
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Paraformaldehyde) contendo 7,5% de sacarose por 20 minutos e então lavadas duas vezes 

com PBS em temperatura ambiente. Para os ensaios com C. burnetii selvagem, as células 

foram então permeabilizadas por dois minutos com metanol 100% gelado, seguido por mais 

duas lavagens com PBS. A autofluorescência celular foi removida por meio de incubação com 

glicina 0.1M diluída em PBS por 10 minutos, e então as amostras foram bloqueadas por 30 

minutos em temperatura ambiente utilizando PBS contendo 1% de albumina de soro bovino 

(BSA – Sigma-Aldrich) e 5% de soro de cabra. As células foram incubadas com os anticorpos 

primários anti- C. burnetii (diluição 1:100) feito em coelho e anti-LAMP-1 (diluição 1:2) feito 

em rato, diluídos em PBS contendo 1% de BSA por uma hora, posteriormente foram lavadas 

duas vezes com PBS em temperatura ambiente e então incubadas por 30 minutos em PBS 

com 1% BSA contendo os anticorpos secundários conjugados com o fluoróforo Alexa Fluor 

488 e Alexa Fluor 594 (Molecular probes – Thermo Fisher Scientific) em uma diluição de 

1:2000. Após três lavagens com PBS a temperatura ambiente, as células foram montadas 

utilizando Prolong Gold Antifade Reagent contendo DAPI (Molecular probes – Thermo 

Fisher Scientific). Para os experimentos utilizando a C. burnetii expressando mCherry, as 

células foram lavadas duas vezes com PBS em temperatura ambiente após a fixação e então 

montadas diretamente com Prolong Gold Antifade Reagent contendo DAPI. Imagens de 

microscopia multifóton foram adquiridas utilizando um microscópio LSM 780 Zeiss 

AxioObserver, equipado com uma lente objetiva de imersão à óleo de 63X de aumento e 

analisadas utilizando o programa ImageJ. 

 

3.8. Microscopia Eletrônica de Transmissão 

AMs foram infectados por três ou seis dias, lavados uma vez com PBS, fixados por 

uma hora em temperatura ambiente com fixador de Karnovsky modificado (2% formaldeído, 

2,5% glutaraldeído em 0,1M de cacodilato de sódio, pH 7.4), soltos e então processados para 

e analisados por microscopia eletrônica de transmissão, conforme descrito por Zamboni e 

colaboradores (2002). 
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3.9. Quantificação de Coxiella burnetii in vitro 

BMDMs, AMs, células THP-1 e células Vero irradiadas, infectadas com C. burnetii, 

foram mantidas em cultura a 37ºC, em uma atmosfera contendo 5% de CO2, por até 12 dias. 

Após seis dias de infecção, as células foram suplementadas com um adicional de 500ul de 

meio RPMI 1640 + HEPES contendo 10% de SFB e 5% de LCCM para BMDMs, meio 

RPMI 1640 + HEPES com 10% SFB para AMs e células THP-1 e meio DMEM com 10% 

SFB e 1mM L-glutamina para células Vero irradiadas. Em diferentes tempos após a infecção, 

células foram lisadas com 1ml de água deionizada e os lisados celulares foram combinados 

com o sobrenadante das culturas de cada poço, garantindo assim que toda bactéria contida no 

poço fosse contada. O material foi então centrifugado a 14.000 x g por 15 minutos em uma 

temperatura de 4ºC para a deposição das bactérias presentes nas amostras. O DNA de C. 

burnetii foi extraído utilizando o kit IllustraTM Bacteria GenomicPrep (GE Healthcare) e a 

presença de material genético foi confirmada por espectrometria (absorbância a 260nm). O 

par de iniciadores dotA-for e dotA-rev (CAREY et al., 2011) foi utilizado para reação de PCR 

quantitativo (qPCR), um método confiável para quantificação da replicação bacteriana, como 

demonstrado por Brennan e Samuel (2003) para análises envolvendo C. burnetii. Para 

realização da reação, foi utilizado o kit Platinum® SYBR® Green qPCR SuperMix-UDG with 

ROX (Invitrogen) e as reações de termociclagem foram montadas de acordo com as instruções 

do fabricante. As amostras foram lidas em um termociclador ABI Prism 7000. 

 

3.10. Análises de RT-PCR 

Para analises de RT-PCR foi feita a extração de mRNA de culturas de 106 AMs e 

BMDMs derivados de camundongos C57BL/6, infectados ou não por 12 horas com C. 

burnetii em um MOI de 3, utilizando o reagente TRIzol. Purificação de RNA foi feita 

utilizando o minikit IllustraTM RNAspin (GE Healthcare), de acordo com as instruções do 

fabricante, e o material genético foi quantificado usando o espectrofotômetro NanoDrop 

(Thermo Scientific). A transcriptase reversa ImProm-II (Promega) foi utilizada para obtenção 

de cDNA. Os ensaios de PCR quantitativa em tempo real foram realizados usando kit 

Platinum® SYBR® Green qPCR SuperMix-UDG com carboxi-X-rodamina (Invitrogen). 

Reações de termociclagem foram feitas de acordo com as instruções do fabricante, e as 

amostras foram lidas em um sistema de PCR em tempo real StepOnePlus (Applied 
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Biosystems). A expressão dos genes alvos foi calculada utilizando os valores do ciclo médio 

do limite (CT) para cada amostra, os quais foram normalizados com relação a aqueles dos 

genes housekeeping. As sequências dos iniciadores usados para a reação de PCR de 

transcrição reversa (RT-PCR) são as seguintes: Gapdh-fwd, 5=-

CATCACCATCTTCCAGGAGCG-3=; Gapdhrev, 5=-ACGGACACATTGGGGGTAGG-3=; 

Nos2-fwd, 5=-CGAAACGCTTCSCTTCCAA-3=; Nos2-rev, 5=-

TGAGCCTATATTGCTGTGGCT-3=; Ifn-fwd, 5=-GCATCTTGGCTTTGCAGCT-3=; Ifn-

rev, 5=-CCTTTTTGCCCTTGCTGTTG-3=; Tnf-fwd, 5=-TGTGCTCAGAGCTTTCAACAA-

3=; Tnf-rev, 5=-CTTGATGGTGCATGAGA-3=; Tlr2-fwd, 5=-

AAGTCTCCGGAATTATCAGTCC-3=; Tlr2-rev, 5=-TGATGGATGTCGCGGAT-3=; Il4-

fwd, 5=-AAGAGCATCATGCAAATGGA-3=; Il4-rev, 5=-

TTAAAGCATGGTGGCTCAGTAC-3=; Arginase1-fwd, 5=-

GTTCCCAGATGTACCAGGATTC-3=; Arginase1-rev, 5=-

CGATGTCTTTGGCAGATATGC-3=; Fizz1-fwd, 5=-TGTGGCTTTGCCTGTGGAT-3=; 

Fizz1-rev, 5=-TCTTAGGACAGTTGGCAGCAG-3=; Ym1-fwd, 5=-

GGGTTGGTTATGACAATGTCAG-3=; e Ym1-rev, 5=-TGAAGTCATCCATGTCCAGG-

3=. 

 

3.11. Citometria de fluxo para análises fenotípicas 

Suspensões únicas de AMs e BMDMs de camundongos C57BL/6 foram marcadas 

com corantes do kit de viabilidade celular LIVE/DEAD fixable blue dead cell stain kit 

(Invitrogen) em PBS para excluir células mortas da análise. As células foram então coradas 

com anticorpos conjugados a fluorocromos contra os marcadores de superfície Cd11b (clone 

M1/70), F4/80 (clone BM8), CD206 (clone C068C2) e CD86 (clone GL-1), adquiridos da BD 

Biosciences (San Diego, CA), e dectina-1/CLEC7 (CD369), obtido da BioLegend, em PBS 

contendo 1% de SFB por 30 minutos em 4ºC e então lavadas. A marcação foi realizada na 

presença de 5ug/ml de Fc Block (BD Biosciences). Aquisição de células foi realizada no 

citômetro de fluxo BD FACSCanto II, utilizando o programa FACSDiva (BD Biosciences). 

Para cada amostra, pelo menos 100.000 eventos foram coletados. Os dados foram analisados 

com o programa FlowJo (TreeStar). 
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3.12 – Declaração ética 

Os cuidados com os animais neste trabalho foram realizados segundo as diretrizes 

institucionais de ética em experimentação animal e foram aprovadas pela Comissão de Ética 

em Experimentação Animal da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (CETEA – Número 

de protocolos: 097/2010 e 002/2015). Para a eutanásia, os camundongos foram tratados com 

cetamina e xilazina (50 mg/kg e 10 mg/kg, respectivamente) por via intravenosa.   

 

3.13. Análises Estatísticas  

As análises estatísticas foram feitas utilizando-se o programa de análises GraphPad 

Prism (versão 5). Os resultados foram analisados por aplicação do teste estatístico para 

análise de variância (ANOVA), seguido de pós-teste Bonferroni ou pós-teste t de Student. As 

diferenças foram consideradas estatisticamente significativas se o valor P foi < 0,05. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Macrófagos derivados de medula óssea de camundongos A/J são mais suscetíveis à 

infecção por Coxiella burnetii fase II do que aqueles derivados de camundongos 

C57BL/6 

C. burnetii apresenta diversos mecanismos de subversão da resposta imune do 

hospedeiro e, ainda assim, sabe-se que existem hospedeiros imunocompetentes capazes de 

controlar a replicação da bactéria. Entender de que forma o patógeno interage e manipula as 

respostas de seu hospedeiro é de grande utilidade para o desenvolvimento de novas estratégias 

eficientes de combate à infecção por essa bactéria, além de potencialmente elucidar novos 

mecanismos relacionados com a interação patógeno-hospedeiro e a suscetibilidade a C. 

burnetii. Nesse contexto, é fundamental a determinação e utilização de um modelo de estudo 

adequado. 

Sabe-se que vários tipos de macrófagos murinos têm sido utilizados nos estudos que 

buscam entender as interações patógeno-hospedeiro que acontecem durante a infecção por C. 

burnetii. Diferenças de suscetibilidade entre macrófagos de linhagens murinas já foram 

observadas, com macrófagos das linhagens C57BL/6 sendo mais resistentes à infecção do que 

macrófagos derivados de camundongos A/J e BALB/c (ZAMBONI, 2004; ZAMBONI; 

RABINOVITCH, 2004). Essa diferença de suscetibilidade descrita por Zamboni (2004) foi 

observada através da análise quantitativa da formação de vacúolos de C. burnetii, uma das 

metodologias empregadas em estudos de suscetibilidade às infecções por essa bactéria. Dessa 

forma, nosso primeiro objetivo foi confirmar essa diferença de suscetibilidade descrita na 

literatura entre macrófagos derivados de camundongos das linhagens C57BL/6 e A/J quando 

infectados com C. burnetii fase II. Em adição, optamos por realizar a análise da 

suscetibilidade através da quantificação do DNA genômico bacteriano por PCR quantitativo 

(qPCR), uma metodologia confiável para análises envolvendo C. burnetii, como demonstrado 

por Brennan e Samuel (2003). 

Para avaliação da suscetibilidade, BMDMs de camundongos C57BL/6 e A/J foram 

extraídos e diferenciados segundo protocolo descrito por Marim e colaboradores (2010). 

Posteriormente, esses macrófagos foram infectados com C. burnetii fase II utilizando-se uma 

proporção de 100 bactérias para cada célula (MOI, do inglês Multiplicity Of Infection de 100) 

por um período de 12 dias, sendo que a cada três dias um grupo de poços era lisado e 



48 
 

 
 

combinado com seus sobrenadantes para que toda bactéria ali presente fosse coletada. Como 

controle da entrada da bactéria nas células, poços foram lavados após quatro horas de infecção 

e lisados, com o material sendo coletado. Um grupo de células infectadas foi ainda tratado 

com 20µg/ml de rifampicina (RIF), um inibidor da tradução protéica bacteriana, como 

controle experimental interno da replicação de C. burnetii (BRENNAN; SAMUEL, 2003). 

Em seguida, o DNA genômico das amostras coletadas foi extraído, purificado e quantificado 

por qPCR. 

Assim como descrito na literatura, BMDMs derivados de camundongos C57BL/6 

mostraram-se restritivos à multiplicação de C. burnetii, controlando a replicação da bactéria e 

não permitindo um aumento relativo da quantidade de DNA genômico ao longo dos doze dias 

de infecção. Já BMDMs derivados de camundongos A/J mostraram-se suscetíveis, permitindo 

por volta de 1,5 log de crescimento bacteriano nesse mesmo período (Figura 5A). Essa 

diferença de suscetibilidade observada não foi decorrente de uma entrada diferencial da 

bactéria nos macrófagos, como pôde ser observado quatro horas após a infecção (5A, excerto 

em destaque). Para descartar uma possível influência da alta dose infecciosa utilizada (MOI 

100) nas diferenças de suscetibilidade observadas entre os BMDMs, repetimos o experimento 

utilizando um MOI mais baixo, que se assemelha ao que ocorre em infecções naturais (MOI 

3). Observamos que BMDMs derivados de camundongos A/J são mais suscetíveis à 

replicação bacteriana do que BMDMs da linhagem C57BL/6. Entretando, diferentemente do 

que foi observado com MOI mais alto, em infecções realizadas com MOI 3 verificamos que  

BMDMs C57BL/6 permitiram um pequeno crescimento bacteriano ao longo dos 12 dias de 

infecção (Figura 5B). Em ambos os casos, o controle experimental interno com rifampicina 

funcionou, garantindo que de fato o que estava sendo quantificado era a replicação de C. 

burnetii. Esses dados confirmam as diferenças de suscetibilidade descritas na literatura entre 

as linhagens C57BL/6 e A/J frente à infecção por C. burnetii fase II, estendendo-as para 

BMDMs, além de indicar que MOIs mais baixos são mais adequados para esses 

experimentos. Em adição, os dados obtidos demonstram ainda a relevância do qPCR como 

ferramenta para análise de suscetibilidade à essa bactéria. 
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Figura 5 - Macrófagos murinos derivados de medula óssea da linhagem A/J são mais suscetíveis à 
multiplicação de C. burnetii fase II do que macrófagos murinos derivados de medula óssea da linhagem 
C57BL/6. BMDMs das linhagens C57BL/6 e A/J foram infectados com C. burnetii fase II em MOI 100 (A) ou 3 
(B) e a multiplicação bacteriana foi avaliada por quantificação do DNA genômico por qPCR após 0 (4 horas 
após infecção), 3, 6, 9 e 12 dias de infecção. O eixo y representa a diferença logarítmica na base 10 entre a 
quantificação genômica no tempo X e a quantificação no tempo 0 (logT(X) – logT(0)). Células tratadas com o 
inibidor da tradução protéica bacteriana rifampicina (RIF) foram utilizadas como controle negativo da replicação 
bacteriana. Em destaque, os excertos mostram a quantidade de DNA genômico de C. burnetii 4 horas após a 
infecção. Barras de erro representam desvio padrão de triplicatas experimentais, e (*) indica p < 0,05; (two-way 
ANOVA). Os dados são representativos de três réplicas experimentais distintas. Adaptado de: FERNANDES et 
al (2016).  
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4.2. Macrófagos alveolares derivados de camundongos C57BL/6 são permissivos à 

replicação de C. burnetii fase II 

Após a confirmação de que BMDMs derivados de camundongos C57BL/6 são 

restritivos à replicação de C. burnetii fase II, nosso próximo objetivo foi identificar um 

modelo de célula primária murina que permitisse a multiplicação da bactéria in vitro, uma vez 

que a maioria dos camundongos deficientes para diferentes genes foram gerados no fundo 

gênico C57BL/6. Levando em consideração o fato de que a infecção por C. burnetii ocorre via 

aerossol, infectando primariamente monócitos e macrófagos, com os macrófagos alveolares 

consistindo na célula-alvo primária da bactéria (VOTH; HOWE; HEINZEN, 2007; AMARA; 

BECHAH; MEGE, 2012), decidimos avaliar se macrófagos alveolares derivados de 

camundongos C57BL/6 seriam permissivos à replicação de C. burnetii fase II in vitro. Para 

isso, macrófagos alveolares (AMs) foram obtidos de camundongos C57BL/6 através de 

lavagem brônquio-alveolar e plaqueados em meio de cultura contendo antibiótico. No dia 

seguinte as células foram lavadas, o meio substituído por meio sem antibiótico e então foi 

feita a infecção com C. burnetii fase II em MOI 3. BMDMs derivados de camundongos 

C57BL/6 também foram utilizados para comparação da suscetibilidade desses dois tipos 

celulares à replicação bacteriana. Para ambas as células a infecção transcorreu por 12 dias e, 

novamente, as células foram lisadas e combinadas com seus respectivos sobrenadantes a cada 

três dias. 

Após a extração, purificação e quantificação do DNA genômico bacteriano por qPCR, 

observamos que surpreendentemente AMs derivados de camundongos C57BL/6 foram 

altamente permissivos à replicação de C. burnetii fase II, permitindo um crescimento de quase 

três logs ao longo dos doze dias de infecção, em contraste ao que foi observado anteriormente 

para BMDMs (Figura 6A). Novamente não houve diferença na entrada da bactéria nesses dois 

tipos celulares, como observado pela quantificação de DNA genômico após quatro horas de 

infecção (Figura 6A, excerto em destaque). Em seguida, verificamos se a suscetibilidade 

observada em AMs da linhagem C57BL/6 também ocorreria em AMs derivados de 

camundongos A/J, uma vez que essa linhagem já se mostrou permissiva à replicação de C. 

burnetii fase II para infecções em BMDMs. Verificamos que AMs de ambas as linhagens 

analisadas apresentaram-se igualmente suscetíveis à replicação de C. burnetii (Figura 6B), 

sugerindo que mecanismos genéticos presentes em BMDMs que estão envolvidos na 

resistência natural desse tipo celular à infecção por C. burnetii podem estar ausentes ou ser 

menos eficientes em AMs. Nesse contexto, AMs mostraram-se como um interessante modelo 
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de macrófagos primários murinos altamente permissivos à replicação intracelular de C. 

burnetii fase II in vitro. Considerando a possível relevância desse modelo para estudos sobre 

as interações patógeno-hospedeiro durante as infecções com C. burnetii, decidimos 

caracterizar a replicação dessa bactéria em AMs. 
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Figura 6 – Macrófagos alveolares murinos são permissivos à replicação de C. burnetii fase II. BMDMs e 
AMs da linhagem C57BL/6 (A) e AMs das linhagens C57BL/6 e A/J (B) foram infectados com C. burnetii fase 
II com MOI 3. Após após 0 (4 horas após infecção), 3, 6, 9 , 12 e 15 dias de infecção  foi avaliada a 
multiplicação bacteriana por quantificação do DNA genômico por qPCR. O eixo y representa a diferença 
logarítmica na base 10 entre a quantificação genômica no tempo X e a quantificação no tempo 0 (logT(X) – 
logT(0)). Células tratadas com o inibidor da tradução protéica bacteriana rifampicina (RIF) foram utilizadas 
como controle negativo da replicação bacteriana. Em destaque, os excertos mostram a quantidade de DNA 
genômico de C. burnetii 4 horas após a infecção. Barras de erro representam desvio padrão de triplicatas 
experimentais, e (*) indica p < 0,05; (two-way ANOVA). Os dados são representativos de três réplicas 
experimentais distintas. Adaptado de: FERNANDES et al (2016). 
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4.3. Macrófagos alveolares murinos suportam a replicação de grandes quantidades de 

bactéria intracelular nos vacúolos contendo C. burnetii fase II 

 Como observado anteriormente, AMs murinos mostraram-se um modelo celular 

altamente permissivo à replicação de C. burnetii fase II in vitro, mesmo no fundo gênico 

geralmente restritivo de camundongos C57BL/6. Para caraterização da replicação da bactéria 

nesse modelo optamos por utilizar técnicas de microscopia como ferramenta de estudo, como 

já padronizado anteriormente (ZAMBONI; MORTARA; RABINOVITCH, 2001). AMs 

derivados de camundongos C57BL/6 foram infectados com C. burnetii fase II em um MOI 3 

por quatro horas, três dias e seis dias, fixadas e a quantidade de bactéria intracelular foi 

avaliada por meio de microscopia de fluorescência multifóton. Para isso, as células foram 

marcadas com anticorpo primário anti-C. burnetii e anticorpo primário anti-LAMP-1, a fim de 

acompanhar o aumento da quantidade de bactéria nas células e visualizar se as mesmas 

estariam replicando dentro dos vacúolos parasitóforos característicos, os quais se tornam 

decorados com esse marcador lisossomal (GHIGO et al., 2009). Observamos que ao longo 

dos primeiros seis dias de infecção ocorre um aumento na quantidade de C. burnetii, 

visualizado pelo aumento da marcação em vermelho dentro dos AMs, sugerindo que a 

bactéria está replicando nessas células. Em adição, uma associação com a marcação de 

LAMP-1, em verde, sugere que essa replicação está de fato ocorrendo dentro dos típicos 

vacúolos contendo C. burnetii (Figura 7A). 

Apesar do aumento na quantidade de C. burnetii dentro dos AMs e a associação com 

LAMP-1 ter sido constatada, os processos envolvidos na preparação das amostras e marcação 

com anticorpos dos alvos de interesse para visualização em microscópio de fluorescência 

levaram à perda daquelas células que apresentam grandes e espaçosos vacúolos parasitóforos, 

já que essas células facilmente se soltam do fundo das lamínulas e são perdidas durante os 

processos de lavagem. Dessa forma, visando analisar a presença dos grandes vacúolos típicos 

que são desenvolvidos durante a infecção com C. burnetii em AMs, optamos por utilizar na 

infecção uma cepa de C. burnetii fase II expressando mCherry  (BEARE et al., 2011). A 

análise dos AMs por microscopia de fluorescência multifóton mostrou novamente um 

aumento significativo na quantidade de bactéria ao longo do curso de 12 dias de infecção, 

representada pelo aumento da intensidade da marcação em vermelho proveniente das C. 

burnetii expressando mCherry (Figura 7B). Após seis dias de infecção já era possível 

observar que várias células continham grande quantidade de bactéria em vacúolos espaçosos, 

com essas bactérias tomando completamente o espaço celular após nove dias de infecção, 
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como ilustrado com a sobreposição das imagens de fluorescência e contraste diferencial de 

interferência (Figura 7C). 

Além da microscopia de fluorescência, utilizamos a microscopia eletrônica de 

transmissão para caracterizar a replicação intracelular de C. bunetii fase II nos AMs (Figura 

8). Novamente, AMs derivados de camundongos C57BL/6 foram infectados com C. burnetii 

fase II in vitro utilizando MOI 3, com as amostras sendo fixadas e preparadas para 

microscopia eletrônica de transmissão após três e seis dias, como descrito previamente por 

Zamboni e colaboradores (2002). Três dias após a infecção, as células mostravam grandes 

vacúolos espaçosos contendo em seu interior várias variantes celulares grandes de C. burnetii 

(Figura 8A). Após seis dias de infecção foi possível observar um aumento considerável na 

quantidade de bactérias dentro dos vacúolos (Figura 8B), demonstrando novamente que AMs 

são permissivos à replicação de C. burnetii fase II in vitro e podem ser utilizados como um 

modelo relevante de macrófagos primários para estudar infecções com essa bactéria. 
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Figura 7 – Localização intracelular de C. burnetii fase II em macrófagos alveolares murinos visualizada 
por microscopia confocal de fluorescência. AMs de camundongos C57BL/6 foram infectados com C. burnetii 
fase II selvagem (MOI 3) por 4 horas, 3 e 6 dias (A) ou infectadas com C. burnetii fase II expressando mCherry 
(MOI 3) por 4 horas, 3, 6, 9 e 12 dias (B). Após os tempos indicados, as células foram fixadas, processadas e 
então examinadas utilizando microscopia de fluorescência multifóton. (C) AMs infectados por 9 dias com C. 
burnetii expressando mCherry. As imagens foram adquiridas por microscopia de multifóton utilizando objetiva 
de óleo de imersão de aumento de 63X e analisadas utilizando o software ImageJ . DIC, do inglês Differential 
Interference Contrast. Verde, proteína lisossomal associada à membrana LAMP-1; vermelho, C. burnetii, ciano, 
DNA corado com DAPI. Barras de escala, 5µm. Adaptado de: FERNANDES et al (2016). 
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Figura 8 – Localização intracelular de C. burnetii fase II em macrófagos alveolares murinos visualizada 
por microscopia eletrônica de transmissão. AMs derivados de camundongos C57BL/6 foram infectados com 
C. burnetii fase II (MOI 3), fixados e processados para microscopia eletrônica de transmissão. Células foram 
fixadas após 3 (A) e 6 dias (B) de infecção. Os painéis da direita são imagens aumentadas das regiões destacadas 
nos painéis à esquerda. Setas, formas variantes celulares grandes de C. burnetii. Barras de escala, 1µm. 
Adaptado de: FERNANDES et al (2016). 
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4.4. Macrófagos alveolares murinos mostram uma polarização mais pronunciada em 

células do tipo M2 do que macrófagos murinos derivados de medula óssea 

Após demonstrar por técnicas de microscopia que AMs murinos são de fato 

permissivos à replicação de C. burnetii fase II in vitro, nosso próximo objetivo foi buscar 

entender quais os mecanismos por trás da grande suscetibilidade apresentada por esse modelo. 

Sabe-se que a replicação e patogênese de C. burnetii estão relacionadas com o padrão de 

polarização induzido em macrófagos e monócitos, sendo que de forma geral a indução de um 

padrão M1 resulta em maior atividade pró-inflamatória, com desenvolvimento de funções 

microbicidas que levam à eliminação do patógeno, enquanto que a indução de um padrão M2 

reflete em ações com um perfil mais anti-inflamatório, permitindo assim a replicação do 

patógeno (MURRAY et al., 2017; SHAPOURI-MOGHADDAM et al., 2018). Em 2008, 

Benoit e colaboradores demonstraram que a infecção de macrófagos derivados de monócitos 

humanos por C. burnetii resultava na indução de um programa atípico de polarização em um 

estado M2, levando à persistência da bactéria nas células (BENOIT et al., 2008). Esse estado 

de polarização atípico era acompanhado pelo aumento na expressão de genes relacionados 

com o padrão M2, como Arginase-1, IL-10, TGF-β e receptores de manose, e pela diminuição 

na expressão de genes considerados marcadores clássicos do padrão M1, como TLR2 e TNF. 

Dessa forma, resolvemos investigar qual padrão de polarização estaria sendo induzido no 

modelo de AMs murinos. 

Visando determinar o padrão de polarização apresentado por AMs murinos, avaliamos 

inicialmente a expressão de genes considerados como marcadores dos padrões M1 e M2 em 

AMs e comparamos com a expressão em BMDMs murinos, por meio de RT-PCR (do inglês, 

Reverse Transcription-PCR). Para isso, mRNA de culturas de 106 AMs e BMDMs de 

camundongos C57BL/6, infectados ou não por 12 horas com C. burnetii fase II (MOI 3), 

foram extraídos, purificados e quantificados. Após a realização de reações de termociclagem e 

leitura em um sistema de PCR em tempo real, a expressão dos genes de interesse foi calculada 

utilizando os valores do ciclo médio do limite (CT) para cada amostra, os quais foram 

normalizados com relação aos valores de CT dos genes housekeeping. Os genes Nos2, Tnfa, 

Ifng e Tlr2 foram selecionados como marcadores representantes do padrão de polarização M1, 

enquanto que os genes Arginase1, Fizz1 e Ym1 foram selecionados como marcadores 

representantes do padrão de polarização M2. Para as análises em questão e normalização dos 

cálculos de CT, o gene Gapdh foi selecionado como representante do gene housekeeping  
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Analisando inicialmente a expressão gênica em AMs e BMDMs murinos não 

infectados, observamos que AMs apresentam uma expressão consideravelmente reduzida de 

Nos2, Tnfa, Ifng e Tlr2, genes associados a um fenótipo de polarização padrão M1. Em 

contrapartida, a expressão dos genes Arginase1, Fizz1 e Ym1, genes associados com um 

fenótipo de polarização padrão M2, mostraram-se aumentadas. Comparativamente, BMDMs 

murinos não infectados apresentaram um perfil inverso ao observado em AMs, com expressão 

aumentada dos genes associados ao padrão M1 e expressão reduzida de Arginase1 e Ym1 

(Figura 9). Após a infecção com C. burnetii fase II por 12 horas, novamente AMs mostraram 

uma polarização padrão M2 pronunciada quando comparada com aquela apresentada por 

BMDMs. Essa forte polarização em um perfil M2 por AMs infectados foi representada pelo 

aumento na expressão de Il4, Arginase1, Fizz1 e Ym1 e redução na expressão de Nos2, Tnfa, 

Ifng e Tlr2 em comparação com a expressão desses mesmos genes em BMDMs infectados 

(Figura 9). Conjuntamente, esses dados são consistentes com o perfil altamente suscetível dos 

AMs murinos observado frente à infecção in vitro por C. burnetii fase II, uma vez que essas 

células polarizariam para um padrão M2 mais tolerogênico. 

Em concordância com os resultados obtidos, sabe-se que macrófagos com perfil de 

polarização M1 desencadeiam a produção de TNF-α, uma citocina pró-inflamatória já descrita 

como sendo importante para restrição da replicação de C. burnetii em macrófagos 

(BRADLEY et al., 2016). A restrição ao crescimento bacteriano observada em BMDMs 

murinos da linhagem C57BL/6 pode estar em parte relacionada justamente com essa 

polarização em um perfil mais M1, como observado pelo aumento na expressão do gene Tnfα 

após a infecção por C. burnetii, o que não ocorreria para AMs. Para continuar testando a 

hipótese de que a grande permissividade de AMs murinos à replicação de C. burnetii fase II 

seria decorrente de um estado de polarização padrão M2 nessas células, decidimos avaliar a 

expressão de alguns marcadores de superfície conhecidos classicamente relacionados com 

macrófagos polarizados nesse padrão, sendo eles o receptor de manose (CD206) e dectina-1 

(CLEC7A) (MARTINEZ et al., 2006). Para isso, foram realizados experimentos de FACS (do 

inglês, Fluorescence-Activated Cell Sorting) em suspensões únicas de AMs e BMDMs não 

infectados ou infectados com C. burnetii fase II (MOI 3) por 48 horas, inicialmente marcadas 

com corantes do kit de viabilidade celular LIVE/DEAD fixable blue dead cell stain kit para 

exclusão das células mortas na análise. Aquelas que se mostraram viáveis foram 

posteriormente coradas com anticorpos conjugados a fluorocromos contra os marcadores de 

superfície Cd11b, F4/80, CD206, CD86 e dectina-1/CLEC7A, lavadas e então adquiridas em 
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citômetro de fluxo. Para cada amostra, pelo menos 100.000 eventos foram coletados. Os 

dados foram em seguida analisados com o programa FlowJo (TreeStar). 

Para as análises de fenotipagem dos marcadores de superfície citados anteriormente, 

foram consideradas apenas as células vivas, duplo-positivas para Cd11b e F4/80 (Figuras 10A 

e 10B). Mesmo sem o estímulo infeccioso, AMs murinos mostraram expressão aumentada do 

receptor de manose (CD206) e dectina-1 (CLEC7A), moléculas associadas com o padrão de 

polarização M2, em comparação com a expressão dessas mesmas moléculas em BMDMs 

murinos (Figura 10C). Após a infecção com C. burnetii fase II, o mesmo cenário foi 

observado com relação ao padrão de expressão das moléculas associadas ao perfil de 

polarização M2 em AMs e BMDMs (Figura 10D). Adicionalmente, avaliamos os níveis de 

expressão da molécula co-estimulatória CD86, os quais se apresentaram semelhantes em AMs 

e BMDMs, infectados ou não (Figuras 10C e 10D, respectivamente). Coletivamente, esses 

dados são consistentes com a hipótese de que AMs apresentam maior suscetibilidade devido 

ao seu estado de polarização em um padrão M2, característica essa que já foi anteriormente 

relacionada com permissividade à replicação de C. burnetii (BENOIT; DESNUES; MEGE, 

2008). 
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Figura 9 – Macrófagos alveolares murinos exibem níveis mais elevados de expressão de genes relacionados 
com o padrão de polarização M2. BMDMs e AMs derivados de camundongos C57BL/6 foram ou não 
infectados com C. burnetii fase II (MOI 3) por 12 horas. O RNA total das células foi extraído, e a reação de PCR 
de transcrição reversa (RT-PCR) foi realizada para detecção dos genes Nos2, Tnfα, Ifnγ, Tlr2, Il4, Arginase1, 
Fizz1 e Ym1, genes considerados marcadores dos padrões de polarização M1 e M2. Os dados mostrados 
representam a média ± o desvio padrão de um experimento representativo de dois realizados. *, P < 0.05 
comparando BMDMs e AMs; #, P < 0.05 comparando células infectadas com células não infectadas do 
respectivo grupo (two-way ANOVA). Adaptado de: FERNANDES et al (2016).  
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Figura 10 – Macrófagos alveolares murinos exibem um fenótipo de polarização M2. Estratégia de gates 
utilizada e frequência de BMDMs (A) e AMs (B) murinos derivados de camundongos C57BL/6 não infectados. 
FSC, do inglês Forward Scatter; SSC, do inglês Side Scatter. Fenotipagem das moléculas de superfície de 
BMDMs e AMs murinos não infectados (C) ou infectados por 48 horas (D) com C. burnetii fase II para a 
molécula co-estimulatória CD86 e para os marcadores do padrão de polarização M2 CD206 (receptor de 
manose) e dectina-1, conforme analisado por citometria de fluxo. Foram selecionadas células vivas Cd11b+ 

F4/80+. Adaptado de: FERNANDES et al (2016).   
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4.5. Macrófagos alveolares murinos deficientes em NOS2 e IFNγ são mais suscetíveis à 

replicação de C. burnetii fase II, enquanto células deficientes em interleucina-4 (IL-4) 

são mais restritivas à replicação da bactéria 

Demonstramos anteriormente, por meio de técnicas de microscopia e quantificação de 

DNA genômico por qPCR, que AMs murinos são altamente suscetíveis à replicação de C. 

burnetii fase II in vitro. Determinamos, ainda, que essa permissividade aumentada ocorre 

devido ao fato de que essas células apresentam uma polarização padrão M2. Em conjunto, 

esses achados apontam para AMs como sendo um modelo relevante para estudos envolvendo 

as interações patógeno-hospedeiro em macrófagos primários frente as infecções in vitro com 

C. burnetii fase II. Sendo assim, buscamos validar esse modelo de estudo proposto. 

Sabe-se que apesar da bactéria apresentar grande capacidade de evadir e subverter a 

resposta imune do hospedeiro, respostas efetivas ainda ocorrem. Um dos mecanismos 

importantes envolvidos na restrição do crescimento de C. burnetii se dá pela ação de espécies 

reativas de nitrogênio, com o óxido nítrico (NO) desempenhando um papel fundamental 

(YOSHIIE et al., 1999; HOWE et al., 2002; ZAMBONI; RABINOVITCH, 2003; BRENNAN 

et al., 2004; ZAMBONI; RABINOVITCH, 2004). Dessa forma, para fortalecer nossa 

proposta da relevância da utilização de AMs murinos como modelo de estudo das interações 

de C. burneti com macrófagos murinos primários, nosso próximo passo foi avaliar a 

replicação da bactéria em AMs murinos deficientes para NOS2 (do inglês, Nitric Oxide 

Synthase 2; ou iNOS, do inglês inducible Nitric Oxide Synthase). Para isso, AMs murinos da 

linhagem C57BL/6, selvagens (WT) ou deficientes para NOS2 (Nos2-/-), foram obtidos e 

infectados (MOI 3) com C. burnetii fase II in vitro por 12 dias, com as amostras sendo lisadas 

e coletadas em intervalos de três dias. Novamente um grupo contendo rifampicina foi 

utilizado como controle experimental interno. Após purificação das amostras e quantificação 

por qPCR, assim como esperado e em conformidade com o que já estava descrito na 

literatura, AMs de camundongos Nos2-/- se mostraram mais permissivos à replicação de C. 

burnetii fase II do que AMs de camundongos WT (Figura 11A), reforçando a importância de 

NO para o controle da replicação por essa bactéria. 

Em seguida, avaliamos também a replicação bacteriana em AMs derivados de 

camundongos deficientes para IFN-γ (Ifng-/-), visto que essa molécula é essencial para 

produção de NO e, assim como NO, desempenha um papel microbicida fundamental nas 

infecções por C. burnetii (TURCO; THOMPSON; WINKLER, 1984; 

DELLACASAGRANDE et al., 1999; DINAKAR et al., 1999; GHIGO et al., 2002; AMARA; 
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BECHAH; MEGE, 2012). Observamos que ao longo de 12 dias de infecção AMs derivados 

de camundongos Ifng-/- são significativamente mais permissivos à replicação de C. burnetii 

fase II do que AMs derivados de camundongos WT (Figura 11B). Coletivamente, esses 

resultados suportam o uso de AMs murinos como um modelo relevante para investigações 

envolvendo infecções com C. burnetii fase II em macrófagos primários de camundongos 

C57BL/6, a linhagem mais comumente utilizada para geração de camundongos transgênicos, 

uma ferramenta fundamental para estudos sobre interações patógeno-hospedeiro. 

Posteriormente, para compreender melhor o efeito da polarização M2 de AMs murinos 

na alta suscetibilidade dessas células à infecção por C. burnetii fase II, infectamos AMs 

derivados de camundongos selvagens ou deficientes para IL-4 (Il4-/-) e avaliamos a replicação 

bacteriana. Cabe ressaltar que IL-4 é um dos principais estímulos clássicos para indução da 

polarização no padrão M2, juntamente com IL-13, com ambos ativando STAT6 via receptor 

IL-4Rα (MANTOVANI et al., 2013; MURRAY, 2017; SHAPOURI-MOGHADDAM 2018). 

Vimos que na ausência de IL-4 os AMs tornam-se mais restritivos à replicação de C. burnetii 

(Figura 11C), o que pode ser explicado pelo fato de que sem IL-4 há um prejuízo na 

polarização dessas células para um padrão M2, mais suscetível ao crescimento bacteriano, 

corroborando os resultados obtidos até então. Importante reforçar que a ausência de NOS2, 

IFN-γ e IL-4 não interferiram na internalização da bactéria pelos AMs, como pode ser 

observado na quantificação do DNA genômico de C. burnetii após quatro horas de infecção 

(Figuras 11A-C, excertos em destaque). Em conjunto, esses dados suportam a hipótese de que 

a polarização em um padrão M1 ou M2 está por trás da suscetibilidade aumentada de AMs 

murinos à infecção por C. burnetii fase II em comparação com BMDMs. Além disso, é 

preciso destacar que, independentemente dos mecanismos que possam estar associados à 

resistência apresentada pelos BMDMs, ainda assim esses dados suportam o uso de AMs 

murinos como um importante e relevante modelo celular para análises da replicação de C. 

burnetii em macrófagos primários. 
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Figura 11 – Macrófagos alveolares murinos possibilitam a utilização de macrófagos deficientes no fundo 
gênico C57BL/6 para avaliação da resposta imune inata contra C. burnetii fase II. AMs primários derivados 
de camundongos C57BL/6 WT e Nos2-/- (A), Ifng-/- (B) e Il-4-/- (C) foram infectados com C. burnetii fase II 
(MOI 3) e a multiplicação bacteriana foi avaliada por quantificação do DNA genômico por qPCR após 0 (4 
horas após infecção), 3, 6, 9 e 12 dias de infecção. O eixo y representa a diferença logarítmica na base 10 entre a 
quantificação genômica no tempo X e a quantificação no tempo 0 (logT(X) – logT(0)). Células tratadas com o 
inibidor da tradução protéica bacteriana rifampicina (RIF) foram utilizadas como controle negativo da replicação 
bacteriana. Em destaque, os excertos mostram a quantidade de DNA genômico de C. burnetii 4 horas após a 
infecção. Barras de erro representam desvio padrão de triplicatas experimentais, e (*) indica p < 0,05; (two-way 
ANOVA). Os dados são representativos de três réplicas experimentais distintas. Adaptado de: FERNANDES et 
al (2016).  
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4.6. A permissividade dos macrófagos alveolares murinos à infecção por C. burnetii fase 

II é comparável a aquelas de linhagens celulares imortalizadas altamente suscetíveis 

Conforme demonstramos anteriormente, nossos resultados mostraram que AMs 

murinos são permissivos à replicação de C. burnetii fase II in vitro. Por fim, para ressaltar a 

relevância e aplicabilidade desse modelo murino primário de infecção para estudos com C. 

burnetii, optamos por comparar a multiplicação dessa bactéria em AMs derivados de 

camundongos C57BL/6 com linhagens celulares imortalizadas altamente suscetíveis. 

Utilizamos células Vero, uma linhagem celular derivada de rins de macaco verde, e células 

THP-1, uma linhagem celular monocítica humana. Para esses experimentos as células Vero 

foram previamente irradiadas, a fim de garantir que apenas mais um ciclo de replicação 

ocorreria após o plaqueamento das mesmas. Desta forma, a quantidade de bactéria não seria 

diluída pela replicação das células. As células THP-1 foram previamente diferenciadas 

durante a noite em células do tipo macrófago por meio da adição de 200nM de forbol 12-

miristato 13-acetato (PMA) na cultura, como descrito anteriormente (VOTH; HOWE; 

HEINZEN, 2007). Os AMs derivados de camundongos C57BL/6 foram obtidos e plaqueados 

como já descrito anteriormente. No dia seguinte, todas as células tiveram os meios de cultura 

trocados por meio fresco antes da infecção com C. burnetii fase II (MOI 3). 

Tanto células Vero quanto células THP-1 já foram descritas como sendo altamente 

permissivas à replicação de C. burnetii (ZAMBONI; MORTARA; RABINOVITCH, 2001; 

GHIGO et al., 2002; HOWE et al., 2010), o que foi também observado por nós ao longo de 12 

dias de infecção. Após seis dias de infecção com C. burnetii fase II em um MOI 3, AMs 

murinos se mostraram tão suscetíveis quanto as células Vero e as células THP-1 (Figura 12). 

Já nos tempos mais tardios da infecção, a replicação bacteriana observada em células Vero e 

células THP-1 foi mais robusta do que a apresentada por AMs murinos. Apesar disso, a taxa 

comparável de replicação de C. burnetii fase II durante os primeiros seis dias de infecção 

reforçam a demonstração de que AMs murinos são, de fato, altamente permissivos à 

replicação dessa bactéria e podem ser usados como um modelo celular primário do hospedeiro 

altamente relevante para investigações acerca da interação de macrófagos com C. burnetii 

fase II em cultura. 
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Figura 12 – Macrófagos alveolares murinos são permissivos à replicação de C. burnetii fase II in vitro de 

forma semelhante às células Vero e células THP-1. AMs derivados de camundongos C57BL/6, células Vero 

irradiadas e células THP-1 (previamente diferenciadas overnight com 200nM de PMA) foram infectadas com C. 

burnetii fase II (MOI 3) e a multiplicação bacteriana foi avaliada por quantificação do DNA genômico por qPCR 

após 0 (4 horas após infecção), 3, 6, 9 e 12 dias de infecção. O eixo y representa a diferença logarítmica na base 

10 entre a quantificação genômica no tempo X e a quantificação no tempo 0 (logT(X) – logT(0)). Células 

tratadas com o inibidor da tradução protéica bacteriana rifampicina (RIF) foram utilizadas como controle 

negativo da replicação bacteriana. Em destaque, os excertos mostram a quantidade de DNA genômico de C. 

burnetii 4 horas após a infecção. Barras de erro representam desvio padrão de triplicatas experimentais, e (*) 

indica p < 0,05; (two-way ANOVA). Os dados são representativos de três réplicas experimentais distintas. 

Adaptado de: FERNANDES et al (2016). 
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5. DISCUSSÃO 

Apesar do grande interesse biomédico de C. burnetii e do fato de que essa bactéria é 

extremamente virulenta e altamente adaptada à evasão da resposta imune, os mecanismos 

pelos quais os macrófagos e monócitos, células-alvo da infecção, reconhecem C. burnetii, 

bem como as interações patógeno-hospedeiro que acontecem durante a infecção, ainda 

precisam ser melhor compreendidos (AMARA; BECHAH; MEGE, 2012). O aprimoramento 

das técnicas de cultivo axênico da bactéria abriu caminho para manipulação genética mais 

eficiente de C. burnetii, possibilitando a geração de um número cada vez maior de bactérias 

mutantes (OMSLAND et al., 2009; OMSLAND et al., 2011). Como consequência, novos 

efetores bacterianos e suas funções têm sido descobertos, ajudando a compreender de que 

forma C. burnetii interage com seus hospedeiros (CUNHA et al., 2015; QIU; LUO, 2017; 

WALLQVIST et al., 2017; CRABILL et al., 2018; WEBER; FARIS, 2018). Entretanto, o 

entendimento das relações patógeno-hospedeiro não depende apenas do desevolvimento de 

técnicas de manipulação do patógeno. É fundamental, também, determinar modelos de estudo 

apropriados. Nesse contexto, a falta de um modelo relevante de célula primária, 

principalmente um que permita a utilização dos diversos camundongos geneticamente 

modificados disponíveis no fundo gênico restritivo C57BL/6, é um problema fundamental que 

precisa ser endereçado. Isso nos levou, nesse trabalho, a buscar qual seria o modelo adequado 

de célula primária que pudesse ser utilizado nos estudos com C. burnetii fase II. 

Já foi descrito na literatura que alguns hospedeiros conseguem restringir o crescimento 

de C. burnetii, com camundongos da linhagem C57BL/6 sendo resistentes à infecção, 

enquanto que camundongos das linhagens BALB/c e A/J são suscetíveis (ZAMBONI, 2004; 

ZAMBONI; RABINOVITCH, 2004). Os mecanismos existentes por trás dessa diferença de 

suscetibilidade entre as linhagens não são conhecidos, mas uma hipótese possível é que sejam 

decorrentes de características inerentes ao próprio fundo gênico dos camundongos. Há, ainda, 

diferenças de suscetibilidade dependendo do tipo celular analisado, com macrófagos 

peritoneais primários e macrófagos derivados de medula óssea apresentando-se mais 

intrinsicamente restritivos à bactéria, assim como monócitos, os quais apresentam um perfil 

de polarização do tipo M1 e são mais restritivos à replicação de C. burnetii (ZAMBONI et al., 

2002; ZAMBONI; RABINOVITCH, 2003; BENOIT et al., 2008; CAPO; MEGE, 2012; 

ELDIN, 2017). Nesse caso, é possível que a diferença de suscetibilidade entre os tipos 

celulares seja reflexo de origens embrionárias distintas, ou mesmo de um microambiente 

tecidual diferente a qual cada célula é exposta. 



68 
 

 
 

A escolha de macrófagos como modelo celular para os estudos da interação patógeno-

hospedeiro nas infecções com C. burnetii levou em consideração o fato de que essa é uma das 

principais células-alvo na infecção pela bactéria, além de considerar a plasticidade e 

relevância dos macrófagos na participação de diferentes funções nos organismos, tais como 

desenvolvimento e homeostase de tecidos, reparação tecidual, fagocitose de patógenos, 

produção de citocinas e outros aspectos da resposta imune (MANTOVANI et al., 2002; 

MANTOVANI et al., 2004; AMARA; BECHAH; MEGE, 2012 WYNN; CHAWLA; 

POLLARD, 2013). Para estudos com infecções por C. burnetii, macrófagos peritoneais 

murinos e macrófagos murinos derivados de medula óssea (BMDMs) são muito utilizados 

(ZAMBONI et al., 2002; ZAMBONI; RABINOVITCH, 2003; ZAMBONI, 2004; 

ZAMBONI; RABINOVITCH, 2004), com os últimos sendo de particular relevância visto que 

é possível congelar os BMDMs por longos períodos de tempo e ainda assim manter sua 

capacidade de diferenciação e funções de forma comparável a BMDMs frescos (MARIM et 

al., 2010). Além deles, os macrófagos alveolares compreendem outro modelo importante de 

estudo, uma vez que a infecção por C. burnetii se dá via aerossol. Dados da literatura mostram 

a utilização de macrófagos alveolares isolados de tecidos post-mortem de seres humanos, 

macrófagos alveolares derivados de macacos e macrófagos alveolares murinos para avaliação 

das interações patógeno-hospedeiro envolvendo infecções com C. burnetii (KHAVIN; 

TABIBZADEH, 1988; YOSHIIE et al., 1999; VOTH; HOWE; HEINZEN, 2007; 

CALVERLEY et al., 2012; GRAHAM et al., 2013; CUNHA et al., 2015; SOLTYSIAK; 

VAN SCHAIK; SAMUEL, 2015). Outros modelos incluem: macrófagos derivados de 

monócitos humanos, células da linhagem monocítica humana THP-1 e células Vero 

(derivadas de rim de macaco verde) (BURTON et al., 1978; DELLACASAGRANDE et al., 

1999; ZAMBONI; MORTARA; RABINOVITCH, 2001; GHIGO et al., 2002; BENOIT et al., 

2008; SHANNON; HEINZEN, 2008; HOWE et al., 2010). É importante ressaltar que, apesar 

da grande variedade de modelos de estudo com C. burnetii, muitos dos trabalhos focam 

apenas na suscetibilidade ao patógeno e não trazem evidências sobre quais os mecanismos 

estariam por trás desses fenômenos. Justamente por isso, nesse trabalho buscamos não apenas 

caracterizar um modelo relevante, mas também entender quais são os mecanismos por trás da 

suscetiblidade à C. burnetii. 

Além da escolha do modelo de estudo, é importante ainda optar por um método 

eficiente para análise da suscetibilidade das células à infecção por C. burnetii. 

Tradicionalmente, a suscetibilidade a essa bactéria foi por muito tempo avaliada através da 
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estimativa do número de vacúolos parasitóforos nas células infectadas, bem como pela 

quantificação da intensidade de fluorescência em células infectadas marcadas com DAPI com 

o auxílio de microscópio de fluorescência confocal, o qual está diretamente correlacionado 

com a multiplicação do patógeno (ZAMBONI et al., 2001; ZAMBONI et al., 2002). 

Entretanto, essa metodologia pode incorrer em imprecisões dependendo da experiência e 

critérios utilizados por cada observador. Por exemplo, já foi descrito que ao menos para 

macrófagos alveolares humanos C. burnetii forma mais frequentemente múltiplos vacúolos 

pequenos ao invés de um grande vacúolo fusogênico (GRAHAM et al., 2013). Dessa forma, 

para que não houvesse uma diferença entre os observadores quanto à análise de 

suscetibilidade pelo critério “número de vacúolos”, seria necessário uma padronização prévia 

quanto à contagem de vacúolos de tamanhos e/ou graus de fusogenicidade distintos. Sendo 

assim, para evitar esses problemas, nesse trabalho optamos pela quantificação do DNA 

genômico bacteriano por PCR quantitativo (qPCR) como metodologia de análise da 

suscetibilidade dos macrófagos à infecção por C. burnetii. Esse é um método mais sensível e 

reprodutível, que não depende dos critérios de observação do experimentador e que já foi 

descrito como sendo eficiente para estudos com essa bactéria (BRENNAN; SAMUEL, 2003; 

KLEE et al., 2006a; KLEE et al., 2006b). 

É importante ressaltar, ainda, que para a realização deste trabalho optamos por utilizar 

a forma avirulenta para seres humanos de C. burnetii derivada da cepa Nine Mile, conhecida 

como C. burnetii fase II ou NMII (do inglês, Nine Mile II). Essa cepa da bactéria, a qual se 

diferencia das formas virulentas devido ao tipo de LPS que apresenta, possui um clone que 

contém uma grande deleção cromossomal que resultou na impossibilidade de retornar a um 

estado completo de virulência, o que a torna apropriada para realização de estudos em 

condições de biossegurança nível 2. É importante salientar também que, apesar de apresentar 

essa deleção, essa bacteria não apresenta diferenças quanto ao tráfego intracelular, a cinética 

de replicação e a capacidade de restrição da sua multiplicação por parte dos hospedeiros 

quando em comparação com formas virulentas de C. burnetii da cepa Nine Mile, chamadas de 

C. burnetii fase I ou NMI (do inglês, Nine Mile I).(AMANO; WILLIAMS, 1984; 

HACKSTADT, 1996; HOWE et al., 2010; GRAHAM et al., 2013; LARSON et al., 2016).  

Considerando então a importância biomédica de C. burnetii e a necessidade de uma 

melhor compreensão dos mecanismos envolvidos nas diferenças de suscetibilidade e no 

controle da infeção com esse patógeno por macrófagos, nosso trabalho buscou determinar um 

modelo primário de macrófagos que fosse adequado e relevante e que permitisse avaliar as 
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interações patógeno-hospedeiro nas infecções por C. burnetii. Para isso, optamos inicialmente 

por utilizar macrófagos murinos derivados de medula óssea em fundo gênico C57BL/6 como 

modelo celular, tendo em vista a facilidade de obtenção dessas células e o grande número de 

camundongos geneticamente modificados disponíveis (MARIM et al., 2010). Foi escolhida a 

bactéria C. burnetii cepa NMII que apresenta a deleção genômica como modelo de infecão, 

pela possibilidade de se realizar os experimentos sem necessidade de uma estrutura de 

biossegurança com maior complexidade do que a disponível em nosso laboratório. Por fim, 

determinamos a utilização de qPCR como método principal para análise da suscetibilidade, 

considerando sua eficácia, sensibilidade e reprodutibilidade (BRENNAN; SAMUEL, 2003; 

KLEE et al., 2006a; KLEE et al., 2006b). 

Primeiramente, testamos a suscetibilidade de BMDMs de camundongos C57BL/6 

frente à infecção por C. burnetii fase II e comparamos com BMDMs da linhagem A/J. Em 

concordância com dados da literatura, vimos que as células em fundo gênico C57BL/6 

controlaram a replicação da bactéria, enquanto que aquelas no fundo gênico A/J foram 

permissíveis ao crescimento bacteriano, evidenciado pelo aumento na quantificação do DNA 

genômico de C. burnetii ao longo dos 12 dias de infecção (Figura 5). Uma vez que a maioria 

dos camundongos geneticamente modificados encontram-se no fundo gênico C57BL/6 e este 

se mostrou restritivo à replicação de C. burnetii, buscamos outro modelo de macrófagos 

primários que permitissem o crescimento bacteriano. Demonstramos que AMs são altamente 

suscetíveis à replicação de C. burnetii fase II, independente do fundo gênico do camundongo 

(Figura 6), o que nos sugeriu que esse poderia ser um modelo relevante para se estudar as 

interações patógeno-hospedeiro nas infecções com essa bactéria. Vale ressaltar que trabalhos 

anteriores já haviam descrito que macrófagos alveolares de primatas e macrófagos alveolares 

humanos são permissivos à replicação de C. burnetii, assim como observamos em nosso 

modelo murino (KHAVIN; TABIBZADEH, 1988; YOSHIIE et al., 1999; VOTH; HOWE; 

HEINZEN, 2007; CALVERLEY et al., 2012; GRAHAM et al., 2013; SOLTYSIAK; VAN 

SCHAIK; SAMUEL, 2015). Isso sugere que a suscetibilidade à infecção possa estar mais 

relacionada com o tipo de macrófago em si do que com a espécie ou linhagem analisada, ou 

seja, que essa suscetibilidade aumentada seja uma característica inerente ao macrófago 

alveolar. Apesar desses achados, os trabalhos anteriores não se aprofundaram na busca pelos 

mecanismos que explicassem essa permissividade aumentada apresentada pelos AMs, um 

ponto fundamental para compreensão da resposta à infecção por C. burnetii. Isso nos levou 
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não apenas a buscar e caracterizar AMs como um modelo de estudos relevante, mas ir mais a 

fundo na busca dos mecanismos que explicassem a suscetibilidade ao patógemo. 

Por meio do uso de microscopia de fluorescência multifóton e microscopia eletrônica 

de transmissão, fornecemos evidências visuais de que C. burnetii fase II prontamente replica 

no interior de AMs (Figuras 7 e 8). Diferentemente da utilização de microscopia de 

fluorescência como metodologia para quantificar a suscetibilidade ao patógeno, como descrito 

por Zamboni e colaboradores (2001, 2002), nossa utilização desse método se deu apenas de 

forma qualitativa como ferramenta para demonstrar a multiplicação de C. burnetii. Mostramos 

ao longo dos 12 dias de infecção através do aumento na intensidade da fluorescência 

decorrente da marcação da bactéria corada com anticorpos, assim como da bactéria 

expressando mCherry, que macrófagos alveolares murinos são altamente permissíveis à C. 

burnetii de uma forma tal que a bactéria passa a ocupar completamente todo o espaço celular 

após nove dias de infecção (Figura 7C). O aumento na intensidade da fluorescência 

proveniente da bactéria expressando mCherry demonstra ainda que a bactéria se encontra viva 

e metabolicamente ativa, reforçando a viabilidade de AMs como modelo de estudo. Além 

disso, demonstramos através da marcação da proteína LAMP-1 e da visualização da célula 

infectada por microscopia eletrônica de transmissão que a bactéria replica no interior de seu 

vacúolo característico. A visualização de grandes quantidades da forma variante celular 

grande de C. burnetii no interior dos vacúolos também corrobora a hipótese de que a bactéria 

está replicando no interior dos AMs, visto que essa é a forma metabolicamente ativa e 

replicante do patógeno (COLEMAN et al., 2004). 

Com base em nossas observações indicando que AMs murinos são altamente 

permissivos à replicação de C. burnetii fase II in vitro em comparação com BMDMs murinos, 

os quais se mostram resistentes à infecção, e visando elucidar quais os mecanismos por trás 

dessa suscetibilidade aumentada, hipotetizamos que essa diferença de suscetibilidade poderia 

ser decorrente da aquisição de padrões distintos de polarização entre esses tipos celulares. 

Dados da literatura destacam a importância do estado de polarização de macrófagos e 

monócitos após o encontro com C. burnetii para o desenvolvimento de respostas que podem 

levar ao controle da infecção ou à sobrevivência da bacteria nos hospedeiros (AMARA; 

BECHAH; MEGE, 2012). Em conjunto com esses dados, evidências recentes indicam que 

AMs são originados a partir de monócitos fetais de vida longa que migram para os pulmões e 

lá permanecem como macrófagos alveolares residentes, sendo mantidos através de auto-

renovação, muito mais do que uma manutenção envolvendo a substituição das células mortas 
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por novos monócitos circulantes derivados de células da medula óssea (GUILLIAMS et al., 

2013). Como resultado, o microambiente tecidual ao qual essas células estariam expostas 

seria muito diferente do microambiente em que se encontrariam os BMDMs, de forma que 

diferenças epigenéticas e transcriptômicas seriam impressas nessas células resultando em um 

padrão de resposta fenotípico distinto entre elas, de acordo com o que observamos (GORDON 

et al., 2014; GOSSELIN et al., 2014; LAVIN et al., 2014). 

Para testarmos a hipótese de que diferenças no estado de polarização dos macrófagos 

seriam o mecanismo responsável pela alta permissividade dos AMs murinos à infecção por C. 

burnetii fase II, avaliamos a expressão de genes comumente associados com padrões de 

polarização do tipo M1 ou M2 por meio de RT-PCR. De forma geral, macrófagos que 

apresentam polarização em um perfil M1 produzem grandes quantidades de citocinas pró-

inflamatórias e são considerados microbicidas, enquanto que macrófagos polarizados em um 

perfil M2 são geralmente anti-inflamatórios e permitem a sobrevivência de patógenos 

(MANTOVANI et al., 2004; MANTOVANI et al., 2013; MURRAY, 2017; SHAPOURI-

MOGHADDAM 2018). Nossos resultados mostraram que AMs murinos apresentam níveis 

mais elevados de expressão de genes relacionados com a polarização no padrão M2, como 

Arginase-1, Fizz1, Ym1 e IL-4, enquanto que em BMDMs a expressão de genes relacionados 

com o padão M1, como NOS2, IFN-γ, TNF-α e TLR2, é mais elevada. É interessante ressaltar 

que essa diferença entre AMs e BMDMs foi observada mesmo sem a infecção por C. burnetii, 

e a infecção com esse patógeno apenas acentuou e reforçou o que fora obtido anteriormente 

(Figura 9). Considerando a existência de dois modelos, sendo um deles o da ontogenia e o 

outro o da plasticidade (BONNARDEL. GUILLIAMS, 2018) isso fortaleceria a hipótese de 

que para a determinação do estado de polarização do macrófago e, consequentemente, para o 

desempenho de suas funções especializadas, a ontogenia seria prevalente sobre a plasticidade. 

Em outras palavras, o fato de que AMs e BMDMs murinos submetidos às mesmas condições 

in vitro apresentam um perfil de expressão gênica que se relaciona com padrões distintos de 

polarização sugere que, para a determinação do estado de polarização do macrófago, de onde 

a célula veio seria mais importante do que o microambiente ao qual ela estaria sujeita. 

Outra metodologia utilizada nesse trabalho para confirmar a hipótese de que AMs 

apresentam um perfil de polarização do tipo M2 que os tornam mais permissivos à replicação 

de C. burnetii fase II in vitro foi a fenotipagem dos marcadores de superfície dessas células 

por meio de citometria de fluxo. Confirmando os dados obtidos com RT-PCR, AMs 

mostraram expressão aumentada de moléculas de superfície consideradas como marca 
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registrada do perfil de polarização M2, sendo elas o receptor de manose (CD206) e o receptor 

dectina-1, quando comparados com BMDMs (Figura 10). Nossos resultados vão de acordo 

com o que já foi descrito na literatura para macrófagos alveolares humanos, nos quais C. 

burnetii induz a ativação de um perfil atípico de polarização M2 (BENOIT et al., 2008). 

Outros trabalhos também relataram essa permissividade à replicação de C. burnetii em 

macrófagos alveolares primários humanos e macrófagos residentes murinos, entretanto não 

buscaram determinar qual seria o mecanismo responsável por essa suscetibilidade 

(CALVERLEY et al., 2012; GRAHAM et al., 2013). É possível que para esses trabalhos, 

assim como observado no nosso trabalho e por Benoit e colaboradores (2008), essa 

permissividade seja resultado de um perfil de polarização do tipo M2. Vale destacar que, na 

realidade, os padrões de polarização M1 e M2 não são únicos, e sim representam dois 

extremos de um contínuo de estados funcionais polarizados. O padrão M2 subdivide-se em 

M2a, M2b, M2c e, para camundongos, existe ainda o estado M2d. Cada um deles é induzido 

frente a estímulos distintos e, como resultado, apresentam funções especializadas particulares. 

Considerando o padrão de expressão de genes e moléculas de superfície obtido em nossos 

resultados para AMs murinos frente à infecção por C. burnetii fase II in vitro, é possível 

sugerir que nesse caso ocorre uma polarização no perfil M2a ou M2c. Os níveis elevados de 

expressão de Arginase-1 e receptor de manose, assim como o desempenho de funções 

relacionadas com o perfil de resposta mais do tipo II e mais anti-inflamatório suportam essa 

hipótese. Em conjunto, essas características apresentadas pelos AMs possibilitam a 

sobrevivência do patógeno (MANTOVANI et al., 2004). Estudos avaliando uma maior 

quantidade de marcadores associados com padrões de polarização poderão determinar a qual 

subgrupo específico do padrão M2 se enquadram os AMs murinos após infecção com C. 

burnetii fase II. 

Corroboramos ainda a hipótese de que a alta permissividade dos AMs murinos 

observada em nossos experimentados era decorrente de uma polarização em perfil M2 por 

meio da infecção de células derivadas de camundongos deficientes para IL-4. Já está bem 

estabelecido na literatura que IL-4 consiste em uma das mais importantes citocinas para a 

indução do estado de polarização M2, juntamente com IL-13, via ativação de STAT6 pelo 

receptor IL-4Rα (GORDON, 2003; MANTOVANI et al., 2013; MURRAY, 2017; 

SHAPOURI-MOGHADDAM 2018). Sendo assim, era esperado que AMs derivados de 

camundongos Il-4-/- apresentassem um prejuízo na polarização em perfil M2 quando em 

comparação com as mesmas células derivadas de camundongos selvagens. Nossos resultados 
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confirmaram essa hipótese, com AMs derivados de camundongos Il-4-/- se mostrando 

significativamente mais restritivos à replicação de C. burnetii fase II do que AMs derivados 

de camundongos WT (Figura 11C). 

Para fortalecer a relevância de AMs murinos como um novo modelo primário de 

macrófagos para estudos com infecções in vitro por C. burnetii fase II, como proposto nesse 

trabalho, infectamos AMs derivados de camundongos Ifng-/- e Nos2-/- como prova de 

princípio. Diversos trabalhos na literatura mostram que a produção de óxido nítrico e espécies 

reativas intermediárias de nitrogênio são de extrema importância na resposta immune contra 

patógenos respiratórios, com NO apresentando efeitos citotóxicos em níveis elevados 

(NATHAN; SHILOH, 2000). Além disso, já está bem estabelecido que NO participa da 

restrição da replicação intracelular de C. burnetii (HOWE et al., 2002; ZAMBONI; 

RABINOVITCH, 2003; BRENNAN et al., 2004; ZAMBONI, RABINOVITCH, 2004; HILL; 

SAMUEL, 2011), sendo assim a ausência dessa molécula resultaria em uma maior 

permissividade à multiplicação da bactéria. Isso foi de fato observado em nossos estudos 

(Figura 11A). A ausência de IFN-γ também deveria levar a um aumento na suscetibilidade à 

C. burnetii, visto que essa molécula não só participa da indução de um estado de polarização 

no perfil M1, mas também é fundamental para a produção de NO. Como esperado, AMs 

derivados de camundongos Ifng-/- permitiram a replicação de maiores quantidades da bactéria 

(Figura 11B). Nesse trabalho, demonstramos também que AMs derivados de camundongos 

C57BL/6 suportam a replicação intracelular de C. burnetii e que essa replicação ocorre de 

maneira comparável a aquela observada em linhagens celulares imortalizadas que são 

sabidamente altamente suscetíveis à C. burnetii, como células Vero e células THP-1 (Figura 

12) (BURTON et al., 1978; DELLACASAGRANDE et al., 1999; ZAMBONI; MORTARA; 

RABINOVITCH, 2001; GHIGO et al., 2002; BENOIT et al., 2008; SHANNON; HEINZEN, 

2008; HOWE et al., 2010). Em conjunto, esses resultados validaram a utilização de AMs 

murinos como um modelo celular relevante para os estudos in vitro com a infecção por C. 

burnetii fase II. 

Por fim, vale ressaltar que em oposição ao que observamos em nossos experimentos e 

ao que já estava descrito na literatura, Cockrell e colaboradores (2017) relataram um 

crescimento de quase três logs de C. burnetii fase II em BMDMs derivados de camundongos 

no fundo gênico restritivo C57BL/6. Esses pesquisadores explicam as diferenças observadas 

com base na fonte de M-CSF utilizada em ambos os estudos: enquanto nosso grupo e os 

demais trabalhos da literatura utilizaram meio condicionado de células L929 como a fonte de 
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M-CSF, nos experimentos publicados por Cockrell e colaboradores (2017) foi utilizado M-

CSF recombinante murino. Ainda segundo os autores, o meio condicionado de células L929 

conteria componentes não caracterizados que poderiam interferir no estado de ativação do 

macrófago, tais como quantidades variáveis de interferons do tipo I, o que refletiria 

diretamente na permissividade à infecção uma vez que o estado de polarização adotado pelos 

macrófagos é um mecanismo essencial da resposta imune à C. burnetii e interferons do tipo I 

são fortes polarizadores do padrão M1 (MANTOVANI et al., 2004; AMARA; BECHAH; 

MEGE, 2012; BISWAS et al., 2012; LOCATI; MANTOVANI; SICA, 2013; MURRAY et 

al., 2014; MURRAY, 2017; SHAPOURI-MOGHADDAM et al., 2018). 

Os resultados obtidos por Cockrell e colaboradores (2017) não invalidam nossos 

achados de que AMs apresentam um perfil de polarização do tipo M2 que os tornam 

altamente permissivos à replicação de C. burnetii fase II in vitro. Entretanto, eles nos levam a 

pensar que talvez BMDMs também possam ser de fato utilizados como outra opção de 

modelo primário de macrófagos murinos para estudos de suscetibilidade a essa bactéria, desde 

que para isso seja utilizada uma fonte de M-CSF que não contenha outros componentes que 

possam potencialmente alterar o estado de polarização dos macrófagos. Por fim, nosso 

trabalho apresentou e caracterizou macrófagos alveolares murinos como um modelo relevante 

de células primárias altamente suscetíveis à replicação de C. burnetii fase II in vitro que pode 

ser empregado em estudos visando um melhor entendimento entre as relações patógeno-

hospedeiro que acontecem nas infecções por essa bactéria.  
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6. SUMÁRIO 

 

- Macrófagos derivados de medula óssea (BMDMs) de camundongos C57BL/6 são 

mais restritivos à replicação de C. burnetii fase II do que aqueles derivados de 

camundongos A/J. 

- Macrófagos alveolares (AMs) no fundo gênico restritivo C57BL/6 são permissivos à 

replicação de C. burnetii fase II, em contraste com o que ocorre para BMDMs dessa 

mesma linhagem. 

- AMs derivados de camundongos C57BL/6 são tão suscetíveis à replicação de C. 

burnetii fase II quanto AMs derivados de camundongos A/J. 

- A replicação de C. burnetii fase II em AMs ocorre dentro dos vacúolos parasitóforos 

característicos e pode ser observada por meio de microscopia confocal de 

fluorescência e microscopia eletrônica de transmissão. 

- AMs murinos apresentam um perfil de polarização do tipo M2, enquanto para 

BMDMs é observado um perfil de polarizaçao do tipo M1. 

- AMs murinos apresentam maior expressão de genes relacionados com o padrão M2 

de polarização do que BMDMs murinos, tanto em células não infectadas quanto em 

células infectadas com C. burnetii fase II.  

- A fenotipagem de AMs murinos mostra uma maior expressão de moléculas de 

superfície relacionadas com o padrão M2 de polarização do que a observada em 

BMDMs murinos, tanto em células não infectadas quanto em células infectadas com 

C. burnetii fase II.  

- AMs em fundo gênico C57BL/6 deficientes para NOS2 e IFN-γ são mais suscetíveis 

à replicação de C. burnetii fase II. 

- AMs em fundo gênico C57BL/6 deficientes para IL-4 são mais restritivos à 

replicação de C. burnetii fase II. 

- A polarização em um padrão M1 ou M2 está relacionada à alta permissividade de 

AMs murinos à infecção por C. burnetii fase II em comparação com BMDMs 

murinos. 

- A suscetibilidade aumentada de AMs murinos à infecção por C. burnetii fase II é 

comparável com aquela observada para células Vero e células THP-1. 
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- AMs murinos constituem um modelo primário de células suscetíveis altamente 

relevante para investigações acerca das interações patógeno-hospedeiro envolvendo a 

infecção com C. burnetii fase II in vitro.   
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7.CONCLUSÃO 

Os dados obtidos permitem concluir que macrófagos alveolares murinos 

compreendem um modelo celular primário altamente permissivo à replicação da bactéria C. 

burnetii fase II e que essa suscetibilidade aumentada deve-se à indução de um estado de 

polarização do tipo M2. Dessa forma, nossos achados indicam que os macrófagos alveolares 

murinos podem ser utilizados como um relevante modelo de estudos das interações patógeno-

hospedeiro em células primárias frente à infecção in vitro por C. burnetii fase II, permitindo 

inclusive a utilização de células derivadas de camundongos geneticamente modificados no 

fundo gênico C57BL/6. 
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