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RESUMO

Amaral EP. Avaliação da virulência micobacteriana e modulação da resposta imune
durante a infecção por isolados clínicos de Mycobacterium bovis E Mycobacterium
tuberculosis. [Dissertação (Mestrado em Imunologia)]. São Paulo: Instituto de
Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2011.

A tuberculose é considerada um problema emergente de saúde pública. O genoma
de Mycobacterium bovis (Mbv) é 99,95% idêntico em sequência de nucleotídeo ao
Mycobacterium tuberculosis (Mtb). Apesar disto, estas duas espécies apresentam
diferenças em suas propriedades biológicas que determinam ampla adaptação de
Mbv para diferentes mamíferos, e Mtb, principalmente, para humano. Este estudo
tem como objetivo avaliar a associação da patogenicidade/virulência e propriedades
imunomoduladoras de isolados clínicos de Mbv (cepas B2 e MP287/03) e Mtb (cepa
Beijing 1471), e da cepa de Mtb H37Rv, como referência de virulência. A virulência
das micobactérias foi avaliada em camundongos C57BL/6 infectados via
intratraqueal com baixa dose de infecção (~100 bacilos). Os parâmetros utilizados
foram índice de sobrevivência, avaliação da carga bacteriana (UFC, unidade
formadora de colônia) e análise histopatológica dos pulmões, baço e fígado. Os
isolados, MP287/03 e Beijing 1471, apresentaram maior virulência em relação às
demais cepas, levando os camundongos à morte ainda na fase aguda de infecção.
As cepas menos virulentas (B2 e H37Rv) induziram infecção crônica nos
camundongos. A patologia induzida pelos isolados MP287/03 e Beijing 1471 foi mais
severa, apresentando intenso infiltrado celular, alveolite e áreas de necrose
pulmonar. A patologia exacerbada foi associada com o aumento do número de
bactérias no pulmão, em relação aos bacilos de menor virulência, equivalente a 23log10 após 3 semanas de infecção. Para investigar os mecanismos responsáveis
pelas diferenças na patogenicidade, avaliamos a modulação da resposta imune
protetora durante a infecção. Citocinas pró- e anti-inflamatórias, consideradas
importantes para controle da infecção, foram quantificadas a partir das culturas de
células pulmonares obtidas 28 dias após a infecção. A cepa H37Rv induziu o padrão
de citocinas pró-inflamatórias que é considerado como protetor, promovendo o
controle do crescimento do bacilo durante a infecção. O perfil de citocinas induzidas
pelo isolado B2 foi similar ao observado na infecção pela cepa H37Rv, o que
contribuiu para controle da infecção durante a fase aguda. Apesar disto, houve a
reativação da infecção nestes animais, o que levou à morte dos camundongos ao
redor do dia 150 de infecção. Diferentes propriedades imunomodulatórias foram
observadas durante a infecção pelos isolado hipervirulentos. Foi verificada baixa
produção de mediadores pró-inflamatórios nos camundongos infectados com o
isolado MP287/03, enquanto nos infectados com o isolado Beijing 1471 os níveis
destes mediadores foram exacerbados. O desbalanço na produção das citocinas
pró-inflamatórias pode ter contribuído para morte precoce dos animais. Em
camundongos deficientes em IFN-(IFN-KO), todos os isolados bacterianos foram
capazes de induzir morte dos animais. Interessantemente, a taxa de mortalidade dos
camundongos IFN-KO infectados com as cepas hipervirulentas foi similar à
observada nos camundongos selvagens infectados. As propriedades de
hipervirulência dos isolados MP287/03 e Beijing 1471 foram confirmadas no modelo

de infecção in vitro. Ambos isolados apresentaram maior crescimento nos
macrófagos e alta taxa de indução de morte destas células em relação à cepa
H37Rv. Baseado nesse estudo, nós podemos concluir que as propriedades que
conferem hipervirulência aos isolados clínicos de Mbv e Mtb estão principalmente
relacionadas à alta capacidade de crescimento intracelular das bactérias, que
parece ser pouco alterada pela presença de citocinas pró-inflamatórias. Sendo
assim, as infecções por isolados hipervirulentos podem acarretar consequências
semelhantes, mesmo quando associadas a diferentes padrões de modulação da
resposta imune.
Palavra-chave: Tuberculose. Mycobacterium sp. Virulência. Resposta imune.

ABSTRACT

Amaral EP. Evaluation of the mycobacterial virulence and modulation of the immune
response during infection by clinical isolates of Mycobacterium bovis and
Mycobacterium tuberculosis. [Masters Thesis (Immunology)]. São Paulo: Instituto de
Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2011.

Tuberculosis is an emergent problem of public health. Mycobacterium bovis (Mbv)
genome is 99.95% identical in sequence to that of Mycobacterium tuberculosis (Mtb).
In spite of this, these species show considerable differences in their biological
properties that determine the adaptation of Mbv in different mammals, and Mtb,
mainly, in humans. This study aimed to evaluate the association between
pathogenicity/virulence and immunemodulatory ability of Mbv (B2 and MP287/03)
and Mtb (Beijing 1471) clinical isolates, using H37Rv strain as reference of virulence.
The virulence was assessed in C57BL/6 mice infected with a low dose of bacilli
(~100 bacteria) via intratracheal route. We used as parameters the survival rate,
analysis of bacterial load (CFU, colony forming units) and histopathological analysis
of the spleen, lungs and liver. MP287/03 and Beijing 1471 isolates showed higher
virulence than all others strains, leading to mice death during the acute phase of
infection. The strains of lower virulence (B2 and H37Rv) induced chronic infection in
mice. The pathology induced by MP287/03 and Beijing 1471 isolates was the most
severe, showing pulmonary necrosis, alveolitis and intense cellular infiltrate. This
exacerbate pathology was associated with an increase of bacterial numbers in the
lung, in comparison to the less virulent mycobacteria, equivalent to 2-3log10 after 3
weeks of infection. To investigate the mechanisms responsible for the differences in
pathogenicity, we evaluated the modulation of the protective immune response
during 3-4 weeks after infection. Pro- and anti-inflammatory cytokines, considered to
be important for infection control were measured in pulmonary cell culture
supernatants 28 days after infection. The H37Rv strain induced the pro-inflammatory
cytokine profile that is considered protective, promoting the control of bacteria growth
during the infection. The cytokines profile induced by B2 isolate was similar to that
observed in the infection by H37Rv strain, which contributed to the control of infection
during the acute phase. Despite this, there was an infection reactivation in these
mice, which led to mice death around day 150 of infection. Different
immunemodulatory properties were observed during the infection by hypervirulent
isolates. It was verified low production of pro-inflammatory mediators in mice infected
by MP287/03 bacteria, whereas in mice infected by Beijing 1471 bacteria were
observed exacerbated levels of pro-inflammatory mediators. The disbalance in the
pro-inflammatory cytokine production may have contributed to the early mouse
death. In IFN- deficient mice, all the bacteria isolates were capable to induce animal
death. Interestingly, the mortality rate of IFN- deficient mice infected by hypervirulent

strains was similar to that of wild-type mice. The hypervirulent properties of the
MP287/03 and Beijing 1471 isolates were confirmed using an in vitro model of
infection. Both isolates showed higher growth in macrophages and induced higher
cell death than the H37Rv strain. Based on this study, we concluded that the
properties that confer hypervirulence to Mbv and Mtb clinical isolates are primarily
related to the high intracellular growth capacity of the bacteria, which seems to be
marginally affected by the presence of pro-inflammatory cytokines. Therefore, the
infection by hypervirulent isolates can lead to similar outcomes, even when
associated to different patterns of modulation of the immune response.

Keywords: Tuberculosis. Mycobacterium sp. Virulence. Immune response.
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1 INTRODUÇÃO
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1.1

Desenvolvimento da tuberculose
A tuberculose, uma doença causada por bacilos bacterianos álcool-ácido

resistentes, possui alta prevalência em todo o mundo. Este mal constitui um grande
problema de saúde pública em países subdesenvolvidos e/ou em desenvolvimento,
representando 80% dos casos mundiais de tuberculose.
A transmissão da tuberculose ocorre mais frequentemente através da via
respiratória, a partir de aerossóis produzidos no ato da tosse, fala e espirro de
pessoas na fase bacilífera. As gotículas de aerossol, contendo partículas infectantes,
são inaladas por indivíduos saudáveis e desta forma, os bacilos alojam-se nos
alvéolos pulmonares e, posteriormente, contidos em granulomas (Center for
Diseases Control and Prevention, 2008). Em virtude da redução da resistência
orgânica

(desnutrição,

estresse

ou

associação

com

outras

doenças

imunossupressoras), o bacilo tende a proliferar intensamente e pode levar o
indivíduo à morte, caso não haja tratamento adequado. Com a doença instalada o
indivíduo portador é capaz de contaminar terceiros.
No passado a doença se disseminou pelos fluxos migratórios em decorrência
das guerras e da colonização de novos continentes e/ou terras a partir do século XV.
Naquele momento os tratamentos eram desempenhados de forma precária levando
a uma alta taxa de mortalidade. Com o desenvolvimento dos quimioterápicos,
estreptomicina (década de 1940), pirazinamida (1952), isoniazida (1952), etambutol
(1961), e rifampicina (1966), houve uma grande expectativa em torno da cura e
esperança em sua erradicação. Porém, devido a fatores externos associados à
pobreza, a doença continuou a se propagar dentre os indivíduos. Tal situação
agravou-se com o aparecimento de bacilos resistentes aos quimioterápicos
habituais, fruto, na maioria das vezes, de tratamentos irregulares com grandes
percentuais de abandono.
Os sintomas mais frequentes são febre vespertina, sudorese noturna, falta de
apetite e emagrecimento. Podem ocorrer também dor torácica e tosse inicialmente
seca, subsequente, acompanhada ou não, de escarro com presença de sangue
(Brasil, 2010).
A prevenção contra a tuberculose no Brasil é feita na infância com inoculação
24

da vacina BCG (Bacilo Calmette Guérin), desenvolvida por Albert Calmette e Camille
Guérin. A vacina BCG consiste de uma cultura de bacilos vivos atenuados, numa
concentração pré-determinada, que devido à sua capacidade imunogênica
preservada, induz uma resposta imune protetora. O sistema imune saudável controla
a

infecção

e

desenvolve

uma

resposta

protetora.

Em

indivíduos

imunocomprometidos esta vacina pode gerar a reativação do bacilo e o
desenvolvimento da doença.
Diversos fatores colaboram para diminuição da eficácia da vacina BCG como,
por exemplo, a diversidade gênica das populações vacinadas e a qualidade das
cepas de BCG. Embora a BCG previna as formas disseminadas da tuberculose em
jovens, ela não protege contra a forma comum da doença, a tuberculose pulmonar
em adultos, e também contra reinfecções (Kaufmann, 2001a).

1.1.1 Aspectos epidemiológicos da tuberculose
A tuberculose é uma doença que está diretamente ligada a fatores
socioeconômicos, sendo de alta prevalência em países pobres e/ou populosos.
Entre os países com maior incidência da doença estão Índia, China, Indonésia,
Bangladesh, Nigéria, Paquistão, Filipinas, Congo, Rússia e Brasil (World Health
Organization, 2007).
Estima-se que um terço da população mundial está infectado pelo bacilo
Mycobacterium tuberculosis, mas somente 10% destes indivíduos desenvolvem a
doença (Kaufmann, 2001a).

A partir dos anos 80, o crescimento dos casos de

tuberculose decorre, em grande parte, devido ao aumento dos casos de AIDS (do
inglês, Acquired Immunodeficiency Disease Syndrome), mal esse que compromete o
sistema imune e favorece o estabelecimento de várias doenças infecciosas,
incluindo a tuberculose. Assim, a incidência de novos casos de tuberculose atingiu
9,4 milhões (139 casos/100.000 habitantes) em 2009, sendo estimado, dentre estes,
1,4 milhões de indivíduos positivos para o HIV (do inglês, Human Immunodeficiency
Virus) e 2 milhões de mortes (WHO, 2009b). Presume-se que nos últimos 100 anos,
100 milhões de pessoas tenham morrido devido à tuberculose (WHO, 2007). Um
importante fator a se ressaltar é o aparecimento de cepas resistentes ao tratamento
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pelos quimioterápicos de primeira linha, como rifampicina, isoniazida, pirazinamida e
etambutol, denominadas MDR-TB (do inglês, Multidrug-resistant Tuberculosis),
sendo estas cepas responsáveis por cerca 4,8% dos casos de tuberculose no
mundo (WHO, 2009a). Recentemente, casos de tuberculose desencadeados por
bacilos resistentes à segunda linha de quimioterápicos (capreomicina, canamicina,
amicacina e fluoroquinolona), denominados XDR-TB (do inglês, Extensively Drugresistant Tuberculosis), vêm sendo registrados, estando as opções de tratamento
seriamente limitadas (WHO, 2007). Um estudo da Organização Mundial de Saúde,
realizado em seis países e concluído no ano 2000, indica que um de cada três
medicamentos usados no combate à tuberculose não é eficaz no tratamento de 90%
dos pacientes.
O Brasil é o 19º país em número de notificações da doença com incidência de
38 novos casos/100.000 habitantes em 2007, sendo que 7 a 10% dos doentes não
respondem aos medicamentos utilizados no tratamento (Corbett et al., 2003; WHO,
2009a, 2010).

1.2

Tuberculose bovina
A tuberculose bovina é uma zoonose de caráter inflamatório, infecto-

contagiosa, causada pelo Mycobacterium bovis, cujo hospedeiro primário é o bovino.
O agente infeccioso não acomete apenas o bovino, mas também o homem, cão,
gato, porco, ovelha, cabra e cavalo (Matthias, 1998), assim como animais silvestres
como macacos, elefantes, leões, tigres, camelos, búfalos, equinos, roedores
selvagens, entre muitos outros, sendo alguns cativos em zoológicos e parques
(Dankner et al., 1993; Abrahão, 1999). O M. bovis é tão patogênico para o homem
quanto o M. tuberculosis, determinando as mesmas formas clínicas e lesões
patológicas (Abrahão, 1999; Rua-Domenech, 2006). No passado dava-se pouca
importância a essas fontes de infecção, mas estudos apontam que animais silvestres
infectados contribuem para a persistência da tuberculose bovina no mundo
(Abrahão, 1999).
Além das perdas econômicas geradas pela infecção do rebanho bovino, o
interesse por esta patologia se deve também à da suscetibilidade do homem ao M.
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bovis, que ao consumir produtos de origem animal contaminados pelo M. bovis pode
desenvolver a tuberculose intestinal, sendo considerada a principal causa de
manifestação da doença não-pulmonar em regiões rurais (Grange e Yates, 1994). A
infecção humana pelo M. bovis foi primeiramente descrita no final do século XIX.
Estima-se que ela tenha sido responsável por cerca de 10-18% de todos os casos
de tuberculose, existindo uma associação entre o número de casos humanos
identificados e a prevalência da tuberculose na população bovina local (Abrahão,
1999). Após a pasteurização do leite, no início do século XX, a incidência de
tuberculose induzida pelo M. bovis apresentou grande queda

(Rua-Domenech,

2006), mas os registros de tuberculose causada por este agente têm sido descritos
entre indivíduos idosos e imunocomprometidos, provavelmente, devido à reativação
de infecções primárias latentes ou por contato com reservatórios deste patógeno
(Grange, 2001; Rua-Domenech, 2006; de Kantor et al., 2008; Rodriguez et al.,
2010). Além disso, a transmissão do bacilo bovino de humano para humano também
tem sido notificada (Torgerson, 2008; Shrikrishna et al., 2009). Desta forma, ambas
as espécies, M. bovis e M. tuberculosis, possuem grande importância clínica para a
saúde pública.
Devido à dificuldade dos laboratórios em isolar e diferenciar o agente
etiológico causador da patologia, a fração de humanos acometidos com tuberculose
atribuída à infecção por M. bovis, nos países em desenvolvimento, ainda é
amplamente desconhecida, embora se espere que seja mais elevada do que nos
países desenvolvidos (Cosivi et al., 1998; Ayele et al., 2004). No Brasil, não existe
um programa específico para o controle da tuberculose bovina; essa atividade está
inserida num programa genérico denominado Programa de Controle das Doenças
Animais, desenvolvido pelo Ministério da Agricultura, Secretarias Estaduais de
Agricultura e entidades afins. Entre os fatores que dificultariam a implantação do
programa de controle encontra-se a dimensão do rebanho bovino brasileiro, o maior
rebanho comercial do mundo.

1.3

Gênero Mycobacterium
O gênero Mycobacterium é composto por bactérias na forma de bacilo, não-

esporulantes, álcool-ácido resistentes e imóveis, apesar de relatada mobilidade para
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as espécies M. smegmatis e M. avium (Barrera, 2007). Sua parede celular é rica em
lipídeos tornando-a hidrofóbica, além de ser responsável por muitas das
características desse gênero como antigenicidade, crescimento lento, resistência a
colorações laboratoriais simples, álcool, ácidos, detergentes e antibióticos comuns.
Em condições favoráveis, o M. tuberculosis divide-se a cada 12 a 16 horas, o que
explica o fato do desenvolvimento de doença crônica (Kaufmann e Andersen, 1998).
O gênero Mycobacterium é composto por dois grandes complexos
denominados, complexo M. tuberculosis e complexo M. avium. O complexo M.
tuberculosis é constituído de várias espécies, dentre elas, M. tuberculosis, M. bovis,
M. africanum, M. canetti, M. caprae, M. prinnipedii e M. microti. A tabela 1 mostra a
classificação taxonômica do gênero Mycobacterium.

Tabela 1 - Classificação taxonômica dos complexos M. tuberculosis e M. avium.

Reino
Filo
Classe
Subclasse
Ordem
Subordem
Família
Gênero
Espécies

Bactéria
Actinobacteria
Actinobacteria
Actinobacteridae
Actinomycetales
Corynobacterineae
Mycobacteriaceae
Mycobacterium
M. tuberculosis
M. bovis
M. africanum
M. Canetti
Complexo M.
tuberculosis
M. caprae
M. prinnipedii
M. microti
M. avium-avium
M. avium-intracellulare
Complexo M.
M. avium-paratuberculose
avium (MAC)
M.avium-silvaticum

Fonte: Baseado em Barrera (2007)
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Estudos genéticos recentes propõem uma via evolutiva para micobactérias do
complexo M. tuberculosis, baseada em pequenas regiões do cromossomo e em
sequências polimórficas de genes selecionados. Por muitos anos, acreditava-se que
o M. bovis poderia ser o progenitor da espécie M. tuberculosis. Porém, análises de
regiões do genoma micobacteriano denominadas regiões de diferenças (RD)
sugerem que M. bovis não é o progenitor de M. tuberculosis. Isto porque foi
encontrada uma ampla linhagem de M. tuberculosis que antecedia as linhagens de
M. bovis (Gordon et al., 2009). Hughes et al. (2002) basearam-se na observação de
ampla diversidade de nucleotídeos em um pequeno grupo de um loci, o que os levou
a postular que a linhagem M. tuberculosis emergiu há aproximadamente 35.000
anos atrás (Hughes et al., 2002). Por outro lado, cepas de M. bovis pertencem a
uma linhagem comum a M. africanum e M. microti. Esta linhagem é caracterizada
por deleção da região RD9, e por subsequente perda de RD7, RD8 e RD11 (Figura
1) (Brosch et al., 2002).

Figura 1. Esquema da via evolutiva proposto para os bacilos da tuberculose. Esta figura
ilustra perdas sucessiva de regiões de diferenças no genoma micobacteriano
representado pelas caixas cinzas.
Fonte: Gordon et al.(2009).
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O M. bovis e o M. tuberculosis, por exemplo, possuem 99,95% do genoma
idêntico em nível de nucleotídeo (Garnier et al., 2003). Apesar das semelhanças,
estas duas espécies mostram consideráveis diferenças em suas propriedades
biológicas como, por exemplo, o hospedeiro. O M. tuberculosis tem como
hospedeiro natural o humano, já o M. bovis possui como reservatórios animais
silvestres, domésticos e humanos (Matthias, 1998). Outra diferença é a forma de
transmissão, onde o M. tuberculosis é transmitido principalmente por aerosol,
enquanto o M. bovis pode ser transmitido por produtos derivados de animais, bem
como por aerosol (Ayele et al., 2004).
As micobactérias apresentam seu envelope celular composto por uma
membrana plasmática, uma parede celular e uma camada externa semelhante à
cápsula não aderida. Esta pseudocápsula se faz presente na estrutura da M.
tuberculosis durante o crescendo em meio líquido ou dentro das células humanas.
Em condição de estresse fisiológico esta pseudocápsula desprende-se da parede
bacteriana. Estudos sugerem que este componente presente na superfície
bacteriana seja protetor e bioativo (Barrera, 2007).
A parede celular é típica de uma bactéria gram-positiva, composta por uma
camada interna de peptideoglicanos (PG), conferindo forma e integridade estrutural
à bactéria. Esta camada de PG encontra-se covalentemente ligada a um
polissacarídeo ramificado, a arabinogalactana, esterificadas em sua porção externa
com ácidos graxos de alto peso molecular, os ácidos micólicos. Os ácidos micólicos
específicos do M. tuberculosis estão na conformação alfa, beta, ceto e
metoximicolatos. A camada externa é recoberta por lipídeos livres, como pitioglicerol
dimicoserato (PDIM), glicolipídeos fenólicos (PGL), polipeptídeos e lipoproteínas
(Barrera, 2007). As cadeias de peptídeos presentes na camada externa da parede
correspondem a 15% de seu peso e consiste em importantes antígenos.
Outros lipídeos e glicolipídeos estão associados de forma não covalente à
parede celular da micobactéria, sendo muitos destes potentes moduladores das
funções dos macrófagos e DCs como, por exemplo, o lipoarabinomanana (LAM). O
complexo M. tuberculosis apresenta alteração na molécula de LAM estando esta
manosilada,

sendo

denominada

Man-LAM

(do

inglês,

Mannosylated

Lipoarabinomannan) (Figura 2) (Glickman e Jacobs Jr, 2001; Barrera, 2007).
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Figura 2. Representação do envelope celular de M. tuberculosis.
Fonte: Baseado em Riley (2006).

1.4

Virulência micobacteriana
A capacidade de um microrganismo persistir no hospedeiro é conferida por

fatores ligados à virulência do patógeno, permitindo a evasão do sistema imune e a
sua proliferação (Kaufmann, 2001b). Tais fatores envolvidos em mecanismos de
reprogramação

transcricional,

baixo

metabolismo

catalítico

e

capacidade

imunomodulatora são responsáveis pelo sucesso do M. tuberculosis em adaptar-se
ao hospedeiro (Sachdeva et al., 2010). O sequenciamento completo do cromossomo
circular da cepa H37Rv de M. tuberculosis em 1998 por Cole et al. (1998) foi de
suma importância para auxiliar a compreensão acerca da patogenia induzida pelo
complexo M. tuberculosis (Cole e Barrell, 1998; Cole et al., 1998).
A

identificação

de

genes

envolvidos

na

regulação

da

virulência

micobacteriana se faz importante para o entendimento de mecanismos que
contribuem para o desenvolvimento da doença, bem como para a elaboração de
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novos quimioterápicos. A definição de fatores de virulência pode ser controversa e
irá depender do tipo de abordagem experimental utilizada. Do ponto de vista do
patógeno a virulência pode ser determinada pelo número de organismos requeridos
para estabelecer uma infecção, taxa de crescimento bacteriano, disseminação,
persistência crônica e transmissibilidade. Do pondo de vista do hospedeiro a
virulência pode ser verificada pela suscetibilidade a infecção, patologia tecidual,
severidade dos sintomas da doença, taxa de progressão da doença e frequência de
mortalidade. Sendo assim, o conhecimento de alguns desses fatores pode auxiliar
no screening de virulência micobacteriana (Cosma et al., 2003).
O complexo M. tuberculosis não possui fatores de virulência clássicos como
os que promovem doença induzida por outros patógenos, por exemplo, toxinas
produzidas por Corynebacterium diphtheriae, Escherichia coli O157:H7, Shigella
dysenteriae, e Vibrio cholerae.
A regulação da expressão gênica é crucial para determinar a manutenção da
virulência micobacteriana. A expressão gênica na bactéria é regulada primariamente
ao nível de iniciação transcricional conferida por holoenzimas RNA polimerase
(RNAP, do inglês, RNA Polymerase) (Sachdeva et al., 2010). Esta holoenzima é
formada por 5 subunidades e uma subunidade dissociável denominada subunidade
sigma (). O fator  é responsável por muitos dos determinantes responsáveis pela
especificidade promotora da RNAP. Foi descrito que a expressão diferencial e
temporal de reguladores controlados pela indução de um ou mais fatores  permitem
ao M. tuberculosis manter-se por múltiplos estágios de interação com o hospedeiro,
incluindo adesão, invasão, replicação intracelular e disseminação para outros órgãos
(Smith, 2003). O M. tuberculose possui 13 fatores  sendo o fator sigma A (SigA,
) o mais importante. Este fator é indispensável para o crescimento micobacteriano.
A descoberta do efeito destes reguladores e do papel efetor de cada gene foi
possível através do desenvolvimento de mutantes deficientes para estes fatores ou
para moléculas codificadas por eles ou ainda por superexpressão dos mesmos.
Desta forma foi possível verificar que bacilos deficientes para o fator 
apresentavam atenuação da virulência, sendo o fator  incapaz de interagir com o
fator de transcrição acessório WhiB3. A inativação do gene WhiB3 leva à perda da
virulência em modelos animais, porém sem afetar a capacidade de crescimento do
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bacilo (Steyn et al., 2002; Wu et al., 2004).
Outros fatores  também são importantes para a manutenção da virulência
tais como: SigB, responsável por regular a expressão de ESAT-6 (do inglês, 6-kDa
Early-secreted Target Antigen), proteína ribossomal 50S, proteínas da família PE,
cetoacil sintase e algumas proteínas reguladoras de transcrição, como WhiB2, IdeR
e o próprio ; SigE não é essencial para o crescimento micobacteriano, mas sua
deleção aumenta a suscetibilidade ao estresse oxidativo e resistência à pH ácido;
SigH e SigC são responsáveis por manutenção de funções extracitoplasmáticas,
sendo descrito por mediar a transcrição de genes envolvidos na expressão de
proteínas heat-shock, além de gerar imunopatologia (Cosma et al., 2003).
A RD-1 é uma região do genoma micobacteriano responsável por codificar
fatores intrínsecos à virulência micobacteriana (Guinn et al., 2004). Análises
comparativas do genoma de H37Rv e H37Ra cepas virulenta e avirulenta de M.
tuberculosis, respectivamente, e M. bovis virulenta e M. bovis atenuada (BCG),
possibilitaram constatar a importância desta região para manutenção da virulência
ao longo da evolução. Esta região é responsável por codificar as proteínas ESAT-6 e
CFP-10 (do inglês, 10-kDa Culture Filtrate Protein), consideradas de alta
imunogenicidade (Ganguly et al., 2008). Foi observado que a cepa BCG não possuía
a região RD-1 em comparação com as cepas virulentas, porém quando inserida esta
região no genoma da BCG, a virulência era restaurada. Por outro lado, a eliminação
do RD-1 na cepa virulenta H37Rv resultou na redução do crescimento intracelular
em macrófagos humanos e induziu baixo crescimento nos pulmões, patologia
branda, sendo observada redução de regiões de necrose, e consequentemente
baixa mortalidade (Pym et al., 2002; Lewis et al., 2003; Guinn et al., 2004; Sherman
et al., 2004; Junqueira-Kipnis et al., 2006).
Diversos estudos acerca do papel destas proteínas foram desenvolvidos. Por
exemplo, foi descrito que a CFP-10 é capaz de diminuir a produção de ROS o que
leva ao aumento da atividade de fosfatases (SHP-1 e SHP-2) nos macrófagos,
culminando na desfosforilação de proteases ativas (Ganguly et al., 2008). O ESAT-6
pode ser reconhecido na superfície dos macrófagos via ligação com o receptor TLR2 (do inglês, Toll-like receptor-2) e inibir a ativação de fatores de transcrição
regulados por IFN- (Interferon-gama) e NF-B (do inglês, Nuclear Factor B)
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(Ganguly et al., 2008). Recentemente, foi descrito que o ESAT-6 é capaz de formar
poros na membrana da célula infectada, além de induzir a ativação de sinais
inflamatórios

ao

estimular

a

formação

do

complexo

inflamassoma

e,

consequentemente, secreção de IL-1 (Mishra et al., 2010). A produção do IL-1,
por sua vez, é capaz de induzir a maturação do fagossoma (Mishra et al., 2010),
porém a fusão do endossoma com o lisossoma é inibida devido ao recrutamento da
proteína coronina-1 (Pieters, 2001; Jayachandran et al., 2007; Jayachandran et al.,
2008). Além disso, o ESAT-6 pode induzir a translocação da micobactéria do
endossoma para o citosol, sendo, portanto, mais um mecanismo de escape da
resposta microbicida induzida pelo macrófago (van der Wel et al., 2007).
Fatores lipídicos micobacterianos também são responsáveis por aumentar a
virulência dos bacilos. No M. tuberculosis, 30% do genoma é locado para a síntese
de lipídeos e para o metabolismo (Guenin-Mace et al., 2009). Tem sido descrito que
lipídios expressos na superfície das micobactérias são responsáveis por modular a
resposta imune. O lipoarabinomana é incluído na lista de fatores de virulência por
causa de sua importância como potencial imunomodulador. A adição de LAM na
cultura de macrófagos murinos induz o bloqueio da expressão de genes induzidos
por IFN- (Chan et al., 1991). No gênero Mycobacterium, as moléculas de LAM estão
expressas de diferentes formas. Por exemplo, no complexo M. avium, diferente do
complexo M. tuberculosis, o LAM não está presente na forma manosilada (GueninMace et al., 2009). O Man-LAM de M. tuberculosis tem sido mostrado inibir a
maturação fagossomal (Fratti et al., 2001; Fratti et al., 2003). O LAM é liberado
dentro dos fagossomas e se intercala em várias endomembranas do macrófago
infectado (Ullrich et al., 2000). Esta inserção é essencial para o bloqueio da
maturação do endossoma (Welin et al., 2008).
Modelos experimentais de infecção micobacteriana in vitro e in vivo vêm
sendo utilizados para determinar o impacto destes fatores de virulência na patogenia
da tuberculose. Muitas variações no nível de virulência têm sido observadas em
isolados clínicos de M. tuberculosis e M. bovis. Em infecção de camundongos com
isolados clínicos de M. tuberculosis, de diferentes genótipos, foi observado que o
genótipo Beijing apresenta alta virulência, sendo verificado maior contagem de
bacilos no pulmão, ampla lesão tecidual e baixa sobrevivência dos animais
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(Dormans et al., 2004). Lasunskaia et al. (2010) mostraram que existem diferenças
entre cepas do genótipo Beijing isolados de pacientes na Rússia e Brasil. Neste
estudo, foi observado que as cepas que circulam na Rússia apresentam genótipo
moderno quando comparado com as cepas circulantes no Brasil, que apresentam
genótipo

ancestral.

Os

isolados

de

genótipo

Beijing

modernos

(Rússia)

apresentaram maior virulência quando comparado com os isolados ancestrais
(Brasil), em relação à capacidade de crescimento em macrófagos, indução de morte
celular e capacidade de modulação da ativação dos macrófagos. Assim, cepas
emergentes de genótipo Beijing circulantes na Rússia expressam características
padrões associadas com o aumento da virulência, favorecendo a disseminação
clonal.
Acredita-se que a emergência, persistência e o aumento da virulência do
genótipo Beijing possam ser atribuídos à seleção natural das cepas, possivelmente
devido à vacinação com BCG, tratamento com quimioterápicos e alta frequência
mutacional, respectivamente (Parwati et al., 2010).

1.5

Resposta imune contra micobactérias
A resposta imune contra micobactérias é predominantemente mediada por

células. A contaminação ocorre principalmente através da inalação de partículas
infecciosas que ficam em suspensão no aerossol.

Chegando ao interior dos

pulmões, os bacilos se alojam no trato respiratório, onde entram em contato com as
células residentes, infectando os macrófagos alveolares e as DC (Kobzik, 1999).
Após a infecção o bacilo pode ser eliminado, entrar em estado de latência, ou ainda
desencadear uma infecção disseminada. Este quadro pode evoluir para uma doença
aguda, podendo levar o indivíduo à morte. Uma vez que o indivíduo portador de
infecção latente sofra uma queda de vigilância imunológica como, por exemplo, após
o desenvolvimento da AIDS tornando-se imunocomprometido, poderá ocorrer a
reativação da infecção, seguida de proliferação e disseminação dos bacilos (van
Crevel et al., 2002).
Os macrófagos possuem um ciclo vital longo, o que permite a ocorrência de
muitas fases de replicação, visto o crescimento lento do bacilo (Clemens, 1996). A
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entrada do patógeno nas células fagocíticas envolve processos de interações
específicas receptor-ligante. PRRs (do inglês, Pattern-Recognition Receptors) são
receptores expressos nas células do sistema imune que podem reconhecer
moléculas padrões de microrganismos (PAMPs – do inglês, Pathogen-Associated
Molecular Patterns) como, por exemplo, LPS (lipopolissacarídeo), PG, CpG, dentre
outros. Os principais receptores descritos como importantes na interação do
macrófago e a micobactéria são os receptores de complemento CR1, CR3 e CR4,
receptores de manone (MR, do inglês Mannose Receptor), receptores Fc, receptores
scavenger, CD14, receptores TLR-2 e -4, receptores de lectina tipo-C, molécula de
adesão intercelular de DC (DC-SIGN, do inglês, Dendritic Cell-Specific Intercellular
Adhesion Molecule-3-Grabbing Non-integrin) e Dectina-1.
Os receptores NODs (do inglês, Nucleotide-biding Oligomerization Domain)
são PRRs encontrados no citosol das células fagocíticas, que reconhecem

PG

bacterianos e medeiam uma via de sinalização celular independente de TLR. Estes
receptores citoplasmáticos levam à produção de 4-defensinas, as quais funcionam
como “antibióticos naturais”, com propriedade bactericida contra micobactérias
(Hargreaves e Medzhitov, 2005). Após o reconhecimento micobacteriano, observase a reorganização do citoesqueleto, que seria importante para a manutenção da
motilidade dos macrófagos e indução de fagocitose (Lasunskaia et al., 2006).
Como consequência da ativação dos macrófagos após o reconhecimento do
bacilo, é observada secreção de mediadores inflamatórios incluindo as interleucinas
IL-1, IL-6 e IL-12, TNF- (do inglês, Tumor Necrosis Factor-alpha) e GM-CSF (do
inglês, Granulocyte-Macrophage Colony Stimulating Factor), bem como as
quimicionas IL-8 e RANTES (do inglês, Regulated Upon Activaction, Normal T-cell
Expressed and Secreted), que facilitam o recrutamento de linfócitos e monócitos
para os pulmões. Além de mediarem à secreção de citocinas e quimiocinas, os
macrófagos promovem a secreção de fatores microbicidas tais como intermediários
reativos de oxigênios (ROI, do inglês,

Reactive Oxygen Intermediate) e

intermediários reativos de nitrogênio (RNI, do inglês, Reactive Nitrogen Intermediate)
(Kaufmann, 2001a).
Por outro lado, para sua sobrevivência nos macrófagos, os bacilos modificam
a composição do fagossoma quanto à sua interação com outras organelas da célula
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hospedeira. O bloqueio da maturação do fagossoma, ao longo da via endossomalisossoma, ocorre a fim de evitar a fusão do fagossoma com o lisossoma, residindo o
bacilo, portanto, num compartimento com as características de um endossoma.
Estas modificações estão associadas com alterações na expressão de proteínas
presentes no fagossoma, incluindo alterações na composição da Rab GTPase,
exclusão da próton ATPase vacuolar com consequente falta de acidificação do
fagossoma e retenção da proteína coronina-1 (também denominada TACO) (SturgillKoszycki et al., 1994; Glickman e Jacobs Jr, 2001; Pieters, 2001; Jayachandran et
al., 2007; Jayachandran et al., 2008).
As DCs reconhecem as micobactérias via receptores de lectina tipo-C e DCSIGN, internalizam, processam e apresentam os antígenos protéicos via molécula
de classe II do MHC (do inglês, Major Histocompatibility Complex) ou antígenos nãoprotéicos via molécula CD1, para células T (Guenin-Mace et al., 2009). Após o
reconhecimento da bactéria as DCs se desprendem do tecido e migram para os
linfonodos, passando por processo de maturação onde passam a expressar em sua
superfície moléculas co-estimulatórias (B7.1/CD80 e B7.2/CD86), que promoverão o
segundo sinal de ativação das células T. As DCs, assim como os macrófagos,
servem como uma ponte entre a imunidade inata e a imunidade adquirida (Smith,
2003).
As células T CD4+ ativam os macrófagos através da produção de IFN-,
aumentando a resposta microbicida, além de promover a indução de resposta
granulomatosa (Orme, 1987; Orme et al., 1992; Flynn et al., 1993). Estudos indicam
que as células T CD8+ podem ser ativadas através de um processo denominado
apresentação

cruzada.

Neste

processo

vesículas

contendo

antígenos

micobacterianos, muitas vezes oriundas de células apoptóticas, são fagocitadas
pelos macrófagos, processadas, e os peptídeos antigênicos apresentados na
superfície via molécula de classe I do MHC. As células T CD8+ contribuem na defesa
contra o M. tuberculosis, principalmente, através da produção de IFN- e da lise das
células infectadas mediada por Fas (do inglês, TNF Superfamily Member 6) FasL (do
inglês, TNF Superfamily Member 6 Ligand) ou perforina/granzima (Canaday et al.,
2001; Ferraz et al., 2006). Bonato et al. (2004) mostraram ainda que a vacina
terapêutica pHSP-65 (do inglês, Heat-Shock Protein 65 Mycobacterium leprae Gene)
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é capaz de induz ativação significativa das células T CD8 + no pulmão de
camundongos infectados com M. tuberculosis, contribuindo para o aumento da
produção de IFN-e, consequentemente, a diminuição da proliferação bacilífera
(Bonato et al., 2004). A subpopulação de células Th17 (do inglês, T helper) vem
ganhando importância no estudo acerca da ativação da resposta imune contra
micobactérias. Esta subpopulação é capaz de secretar IL-17 e quimiocinas
KC/CXCL1 e MIP-2/CXCL2, que participam do recrutamento de neutrófilos para o
sítio da infecção (Khader e Cooper, 2008). A IL-17 parece ter suma importância na
formação dos granulomas em resposta à infecção por M. bovis BCG (Umemura et
al., 2007; Okamoto Yoshida et al., 2010). Outra característica importante a ser
ressaltada é a regulação negativa entre as subpopulações linfocitárias Th17 e Th1.
Os linfócitos Th17 estimulam a população Th1 a aumentar a secreção de IFN-. Por
sua vez, quando há o aumento da população de linfócitos Th1, esta regula
negativamente a frequência da população de linfócitos Th17 e, consequentemente, a
diminuição da secreção de IL-17 é observada, sendo esta dependente IFN- (Cruz et
al., 2006).
A formação de granulomas na fase crônica da infecção pulmonar contribui
para manutenção do crescimento estável micobacteriano e para prevenir o
crescimento latente do bacilo. Sua estruturação se dá, principalmente, por meio do
recrutamento de células T, macrófagos e DCs, dentre outras populações celulares,
para o local da inflamação. Neste local, elas formam um arcabouço circunscrito,
composto por macrófagos e células gigantes multinucleadas infectados na região
central e, principalmente, linfócitos na periferia (Saunders et al., 1999; Feldmann e
Maini, 2001). O papel do TNF- na resposta granulomatosa à infecção pelo M.
tuberculosis foi evidenciado com o aumento da reativação da tuberculose em
pacientes com artrite reumatóide submetidos à terapia com anticorpos anti-TNF-
sendo, portanto, esta citocina de suma importância para formação e manutenção da
estrutura granulomatosa (Holckmann, 2001). O aparecimento de muitos granulomas
circunscritos ou até mesmo difusos no pulmão pode gerar o comprometimento deste
órgão, devido à ampla área com necrose, com formação de cavidades, levando o
indivíduo à morte por disfunção pulmonar.
Estudos visando avaliar à relação entre virulência micobacteriana e aspectos
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relativos à ativação da resposta imune têm sido desenvolvidos (Dormans et al.,
2004; León et al., 2009; Hernandez Pando et al., 2010; Martins de Sousa et al.,
2010). No estudo acerca da patogenia gerada na infecção pelo M. avium, em
modelo murino de infecção, nosso grupo verificou que isolados com perfis
indistinguíveis de DNA fingerprint por RFLP (do inglês, Restriction Fragment Length
Polymorphism) IS1245 (do inglês, Insertion Sequence) e IS901 e PRA-hsp65 (do
inglês, PCR Restriction Enzyme Analysis of hsp65) e epidemiologicamente não
relacionados, apresentaram diferentes capacidades em modular a resposta imune,
disseminar e crescer no meio intracelular (Amaral et al., 2010).
Porém,

pouco

é

conhecido

a

respeito

da

relação

entre

a

virulência/patogenicidade e capacidade imunomoduladora de isolados clínicos
pertencentes ao complexo M. tuberculosis (M. bovis e M. tuberculosis) e como esta
modulação da resposta imune pode contribuir ou não para a proteção do
hospedeiro.
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2 OBJETIVOS
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Visando contribuir para a investigação acerca da importância epidemiológica
da tuberculose, tanto em humanos quanto em animais, nos propusemos a averiguar
a capacidade imunomoduladora induzida por isolados clínicos pertencentes ao
complexo M. tuberculosis em camundongos.

Objetivos específicos:
 Avaliar o grau de virulência de isolados de M. bovis e M. tuberculosis,
quantificando o crescimento da bactéria, severidade de histopatologia e taxa de
mortalidade dos camundongos;
 Avaliar a importância do IFN- in vivo na ativação da resposta imune
contra o patógeno;
 Analisar a produção de citocinas tais como TNF-, IL-12, IL-10, IL-4, IL17, IFN-e NO por células obtidas do pulmão dos camundongos infectados com
os isolados clínicos e a cepa referência H37Rv.
 Avaliar o crescimento intracelular do bacilo e capacidade citotóxica em
macrófagos murinos in vitro.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

42

3.1

Animais
Os camundongos IFN-KO e o parental C57BL/6 livres de germes, adquiridos

do Biotério de Animais Isogênicos do Departamento de Imunologia do Instituto de
Ciências Biomédicas (ICB) da Universidade de São Paulo (USP), foram infectados e
mantidos em microisoladores (estantes ventiladas) no biotério de Biossegurança
nível 3, Laboratório de Biologia do Reconhecer da Universidade Estadual do Norte
Fluminense Darcy Ribeiro (Campos/RJ), sob responsabilidade da Profª. Drª. Elena
Lassounskaia.
O projeto de avaliação de virulência das cepas do complexo de M.
tuberculosis utilizando modelo animal dos camundongos foi aprovado pelas
Comissões de Ética de Pesquisa em Animais de Laboratório e de Biossegurança da
Universidade Estadual do Norte Fluminense e pela Comissão de Ética em
Experimentação Animal do ICB-USP.

3.2

Analgesia
Os animais foram anestesiados com uma mistura de Anazedan - xilazina (15

mg/kg – Vetbrands) e Dopalen - ketamina (110 mg/kg - Vetbrands). Os anestésicos
foram diluídos em solução salina estéril e aplicados, em temperatura ambiente, uma
alíquota de 90 L via intraperitoneal. Em torno de 2 minutos após a administração do
mesmo, são feitos testes de reflexos, para certificar o procedimento e logo
executado o procedimento de traqueostomia.

3.3

Crescimento bacteriano
Os isolados de M. bovis, B2 e MP287/03, foram gentilmente cedidos pela Drª.

Eliana Roxo (Instituto Biológico/SP) e pelo Dr. José Soares Ferreira Neto (Faculdade
de Medicina Veterinária e Zootecnia - USP), respectivamente, e a vacina de BCG
(vacina onco-BCG viva, cepa Moreau, Copenhagen SEED#July, 1978) cedida pelo
Instituto Butantan/SP. A cepa de M. tuberculosis H37Rv foi gentilmente cedida pelo
Dr. Philip Suffys (FioCruz/RJ) e o isolado clínico de genótipo Beijing 1471 foi obtido
de estudo de genotipagem de pacientes de hospitais especializados em tuberculose
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no nordeste da Rússia (St. Petersburg Research Institut of Phthisiopulmonology)
(Narvskaya et al., 2005).
Foram retiradas colônias do meio Middlebrook 7H10 Ágar suplementado com
meio de enriquecimento OADC (oleato, albumina, dextrose e catalase - Difco
Laboratories) e suspensas em meio Middlebrook 7H9 (Becton Dickinson, USA),
acrescido de 0,05% Tween 80 e suplemento ADC (albumina, dextrose, catalase –
Becton Dickinson) durante 7 dias com agitação diária e congeladas em alíquotas de
1 ml (107 a 108 bactérias) em -70 ºC.
Para execução dos experimentos, as bactérias foram retiradas do -70ºC,
descongeladas e adicionadas em meio Middlebrook 7H9 acrescido 10% de meio de
enriquecimento ADC. A cultura em suspensão foi agitada no vórtex e sonicada em
banho de ultrassom (Ultrasonic Maxi cleaner 800 – UNIQUE) por 1 minuto para
dispersão dos grumos (Fattorini et al., 2002). A cultura, foi incubada em estufa à 37
ºC e 5% de CO2 por 7 dias.

3.4

Viabilidade bacteriana
Para avaliação da viabilidade foi usado o método bacteriológico de contagem

de células em meio sólido, ensaio UFC (Unidade Formadora de Colônia).
Para dosagem do número de bactérias a serem utilizadas, foi feita a leitura
espectrofotométrica (Hitachi – model U-1100) com o comprimento de onda de
600nm, após passagem no ultrassom.
Com a relação prévia da densidade óptica versus número de bacilos (DO
0,066 ~ 2x107 bacilos Mbv/ml e 0,100 ~ 107 bacilos Mtb/ml), foram então feitas
diluições seriadas da cultura em PBS 1X, sendo, portanto, plaqueada a alíquota de
50 L das diluições desejadas em placas de Petri contendo Ágar Middlebrook 7H10
(DIFCO) suplementado com OADC, sendo estas incubadas por 24 dias em estufa à
37oC e 5% de CO2.
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3.5

Preparação do lisado de M. bovis BCG
Foram centrifugados 50 ml de cultura de M. bovis a 4 oC por 45 minutos a

3650 g. O sobrenadante foi descartado e adicionado ao pellet 12 ml do tampão de
lise. O tubo contendo os bacilos foi congelado no nitrogênio e descongelado a 37 oC,
sendo este procedimento repetido por 12 ciclos. Após esta etapa, a solução foi
sonicada por 10 minutos a 100Hz e centrifugada novamente a 4 oC por 45 minutos a
3650g. A concentração de proteínas foi quantificada pelo Método de Bradford.

3.6

Infecção dos camundongos
Os animais foram infectados com ~102 bacilos/60µl para cada grupo por via

intratraqueal. Foram utilizados como controle negativo animais inoculados com
salina e controle da infecção „sham‟ (animais traqueostomisados).
Foram

averiguados

os

seguintes

parâmetros:

número

de

unidades

formadoras de colônias (UFC), alterações teciduais e celulares no pulmão, fígado e
baço, produção de citocinas por células pulmonares ex vivo e mortalidade.
Para as análises os animais foram sacrificados por deslocamento cervical nos
dias 0, 5, 15, 28 e 60 após a infecção.

3.7

Histologia

3.7.1 Método de Coloração com Hematoxilina-eosina
Os lóbulos inferior esquerdo, superior e médio direito do pulmão, baço e
fígado foram destinados para análises histológicas. Desta forma, os órgãos foram
fixados por 48 h em formol 10% tamponado, seccionados de forma a aproveitar o
máximo da área tecidual lesionada e, embebidos novamente em formol 10%
tamponado por 24 h.
Os materiais já fixados foram lavados por 30 minutos com água destilada e, a
seguir, passados por banhos crescentes de álcool (70%, 80%, 90%, 100%) por 1 h
em cada concentração e, então, passados por dois banhos contendo xilol por 1 h
cada, estando estes, preparados para a inclusão em parafina por 30 minutos.
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Após o procedimento do Histotec (fixação e clarificação), as peças foram
emblocadas em parafina e levadas ao gelo. Os blocos dos materiais já rígidos foram,
então, clivados no micrótomo (Leica, Germany) numa espessura de 5 m.
Os cortes foram banhados em duas baterias de xilol por 3 minutos cada, logo
banhados em álcool (100%, 90%, 80%, 70%) por 1 minuto para cada concentração,
para então serem corados com hematoxilina por 3 minutos e eosina por 50
segundos, sendo estes banhados novamente em álcool (70%, 80%, 90% e 100%)
por 1 minuto em cada concentração e em xilol por 3 minutos. Os cortes foram
fixados com Permount.

3.7.2

Método de Ziehl-Neelsen


Em tecidos:

Os órgãos foram fixados, clivados e emblocados como descrito no item 3.7.1.
A amostra devidamente lavada foi imersa em solução aquecida de Carboxifuscina por 30 minutos. O material foi bem lavado com água corrente e então
gotejado com álcool-ácido 1% até a amostra tornar-se rosa pálido. A amostra foi
lavada novamente em água corrente por 8 minutos, com posterior imersão em azul
de metileno (10 ml da solução estoque (1,4 g de azul de metileno + 100 ml de álcool
etílico 95%) + 90 ml de água destilada). Os cortes foram fixados com Permount.
As análises dos cortes foram executadas com auxílio do prof. Dr. Eulógio
Carlos Queiroz de Carvalho, Patologista Clínico do Laboratório de Sanidade Animal,
do Hospital Veterinário da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Campos/RJ.


Em cultura celular:

Após a infecção dos macrófagos com as micobactérias, as lamínulas foram
fixadas ao fogo por 5 segundos, cobertas com fucsina de Ziehl (1% fucsina básica,
5% fenol cristalino, 10% álcool 95% em água destilada) e aquecidas até a emissão
de vapores por 5 minutos, para permitir a entrada do corante através da parede
celular das micobactérias álcool-ácido resistentes. O corante foi eliminado pela
lavagem das lamínulas em água corrente de baixa pressão. As lamínulas foram
mergulhadas na solução descorante (97% álcool etílico 95%, 3% ácido clorídrico
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concentrado) durante 1 minuto e depois foram lavadas em água corrente de baixa
pressão, para eliminar o descorante. Foram coradas com azul de metileno (0,5%
azul de metileno, verde malaquita ou ácido pícrico em água destilada) por 30
segundos, lavadas em água corrente de baixa pressão e secas ao ar. Após os
procedimentos, as lâminas foram fixadas com Permount e observadas no
microscópio óptico (Axioplan Zeiss, Germany) com a técnica de campo claro e as
imagens obtidas, analisadas com auxílio do programa Axiovision.

3.8

Obtenção dos bacilos e células presentes no pulmão
Para a obtenção de bacilos presentes no pulmão, foi coletado o lobo superior

esquerdo, pesado, e colocado em 2 ml de meio RPMI-incompleto (Gibco, USA).
Com o auxílio de pinças curvas, este órgão foi macerado e mantido no gelo. Logo,
foram acrescidos 3 ml de solução de digestão composta por 2 g/ml de Liberase
Blendzyme 2 (Roche, USA), 0,1 g/ml de DNAse de pâncreas bovino (Sigma, USA).
A mistura foi incubada a 37ºC e 0,5% CO2, por 40 minutos sob agitação. Os órgãos
imersos na solução de digestão foram dissociados utilizando seringas de 10 ml, por
10 ciclos de homogeneização. A seguir, a amostra foi filtrada em cell strainer. O
homogeinato, agora sem matriz tecidual, foi destinado para dosagem de bactéria
através de plaqueamento em meio 7H10. Foram feitas diluições seriadas dos 100l
de homogeinato e as soluções de interesse foram plaqueadas em meio
7H10+OADC. As placas foram lacradas e incubadas, por 24 dias, em estufa
bacteriológica a 37 ºC e 5% CO2. As células presentes no pulmão foram plaqueadas
na concentração de 5x105 células/ml para quantificação da produção espontânea de
citocinas ex vivo.

3.9

Cultura de células
As células foram cultivadas em garrafas de plástico de 25 ou 75 cm2 (Corning,

USA) em meio Dulbecco‟s modificado F-12 (DMEM F-12) (Gibco BRL),
suplementado com 10% de soro fetal bovino (Gibco BRL) e 50 g/ml de gentamicina
(Gibco BRL) em estufa de CO2 a 5% e 37 oC (Forma Scientific – water-jacketed
incubator).
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Para os experimentos, os macrófagos foram plaqueados na concentração de
5

3x10 /ml em placas de 96 poços (Costar, USA) em meio DMEM F-12 suplementado
com 2% de soro fetal bovino, 24 horas antes da infecção.

3.9.1 Obtenção de precursores da medula óssea e diferenciação para
macrófagos
Células derivadas da medula óssea dos camundongos foram coletadas
assepticamente de ambos os fêmures com auxílio de tesoura e pinça e colocadas
em 5 ml de meio DMEM-F12 acrescido de 10% SFB e 5% de gentamicina (20
g/ml). A cultura foi mantida durante a noite na estufa a 37 ºC e 5% CO2, para
seleção negativa das células já diferenciadas que aderem na placa. No dia seguinte
foi coletado o sobrenadante, contendo os precursores mielóide da medula, e
centrifugado a 1200 rpm por 5 min para sedimentar as células e retirar o meio
contendo gentamicina. O pellet foi ressuspenso em 5 ml de meio de cultura (DMEMF12 suplementado com 10% SFB) acrescido de 20% de meio condicionado da
cultura de células da linhagem de fibroblastos L929, como fonte de M-CSF
previamente coletado, centrifugado e armazenado a -20 oC. A cultura, contendo o
meio de diferenciação celular, foi incubada na estufa a 37 ºC e 5% CO2.
Após 3 dias de incubação foram acrescidos 5ml de meio de cultura
suplementado com sobrenadante das células L929 e novamente incubadas. No
sétimo dia de diferenciação os macrófagos foram colocados em meio DMEM-F12
suplementado com 2% de SFB para execução do experimento.

3.9.2 Infecção dos macrófagos
Os macrófagos derivados da medula foram infectados com as cepas B2,
MP287/03, BCG de M. bovis, e H37Rv e Beijing 1471 de M. tuberculosis, na razão
1:1, 10:1, e 50:1 bactérias:macrófago (MOI). Após 3 horas de contato, a cultura foi
lavada 3x com PBS 1X estéril e adicionado meio DMEM F-12 suplementado com 2%
de

SFB.

A

padronização

da

dosagem

das

micobactérias

foi

feita

em

espectrofotômetro (Modelo U-1100 - Hitachi, USA) em DO 600 nm como descrito no
item 3.3 e 3.4.
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3.9.2.1 Avaliação da viabilidade dos macrófagos nas culturas infectadas com M.
bovis e H37Rv
Os macrófagos foram cultivados em placas de 96 poços e infectados com as
micobactérias, como descrito nos itens 3.9.1 e 3.9.2. Amostras dos macrófagos
controles e infectados foram coletadas diariamente, do 1º ao 6º dia após a infecção,
para análise da cinética de crescimento micobacteriano.
Para avaliar a viabilidade dos macrófagos, a cada dia após a infecção, as
células foram coradas com laranja de acridina e brometo de etídeo (50 mg/ml) e
quantificadas em microscópio invertido de fluorescência (Nikon, Japan).

3.9.2.2 Avaliação do crescimento micobacteriano nos macrófagos infectados
Para avaliar o crescimento intracelular das micobactérias, utilizamos o método
bacteriológico de contagem de unidades formadoras de colônias.
O crescimento micobacteriano foi avaliado nos seguintes pontos:


Dia 0 – após a troca de meio da cultura para meio fresco, depois

do período de incubação de 3 horas;


Dia 3 – no terceiro dia de infecção;



Dia 6 – no sexto dia de infecção.

As células infectadas com MOI 1:1 foram lisadas com solução de saponina a
0,1% durante 10 minutos. Foram lisadas células de dois poços para cada cepa
estudada. O conteúdo dos poços foi homogeneizado vigorosamente e diluído em
diferentes concentrações (10-1 e 10-2 no Dia 0; 10-1 e 10-2 no Dia 3; e 10-3 e 10-4 no
Dia 6), sendo 40 l (inóculo) de cada diluição, plaqueados em meio Middlebrook
7H10. Foram feitas duplicatas de cada amostra lisada.
As colônias foram quantificadas após 24 dias de incubação em estufa a 37ºC
e 5% de CO2. O número de UFC/ml foi obtido através da seguinte fórmula:
UFC/ml = [(n° de colônias x 1000)/inóculo] x diluição
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3.9.2.3 Quantificação de NO pela Reação de Griess
Os sobrenadantes das culturas infectadas foram coletados em 24h e 72h
após a infecção. A quantificação de NO foi feita pela reação de Griess (Green et al.,
1982).
O volume de 50 µl foi misturado com 50 µl da solução A (2,5 ml de ácido
fosfórico, 0,5 g de sulfanilamida, 47,5 ml de H2O de milliQ) e solução B (0.05 g de N1-naphitiletilenodiamida, 50 ml de H2O de milliQ) de Griess (vol/vol) numa placa de
96 poços e incubado por 10 minutos na estufa a 37 ºC. A leitura foi feita em leitor de
microplacas (MR5000 Dynatech, USA), no comprimento de onda de 540/570 nm. A
curva padrão foi feita utilizando diluições de NaNO3 de 200 M a 1.56 M.

3.10

Método de atividade microbicida com o doador de NO – GSNO
As micobactérias foram cultivadas a D.O 0,100 em placas de 96 poços,

contendo meio 7H9 suplementado com 10% ADC. Diferentes concentrações do
doador de NO (GSNO) (Green et al., 2000; Venketaraman et al., 2005; Dayaram et
al., 2006; Attarian et al., 2009), foram adicionados às culturas micobacterianas e
incubadas a 37 ºC e 5% CO2 por 24h. Para quantificação da atividade microbicida foi
utilizado a o ensaio de redução de MTT (“3‟-[4,5-dimethylthiazol-2yl] 2,5diphenyltetrazolium bromide”).

3.10.1 Ensaio de redução de MTT
As culturas bacterianas foram incubadas a 37 oC durante 3 horas com 0,5
mg/ml (concentração no poço) da solução de MTT. O sal de tetrazolium é reduzido
por enzimas desidrogenases presentes no sistema transportador de elétrons de
microrganismos aeróbicos, facultativos e anaeróbicos e, convertido em cristais azuis
insolúveis (formazana) (Kansal et al., 1998; Hatzinger et al., 2003). Após o tempo de
incubação foi aplicado 100 l tampão de lise bacteriana contendo 50% DMF
(dimetilformamida), 20% SDS (dodecilsulfato de sódio) e água destilada estando a
solução em pH 7,4, com posterior incubação a 37 ºC e 5% CO2 durante a noite
(Gomez-Flores et al., 1995; Kansal et al., 1998). A densidade óptica foi medida com
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o uso do leitor de microplacas com o filtro de 570 nm.
3.11

ELISA E BIOPLEX
Os sobrenadantes das culturas de BMDM oriundos do experimento ex vivo,

foram coletados e mantidos congelados a -80 °C. As citocinas presentes nos
sobrenadantes foram quantificadas através do ensaio ELISA sandwich utilizando kits
correspondentes (Invitrogen, USA) e por Bioplex (Biorad, USA) utilizando o Kit
Fluorokine MAP Base murino (LUM000 - R&D Systems, USA). Foram quantificadas
as citocinas por ELISA IL-12+p40 (CMC0123), IL-10 (CMC0103), IL-4 (CMC0043) e
IFN- (BD OpTEIA 555138) e por Bioplex IL-1 (LUM401), IL-6 (LUM406), TNF-
(LUM410), IL-17 (LUM421), IFN- (LUM485), IL-10 (LUM417), IL-4 (LUM404), IL-2
(LUM402), MCP-1 (LUM479) e IL-12p70 (LUM419). As citocinas foram quantificadas
de acordo com o protocolo do fabricante.

3.12

Considerações metodológicas finais
Todo trabalho experimental foi executado em fluxo laminar nível II-BII de

biossegurança e com todos os equipamentos de proteção individual, requeridos
(jaleco de mangas compridas, jaleco descartável, luvas, máscara N-95, touca,
sapatos fechados e pró-pés). Todo lixo produzido dentro do fluxo, juntamente com
todo material contaminado, foi acondicionado em sacos de autoclave e
descontaminado por 30 minutos a 120 ºC e 1 atm.

3.13 Análises Estatísticas
As análises estatísticas foram feitas baseadas nos métodos “Two-way
ANOVA” e o Teste de Bonferroni como post test, sendo estes executados com
auxílio do programa

GraphPad Prism version 5.02 para o Windows, GraphPad

Software, San Diego California USA, http://www.graphpad.com.
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4 RESULTADOS
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Neste estudo, nos propusemos avaliar a relação entre o grau de virulência de
isolados clínicos micobacterianos e a resposta imune desencadeada pelos mesmos.
Assim, para obtenção dos perfis de virulência dos isolados clínicos utilizados neste
estudo, foi necessário realizar um screening prévio com 10 cepas de M. bovis e M.
tuberculosis (M. bovis - AN5, B2, B29, MP287/03, MP389/3 e BCG; M. tuberculosis –
Beijing zt272, LAM 1777, Beijing 1471 e H37Rv), sendo avaliadas características
como citotoxicidade, crescimento intracelular em macrófagos murinos, crescimento
em meio de cultura micobacteriana (7H9 Middlebrook) e mortalidade de
camundongos (dados não mostrados). Vários experimentos também foram
realizados a fim de obter a carga bacteriana necessária para realização dos
experimentos in vivo.

4.1

Número de UFCs nos pulmões e sobrevivência de camundongos

C57BL/6 infectados com isolados clínicos de M. bovis e M. tuberculosis
Para avaliar a virulência dos isolados clínicos de M. bovis e M. tuberculosis,
um dos parâmetros a ser averiguado é a capacidade de crescimento dos bacilos em
modelos animais (Lopez et al., 2003; Dormans et al., 2004). Para tanto,
camundongos C57BL/6 foram infectados pela via intratraqueal com a carga bacilar
de ~102 bacilos. Para este estudo, foram utilizados os isolados clínicos B2 e
MP287/03 de M. bovis, Beijing 1471 de M. tuberculosis, e a cepa H37Rv de M.
tuberculosis como bacilo referência de virulência.
A cinética do crescimento dos bacilos nos pulmões dos camundongos
infectados foi avaliada pela quantificação do número de UFCs. Os camundongos
foram sacrificados nos intervalos de 0, 5, 15, 28 e 60 dias após a infecção (Figura
3A).
Os isolados clínicos inoculados apresentaram crescimento inicial similar nos
pulmões dos camundongos, sendo observado aumento da carga bacteriana de
aproximadamente 2 vezes Log10CFU em relação a carga inicial após 5 dias de
infecção. Ampla diferença no crescimento dos isolados clínicos nos pulmões dos
camundongos foi observada aos 28 dias de infecção (Tabela 2).
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Tabela 2 - Análise da carga bacilar nos pulmões dos camundongos infectados com isolados
clínicos de M. bovis e M. tuberculosis.

Dias após a
infecção*

H37Rv

B2

MP287/03

Beijing 1471

CFU/g pulmão
(Log10)

CFU/g pulmão
(Log10)

CFU/g pulmão
(Log10)

CFU/g pulmão
(Log10)

15

4.4±0.4

5.8±0.1

6.8±0.2

6.7±0.2

28

5.8±0.2

8.1±0.1

9.7±0.2

7.9±0.3

*n=9 camundongos por ponto
Cepa H37Rv, referência de virulência em destaque.

O isolado clínico MP287/03 mostrou maior capacidade de crescimento nos
pulmões dos camundongos em comparação aos demais isolados em estudo,
apresentando aumento de aproximadamente 5.1 vezes (Log10) em relação à carga
inicial de infecção.

Por outro lado, o isolado clínico B2 e a cepa H37Rv

apresentaram crescimento aos 28 dias de ~4.2 e ~3.0 vezes (Log10) em relação à
carga bacteriana inicial, respectivamente. O isolado clínico Beijing 1471 apresentou
a taxa de crescimento de aproximadamente 4.2 vezes (Log10) em relação à carga
inicial. Apesar de similares as taxas de crescimento dos isolados Beijing 1471 e B2,
apenas foi observado indução de cronicidade da infecção nos camundongos
infectados pelo isolado B2 ao longo de 60 dias de infecção (Figura 3B). A reativação
da infecção nos camundongos infectados com o isolado B2 foi observada aos 150
dias de infecção, sendo verificado o aumento do número de bacilos no pulmão e
morte dos animais (dados não mostrados).
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Figura 3. Cinética da carga micobacteriana nos pulmões e sobrevivência de
camundongos infectados com M. bovis e M. tuberculosis. (A) Modelo do
delineamento experimental de avaliação da virulência micobacteriana. (B)
Camundongos C57BL/6 infectados via intratraqueal com ~102 bacilos de M.
bovis, B2 () e MP287/03 (▼), M. tuberculosis, Beijing 1471 () e H37Rv (),
e controle (), foram sacrificados em 0, 5, 15, 28 e 60 dias após a infecção e o
número de UFCs quantificado após plaqueamento em 7H10. As linhas indicam
a média ± desvio padrão do número de UFCs de n=9 camundongos por ponto
referentes a três experimentos independentes. (C) Os camundongos foram
monitorados diariamente de acordo com a sua morbidade. Os asteriscos
representam diferenças estatísticas dos camundongos infectados pelos
isolados em relação aos infectados com a cepa H37Rv, e o símbolo  indica
diferença estatística entre os camundongos infectados com o isolado
MP287/03 em relação aos infectados com o isolado B2. *** p<0.001; 
p<0.001;
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Outro parâmetro avaliado foi a sobrevivência dos camundongos após a
infecção. Os camundongos infectados com os isolados MP287/03 (n=9) e Beijing
1471 (n=4) apresentaram alta taxa de mortalidade, sendo observados 100% de
mortalidade aos 35 e 40 dias após a infecção, respectivamente. Apesar da indução
de infecção crônica nos animais, foram observados 100% de mortalidade do grupo
de camundongos infectados com o isolado B2 (n=9) aos 172 dias após a infecção,
provavelmente devido à reativação da infecção. Por outro lado, não foi observada
mortalidade nos camundongos infectados com a cepa H37Rv (n=9) (Figura 3C).
Assim, pode-se concluir que os isolados clínicos MP287/03 e Beijing 1471
apresentam maior grau de virulência do que o isolado B2, que por sua vez é mais
virulento que a cepa H37Rv.

4.2

Análises macro e microscópicas dos pulmões, baço e fígado dos

camundongos infectados com isolados clínicos de M. bovis e M. tuberculosis
Amostras histológicas do pulmão, baço e fígado foram examinadas aos 5, 15
e 28 dias de infecção. Não foi observada alteração tecidual em nenhum dos grupos
de camundongos aos 5 e 15 dias de infecção, tanto em análises macroscópicas
quanto microscópicas.
Em análises macroscópicas aos 28 dias de infecção, foi possível observar
hiperplasia pulmonar nos camundongos infectados com os isolados clínicos
MP287/03, Beijing 1471 e B2, estando pronunciado nos camundongos infectados
com o isolado MP287/03. Grandes nódulos esbranquiçados foram observados nos
animais infectados com os isolados clínicos B2, MP287/03 e Beijing 1471 (Figura
4A). Esplenomegalia também foi observada, porém com maior intensidade nos
camundongos infectados com o isolado clínico Beijing 1471 (dados não mostrados).
Análise do peso e massa relativa dos pulmões também foi verificada. Os
pulmões dos camundongos infectados com os isolados MP287/03 e Beijing 1471
apresentaram maior peso e massa relativa em comparação com o isolado B2 e a
cepa H37Rv, confirmando as análises macroscópicas observadas (Figura 4B).
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Figura 4. Análise macroscópica dos pulmões de camundongos infectados com
isolados de M. bovis e M. tuberculosis. Os órgãos foram coletados após o
sacrifício dos camundongos e logo fixados em formaldeído tamponado 10%. (A)
Nódulos esbranquiçados foram observados em maior número e tamanho nos
pulmões referentes aos animais infectados com os isolados MP287/03 e Beijing
1471, representado pelo lobo superior direito (superior) e o lobo inferior esquerdo
(inferior). (B) Os pulmões dos camundongos foram pesados e (C) o aumento da
massa relativa dos pulmões após 28 dias de infecção foi calculado através da
razão entre o peso do camundongo infectado pelo peso do camundongo
controle. O diâmetro das bolhas representa a massa relativa dos pulmões,
sendo controle igual a 1. Os dados representam média ± desvio padrão
referentes a três experimentos independentes. Os resultados foram analisados
pelo método estatístico One-way ANOVA post test Tukey. Os asteriscos
representam a diferença estatística entre os isolados e a cepa H37Rv e o
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símbolo



a diferença estatística entre os isolados. ***p<0.001;

p<0.001;

p<0.001;
Nas análises microscópicas, os camundongos infectados com a cepa H37Rv
apresentaram formação granulomatosa incipiente sem presença de BAAR (Figura
5A e B). Não foi observada alteração tecidual no fígado destes animais (Figura 5C).
Nos camundongos infectados com o isolado B2 foram observadas nos pulmões
formação granulomatosa intensa (Figura 5D e E), infiltrado celular peribronquiolar e
intrabronquiolar com presença de bacilo. Formação granulomatosa incipiente foi
observada no fígado, porém sem presença de BAAR detectável (Figura 5F).
Os grupos de camundongos infectados com os isolados MP287/03 e Beijing
1471 apresentaram disseminação bacilífera para outros órgãos, sendo observada
presença de BAAR em infiltrado no baço (dados não mostrados) e em granulomas
incipientes no fígado (Figura 5I e L). Em ambos os grupos também foi observado
nos

pulmões

necrose

tecidual,

intenso

infiltrado

mononuclear,

infiltrado

polimorfonuclear e alveolite com presença de bacilos. (Figura 5G, H, J e K).
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Figura 5. Análise histopatológica dos pulmões e fígado de camundongos C57BL/6 aos
28 dias de infecção com M. bovis e M. tuberculosis. (A) Formação
granulomatosa incipiente foi observada nos camundongos infectados com H37Rv,
(B) sem presença de BAAR e (C) ausência de lesão hepática. (D) Formação
granulomatosa sem necrose; (E) presença de BAAR (vermelho) e incipiente
formação granulomatosa no fígado dos camundongos infectados com B2 (F,
cabeça de seta). (G) Extensa necrose pulmonar intragranulomatosa (asterisco)
com região periférica circunscrita (cabeça de seta) e presença de BAAR; (I)
incipiente formação granulomatosa (cabeça de seta) com presença de BAAR
(seta vermelha) no fígado dos camundongos infectados com MP287/03. (J, K)
Presença de necrose pulmonar com presença de bacilos e incipiente formação
granulomatosa (cabeça de seta) com presença de BAAR (seta vemelha) no fígado
dos camundongos infectados com Beijing 1471. Os cortes foram corados
utilizando a coloração por hematoxilina-eosina (A, C, D, F, G, I-superior, J e Lsuperior) e Ziehl-Neelsen (B, E, H, I -inferior, K e L-inferior). Aumentos: 100x (D, G
e J); 200x (A, B, C, F, G, K, I-H&E e L-H&E); 400x (B); 1000x (I-ZN e L-ZN).
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4.3

Avaliação da resposta imune contra isolados clínicos com diferentes

graus de virulência de M. bovis e M. tuberculosis
Células presentes nos pulmões dos camundongos aos 28 dias de infecção
foram coletadas e plaqueadas na concentração de 5x105 células/ml. Os
sobrenadantes das culturas celulares foram coletados 48 h após o plaqueamento,
com o objetivo de caracterizar o perfil da resposta imune do hospedeiro após a
infecção utilizando isolados clínicos de M. bovis e M. tuberculosis com diferentes
graus de virulência.
Não foi detectada produção de NO, IFN-, TNF-, IL-4, IL-10 e IL12 nas
células de 5 e 15 dias de infecção, também não sendo detectada produção de IL-4,
IL-12 e IL-2 nos dias 28 e 60 após a infecção. (dados não mostrados).
Aos 28 dias de infecção, a cultura de células oriundas do pulmão de
camundongos infectados com a cepa referência de virulência (H37Rv) apresentou
considerável produção de IL-17 e IL-6, e em níveis menores TNF-, IL-1, IL-10 e
IFN- ou não detectáveis de NO. As células oriundas do pulmão de camundongos
infectados com o isolado B2 apresentaram perfil de resposta similar às dos
infectados com a cepa H37Rv, sendo observada baixa produção de TNF-, IL-1 e
IL10. Em contraste, foi observada menor produção de IL-6 e IL-17, mas altos níveis
de IFN- e NO (Figura 6). De acordo com os dados de carga bacteriana nos pulmões
e sobrevivência dos camundongos, os animais infectados com o isolado B2 e a cepa
H37Rv apresentaram desenvolvimento de infecção crônica. Desta forma, podemos
sugerir que estes perfis de citocinas observados na cultura de células pulmonares
dos camundongos infectados contribuíram para o estabelecimento da cronicidade da
infecção.
Os dois isolados que apresentaram hipervirulência, MP287/03 e Beijing 1471,
determinada pela alta taxa de mortalidade e de carga bacteriana nos pulmões, foram
capazes de induzir diferentes perfis de resposta imune nos camundongos. A cultura
de células oriundas do pulmão de camundongos infectados com o isolado MP287/03
apresentou perfil caracterizado por baixos níveis de mediadores inflamatórios tais
como IL-1, IL-6, TNF-, IL-17, IFN- e NO, e maior produção de IL-10 em
comparação aos demais grupos de infecção. Por outro lado, camundongos
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infectados com o isolado clínico Beijing 1471 apresentaram perfil de caráter
inflamatório agudo, sendo detectados elevados níveis de IL-1, IL-6, TNF-, IL-17,
IFN-, NO e maior produção de IL-10 em relação ao observado nos camundongos
infectados com a cepa H37Rv e o isolado B2 (Figura 6). Apesar dos baixos níveis
detectáveis, vale ressaltar que a produção de IL-10, por células obtidas dos pulmões
dos camundongos infectados com o isolado MP287/03, também foi superior aos
quantificados nos camundongos infectados com o isolado Beijing 1471.
O número total de células nos pulmões coletados também foi avaliado.
Corroborando com os resultados de análise macroscópica dos pulmões (Figura 4),
os camundongos infectados com os isolados clínicos MP287/03 e Beijing 1471
apresentaram maior número de células totais no pulmão em relação aos infectados
com o isolado B2 e a cepa H37Rv aos 28 dias de infecção (Figura 6). Estes
resultados sugerem que os perfis de ativação da resposta imune observados nos
camundongos infectados com os isolados MP287/03 e Beijing 1471 não são
influenciados pelo número total de células obtidas dos pulmões destes animais.
Entretanto, vale ressaltar que devido à superior contagem de células nos pulmões
dos camundongos infectados com o isolado B2 em relação aos infectados com a
cepa H37Rv, os níveis de citocinas nos pulmões dos camundongos infectados com
o isolado B2 pode ser superior aos produzidos nos pulmões dos camundongos
infectados com a cepa H37Rv.
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Figura 6. Quantificação de citocinas e NO secretados ex vivo por células dos pulmões
de camundongos infectados com M. bovis e M. tuberculosis aos 28 dias de
infecção. As células presentes nos pulmões foram obtidas como descrito no
Material e Métodos. Sobrenadantes de 5x105 células/ml foram coletados 48h após
o plaqueamento e as citocinas quantificado por Bioplex e ELISA e NO quantificado
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por reação de Griess. O número de células totais do pulmão coletados foi
quantificado e comparado entre os grupos experimentais. Os dados representam
as médias ± desvio padrão de um experimento (n=3).
*p<0.05; **p<0.01; ***
p<0.001;

4.4

Efeito do IFN- na fase aguda de infecção por isolados clínicos

micobacterianos
De acordo com experimentos anteriores nós pudemos constatar que aos 28
dias de infecção os camundongos WT infectados com diferentes isolados clínicos
apresentaram diferentes níveis na produção de IFN-, o que pode ter contribuído
para o desenvolvimento da imunopatologia nos pulmões destes animais. Desta
forma, para verificar a importância do IFN- produzido nesta fase da infecção
induzida por isolados virulentos, nós infectamos camundongos WT e deficientes na
produção de IFN- com os isolados clínicos B2, MP287/03, Beijing 1471 e a cepa
referência H37Rv, pela via intratraqueal com ~100 bacilos. Foram avaliados
parâmetros, tais como, peso e massa relativa dos pulmões, carga bacteriana nos
pulmões e a sobrevivência dos camundongos.
Os pulmões dos camundongos infectados foram coletados e pesados como
mostrado na figura 7. Foi observado aumento do peso (Figura 7A) e massa relativa
(Figura 7B) nos pulmões dos camundongos IFN- KO em comparação aos WT
infectados com os isolados clínicos B2, MP287/03 e Beijing 1471. Porém, maior
diferença foi observada entre os camundongos IFN- KO e WT infectados com os
isolados clínicos MP287/03 e Beijing 1471.
De acordo com a carga bacteriana nos pulmões dos camundongos infectados
com a cepa H37Rv foi possível verificar diferença significante entre os camundongos
WT e IFN- KO apenas aos 60 dias de infecção (Figura 8A). A queda na
sobrevivência no grupo de camundongos deficientes em IFN- infectados com
H37Rv teve início aos 70 dias de infecção (Figura 9A).
Nos grupos de camundongos infectados com o isolado B2 foi observado
aumento da carga bacteriana nos camundongos deficientes em IFN- em relação
aos camundongos WT aos 28 dias de infecção. Apesar de pequena diferença na
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carga bacteriana observada entre os grupos de camundongos infectados, pode-se
notar que a produção do IFN- aos 28 dias de infecção é de suma importância para
o controle da carga bacteriana, bem como para garantir a sobrevivência dos
animais, visto que 100% de mortalidade foram observados no grupo de
camundongos IFN- KO aos 125 dias após a infecção (Figura 9B).
Os camundongos IFN- KO infectados com o isolado Beijing 1471
apresentaram pequena diferença no número de bacilos em relação aos
camundongos WT (Figura 8D) e baixa sobrevivência (Figura 9D). Esta diferença no
número de UFCs entre os camundongos WT e KO indica que o IFN- produzido
nesta fase apresenta capacidade em induzir a produção de mecanismos
microbicidas nos pulmões dos animais. Outro fator a ser levado em consideração é a
hiperplasia pulmonar observada nos camundongos IFN- KO. Provavelmente, o
aumento da carga bacteriana associada com o influxo de células para o pulmão,
pode ter contribuído para a morte dos camundongos.
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Figura 7. Análise macroscópica dos pulmões de camundongos IFN- KO e WT
infectados com M. bovis e M. tuberculosis. Os órgãos foram coletados após
sacrifício dos camundongos e logo fixados em formaldeído tamponado 10%.
(A) Peso dos pulmões dos camundongos infectados com a cepa H37Rv e os
isolados B2, MP287/03 e Beijing 1471 aos 28 dias após a infecção. (B)
Aumento da massa relativa dos pulmões após 28 dias de infecção, calculado
através da razão entre o peso do camundongo infectado pelo peso do
camundongo controle. O diâmetro das bolhas representa a razão deste
aumento, sendo controle igual a 1. Os pontos representam o número de
camundongos de três experimentos independentes. Os asteriscos representam
diferença estatística pelo método One-way ANOVA post test Tukey. *p<0.05;
*** p<0.001;
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Figura 8. Cinética da carga bacteriana nos pulmões de camundongos WT e deficientes
em IFN- infectados com isolados clínicos M. bovis e M. tuberculosis.
Camundongos C57BL/6 () e IFN- KO (▲) infectados via intratraqueal com ~102
bacilos de H37Rv (A), B2 (B), MP287/03 (C) e Beijing 1471 (D) foram sacrificados
em 0, 5, 15, 28 e 60 dias após a infecção e o número de UFCs quantificado após
plaqueamento em 7H10. As linhas indicam a média ± desvio padrão do número
de UFCs de n=9 (WT) e n=6 (KO) camundongos por ponto referentes a três
experimentos independentes. Os asteriscos representam diferenças estatísticas
dos camundongos IFN- KO em relação aos camundongos WT. * p<0.05; **
p<0.01; *** p<0.001;
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Por outro lado, os camundongos infectados com o isolado hipervirulento
MP287/03 apresentaram altas contagens de UFCs tanto nos WT quanto nos IFN-
KO (Figura 8C). Apesar disto, os camundongos IFN- KO apresentaram maior
hiperplasia pulmonar em relação aos camundongos WT, sendo isto indicado pelo
aumento do peso e massa relativa dos pulmões (Figura 7). Desta forma, é possível
concluir que o nível de IFN- produzido durante a infecção com o isolado MP287/03
nos camundongos WT não contribuiu para a ação microbicida dos macrófagos no
pulmão. Porém, a ausência deste fator parece afetar positivamente a indução do
recrutamento

celular

para

o

tecido,

gerando

hiperplasia

pulmonar

e

consequentemente a morte dos animais por insuficiência pulmonar (Figura 9C).

Figura 9. Porcentagem de sobrevivência dos camundongos IFN- KO e WT infectados
com M. bovis e M. tuberculosis. Camundongos foram infectados com ~100
bacilos pela via intratraqueal com a cepa H37Rv ((A) - n=9, grupo WT, e n=5,
grupo KO) e os isolados clínicos de M. bovis B2 ((B) - n=9, cada grupo) e
MP287/03 ((C) - n=9, cada grupo) e M. tuberculosis Beijing 1471 ((D) - n=4, grupo
WT, e n=8, grupo KO). Os camundongos foram monitorados diariamente. *
p<0.05; ** p<0.01;
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4.5

Avaliação da suscetibilidade micobacteriana à ação microbicida por meio

do doador de NO S-nitroglutationa (GSNO)
A produção de intermediários reativos de nitrogênio e oxigênio por
macrófagos murinos é considerada um mecanismo relativamente efetivo do
hospedeiro contra M. tuberculosis, promovendo a inibição do crescimento do bacilo
(Adams et al., 1997; Yu et al., 1999; Venketaraman et al., 2005). M. tuberculosis
utiliza vários mecanismos para combater o estresse oxidativo, os quais incluem a
enzima catalase/peroxidase (KatG), superóxido dismutase e a resposta de
detoxificação baseada em tiol (micotiol) (Miller et al., 2007; Attarian et al., 2009).
O macrófago infectado produz NO e GSH, um tripeptídeo com papel
antioxidante, capaz de se ligar ao NO, formando o S-nitrosoglutationa (GSNO),
impedindo a toxicidade celular. O conjugado GSNO não é transportado para dentro
da célula bacteriana. Ocorre, então, uma clivagem desta glutationa, transformando-a
em um dipeptídeo (Cys-Gly), mediada pela enzima -glutamil transpeptidase. Este
dipeptídeo, então, é transportado para dentro da célula bacteriana pelo complexo
multicomponente ABC transporter dipeptídeo permease, carreando, desta forma, a
molécula de NO, levando à morte da bactéria. Estudos recentes mostraram que a
ausência da enzima -glutamil transpeptidase leva à resistência da M. tuberculosis à
ação do NO, sendo isto mostrado através de comparações in vitro utilizando cepas
mutantes para esta enzima (Green et al., 2000; Venketaraman et al., 2005; Dayaram
et al., 2006).
Uma das funções do IFN- é promover a ativação dos macrófagos a produzir
NO e, assim, levar a eliminação da micobactéria. Nossos dados mostram que o
isolado MP287/03 induz baixos níveis de produção de IFN- na cultura de células
pulmonares de camundongos WT em relação às demais cepas utilizadas neste
estudo. Porém, esta citocina é importante para evitar o recrutamento excessivo de
células para o pulmão, sendo isto verificado por análises comparativas utilizando
camundongos deficientes em IFN- e WT. Desta forma, nós propusemos averiguar
se a resistência dos isolados clínicos no pulmão dos camundongos poderia estar
ligado à resistência a ação microbicida do NO.
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Para tanto, as bactérias foram plaqueadas em meio de cultura 7H9
suplementado com ADC, na D.O de 0,100 e acrescentamos concentrações
crescentes do doador de NO, GSNO, sendo já descrito a concentração de 5 mM
bactericida para a cepa H37Rv (Venketaraman et al., 2005). Porém, em ensaios
prévios vimos que, a concentração de 1mM foi capaz de exercer atividade
bactericida para o isolado H37Rv e outros isolados de M. tuberculosis, assim
utilizamos concentrações partindo de 0M à 1mM de GSNO. Estas culturas foram
incubadas a 37 ºC e 5% CO2 por 24 h. Logo, foram adicionados 10% do volume total
da cultura de MTT (5mg/ml) e incubadas a 37 ºC e 5% CO 2 por 3 h, com posterior
adição de 100l de tampão de lise micobacteriana. Após incubação overnight à 37
ºC foi quantificada a densidade óptica da cultura.
Na figura 10 podemos verificar que os isolados clínicos B2, MP287/03 e
Beijing 1471, bem como, as cepas referências de avirulência e virulência, BCG e
H37Rv, respectivamente, apresentaram susceptibilidade à ação microbicida do NO.
Apesar da suscetibilidade ao NO, não foi observado eliminação total dos bacilos na
cultura, o que possibilitaria, por exemplo, a invasão de outros macrófagos por estes
bacilos remanescentes, mesmo em altas concentrações de NO no pulmão dos
camundongos.
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Figura 10. Avaliação da suscetibilidade micobacteriana à ação do NO. Culturas
micobacterianas das cepas H37Rv, BCG e dos isolados B2, MP287 e Beijing
1471 foram cultivadas por 24 h, na presença ou não do doador de NO GSNO.
As amostras foram quantificadas por teste colorimétrico de redução de MTT a
570nm. Dados representativos de dois experimentos independentes.
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4.6

Crescimento dos isolados virulentos de M. bovis e M. tuberculosis em

7H9 Middlebrook e intracelular em macrófagos derivados da medula óssea
Algumas propriedades biológicas associadas à virulência, tais como, taxa de
crescimento, expressão antigênica e evasão da resposta microbicida são
responsáveis pela permanência do bacilo no hospedeiro, podendo assim favorecer a
disseminação do mesmo para outros órgãos e/ou outros hospedeiros.
Nossos resultados mostram, até então, que cepas hipervirulentas apresentam
diferentes capacidades de modular a resposta imune e levar à morte o hospedeiro.
Foi verificado também que a permanência do bacilo no hospedeiro independe da
resistência à ação microbicida induzida pela exposição ao NO.
Desta forma, para avaliar as propriedades biológicas associadas à virulência
dos isolados clínicos de M. bovis e M. tuberculosis, que seriam responsáveis pela
permanência do patógeno na célula hospedeira, nos propusemos a avaliar a taxa de
crescimento dos bacilos in natura (meio de cultura micobacteriano), indução de
fagocitose em macrófagos derivados da medula óssea e crescimento do bacilo
intracelular. Para tanto, utilizamos as cepas de referência em avirulência e
virulência, BCG e H37Rv, respectivamente, em comparação com os isolados clínicos
B2, MP287/03 e Beijing 1471.
Primeiramente, nós analisamos a taxa de crescimento destes isolados
clínicos e as cepas BCG e H37Rv em meio de cultura micobacteriana, 7H9
Middlebrook acrescido de meio de enriquecimento ADC, bem como a capacidade de
indução de fagocitose em macrófagos derivados da medula óssea de camundongos
C57BL/6 (Figura 11).
Os bacilos foram incubados em meio de cultura 7H9+ADC por 10 dias em
estufa a 37 ºC com 5% de CO2. Para avaliar a taxa de crescimento dos bacilos foi
quantificada a D.O no dia de inoculação (Dia 0) e 10 dias após o cultivo (Dia 10).
Para obtenção da taxa de crescimento micobacteriano foi calculada a razão da
densidade óptica do dia 10 em relação ao dia 0. Como esperado a cepa BCG
apresentou taxa de crescimento inferior à cepa H37Rv, confirmando que em alguns
casos as cepas menos virulentas apresentam menor taxa de crescimento do que
cepas mais virulentas (Lasunskaia et al., 2010). Por outro lado, não foi observada
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diferença significante na taxa de crescimento entre os isolados clínicos (Figura 11A).
Assim, podemos concluir que as diferenças observadas in vivo na virulência dos
isolados clínicos independe da capacidade proliferativa in natura dos mesmos.
A capacidade de endocitose dos bacilos pelos macrófagos, assim como a
quantidade de bacilos fagocitados também foi avaliada. Para tanto, macrófagos
derivados da medula óssea foram infectados com MOI de 1:1, para avaliação da
quantidade de bacilos endocitados após 3 h de incubação. Após este período, a
cultura celular foi lavada com PBS1X, a fim de retirar os bacilos não endocitados, e
posterior lise dos macrófagos, para obtenção dos bacilos endocitados. Este
homogeinato foi semeado em meio de cultura 7H10+OADC e incubado a 37 °C por
24 dias para contagem das unidades formadoras de colônias (Figura 11B).
Macrófagos também foram infectados com MOI de 5:1 para avaliação da
porcentagem de células que apresentaram fagocitose do bacilo após 3h de
incubação, através do método Ziehl-Neelsen de coloração de bacilos álcool-ácido
resistentes (Figura 11C). Os dados obtidos mostram que não há diferenças entre os
bacilos quanto sua capacidade em induzir fagocitose em macrófagos murinos, sendo
isto determinado pelo similar número de bacilos fagocitados (Figura 11B) e
porcentagem de macrófagos que fagocitaram (Figura 11C).
A capacidade de crescimento dos bacilos dentro dos macrófagos derivados
da medula óssea de camundongos C57BL/6 foi avaliado durante 6 dias após
infecção com MOI de 1:1. A viabilidade celular dos macrófagos infectados na
proporção de 1:1 e a cultura controle foi similar (95% de células vivas) durante o
curso do experimento (dados não mostrados). Ao longo de 6 dias de infecção, os
isolados clínicos MP287/03 e Beijing 1471 apresentaram maior capacidade de
crescimento dentro dos macrófagos do que o isolado B2 e as cepas H37Rv e BCG,
confirmando a hipervirulência do isolados MP287/03 e Beijing 1471, virulência
moderada de isolado B2, virulência da cepa H37Rv e avirulência da cepa BCG
(Figura 12A). A capacidade citotóxica dos isolados também foi avaliada em
macrófagos infectados na proporção de MOI 50:1. Todos os isolados clínicos
induziram, principalmente, morte celular do tipo necrótica nos macrófagos, chegando
a 100% de morte aos 6 dias de infecção, enquanto a cepa H37Rv induziu
aproximadamente 60% de morte e a cepa BCG 5% de morte, durante o período
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analisado (Figura 12B). Assim, podemos concluir que a capacidade dos isolados
clínicos hipervirulentos permanecer no organismo e induzir morte do hospedeiro,
depende da capacidade dos mesmos em proliferar dentro dos macrófagos.

Figura 11. Crescimento micobacteriano em meio 7H9 Middlebrook e taxa de fagocitose
induzida por isolados de M. bovis e M. tuberculosis. (A) O crescimento
bacteriano em meio 7H9 foi avaliado dentro de 10 dias de incubação por
espectrofotometria. (B) Macrófagos derivados da medula óssea foram infectados
na proporção de MOI 1:1 para avaliação do número de bacilos fagocitados após
3 h de incubação. (C) Infecção dos macrófagos com MOI de 5:1 para
quantificação da porcentagem de macrófagos com presença de bacilos
intracelular após coloração com Ziehl-Neelsen. As figuras D e E representam a
cultura de macrófagos controle e infectada com micobactéria (cepa BCG,
vermelho), respectivamente. Os dados representam média ± desvio padrão de
três experimentos independentes em duplicata e a estatística analisada pelo
método One-way ANOVA post test Tukey. *p<0.05;
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Figura 12. Avaliação do crescimento intracelular micobacteriano e capacidade
citotóxica em macrófagos. (A) Macrófagos derivados da medula óssea
foram infectados com os isolados clínicos B2, MP287/03, Beijing 1471 e com
as cepas referências BCG e H37R nas proporções de MOI 1:1, para
avaliação do crescimento intracelular, e (B) MOI 50:1, para avaliação da
indução de morte celular ao longo de 6 dias de infecção . A viabilidade
celular foi avaliada pela incorporação de laranja de acridina e brometo de
etídeo (50 mg/ml) pelas células e quantificadas com auxílio de microscópio
invertido de fluorescência. Os dados representam media ± desvio padrão de
três experimentos independentes em duplicata.
*p<0.05; **p<0.01;
***p<0.001;
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5 DISCUSSÃO
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Fatores de virulência micobacterianos conferem capacidade ao bacilo de
permanecer vivo no hospedeiro, proliferar e disseminar, através de mecanismos, os
quais promovem evasão das respostas microbicidas (Waters et al., 2007; Gan et al.,
2008). A modulação da resposta imune durante a infecção pode acarretar ao
aumento da patogenia, incitando o desenvolvimento de imunopatologia no
hospedeiro, podendo levá-lo à morte (Ordway et al., 2007).
Estudos recentes mostraram que isolados clínicos de M. tuberculosis e M.
bovis apresentam grande potencial de infectividade e desenvolvimento da patogenia
em modelo murino de infecção pulmonar e extrapulmonar (Lopez et al., 2003;
Dormans et al., 2004; Medina et al., 2006; León et al., 2009). A patogenicidade é
entendida como a capacidade de um agente invasor em causar doença, com suas
formas clínicas no hospedeiro, e a virulência é a capacidade patogênica de um
microrganismo, medida pela mortalidade que ele induz e/ou por sua habilidade em
invadir tecidos do hospedeiro. Diversos fatores gênicos, protéicos e lipídicos podem
induzir virulência a um patógeno (Fratti et al., 2003; Ganguly et al., 2008; Sachdeva
et al., 2010).
O conhecimento da relação entre a patogenicidade e a modulação da
resposta imune no hospedeiro por microrganismos virulentos, se faz importante para
o entendimento de como os processos patológicos são induzidos.
Vêm sendo relatados em estudos que diferentes genótipos tanto de M. bovis
quanto de M. tuberculosis determinam diferentes graus de virulência e fenótipos de
ativação da resposta imunológica durante a infecção (León et al., 2009; MarquinaCastillo et al., 2009; Aguilar et al., 2010; Hernandez Pando et al., 2010). Contudo, a
relação entre a virulência e a ativação da resposta imune pelo bacilo e, como isto
pode afetar o desenvolvimento da patologia no hospedeiro ainda não estão bem
claros.
Portanto, neste estudo, nós avaliamos a relação entre a patogenicidade e
virulência de isolados clínicos de M. bovis e M. tuberculosis, comparando com a
cepa referência de virulência de M. tuberculosis H37Rv, e a capacidade de
modulação da resposta imune em modelo murino de infecção pulmonar. Para tanto,
utilizamos

como

parâmetros

de

análise

da

patogenicidade

e

virulência

micobacteriana, a sobrevivência dos camundongos após a infecção, cinética da
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carga bacteriana nos pulmões destes animais, análise histopatológica do pulmão,
fígado e baço, avaliação da resposta imune via quantificação da produção
espontânea de mediadores pró- e anti-inflamatórios por células pulmonares,
capacidade de crescimento intracelular em macrófagos e indução de toxicidade
celular (Lopez et al., 2003; Smith, 2003; Dormans et al., 2004).
Os camundongos da linhagem C57BL/6 são conhecidos por serem
resistentes às infecções micobacterianas (Ordway et al., 2008). Nesse sentido, o
estudo da patogenicidade e virulência micobacteriana utilizando este modelo animal,
possibilitaria distinguir o grau de virulência dos isolados clínicos em estudo.
Em nossos resultados podemos observar, claramente, que os isolados
clínicos MP287/03 e Beijing 1471 foram capazes de induzir maior taxa de
mortalidade nos camundongos do que o isolado clínico B2, que por sua vez induziu
menor sobrevivência dos camundongos quando comparado com a cepa H37Rv.
Extensa região de necrose e disseminação para outros órgãos tais como, o fígado e
o baço, com presença de bacilos, podem ser verificadas nos camundongos
infectados com os isolados MP297/03 e Beijing 1471. Porém, foi observado que o
isolado MP287/03 apresentou maior capacidade proliferativa em relação ao isolado
Beijing 1471, nos pulmões dos camundongos infectados. Desta forma, pudemos
agrupar os bacilos em estudo, quanto ao grau de virulência, em hipervirulentos,
sendo representados pelos isolados MP287/03 e Beijing 1471, virulência
intermediária, representado pelo isolado B2, e virulento, representado pela cepa
H37Rv.
Estudos acerca da patogenicidade e virulência, utilizando cepas referência de
virulência de M. bovis e M. tuberculosis, mostraram que M. bovis apresenta maior
grau de virulência do que M. tuberculosis em modelos murinos de infecção pulmonar
e extrapulmonar, sugerindo que camundongos são mais suscetíveis à infecção por
M. bovis do que por M. tuberculosis (Dunn e North, 1995; North et al., 1999; Medina
et al., 2006).
Entretanto, verificamos em nosso estudo que isolados clínicos hipervirulentos
de M. bovis e M. tuberculosis possuem similares perfis de indução de patologia e
morte dos camundongos. Corroborando com os nossos resultados, León et al.
(2009) mostraram que isolados clínicos de M. bovis com distintos genótipos
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apresentam diferenças na virulência em modelo murino de infecção pulmonar, sendo
observados 100% de morte nos animais infectados com o isolado de maior
virulência em 6 semanas de infecção. Aguilar et al. (2010) mostraram que os
isolados clínicos pertencentes ao cluster de genótipo Beijing apresentam diferentes
graus de virulência. Neste estudo, o isolado de maior virulência foi capaz de induzir
100% de morte dos camundongos em 6 semanas após a infecção.
Todavia, algumas diferenças podem ser observadas entre o modelo de
infecção utilizado por León et al. (2009) e Aguilar et al. (2010) e o nosso modelo. A
carga bacteriana inicial de infecção utilizada por León et al. (2009) e Aguilar et al.
(2010) foi de 105 bacilos, inoculados em camundongos BALB/c. A linhagem BALB/c
é conhecida por ser mais suscetível às infecções micobacterianas do que a
linhagem C57BL/6 (Arko-Mensah et al., 2009; Martins de Sousa et al., 2010; Paula
et al., 2010). Portanto, em comparação com os dados mostrados por León et al.
(2009) e Aguilar et al. (2010), nós podemos sugerir que os isolados clínicos
hipervirulentos utilizados em nosso estudo apresentam maior grau de virulência. Isto
porque foi observado indução de morte dos camundongos na fase aguda de
infecção, utilizando uma carga bacteriana inicial 1000 vezes menor. Com base
nestes dados, hipotetizamos que isolados clínicos micobacterianos hipervirulentos
poderiam apresentar diferentes mecanismos de indução de patogenia.
A indução da fase crônica da infecção observada em camundongos
infectados pelo isolado clínico B2, que apresentou virulência intermediária, coincidiu
com a indução da produção de IFN- e IL-17 por células obtidas dos pulmões dos
camundongos aos 28 dias de infecção. A produção destas citocinas em
camundongos C57BL/6 infectados com M. tuberculosis e M. bovis BCG parece
refletir no estabelecimento da resposta anti-micobacteriana, sendo estes mediadores
importantes para a indução da formação dos granulomas (Cooper et al., 1993;
Sugawara et al., 1998; Umemura et al., 2007; Okamoto Yoshida et al., 2010). Após
indução da produção das citocinas IFN- e IL-17, nos camundongos infectados com
o isolado clínico B2, foi observado queda nos níveis desses mediadores aos 60 dias
de infecção (dados não mostrados), porém a carga bacteriana nos pulmões não
apresentou aumento. A diminuição destas citocinas parece estar ligada à queda no
número de linfócitos TCD4+ nos pulmões (dados não mostrados). A linfopenia das
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células TCD4+, cujos dados sugerem ser dependente de IFN-, foi descrita em vários
modelos experimentais de infecção por micobactéria, mas o mecanismo de indução
deste fenômeno ainda não está claro (Dalton et al., 2000; Florido et al., 2005).
Apesar disto, foi observado aumento da produção de TNF- IL-6 e NO durante esta
fase, sendo estes fatores característicos da ativação de macrófagos (dados não
mostrados). A produção destes mediadores pelos macrófagos, provavelmente, se
deu pela estimulação prévia destas células pelo IFN- durante a fase aguda de
infecção. Isto pode ter contribuído para a produção de sinais microbicidas pelos
macrófagos, a fim de controlar a taxa proliferativa dos bacilos no pulmão.
Resultados obtidos pelo nosso grupo mostraram que a fase crônica de
infecção induzida pelo isolado clínico B2 se estendeu até 150 dias após a infecção.
Neste momento, foi observado o aumento da mortalidade dos camundongos e da
carga bacilar nos pulmões, caracterizando o processo de reativação da infecção
induzida pelo bacilo (dados não publicados). Interessantemente, com doses
elevadas de infecção com o isolado clínico B2 foram observados altos níveis de
expressão relativa de mRNA para iNOS e IL-10 na fase aguda de infecção, não
sendo verificada diferença na suscetibilidade à infecção entre camundongos WT e
IFN- KO (manuscrito em fase de elaboração). Deste modo, a indução da resposta
imune protetora contra micobactérias virulentas depende muito do tempo de
estimulação das células no pulmão, a fim de promover a ativação dos macrófagos e,
consequentemente, o controle da proliferação dos bacilos nos fagócitos.
Diferente do observado nos camundongos infectados com o isolado clínico
B2, os camundongos infectados com o isolado MP287/03 apresentaram baixa
estimulação das células do pulmão aos 28 dias de infecção. Neste momento, foi
detectada baixa produção de mediadores pró-inflamatórios, alto comprometimento
pulmonar com extensa região de necrose tecidual e elevada taxa de mortalidade.
Similares resultados referente à baixa ativação da resposta imune do tipo Th1 foram
observados durante a infecção por isolados de M. bovis (León et al., 2009) e M.
tuberculosis de genótipo Beijing (Aguilar et al., 2010).
O cluster de genótipo Beijing de M. tuberculosis é caracterizado por
apresentar altas taxas de virulência, associação à resistência a medicamentos e
transmissibilidade entre humanos no mundo (Drobniewski et al., 2005a). Em muitas
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regiões da Rússia, a “família Beijing” constitui quase a metade dos isolados clínicos
de M. tuberculosis obtidos, apresentando maior prevalência entre isolados colhidos
de prisioneiros (Drobniewski et al., 2005a; Drobniewski et al., 2005b).
Estudo recente foi realizado com o objetivo de averiguar diferentes fenótipos
entre isolados clínicos de genótipo Beijing, obtidos no Brasil e na Rússia, em modelo
de infecção in vitro (Lasunskaia et al., 2010). Neste estudo, foi verificado que dentro
de um mesmo genótipo há grande variabilidade em características associadas à
taxa de virulência entre os isolados clínicos. Foi observado que os isolados que
apresentaram características associadas com maior virulência (cluster Beijing
isolado na Rússia) foram capazes de induzir maior toxicidade celular, crescimento
intracelular e produção de IL-10 (Lasunskaia et al., 2010). Diferença na virulência
entre isolados pertencentes à família Beijing também foi verificada in vivo, sendo
observados perfis de moderada e alta virulência entre os isolados estudados
(Dormans et al., 2004; Aguilar et al., 2010).
Nossos dados mostram que o isolado clínico Beijing 1471 apresentou
hipervirulência, de acordo com análises de mortalidade e carga bacteriana no
pulmão. Esta característica foi associada com indução de necrose pulmonar e
exacerbação da produção de mediadores pró-inflamatórios por células obtidas do
pulmão destes animais, após 28 dias de infecção. Nestes camundongos foi
observada presença do bacilo no fígado e baço, o que não foi detectada nos
camundongos infectados com os bacilos B2 e H37Rv, sugerindo disseminação do
bacilo para outros órgãos durante a infecção por este isolado hipervirulento.
Tem sido descrito que a regulação de alguns mediadores inflamatórios pode
afetar na disseminação do bacilo. Redford et al. (2010) mostraram que o aumento da
produção de IL-17, durante a infecção com cepa virulenta de M. tuberculosis, pode
ter sido responsável pela disseminação do bacilo para outros órgãos. Isto foi
verificado através da queda da carga bacteriana no baço, porém não no pulmão, em
camundongos tratados com anticorpos anti-IL-17. Foi observado também que a
ausência desta citocina levou à queda na frequência de granulócitos no pulmão,
contudo este fenômeno não afetou a frequência do número de células TCD4 + e
TCD8+ neste órgão (Redford et al., 2010).
Portando, estes achados indicam que a ativação exacerbada da resposta
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imune observada durante a infecção pelo isolado hipervirulento Beijing 1471 pode
ter conduzido à disseminação do bacilo para outros órgãos, além da indução de
imunopatologia no pulmão. Por outro lado, é possível também sugerir que a
disseminação do bacilo pode ter levado à modulação da resposta imune nos
camundongos infectados. Isto porque nos camundongos infectados com o isolado
MP287/03 também foi observada disseminação do bacilo para outros órgãos, porém
num contexto de baixa ativação da reposta imune protetora.
Em nosso modelo foi verificado nos camundongos infectados por isolados
clínicos hipervirulentos de M. bovis e M. tuberculosis indução de necrose pulmonar,
porém com diferentes perfis de ativação da resposta imune. Em alguns modelos de
infecção por M. avium e M. tuberculosis vêm sendo relatado a indução de necrose
pulmonar por isolados clínicos (Florido e Appelberg, 2004; Aguilar et al., 2010). Por
muito tempo acreditou-se que o TNF- era um importante fator para a indução de
necrose tecidual em infecção micobacteriana (Rook e al Attiyah, 1991). Porém,
Florido et al. (2004) mostraram que em camundongos C57BL/6 infectados com M.
avium a necrose ocorre independente da ação do TNF-. Em camundongos
deficientes em TNF- infectados com o bacilo foi verificada intensa formação de
necrose tecidual e altos níveis de produção de IFN- em relação aos camundongos
WT. Desta forma, Florido et al. (2004) sugeriram que a superativação da resposta
imune do tipo Th1 poderia ter levado à indução da necrose tecidual.
Entretanto, Gil et al. (2006) utilizando modelo de geração de necrose
intragranulomatosa durante a infecção com M. tuberculosis em camundongos,
mostraram a ocorrência de dois perfis de indução de necrose: o primeiro,
caracterizado pelo aumento da carga bacteriana nos pulmões e baixa ativação da
resposta pró-inflamatória; e o segundo marcado pelo aumento da ativação da
resposta imune protetora. Este modelo animal de indução de necrose consiste na
administração intranasal de LPS após 3 semanas de infecção com a micobactéria.
Neste estudo, foi verificada formação de intensa necrose tecidual nos camundongos
deficientes em TNF-, IL-12, IFN-, iNOS, células T e camundongos SCID e,
necrose tecidual branda nos camundongos deficientes em IL-1, IL-6, IL-10, TCD4+,
células TCD8+ e células T(Gil et al., 2006). Embora, Florido et al. (2004) tenham
implicado a independência de TNF- na indução de necrose tecidual, Gil et al.
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(2006) sugeriram que a indução da necrose não depende da participação individual
das citocinas, mas provavelmente da expressão em conjunto destes mediadores
inflamatórios.
O perfil de resposta imune induzido por isolados virulentos, pertencentes ao
genótipo Beijing, apresenta grande controvérsia na literatura. Manca et al. (2001),
mostraram que o isolado hipervirulento de genótipo Beijing HN878 foi capaz de
induzir morte dos camundongos da linhagem B6D2/F1 e falha na ativação da
resposta Th1. Esta deficiência na indução da resposta imune protetora foi observada
pela baixa taxa de proliferação celular e pela baixa produção de IFN- por células do
baço e dos linfonodos nos camundongos infectados. Foi verificada também baixa
expressão do mRNA para IL-6, IL-12, IFN-, IL-10, IL-4 e IL-5, porém alta expressão
de mRNA para IFN do tipo 1 (IFN) e aumento da carga bacteriana. Mais tarde,
eles observaram que a falha na indução da resposta imune protetora foi devida ao
aumento da expressão de IFN do tipo 1, que por sua vez foi responsável pela
indução do aumento na expressão de reguladores da via de ativação Jak/Stat tais
como, SOCS 1, 4 e 5 (do inglês, Suppressors of Cytokine Signaling), CD45, PIAS1
(do inglês, Protein Inhibitor of Activated Stat1), Ptpn1 (do inglês, Protein Tyrosine
Phosphatase Nonreceptor Type 1) e Ptpns1 (do inglês, Protein Tyrosine
Phosphatase Nonreceptor Type Substrate 1) (Manca et al., 2005). Quando os
camundongos infectados foram tratados com anti-IFN, a resposta imune do tipo
Th1 foi restaurada e, consequentemente, observado o aumento da sobrevivência
dos animais (Manca et al., 2001; Manca et al., 2005). Reed et al. (2004) mostraram
que a falha da resposta imune durante a infecção pelo isolado HN878 era devida à
expressão de PGL. Neste isolado, a ausência da expressão de PGL pela
micobactéria levou à perda da hipervirulência, correlacionando com o aumento da
ativação dos macrófagos. O aumento da expressão de PGL, ou a adição de PGL na
cultura resultou na inibição da secreção de mediadores pró-inflamatórios.
Por outro lado, em outro modelo de infecção a mesma cepa (HN878)
apresentou diferente perfil de ativação da resposta imune protetora. Ordway et al.
(2007) mostraram que o isolado clínico de genótipo Beijing HN878 foi capaz de
induzir ativação exacerbada da resposta imune do tipo Th1, seguida de regulação
negativa desta resposta em camundongos C57BL/6. A mortalidade nestes animais
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foi semelhante à observada por Manca et al. (2001, 2005) e Reed et al. (2004). Foi
confirmado, por Ordway et al. (2007), que na ausência de IFN tipo 1 há o aumento
da sobrevivência dos animais devido à ativação da resposta imune do tipo Th1 e
baixa contagem bacilar no pulmão. Foi verificado também que após o aumento da
produção de IFN- aos 30 dias de infecção, ocorre um declínio desta resposta aos
60 dias de infecção. Esta queda na produção de mediadores pró-inflamatórios se
deu pelo surgimento da população de células T reguladoras produtoras de IL-10 aos
21 dias de infecção. Este perfil de resposta de ativação exacerbada em 30 dias após
a infecção, com posterior queda, culminou na produção de imunopatologia nos
pulmões dos animais, levando-os à morte (Ordway et al., 2007). Assim, estudos
complementares se fazem necessários para identificar as razões pelas as quais o
sistema imune desenvolve distintos mecanismos de respostas contra diferentes
isolados hipervirulentos micobacterianos.
Em nosso estudo foi observado diferentes níveis de produção de IFN- na
cultura de células pulmonares dos camundongos WT infectados com os isolados
clínicos hipervirulentos MP287/03 e Beijing 1471. Dessa forma, avaliamos se estes
diferentes níveis de IFN- produzidos poderiam influenciar na eliminação do
patógeno e produção da imunopatologia. Neste sentido, infectamos camundongos
deficientes na produção de IFN- com os isolados clínicos MP287/03 e Beijing 1471
e observamos o aumento da massa relativa dos pulmões e mortalidade destes
camundongos. Em contraste, a ausência deste mediador não induziu aumento do
número de bacilos no pulmão dos camundongos IFN- KO infectados com MP287/03
em relação aos camundongos WT. Já no grupo de camundongos IFN- KO
infectados com o isolado clínico Beijing 1471foi observada pequena diferença na
carga bacteriana nos pulmões em relação aos camundongos WT. Por outro lado, em
camundongos deficientes para IFN- infectados com isolados virulentos de M. bovis
e M. tuberculosis foi observada elevada produção de MCP-1 (do inglês, Monocyte
Chemotactic Protein 1) (dados não mostrados). O MCP-1 é uma quimiocina, membro
da família SIG (do inglês, Small Inducible Gene), responsável pelo recrutamento de
monócitos para o local da injúria ou infecção. Desta forma, nós podemos sugerir que
o aumento desta quimiocina em camundongos deficientes em IFN-, pode ter
induzido o aumento do recrutamento celular para o pulmão, contribuindo para a
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indução de imunopatologia, levando os animais à morte.
Tem sido observada durante infecção em camundongos deficientes em IFN-
a indução da população de Th17, sendo, portanto, verificado o aumento da produção
da citocina IL-17 nestes animais (Cruz et al., 2006). Como mostrado por Redford et
al. (2010), o aumento da produção de IL-17 pode afetar na disseminação do
patógeno para outros órgãos. Desta forma, podemos especular que além da indução
da produção do MCP-1 observada nos camundongos IFN- KO, durante a infecção
por isolado virulento de M. bovis e M. tuberculosis, a produção de IL-17 poderia
favorecer a indução da imunopatologia nestes animais, devido ao aumento da
disseminação do bacilo para outros órgãos.
O fato de que mesmo na ausência do IFN- não tenha sido observada grande
diferença na carga bacilífera nos pulmões dos camundongos IFN- KO em relação
aos camundongos WT, nos conduziu à hipótese de que fatores ligados à resistência
a ação microbicida poderiam favorecer a permanência do bacilo no hospedeiro. No
entanto, nós verificamos que os isolados clínicos não apresentaram diferenças
quanto à resistência pela ação microbicida induzida pelo NO, capacidade
proliferativa em meio de cultura micobacteriano ou indução de endocitose. Por outro
lado, foi verificado que os isolados hipervirulentos, MP287/03 e Beijing 1471,
apresentaram maior crescimento intracelular em relação aos demais bacilos
estudados. Assim, estes resultados sugerem que a capacidade dos isolados
hipervirulentos proliferarem dentro dos macrófagos pode ser responsável pela sua
permanência no hospedeiro.
Nossos resultados nos permitem sugerir que a modulação da resposta imune
é crucial para definir a fase aguda e crônica durante a infecção por micobactérias
virulentas. A baixa ativação da resposta imune protetora ou a exacerbação da
ativação da mesma, durante a fase aguda de infecção, pode levar à morte dos
animais por diferentes mecanismos. Em ambos os perfis foram observados
hiperplasia pulmonar e imunopatologia com presença de necrose tecidual. Quando
ocorre baixa ativação da resposta imune o camundongo morre, provavelmente,
devido ao aumento da carga bacilífera nos pulmões, em coexistência com
pneumonia e necrose tecidual. Por outro lado, quando ativação da resposta imune
protetora é exacerbada, ampla lesão tecidual é gerada e o camundongo morre
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devido à imunopatologia. Em contraste, o equilíbrio entre a taxa proliferativa do
bacilo nos pulmões e ativação da resposta imune protetora, permite o
desenvolvimento da infecção crônica nos camundongos e latência do bacilo (Figura
13).
Portanto, as propriedades que conferem maior grau de virulência e
patogenicidade para isolados clínicos de M. bovis e M. tuberculosis podem ser
atribuídas à capacidade de crescimento intracelular e modulação da resposta imune
no hospedeiro.

Figura 13. Modelo esquemático sugerido para modulação da resposta imune na fase
aguda e crônica de infecção por micobactérias virulentas e hipervirulentas.
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6 CONCLUSÃO
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 Os isolados clínicos MP287/03 e Beijing 1471 apresentaram maior grau de
patogenicidade e virulência quando comparados com o isolado clínico B2 e a
cepa referência de virulência H37Rv.
 Em baixas doses, o isolado B2 e a cepa H37Rv induziram fase crônica de
infecção nos camundongos, sendo observado aumento de citocinas próinflamatórias aos 28 dias de infecção, porém queda de IFN- e IL-17 aos 60
dias de infecção. Nesta fase, foi observado aumento de mediadores
característicos da ativação de macrófagos, tais como TNF- e NO, que
podem ter favorecido para o controle do crescimento do bacilo no pulmão.
 A indução da resposta imune protetora contra micobactérias virulentas
depende muito do tempo de estimulação das células no pulmão, a fim de
promover a ativação dos macrófagos e, consequentemente, o controle da
proliferação dos bacilos nos fagócitos.
 Os isolados MP287/03 e Beijing 1471 induziram necrose nos pulmões e alta
taxa de mortalidade dos camundongos, porém por diferentes mecanismos de
indução de morte.
 Falha na indução da resposta pró-inflamatória, elevada carga bacteriana e
extensa necrose tecidual podem ter sido as causas da morte dos
camundongos infectados com MP287/03. Entretanto, os camundongos
infectados com Beijing 1471 sucumbiram, provavelmente, devido à elevada
ativação

da

resposta

imune

protetora

e,

consequentemente,

comprometimento pulmonar.
 Camundongos IFN- KO infectados com os isolados MP287/03, Beijing 1471
e B2 apresentaram aumento na massa relativa dos pulmões em relação aos
camundongos WT. Porém, não foi observada grande diferença na carga
bacteriana nos pulmões nos camundongos IFN- KO infectados com os
isolados MP287/03 e Beijing 1471 quando comparado com os camundongos
WT infectados.
 Não foram observadas diferenças na capacidade de crescimento em meio de
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cultura

micobacteriano,

indução

de

fagocitose

em

macrófagos

e

suscetibilidade à ação microbicida do NO entre os isolados clínicos. Porém,
foi verificado que os isolados hipervirulentos MP287/03 e Beijing 1471
apresentaram maior crescimento intracelular do que o isolado B2 e as cepas
H37Rv e BCG.
 A patogenicidade e a virulência observada pelos hipervirulentos clínicos
podem ser conferidas pela capacidade de crescimento intracelular e
modulação da resposta imune protetora.
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