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RESUMO

Os micoplasmas  são  bactérias  que  não  possuem  parede  celular  e  que
crescem aderidas às membranas das células hospedeiras ou dentro destas. Os
micoplasmas,  especialmente  através  de  suas  lipoproteínas  de  membrana  ou
superantígeno  secretado,  ativam  as  células  do  sistema  imune,  induzindo,
especialmente,  a  produção  de  citocinas,  linfoproliferação  e  produção  de
anticorpos. A crônica ativação das células do sistema imune pode levar a reações
de hipersensibilidade e estar associada ao desencadeamento ou exacerbação de
doença  auto-imune.  Como  os  micoplasmas  causam  artrite,  é  aventada  a
possibilidade  de  que  estas  bactérias  possam  estar  associadas  à  Artrite
Reumatóide (AR) ou outras doenças articulares inflamatórias crônicas de origem
desconhecida.  O  primeiro  capítulo  desta  dissertação  é  um  artigo  de
revisão/opinião que aborda as possibilidades do envolvimento dos micoplasmas
na  AR.  As  espécies  de  micoplasmas  mais  frequentemente  detectadas  em
pacientes  portadores  de  AR  ou  Lúpus  Eritematoso  Sistêmico  (LES),  e
ocasionalmente de outras doenças articulares inflamatórias, são M. hominis e M.
fermentans. Assim, o trabalho apresentado no segundo capítulo, teve por objetivo
avaliar  o perfil  de anticorpos IgG séricos anti-lipoproteínas destas espécies de
micoplasma em pacientes com AR e LES. Para tanto, foi padronizado um teste de
Western  blotting.  As  lipoproteínas  foram  extraídas  das  membranas  dos
micoplasmas com detergente Triton X-114, sendo utilizados M. hominis 1620, M.
hominis PG21 e  M. fermentans PG18. Após a separação das lipoproteínas por
eletroforese  em  gel  de  poliacrilamida  a  10%,  sob  condições  redutoras,  estas
foram  transferidas  para  membrana  de  nitrocelulose.  Os  soros,  obtidos  de
pacientes  com AR (n=30)  ou  LES (n=30),  bem como de  doadores  de sangue
controles  saudáveis  (n=30),  foram  diluídos  e  aplicados  sobre  as  membranas.
Após incubação, a revelação dos anticorpos IgG foi efetuada com conjugado anti-
IgG humana-peroxidase e tampão substrato. Foi detectada uma alta freqüência de
soros  reagentes  em  todos  os  grupos  avaliados,  com  lipoproteínas  dos  três
isolados de micoplasmas (73,3 a 100%).  Soros de pacientes com AR ou LES
reagiram com um maior número de lipoproteínas de M. hominis 1620 ou PG21 (14
a 19 lipoproteínas), em relação ao grupo controle. Os anticorpos IgG dos soros
dos pacientes com LES também reagiram com um maior número de lipoproteínas
de M. fermentans PG18 (6 lipoproteínas) do que os soros controles. A lipoproteína
de M. hominis PG21 mais detectada pelos anticorpos de pacientes com LES ou
AR foi de cerca de 49 KDa e a de M. fermentans, de ~35 KDa, foi reagente mais
frequentemente com anticorpos de pacientes com LES. Os dados indicam que
algumas  lipoproteínas  de  micoplasmas  podem  ser  utilizadas  na  avaliação
sorológica de pacientes com AR ou LES para a pesquisa de possíveis antígenos
destas bactérias envolvidos na etiopatogênese destas doenças. 



ABSTRACT

The mycoplasmas are bacteria that lack cellular wall and grow adhered to
the host cell membranes or inside of the cells. Membrane lipoproteins or secreted
superantigen from mycoplasma activate the cells of the immune system, mainly
inducing  cytokine  production,  lymphoproliferation  and  production  of  antibodies.
The chronic activation of the immune system can lead to hipersensitivity reactions
and can be associated to the triggering or exacerbation of autoimmune disease.
As  mycoplasmas  cause  arthritis,  it  is  possible  that  these  bacteria  can  be
associated  to  Rheumatoid  Arthritis  (RA)  or  other  chronic  inflammatory  joint
diseases that  present  unknown origin.  The first chapter  of  this dissertation is a
review/opinion  article  that  discusses  the  possibilities  of  the  mycoplasma
involvement in RA. M. hominis and M. fermentans are the species of mycoplasma
more frequently detected in RA patients or Systemic Lupus Erythematosus (SLE)
patients  and,  occasionally,  in  those  bearing  other  inflammatory  joint  diseases.
Thus, the aim of the work presented in the second chapter was to evaluate the
profile of serum IgG antibodies to mycoplasma lipoproteins in RA or SLE patients.
For this, an immunoblot assay was standardized. The lipoproteins were extracted
from mycoplasma membranes using 2% Triton X-114 detergent. M. hominis 1620,
M.  hominis  PG21 and M.  fermentans  PG18 strains  were  used.  After
polyacrylamide gel electrophoresis using 10% gel under reduction conditions, the
lipoproteins were transferred to nitrocellulose membrane. The sera obtained from
RA or LES patients (n=30), as well as those from healthy blood donor controls
(n=30)  all  were  diluted  and  applied  on  the  membranes.  After  incubation,  the
antigenic  bands  reacting  with  IgG  antibodies  were  revealed  using  peroxidase-
labeled goat antibodies to human IgG and peroxidase substrate solution. A high
frequency of  serum reactivity was detected in all groups evaluated, when using
lipoproteins from the three-mycoplasma isolates (73,3 to 100%). Sera from RA or
SLE patients revealed a higher number of bands of M. hominis 1620 or PG21 (14
to 19 bands) than the control group. The IgG antibodies present in the sera from
SLE patients also revealed a higher number of bands of  M.  fermentans PG18 (6
bands)  than  the  control  sera.  The  lipoprotein  band  of  M. hominis  PG21  more
frequently revealed by the SLE or RA patient antibodies present about 49 KDa and
that  one of M. fermentans that  had ~35 KDa was more frequently revealed by
antibodies  from  SLE  patients. The  data  indicate  that  some  mycoplasma
lipoproteins  can  be  used  in  serological  evaluation  of  RA  or  SLE  patients  to
investigate the possible mycoplasma antigens are involved in ethiopathogenesis of
these diseases. 



INTRODUÇÃO 

Os micoplasmas são bactérias sem parede celular, contendo
um genoma que varia de 0,58 a 1,35 Mb (Rottem & Naot, 1998), portanto,
apresentam uma capacidade biossintética limitada, crescendo
principalmente aderidos às células hospedeiras ou dentro delas (Bové,
1993). Apresentam uma única membrana trilamelar composta de lipídeos
e proteínas, na grande maioria lipoproteínas, que são os principais
antígenos ativadores das células do sistema imune. Uma vez aderidos às
membranas das células hospedeiras, interferem com os receptores das
membranas celulares, alteram o mecanismo de transporte iônico e levam
à depleção dos nutrientes dessas células (Rottem & Naot, 1998). Várias
espécies de micoplasmas fazem parte da microbiota humana,
principalmente dos tratos respiratório e urogenital (Tully, 1993), porém
podem causar doenças, especialmente em indivíduos
hipogamaglobulinêmicos. Além disto, podem estar associados a uma
série de doenças, incluindo doenças cardiovasculares, câncer e doenças
do sistema músculo-esquelético (Taylor-Robinson et al., 1978; Roifman et
al., 1986; Davis et al., 1988; Clyde Jr, 1993; Kenney et al., 1993; Reddy et
al., 2000). Os micoplasmas causam artrite, especialmente as espécies
Mycoplasma hominis e Mycoplasma fermentans, sendo estas as espécies
mais frequentemente isoladas de pacientes com Artrite Reumatóide (AR)
ou Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) (Schaeverbeke et al., 1997; Haier et
al., 1999; Gilroy et al., 2001; Machado et al., 2001). Estas são doenças
auto-imunes de origem desconhecida, que acometem as articulações,
sendo a inflamação crônica mediada por linfócitos T e imunecomplexos
(Lipsky & Davis, 1998; Sawalha & Harley, 2004).

Esta dissertação é apresentada no formato de dois capítulos, sendo o
primeiro um artigo de revisão, publicado na Revista de Patologia Tropical, o
qual  descreve  aspectos  gerais  sobre  os  micoplasmas,  as  principais
espécies associadas com doenças humanas, seus mecanismos patogênicos
e a possível associação dos micoplasmas com a origem, manutenção ou
exacerbação  da  AR.  Neste  aspecto,  são  apresentados  os  possíveis
mecanismos  imunológicos  desencadeados  pelas  lipoproteínas  de
micoplasmas  e  pelo  superantígeno  (SAg)  MAM  (Mycoplasma  arthritidis

mitogen), que poderiam implicar os micoplasmas na etiopatogênese da AR.
As lipoproteínas  são  potentes  ativadores  das  células  do  sistema  imune,
induzindo  ativação  policlonal  de  linfócitos  B  (Biberfeld  &  Nilsson,  1978),
ativação de células apresentadoras de antígenos (APCs, antigen presenting



cells),  especialmente os macrófagos (Ribeiro-Dias et al., 1999), linfócitos T e
células NK, do inglês  Natural Killer (Lay  et al., 1990; Mϋhlradt  et al.,  1991;
Stuart, 1993; Matsumoto  et al., 1995). Os SAgs bacterianos são exotoxinas
que  apresentam  capacidade  de  ativar  um  grande  número  de  clones  de
linfócitos T e B, desregulando o sistema imune e podendo levar a uma auto-
agressão  (Schiffenbauer  et  al.,  1998).  A  única  espécie  de  micoplasma
descrita, capaz de produzir um SAg é o M. arthritidis.

As lipoproteínas ativam as APCs via receptores similares a proteína 
Toll (TLR, Toll like receptors) e esta sinalização pode quebrar a tolerância
imunológica (Takeuchi et al., 2001), levando à proliferação de linfócitos
autorreatores e gerando anticorpos que podem reagir com antígenos
próprios. Por outro lado, as lipoproteínas também estimulam a produção
de anticorpos específicos (Cole et al., 1977; Ruuth & Praz, 1989; Simecka
et al., 1993; Feng & Lo 1994), os quais, além de reagirem com as próprias
lipoproteínas, podem reagir cruzadamente com antígenos próprios,
gerando auto-agressão. Tais mecanismos podem desencadear doenças
auto-imunes. Assim, o capítulo dois, que está em formato de artigo para
publicação, teve por objetivo avaliar o perfil de anticorpos IgG anti-
lipoproteínas presentes nos soros de pacientes portadores de AR ou LES,
através da padronização de um teste de Western blotting com
lipoproteínas de M. hominis 1620 e PG21 e M. fermentans PG18. 



OBJETIVOS

-  Revisar  os  mecanismos  de  patogenicidade  dos  micoplasmas  que
podem estar envolvidos na gênese ou exacerbação da Artrite Reumatóide

 - Avaliar o perfil de anticorpos IgG séricos de pacientes portadores de
Artrite  Reumatóide ou Lúpus Eritematoso Sistêmico reagentes com
antígenos  lipoproteicos  de  Mycoplasma  hominis e  Mycoplasma
fermentans.



 









































RESUMO

Os micoplasmas podem estar envolvidos na etiopatogênese da Artrite
Reumatóide (AR) ou do Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES). Neste trabalho,
o  objetivo  foi  avaliar  o  perfil  de  anticorpos  IgG  anti-lipoproteínas  de
micoplasmas em pacientes com AR ou LES, utilizando Western blotting. Os
anticorpos séricos, de pacientes ou controles (n = 30 por grupo) reagiram
com lipoproteínas de M. hominis 1620, M. hominis PG21 e de M. fermentans
PG18, com elevada freqüência (73,3 a 100% dos soros). A lipoproteína de M.
hominis PG21  mais  frequentemente  reconhecida  pelos  anticorpos IgG de
pacientes com AR ou LES era de ~ 49 KDa e a de M. fermentans, de ~35 KDa,
foi  mais  reagente  com anticorpos  IgG de  pacientes  com LES.  Os  dados
indicam que algumas lipoproteínas de micoplasmas,  especialmente  as de
baixo peso molecular, podem ser utilizadas para investigar os antígenos de
micoplasmas  como  possíveis  candidatos  a  indutores  de  respostas  auto-
imunes.

PALAVRAS-CHAVE: Micoplasma. Artrite Reumatóide.  Lúpus Eritematoso
Sistêmico. Western blotting.



ABSTRACT 

Mycoplasmas can be involved in Rheumatoid Arthritis (RA) or systemic
lupus erythematosus  (SLE) ethiopathogeny. Here, the aim was to evaluate
the profile of sera IgG antibody to mycoplasma lipoproteins in patients with
RA or SLE using Western blotting. The sera from patients or controls (n = 30
in each group) reacted with lipoproteins from M. hominis 1620, M. hominis
PG21 and M. fermentans PG18 in a high frequency (73,3 to 100% of the sera).
The lipoprotein from  M. hominis PG21 more frequently recognized by IgG
antibodies  from  RA  patients  presented  ~  49  KDa  and  the  one  from  M.
fermentans that  presented  ~35  KDa  was  more  frequently  detected  by
antibodies  from  SLE  patients.  The  data  indicate  that  some  mycoplasma
lipoproteins,  especially  those  with  low  molecular  weight,  can be used  to
identify mycoplasma antigens as possible candidates to induce autoimmune
responses.

KEYWORDS: Mycoplasma.  Rheumatoid  Arthritis.  Systemic  Lupus

Erythematosus. Western blotting.



INTRODUÇÃO

Os  micoplasmas  são  bactérias  sem  parede  celular,  que  possuem  um

pequeno genoma que varia de 0,58 a 1,35 Mb37 e uma capacidade biossintética

limitada,  crescem  aderidas  à  membrana  de  uma  célula  hospedeira  ou,  mais

raramente, dentro desta6. A membrana que envolve os micoplasmas é composta

de  lipídios  e  proteínas,  sendo  estas  na  maioria  lipoproteínas,  além  de

lipopolissacarídeos que não possuem atividade de endotoxina46. As lipoproteínas

de  membrana  apresentam  grande  variabilidade  entre  as  espécies  e  entre  as

cepas de uma mesma espécie,  sendo as principais  responsáveis  pelos efeitos

patogênicos  dos  micoplasmas  nas  células  hospedeiras  e  pela  ativação  das

células do sistema imune55 8 32. 

A ativação  de  células  do  sistema  imune  pelos  micoplasmas  induz
respostas  imunes  específicas  e  inespecíficas,  as  quais  podem contribuir
para  a  proteção  contra  a  infecção  ou  para  exacerbá-la.  A  proteção  é
garantida especialmente por anticorpos neutralizantes, sendo os pacientes
hipogamaglobulinêmicos  altamente  suscetíveis  à  infecção  pelos
micoplasmas35  16  45.  Através  do  mimetismo  molecular  e  da  variação
antigênica,  os  micoplasmas  escapam  das  respostas  imunes37,  o  que
contribui  para  a  cronicidade  das  infecções e  progressão das  doenças.  A
produção  crônica  de  anticorpos  específicos  ou  inespecíficos  pode
desencadear reações de hipersensibilidade,  incluindo reações citotóxicas,
depósitos de imunecomplexos e ativação do sistema complemento, além de
reações  alérgicas  mediadas  por  anticorpos  IgE  e  indução  de  auto-
anticorpos27 39 45 25.

Várias espécies de micoplasmas fazem parte da microbiota humana,
principalmente  dos  tratos  respiratório  e  urogenital51,  podendo  algumas
espécies  causar  doenças  infecciosas,  dependendo  de vários  fatores,  tais
como: o sítio de colonização, o número e as cepas das bactérias, além do
estado  imunológico  do  hospedeiro.  Algumas espécies  causam artrite  em
seres  humanos  e  nos  animais  19.  A  artrite  séptica  causada  pelos



micoplasmas  em  humanos  é  de  difícil  diagnóstico  por  ser  clinicamente
indistinguível  da  causada  por  outras  bactérias3  14  e  devido  ao  difícil
isolamento do micoplasma do fluido sinovial30 44. 

Um possível envolvimento dos micoplasmas no desencadeamento
ou na exacerbação da Artrite Reumatóide (AR) foi apontado há mais de 30
anos54. Desde então, o envolvimento de micoplasmas em doenças
articulares inflamatórias crônicas, consideradas auto-imunes, de etiologia
desconhecida, especialmente AR e Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES),
está sendo investigado. A AR é mediada por linfócitos T e
imunecomplexos e acredita-se que uma seqüência de eventos seja
iniciada a partir de um agente agressor não identificado ou um
mecanismo desencadeador de inflamação aguda na sinóvia. Após a
indução da resposta imune, a contínua ativação dos linfócitos T auxiliares
e dos linfócitos B, leva à linfoproliferação na sinóvia e à formação de
imunecomplexos, os quais ativam o sistema complemento, aumentando a
inflamação28. O LES é uma doença auto-imune sistêmica caracterizada
pela produção de auto-anticorpos contra constituintes nucleares das
células, é de etiologia desconhecida, porém fatores genéticos e
ambientais estão envolvidos na doença. Os micoplasmas levam à
produção de anticorpos policlonais, desenvolvendo uma resposta imune
com características similares àquelas observadas no LES7 15 40. Os
micoplasmas são candidatos a agentes etiológicos destas doenças, pois
são amplamente distribuídos no meio ambiente, estando presentes em
animais, plantas e na microbiota humana. Além disto, os micoplasmas
ativam várias células do sistema imune, apresentam mimetismo molecular
de constituintes do próprio organismo e causam infecções inflamatórias
crônicas, especialmente artrite48 51 21 34 38.

As espécies de micoplasmas mais frequentemente detectadas em
pacientes portadores de AR ou LES, e ocasionalmente de outras doenças
articulares, são M. hominis e M. fermentans42 20 17. Anticorpos séricos
contra lipoproteínas mais imunogênicas destas espécies de micoplasmas
podem servir como marcadores sorológicos de exposição dos indivíduos
a estas bactérias e podem estar associados à patogênese da AR ou LES.
Assim, com base nas evidências que sugerem um maior envolvimento das
espécies M. hominis e M. fermentans na AR e no LES, foi realizada no
presente estudo uma análise do perfil de anticorpos séricos de pacientes
com AR ou LES dirigidos a lipoproteínas destes microrganismos, através
do método de Western blotting. 

MATERIAL E MÉTODOS



Pacientes e aspectos éticos: Os pacientes incluídos

eram do gênero masculino e feminino, com idade entre

19 e 70 anos, sendo diagnosticados com AR (n = 30)2

ou LES (n = 30)47, segundo os critérios do  American

College of Rheumatology (ACR). A média de duração

de  doença  variou  de  5,7  a  9,6  anos.  Todos  os

pacientes  foram  atendidos  no  ambulatório  de

reumatologia  do  Hospital  das  Clínicas  (HC)  da

Universidade Federal de Goiás (UFG) no período de

13/06/2003  a  20/05/2004.  Foram  excluídos  desta

pesquisa  os  pacientes  que  não  concordaram  em

participar espontaneamente, não assinando o termo de

consentimento  informado,  bem  como  os  pacientes

portadores de outras enfermidades reumatológicas  e

menores de 18 anos. Todos os aspectos éticos foram

aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa Médica

Humana e Animal do Hospital  das Clínicas da UFG,

protocolo  015/03.  Para  controle,  foram  colhidas

amostras de sangue de indivíduos saudáveis (n = 30),

doadores do Banco de Sangue do HC/UFG no período

de 24/01/2002 a 06/05/2003. 



Preparo  das  amostras:  Foram  colhidos  cerca  de  10  mL  de  sangue
periférico, sem anticoagulante, em tubos vacutainer (BD vacutainer™, Juiz
de Fora, MG, Brasil), sendo os soros separados por centrifugação a 1.500 g
por 10 min.  Os soros foram glicerinados (v/v) e  estocados a -20°C até o
momento dos testes.

Obtenção dos micoplasmas: O extrato total de micoplasmas obtidos da
cultura de Mycoplasma hominis 1620 isolado de paciente com artrite séptica
por  Barile  et  al.  (1994),  M.  hominis PG21  da  American  Type  Culture

Collection (ATCC) e M. fermentans PG18 (ATCC) foram gentilmente cedidos
pelo  Dr.  Jorge  Timenetsky  do  Departamento  de  Microbiologia  da
Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil. Brevemente, os micoplasmas
eram mantidos congelados em fase exponencial de crescimento a -70˚C até
o  momento  do  preparo  das  lipoproteínas.  Os  micoplasmas  foram
descongelados e subcultivados em meio líquido SP4 e então expandidos até
1.500 mL. Em seguida, eram mantidos a 37˚C em aerobiose por 3 a 5 dias.
Após  o  crescimento,  as  culturas  de  micoplasmas  foram  testadas  para
hidrólise de arginina, produção de colônias do tipo “ovo frito”, em meio SP4
sólido, e após alteração do pH (M. fermentans,  acidificação e  M. hominis,
alcalinização), era retirada uma alíquota das culturas para comprovação das
espécies de micoplasma, através do teste de inibição do crescimento por
anticorpos específicos. Cerca de 1.500 mL de cultura, em fase exponencial
do  crescimento,  eram  centrifugados  a  13.000  g por  30  min  a  4˚C,  para
obtenção  dos  micoplasmas52  43  10  36 a  serem  utilizados  na  extração  das
lipoproteínas.

Extração das Lipoproteínas: Para a extração das lipoproteínas de
membrana, o método escolhido foi o fracionamento de fase com
detergente Triton X-114, baseado em Wang et al. (1992)53, com algumas
modificações. Os micoplasmas foram ressuspendidos em 40 mL de PBS
(salina tamponada com fosfato, pH 7,4, contendo timerosal 0,025%) e
centrifugados a 20.000 g por 30 min, a 4˚C, por 2 vezes consecutivas, para
a retirada dos componentes do meio de cultura. O sobrenadante foi
desprezado e o sedimento ressuspendido em 4,0 mL de tampão de



extração (Solução Tris HCl 50 mM; NaCl 150 mM; EDTA 1 mM, pH 8,0). A
esta suspensão foi adicionado 1,0 mL de Triton X-114 (Sigma Chemical
Co., St Louis, MO, EUA) a 10% em água bidestilada (concentração final de
2% de detergente) e a preparação foi submetida de seis a oito ciclos de
sonicação por 1 min a uma potência de 100 watts (desruptor de células
UNIQUE), com intervalos de 5 min, em banho de gelo. Em seguida, foram
acrescentados 5 mL de Triton X-114 a 10% e 20 mL do tampão de extração
(concentração final de 2% de detergente). Após incubação por 3 h a 4˚C
sob agitação, a mistura foi centrifugada a 20.000 g por 30 min, a 4˚C, para
retirada de resíduos. O sobrenadante foi submetido a extração por
partição de fase, sendo incubado a 30˚C por 5 min e centrifugado a 2.500
g por 5 min, à temperatura de 30˚C. Duas fases se formaram sendo a fase
aquosa superior descartada. À fase inferior (detergente) foi adicionado
igual volume de tampão de extração gelado e a mistura foi submetida
novamente à partição de fase, por duas vezes, como descrito
anteriormente. A fase detergente foi tratada com etanol absoluto para
precipitação das lipoproteínas33. Para isto, ao volume final da fase
detergente foi acrescentado igual volume de tampão de extração e duas
vezes e meio o volume de etanol absoluto. A solução foi incubada a -20˚C
por 20 a 22 h, sendo em seguida centrifugada a 50.000 g por 1 h, a  4˚C. O
sobrenadante foi descartado e as lipoproteínas, no sedimento, foram
solubilizadas em PBS e foram adicionados inibidores de protease, na
concentração de 0,1% (Protease Inhibitor Cocktail, lote 89H4007, Sigma).
A quantificação das lipoproteínas foi realizada com o kit BCA Protein
Assay (Pierce, Rockford, IL, EUA), conforme instrução do fabricante. A
solução foi aliquotada e estocada a -20˚C até o momento do uso.

Eletroforese em Gel de Poliacrilamida (SDS-PAGE): As lipoproteínas
foram submetidas a uma eletroforese em gel de poliacrilamida sob
condições redutoras26, sendo utilizados um gel de corrida a 10% e um gel
de empilhamento a 5%. Ambos os géis foram preparados com uma
solução de Bis-Acrilamida 30% (28,42 g de acrilamida –Bio Rad, Hercules,
CA, EUA; 1,58 g de bis–acrilamida - Gibco BRL, Grand Island, NY, EUA em
água destilada), solução Tris - Base (Sigma) a 0,75 M, pH 8,8, para o gel de
corrida; e para o gel de empilhamento foi usada uma solução Tris a 1,0 M,
pH 6,8 e SDS (USB™, Cleveland, OH, EUA) a 10%; persulfato de amônio
(APS, Sigma) a 10% e tetrametiletilenodiamina (TEMED, Sigma). A
eletroforese foi realizada utilizando o sistema Mini-Protean®3cell (Bio
Rad, Hercules, CA, EUA). As amostras foram diluídas em água destilada,
de acordo com a quantidade de proteína encontrada nas dosagens das
lipoproteínas, sendo acrescidas de tampão de amostra quatro vezes
concentrado (Tris- HCl pH 6,8, Glicerol 20%, SDS 4%, azul de bromofenol
0,03%). Assim, foram aplicados separadamente 3 μg de lipoproteínas de
M. hominis 1620, 5 μg de lipoproteínas de M. hominis PG21 e 1,2 μg de
lipoproteínas de M. fermentans PG18 por canaleta. Foram usados dois
padrões, um de baixo peso molecular: 113; 91; 49,9; 35,1; 28,4; 20,8 KDa e



um de alto peso molecular: 207; 117; 95; 49 KDa (Bio Rad). Após a
aplicação das amostras, o gel foi submetido a uma corrente elétrica inicial
de 50 V até a entrada das amostras no gel de corrida, sendo em seguida a
corrente aumentada para 100 V. O tempo total da corrida foi de
aproximadamente 150 min. Após a corrida, as lipoproteínas foram
reveladas pela coloração de nitrato de prata. Para isto, primeiramente o
gel foi fixado por 15 min (metanol 50%; ácido acético 12%; formaldeído
0,3% em água deionizada). Em seguida, foi lavado três vezes com etanol
50% por 10 min, tratado com tiossulfato de sódio 0,02%, lavado por três
vezes com água deionizada, depois corado com solução de nitrato de
prata 0,2% por 10 min, sendo em seguida, lavado com água. A solução
reveladora foi adicionada (carbonato de sódio 0,6%; tiossulfato de sódio
0,0004%, formaldeído 0,3%) até a visualização das bandas. A reação foi
paralizada com solução contendo metanol 50% e ácido acético 12% em
água deionizada e em seguida o gel foi lavado com Metanol a 50%.

Western blotting para detecção de imunoglobulina G (IgG) anti-
lipoproteínas: Após a eletroforese das lipoproteínas, como descrito acima,
estas foram transferidas para uma membrana de nitrocelulose por 60 min,
sob uma corrente de 100 V50, utilizando-se o sistema Mini-Protean®2cell
(Bio Rad). Para confirmar a transferência das lipoproteínas, as
membranas de nitrocelulose foram coradas pelo corante Ponceau Red
0,1% (Sigma). Após descoloração com água destilada, as membranas
foram cortadas em tiras de três mm e bloqueadas com PBS contendo 5%
de leite desnatado em pó (pH 7,4) por 2 h à temperatura ambiente, sob
agitação. As amostras séricas obtidas dos pacientes portadores de AR,
LES e dos controles foram diluídas a 1/100 em PBS contendo 2% de leite
desnatado em pó (pH 7,4), sendo em seguida aplicadas sobre as tiras
contendo as lipoproteínas de M. hominis 1620 ou M. hominis PG21. As
amostras aplicadas sobre as tiras contendo lipoproteínas de M.
fermentans PG18 foram diluídas a 1/20. As tiras foram incubadas por 18 h
a 4˚C sob agitação. Em seguida, foram lavadas cinco vezes com PBS pH
7,4 contendo Tween 20 a 0,05% (PBS-Tween) e incubadas por 60 min com
o anticorpo de cabra anti-IgG humana - peroxidase (Bio Rad), diluído a
1/16.000 em PBS, pH 7,4 contendo 2% de leite em pó. As tiras foram
lavadas por cinco vezes com PBS-Tween e a reação foi revelada com
tampão PBS contendo DAB (5 mg de diaminobenzidina, Sigma, 10 μL de
H2O2 a 30 volumes, em 35 mL de PBS). Após 5 min, a reação foi paralizada
com água destilada. As tiras de Western blotting foram ordenadas e
copiadas em Scanner Canon, para análises e confecção dos diagramas
representativos dos perfis de bandas identificadas em cada grupo de
amostras avaliadas.

Análise estatística: Os dados representam valores individuais,
freqüências e as medianas e foram analisados por ANOVA Kruskall-Wallis,



seguida de teste de Dunn. O nível de significância foi estabelecido em
p<0,05. Para a ANOVA foi utilizado o GraphPad Prism 4.0 Software. Para
comparação de soros reagentes por faixas de pesos moleculares foi
avaliado o intervalo de confiança a 95%, utilizando o programa Epi Info
version 612. 



RESULTADOS

Os  antígenos  utilizados  no  presente  trabalho  foram  lipoproteínas
extraídas dos isolados de M. hominis 1620 e PG21 e de M. fermentans PG18.
Após  o  fracionamento  das  lipoproteínas,  por  eletroforese  sob  condições
redutoras,  foi  demonstrado um predomínio  de  lipoproteínas  de  alto  peso
molecular  nas preparações de  M. hominis e de baixo peso molecular nas
preparações de M. fermentans (Figura 1). Pelo menos 17 lipoproteínas foram
detectadas nas preparações de M. hominis 1620, 16 nas de M. hominis PG21
e 15 de M. fermentans  PG18.

A reatividade dos anticorpos IgG presentes em soros de indivíduos
saudáveis ou portadores de AR ou LES para lipoproteínas de M. hominis e
M. fermentans foi  analisada  por  Western  blotting.  Os  resultados  foram
representados  em  diagramas,  os  quais  mostram  os  perfis  séricos  de
reatividade dos anticorpos IgG encontrados nos indivíduos avaliados frente
aos antígenos de M. hominis 1620 (Figura 2),  M. hominis PG21 (Figura 3) e
M. fermentans PG18 (Figura 4).

Adotando  como  critério  de  reatividade  do  soro  a  reação  dos
anticorpos IgG com pelo menos uma lipoproteína (máximo de sensibilidade),
o teste de  Western blotting mostrou que para lipoproteínas de  M. hominis

1620,  96,7  a  100% dos  soros  foram  reagentes.  Para  lipoproteínas  de  M.

hominis PG21, houve 100% de reatividade, enquanto para as lipoproteínas
de  M. fermentans PG18, a reatividade variou de 73,3 a 90% das amostras
(Tabela  1).  Não  foram  atestadas  diferenças  significantes  entre  as
freqüências de soros reagentes nos diferentes grupos. 

Apesar  de  não  haver  diferenças  entre  as  freqüências  de  soros
reagentes  entre  os  diferentes  grupos  avaliados,  considerando  o  critério
máximo de sensibilidade descrito acima, os soros dos pacientes com AR
continham anticorpos IgG reatores com um maior número de lipoproteínas
de M. hominis 1620, que foi de até 12 lipoproteínas (p<0,05, AR vs controle;
Figura 5A), enquanto tanto os soros de pacientes com AR (14 lipoproteínas)



quanto  com  LES  (19  lipoproteínas)  reagiram  com  um  maior  número  de
lipoproteínas de M. hominis 

Figura 1. Perfil eletroforético das lipoproteínas dos micoplasmas.  Lipoproteínas de  M. hominis
1620 (B), PG21 (C) e  M. fermentans PG18 (D) foram extraídas com detergente Triton X-114,
como descrito em Material e Métodos. Em seguida, foram submetidas a eletroforese em gel
de poliacrilamida a  10%, sob  condições redutoras,  sendo o  gel  corado pelo  método  de
coloração com nitrato de prata. São apresentados os pesos moleculares:  (A)  padrão com
proteínas de alto peso molecular (207,117, 95, 49 KDa); e (E), padrão com proteínas de baixo
peso molecular (113, 91, 49,9; 35,1; 28,4 KDa).
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Figura 2.  Diagramas representativos dos perfis  séricos  de reatividade dos anticorpos IgG com
lipoproteínas de M. hominis 1620. Após realização do immunoblot, as imagens das fitas foram
capturadas e cada reação antígeno-anticorpo foi marcada, para a identificação do perfil de
anticorpos séricos. Em  A,  reatividade de anticorpos IgG séricos de pacientes com AR;  B,
anticorpos IgG séricos de pacientes com LES e C, anticorpos IgG séricos do grupo controle.

Figura 3.  Diagramas representativos dos perfis  séricos  de reatividade dos anticorpos IgG com
lipoproteínas de M. hominis  PG21. Após realização do immunoblot, as imagens das fitas foram
capturadas e cada reação antígeno-anticorpo foi marcada, para identificação do perfil  de
anticorpos séricos. Em  A,  reatividade de anticorpos IgG séricos de pacientes com AR;  B,
anticorpos IgG séricos de pacientes com LES e C, anticorpos IgG séricos do grupo controle.

Figura 4.  Diagramas representativos dos perfis  séricos  de reatividade dos anticorpos IgG com
lipoproteínas de  M. fermentans  PG18.  Após realização do  immunoblot, as imagens das fitas
foram capturadas e cada reação antígeno-anticorpo foi marcada, para identificação do perfil
de anticorpos séricos. Em A, reatividade de anticorpos IgG séricos de pacientes com AR; B,
anticorpos IgG séricos de pacientes com LES e C, anticorpos IgG séricos do grupo controle.



Tabela 1. Frequências de soros contendo anticorpos IgG reagentes com
lipoproteínas de M. hominis e M. fermentansa

aEm soros de pacientes e controles foi pesquisada a presença de anticorpos IgG reagentes
com  lipoproteínas  de  três  isolados  de  micoplasmas,  pelo  método  de  Western  blotting,
conforme descrito em Material e Métodos. Os soros foram diluídos 1/100 para os testes com
lipoproteínas de M. hominis e 1/20, com lipoproteínas de M. fermentans. São apresentadas as
% e(número de amostras) reagentes dos pacientes portadores de bAR (Artrite Reumatóide) ou
cLES  (Lúpus  Eritematoso  Sistêmico)  e  dos  dcontroles  (doadores  do  Banco  de
Sangue/HC/UFG), sendo 90 amostras avaliadas. Foram consideradas reagentes as amostras
séricas que apresentaram ≥ 1 lipoproteína reconhecida. 

Grupos M. hominis 
1620

M. hominis 
PG21

M. fermentans
PG18

ARb 96,7 (30)e 100,0 (30) 83,3 (30)
LESc 100,0 (30) 100,0 (30) 90,0 (30)
Controled 96,7 (30) 100,0 (30) 73,3 (30)



PG21, em relação ao grupo controle (p<0,05, AR vs controle e p<0,01 LES vs

controle,  Figura  5B).  Os  soros  de  pacientes  e  controles  continham
anticorpos IgG reagentes com poucas lipoproteínas de M. fermentans, tendo
sido  observadas  reações  com  apenas  seis  lipoproteínas.  Uma  elevada
freqüência de soros reagentes com um maior número de lipoproteínas foi
detectada no grupo de pacientes com LES (p<0,01, LES vs controle, Figura
5C). 

Considerando que o grupo de indivíduos controles apresentou uma
mediana de cinco lipoproteínas de M. hominis 1620, ou quatro lipoproteínas
de  M. hominis PG21, reagentes com anticorpos IgG, pode ser adotado que
os  soros  dos  indivíduos  que  reconhecem  de  uma  a  quatro  bandas  são
fracos  reatores;  enquanto  aqueles  que  reconhecem  de  cinco  a  nove
lipoproteínas têm média reatividade e aqueles que reconhecem ≥ 10 bandas
são  fortes  reatores.  Por  este  critério,  oito  em 30  (26,7%)  dos  soros  dos
pacientes  com AR e  sete  em 30 (23,3%) daqueles com LES foram fortes
reatores com lipoproteínas de M. hominis 1620, enquanto no grupo controle
somente um em 30 soros (3,3%) foi altamente reativo (Figura 5A). Com as
lipoproteínas  de  M.  hominis PG21,  sete  em  30  (23,3%)  dos  soros  dos
pacientes com AR, 10 em 30 (33,3%) dos soros dos pacientes com LES e
apenas  um  em  30  (3,3%)  dos  soros  controles  foram  altamente  reatores
(Figura 5B). 

Para as lipoproteínas de  M. fermentans, considerando a mediana do
número de  lipoproteínas  detectadas  no  grupo controle,  que  foi  um,  uma
baixa reatividade dos soros pode ser definida quando houver somente uma
lipoproteína  reconhecida;  de  duas  a  três  lipoproteínas,  uma  média
reatividade e ≥ 4 lipoproteínas, alta reatividade. Assim, pode ser observado
na  Figura  5C  que  a  maioria  dos  pacientes  possuía  soros  com  média
reatividade (p<0,01, LES vs controle).

Os  resultados  anteriores  sugeriram  a  possibilidade  de  serem
encontradas  lipoproteínas  reconhecidas  preferencial  ou  exclusivamente
pelos anticorpos séricos dos pacientes com AR ou LES. De fato, quando



realizada  a  análise  das  faixas  de  pesos  moleculares  das  lipoproteínas
predominantemente  reconhecidas  pelos  anticorpos  IgG  dos  soros  de
pacientes, foi observada uma maior frequência de soros reagentes com uma
lipoproteína  de  M.  hominis PG21  com  cerca  de  49  KDa  no  grupo  de
pacientes com AR (AR 37,40 – 74,50% vs Controles 3,76 – 30,72%, intervalo
de confiança a 95% (IC 95%)) e LES (LES 31,30 – 68,70% vs Controles 3,76 –
30,72%,  IC  95%).  Também  foi  detecteda  uma  maior  frequência  de  soros
reagentes com lipoproteínas de  M. fermentans PG18 com peso molecular
≤35 KDa no grupo de pacientes com LES (LES 82,80 – 99,90% vs Controles
14,70 – 49,4%, IC 95%, Tabela 2).
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Figura 5. Anticorpos IgG séricos de pacientes com Artrite Reumatóide (AR) ou Lúpus Eritematoso
Sistêmico (LES) reagem com um elevado número de lipoproteínas de M. hominis ou M. fermentans.
Após a eletroforese em gel de poliacrilamida a 10%, as lipoproteínas foram transferidas para
uma  membrana  de  nitrocelulose  e  foi  realizado  o  Western  blotting para  detecção  dos
anticorpos.  A  quantidade  de  lipoproteínas  reconhecidas  pelos  anticorpos  séricos  foi
determinada  para  cada  indivíduo  avaliado.  Os  dados  representam  as  amostras
individualmente  testadas  em  cada  grupo,  sendo  a  mediana  representada  pela  linha
horizontal. As linhas pontilhadas separam as faixas de amostras com baixa, média ou alta
reatividade. Em A, as amostras foram testadas com lipoproteínas de M. hominis 1620; em B,
de  M. hominis PG21  e  em  C,  de  M.  fermentans PG18.  *p<0,05;  **p<0,01(AR ou  LES  vs
controles) Anova Kruskall Wallis/Dunn`s Test (n = 30). 



 

Tabela 2.  Freqüências dos soros contendo anticorpos IgG reagentes com
lipoproteínas de micoplasmas: distribuição por faixa de peso molecular das
lipoproteínasa.
Peso molecular (KDa) Número de soros reagentes (%)

ARb LESc Controlesd

M. hominis 1620
≥113 23 (76,6)e 13 (43,3) 18 (60,0)
113≤KDa≥91 29 (96,7) 30(100) 27 (90,0)
91≤KDa≥49,9 24 (80,0) 24 (80,0) 21 (70,0)
49,9 11 (36,7) 11 (36,7) 5 (16,7)
49,9<KDa>35 8 (26,7) 7 (23,3) 1 (3,3)
≤35 0 (0,0) 2 (6,7) 0 (0,0)

M. hominis PG21
≥113 13 (43,3) 14 (46,7) 20 (66,7)
113≤KDa≥91 26 (86,7) 30 (100) 26 (86,7)
91≤KDa≥49,9 27 (90,0) 25 (83,3) 21 (70,0)
49,9 17 (56,7)* 15 (50)* 4 (13,3)
49,9<KDa>35 10 (33,3) 5 (16,7) 4 (13,3)
≤35 4 (13,3) 8 (26,7) 4 (13,3)

M. fermentans PG18
≥113 2 (6,7) 7 (23,7) 0 (0,0)
113≤KDa≥91 5 (16,7) 3 (10,0) 1 (3,3)
91≤KDa≥49,9 7 (23,3) 11 (36,7) 6 (20,0)
49,9 15 (50,0) 24 (80,0) 15 (50)
49,9<KDa>35 1 (3,3) 0 (0,0) 0 (0,0)
≤35 9 (30,0) 29 (96,7)* 9 (30,0)

aA presença de anticorpos IgG anti-lipoproteínas de M. hominis 1620, M. hominis PG21 ou de 
M. fermentans  PG18 foi avaliada pelo método de  Western blotting, conforme descrito em
Material e Métodos. Foram avaliados soros de pacientes com bAR (Artrite Reumatóide, n =
30),  cLES  (Lúpus  Eritematoso  Sistêmico,  n  =  30),  provenientes  do  Ambulatório  de
Reumatologia  do  HC/UFG  e  de  doadores  do  Banco  de  Sangue/UFG,  como  damostras
controles (n = 30). Foi avaliado um total de 90 amostras, sendo apresentados os números e
as  efreqüências (%) de soros  reagentes  com as lipoproteínas,  distribuídas por faixas de
pesos moleculares. *AR (37,40 – 74,50%) vs controles (3,76 – 30,72%) e *LES (31,30 – 68,70%)
vs controles (3,76 – 30,72%) para  M. hominis PG21 e  *LES (82,80 – 99,90%)  vs controles
(14,70 – 49,40%) para M. fermentans PG18, IC 95%.



DISCUSSÃO 

No presente trabalho, foi avaliado o perfil de anticorpos IgG reagentes
com lipoproteínas de M. hominis ou M. fermentans dos soros de pacientes
com AR ou LES.  Considerando  como critério  máximo de  sensibilidade  a
detecção  de  uma  única  lipoproteína  reativa  com  anticorpos  séricos  dos
pacientes  e  controles,  uma  elevada  frequência  de  soros  reagentes  foi
detectada nos três grupos avaliados: AR, LES e Controle. Não foi observada
diferença  estatisticamente  significativa  entre  as  frequências  de  soros
reagentes  nos  diferentes  grupos  frente  aos  antígenos  avaliados,  porém,
pode ser  observada uma menor  frequência  de  soros reagentes  no grupo
controle frente a lipoproteínas de M. fermentans PG18 (~73% vs 83-90% nos
grupos  AR  e  LES).  Os  resultados  são  compatíveis  com  a  frequente
exposição  da  população  humana  a  estas  espécies  de  micoplasmas,  que
fazem  parte  da  microbiota  humana,  e  demonstram  também  que  as
lipoproteínas  de  micoplasmas  são  altamente  imunogênicas,  como
anteriormente  descrito51  1  29.  Em  ensaios  imunoenzimáticos  (ELISA),  a
elevada frequência de soros de indivíduos saudáveis reagentes a antígenos
de micoplasmas determina um alto limiar de reatividade (cut-off), a fim de
separar indivíduos saudáveis de indivíduos doentes11 29. Neste estudo, uma
triagem com lipoproteínas  de  M. hominis 1620  foi  realizada  por  ELISA e
indicou uma frequência de soros com IgG anti-lipoproteínas de 3,92% para o
grupo com AR, 11,54% para o grupo com LES e 3,06% para o grupo controle,
não  sendo  atestada  diferença  estatisticamente  significativa  entre  estas
freqüências (dados não mostrados).

Utilizando ELISA, Lo et al.  (2003)29 mostraram uma grande frequência
de soros reagentes com lipoproteínas de  M. hominis GTU83 em doadores
saudáveis (de 30,1 a 38,8%). Os autores referiram que os anticorpos séricos
são  altamente  específicos  para  lipoproteínas  de  diferentes  espécies  de
micoplasmas e que apesar da variação antigênica das lipoproteínas de uma
mesma espécie de micoplasma, os perfis antigênicos das lipoproteínas de



diferentes  cepas  ou  isolados  de  M.  hominis são  similares,  embora  uma
variabilidade na imunorreatividade dos soros de diferentes indivíduos fosse
detectada. Assim, lipoproteínas de cepas ou isolados distintos podem ser
utilizados  em  inquéritos  epidemiológicos.  Para  esta  pesquisa,  foram
utilizados os isolados 1620 e PG21 do M. hominis. O isolado 1620 é oriundo
de líquido sinovial  de  um paciente  com artrite  séptica3,  enquanto a cepa
PG21,  obtida  da  ATCC,  foi  isolada  do  trato  genitourinário.  Estas  cepas
apresentaram  um  perfil  antigênico  distinto  e  os  soros  dos  indivíduos
avaliados revelaram diferenças na imunorreatividade dos anticorpos IgG, o
que  está  de  acordo  com os  resultados  de  Lo  et  al.  (2003)29.  Apesar  das
pequenas variações técnicas nas extrações das lipoproteínas descritas em
outros trabalhos,  o perfil  lipoproteico encontrado no presente trabalho foi
similar àqueles anteriormente obtidos para lipoproteínas de  M. hominis29 e
M. fermentans PG1855.  Neste  trabalho,  os mesmos soros foram avaliados
contra lipoproteínas de  M. hominis e de  M. fermentans, sendo encontrado
um maior número de lipoproteínas das cepas de M. hominis 1620 e PG21 do
que da cepa de M. fermentans PG18 reagentes com os anticorpos séricos.
Além  disto,  os  anticorpos  do  líquido  sinovial  contendo  anticorpos  anti-
lipoproteínas  de  M.  hominis 1620,  usado  como  controle  positivo  nas
reações, não reagiu cruzadamente com lipoproteínas de M. fermentans PG18
(dados  não  mostrados).  Estes  dados  indicam  a  especificidade  nas
interações  entre  anticorpos  anti-lipoproteínas  de  M.  hominis e  de  M.

fermentans.
Uma  alta  frequência  de  anticorpos  anti-M.  hominis 1620  e  anti-M.

fermentans  PG18, detectada  através  de  Western  blotting,  foi  também
descrita  por  Hoffman et  al.  (1997)21 em pacientes  com diferentes  artrites,
especialmente no fluido sinovial. Os autores demonstraram a presença de
anticorpos IgG anti-lipoproteínas de M. hominis 1620 em pacientes com AR,
porém  as  frequências  foram  mais  elevadas  em  pacientes  com  artrite
reumatóide juvenil  (ARJ, 88% para  M. hominis e 90% para  M. fermentans,
n=40) e osteoartrite (OA, 90% para  M. hominis e 50% para  M. fermentans,



n=10). A detecção de anticorpos anti-M. hominis e anti-M. fermentans PG18,
por estes autores, foi menos frequente nos pacientes com AR (55% e 15%,
respectivamente, n=20) e nenhuma diferença pode ser observada entre os
perfis de reatividade dos anticorpos anti-lipoproteínas das duas espécies de
micoplasma, nos diferentes grupos de pacientes avaliados (AR, ARJ, OA e
outras  artropatias).  Na  presente  pesquisa,  apenas  a  reatividade  de
anticorpos  séricos  foi  avaliada  e  a  alta  frequência  de  soros  reagentes
encontrada talvez reflita o fato de que no soro os anticorpos sejam mais
frequentes  do  que  no  fluido  sinovial  dos  pacientes  devido  a  infecções
sistêmicas ou em sítios distintos da cavidade articular. Com relação a mais
elevada  reatividade  dos  soros  dos  pacientes  com  AR  ou  LES  frente  a
lipoproteínas de M. hominis, esta reforça os dados obtidos por Hoffman et
al. (1997)21.

O maior número de lipoproteínas reagindo com os anticorpos séricos
dos  pacientes  com  AR  ou  LES,  observados  neste  trabalho  sugeriu  a
possibilidade de serem encontradas algumas lipoproteínas ou lipopeptídeos
reagentes  com  anticorpos  presentes  com  maior  frequência  ou
exclusivamente  nos  soros  destes  pacientes.  De  fato,  houve  uma  maior
frequência de anticorpos para lipoproteínas de M. hominis PG21 de cerca de
49 KDa nos soros dos pacientes com AR ou LES, enquanto lipoproteínas de
M. fermentans PG18  com peso similar  ou abaixo  de  35  KDa foram mais
frequentemente detectadas por anticorpos IgG somente de pacientes com
LES. Horowitz et al. (2000)22 detectaram com frequência uma lipoproteína de
29 KDa (de sonicado de M. fermentans) reativa com anticorpos presentes no
líquido  sinovial  de  pacientes  com  AR.  Similar  resultado  foi  obtido  por
Hoffman  et  al.  (1997)21,  utilizando  lipoproteínas  de  M.  fermentans PG18.
Estes autores também detectaram com maior frequência uma lipoproteína
de M. hominis de cerca de 50 KDa reativa com anticorpos de líquido sinovial
de  pacientes  com  artrites,  apesar  de  não  relatarem  diferenças  entre  os
diferentes grupos de artrites avaliadas (ARJ, OA, AR, outras). Estes dados
aqui  apresentados,  somados  a  estes  anteriormente  publicados,



coletivamente sugerem que as lipoproteínas de M. hominis com cerca de 48-
50 KDa e às de  M. fermentans menores, com cerca de 35 KDa, devem ser
antígenos investigados para análise de reatividade cruzada entre anticorpos
dirigidos  para  lipoproteínas  de  micoplasmas  e  antígenos  do  próprio
organismo. A ativação policlonal de linfócitos B por micoplasmas pode levar
ao  aparecimento  de  anticorpos  dirigidos  contra  proteínas  do  próprio
organismo que reagem cruzadamente com antígenos de micoplasmas5 13 ou
ainda,  o mimetismo molecular  pelos micoplasmas,  pode gerar  anticorpos
anti-antígenos de micoplasmas reatores com antígenos próprios37.

No presente trabalho, o gel de poliacrilamida utilizado foi de 10%, um
trabalho posterior deve ser realizado com gel mais concentrado (12 a 20%)
para  melhor  separação  e  identificação  das  lipoproteínas  de  menor  peso
molecular  e  triagem  de  um  maior  número  de  pacientes,  para  posterior
sequenciamento  das  lipoproteínas  ou  lipopeptídeos  mais  frequentemente
detectados e análises funcionais destas moléculas. 

Este trabalho apresenta a primeira análise de soros de pacientes com
doenças articulares inflamatórias crônicas avaliados para reatividade com
lipoproteínas de micoplasmas em um grupo de brasileiros. Machado et al.
(2001)31 detectaram a presença de M. hominis e Ureaplasma urealyticum com
maior  frequência  no  endocérvix  de  pacientes  brasileiras  com  LES31,
reforçando  a  associação  entre  infecção  por  micoplasma  e  LES,
anteriormente  descrita  por  Ginsburg  et  al.  (1992)18.  Bartholomew  (1965)4

isolou micoplasma de pacientes com LES e outros autores têm descrito a
identificação  de  micoplasmas  em  pacientes  com  AR,  LES  e
espondiloartropatias23  9  49  41.  A  associação  entre  AR  e  infecção  por
micoplasma vem sendo investigada desde os anos 7054 e vários trabalhos
mostraram evidências  desta  associação21  42  20  24  17.  No entanto,  o perfil  de
anticorpos séricos anti-lipoproteínas de micoplasmas, analisando antígenos
mais frequentemente reatores com os anticorpos nestas artrites não havia
ainda  sido  analisado  como  no  presente  trabalho.  Assim,  este  estudo
contribui para uma avaliação da associação entre AR e LES e infecções por



micoplasmas em pacientes brasileiros e indica a possibilidade de detecção
de antígenos de micoplasmas mais imunogênicos que podem ser indutores
de anticorpos reatores cruzados com antígenos próprios.
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CONCLUSÕES 

■ Foi  detectada  uma  alta  frequência  de  soros  reagentes  com
lipoproteínas de  M. hominis 1620,  M. hominis PG21 e  M. fermentans PG18
em todos os grupos avaliados (AR, LES, Controle), adotando um critério de
sensibilidade máxima (reatividade com pelo menos uma lipoproteína), sem
diferenças significantes entre as frequências de reatividade.

■ Os soros dos pacientes com AR detectaram um maior número
de lipoproteínas de M. hominis 1620, em relação ao grupo controle. Os soros
dos  pacientes  com  AR e  LES  também  detectaram  um maior  número  de
lipoproteínas de M. hominis PG21, em relação ao grupo controle.

■ Considerando os números de lipoproteínas de M. fermentans e
de M. hominis identificadas, a maioria dos soros dos pacientes apresentam
média e alta reatividade.

■ Os soros dos grupos de pacientes  portadores  de LES ou AR
identificaram com maior freqüência lipoproteínas de  M. hominis PG21 com
~49 KDa e os soros de pacientes com LES reagiram com maior freqüência
com lipoproteínas de M. fermentans PG18 com  ≤35 KDa.

■ Os  dados  indicam  que  alguns  antígenos  lipoproteicos  de
micoplasmas induzem a produção de anticorpos que podem servir  como
marcadores de exposição a estas bactérias em pacientes com LES ou AR e
indicam a possibilidade de identificação de antígenos próprios candidatos a
antígenos reatores cruzados com anticorpos IgG dirigidos a antígenos de
micoplasmas.
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