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Resumo xx  

RREESSUUMMOO  

 

Objetivo: Investigar como projeto piloto a prevalência sorológica do M. fermentans, 

M. genitalium e M. penetrans em mulheres com esterilidade, além de comparar com a 

sorologia em mulheres normais do ponto de vista da fertilidade. Pacientes e métodos: 55 

mulheres com esterilidade por fator tubo-peritoneal do setor de reprodução assistida da 

clínica FÉRTILE Goiânia foram submetidas a sorologia plasmática no laboratório de 

analises clínicas da Universidade de São Paulo, dos referidos microrganismos, assim como 

55 mulheres férteis clinicamente do setor de ultrassonografia da mesma clínica. Na análise 

estatística foram utilizados o teste de Fisher e análise de variância. Posteriormente avaliou-

se a prevalência sorológica dentro de cada grupo e por fim a comparação entre os mesmos. 

Resultados:Quanto ao perfil das pacientes de esterilidade observou-se que 3,64% 

apresentavam antecedentes de Doenças Sexualmente Transmissíveis no parceiro (HPV, 

sífilis e gonorréia); 5,45% antecedentes de uretrite no parceiro; onde a média de idade foi 

de 30,73 anos; 76,37% tinha escolaridade acima de 8 anos de estudo; 7,27% apresentavam 

antecedentes de Doenças Sexualmente Transmissíveis na mulher; sendo que a idade da 

primeira relação sexual teve como média 19,78 anos; onde 90,90% não apresentavam 

dispareunia (dor no coito); 60% com mais de 2 parceiros sexuais durante a vida; 40% 

destas tiveram antecedentes de gravidez ectópica; 32,73% com antecedente de cistite; 

81,82% eram casadas. 30 pacientes entre homens e mulheres do banco de sangue na 

Universidade de São Paulo foram utilizados para definição de ponto de corte da avaliação 

sorológico dos agentes, o que permitiu separar o alterado do normal.A prevalência, nos 

grupos estéril e normal de fertilidade, dos anticorpos da classe IgM foi M. genitalium 

(estéril 27,27% e normal 30,91%), M. fermentans (estéril 83,64% e normal 61,82%), M. 

penetrans (estéril 38,18% e normal 49,09%). Quanto aos anticorpos da classe IgA foi M. 

genitalium (estéril 5,45% e normal 1,82%), M. fermentans (estéril 0,0% e normal 12,73%), 

M. penetrans (estéril 36,36% e normal 3,64%). Quanto aos anticorpos da classe IgG foi M. 

genitalium (estéril 92,73% e normal 92,73%), M. fermentans (estéril 65,45% e normal 

40%), M. penetrans (estéril 96,36% e normal 9,09%). Conclusões: Para o M. genitalium 

não há diferença estatística entre o grupo estéril e o normal para as 3 classes de anticorpos. 

Para o M. fermentans os anticorpos da classe IgG estão significativamente mais elevados no 



Resumo xxii  

grupo estéril quando comparado com o grupo normal, assim como para o M. penetrans. 

Assim de ponto de vista sorológico o M. penetrans e M. fermentans estiveram relacionados 

à maior probabilidade de terem sido os agentes etiológicos ou fatores de riscos ligados a 

doença inflamatória pélvica e em conseqüência à  esterilidade na população estudada. 
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AABBSSTTRRAACCTT  

 

Aim: Seach into as pilot project the sorological prevalence of M. fermentans, M. 

genitalium e M. penetrans in women with sterility, further to compare with a sorologic in 

normal womem from the fertility point of view. Patients and methods: 55 women with 

sterility betion section at FÉRTILE clinic-goiânia were subjected for a plasmic sorologic in 

the clinic analysis lab at São Paulo University, from the quoted microorganisms, so as 55 

fertile women clinically from the ultrassonografic section at the same clinic. In the statistics 

analysis were made, the Fisher test and the variance analysis. Later were evaluated the 

sorological prevalence in each group and at the end comparing between themselves. 

Results:As for the patients sterility profile is observed that 3,64% show a preceding 

transmissible sexually disease in the partner (HPV, syphilis and gonorrhoeae); 5,45% 

urethytis preceding in the partner, where the average of age was from 30,73 years old; 

76,37% had studied more than 8 years at school; 7,27% shown transmissible sexually 

disease preceding in the woman; considering that the age of the first sexual relation had as 

the average 19,78 year old; where 90,90% didn’t present dispareunia (coitus pain); 60% 

with more than 2 sexual partners during the life; 40% these had ectopic pregnancy 

preceding; 32,73% with cystitis; 81,82% were married. 30 patients between men and 

women from the blood bank at the São Paulo University were used to define the cut point 

of the sorological actings evaluation, that allowed to separate the alterated and the 

normal.The prevalence; in the sterile na normal groups of fertility, of the IgM antibodies 

class was M. genitalium (sterile 27,27% and 30,91%), M. fermentans (sterile 83,64% and 

normal 61,82%), M. penetrans (sterile 38,18% and normal 49,09%). As for the IgA 

antibodies class was M. genitalium (stile 5,45% and normal 1,82%), M. fermentans (sterile 

0,0% and normal 12,73%), M. penetrans (sterile 36,36% and normal 3,64%). As for the 

IgG antibodies class was M. genitalium (sterile 92,73% and normal 92,73%), M. 

fermentans (sterile 65,45% and normal 40%), M. penetrans (sterile 96,36% and normal 

9,09%). Conclusions: For the M. genitalium there isn’t any statistics difference between 

the steride and the normal groups for the 3 antibodies classes. For the M. fermentans the 

IgG antibodies class are significatively higher in the steriale group when compared with a 

normal group, in the same way for the M. penetrans. Thus, the sorologic point of view the 
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M. penetrans and M. fermentans were related to major probability of the pelvic 

inflammatory disease and in consequence for sterility in the studied population. 
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11..IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO 

1.1-Reprodução Humana – Esterilidade 

 

 Para reprodução humana é necessária a associação de boa função do trato genital 

masculino e feminino (PETRACCO 1987). O homem necessita da presença de bom 

número e de boa qualidade de espermatozóides acima de 20 milhões/ml (Organización 

Mundial de La Salud 1987) e a mulher de boa função ovariana (ovulação) e do canal genital 

(vagina, útero e tubas). 

 A esterilidade conjugal existe quando há vida sexual ativa entre um homem e uma 

mulher em fase reprodutiva sem qualquer método de contracepção, por pelo menos 12 

meses de observação (SOUZA 2001, PETRACCO 1987). 

 Sabe-se que 20% dos casais que tentam engravidar apresentam alguma dificuldade e é 

necessário observá-los por pelo menos um ano de atividade sexual sem contracepção 

(HORNMc 1984). 

 Dentre as causas de esterilidade, 45% são de causa etiologia masculina. Entre as 

femininas 25% são de causa ovariana, 20% de fator canalicular (origem uterina e tubo-

peritoneal), 5% de fator cervical (hostilidade de colo uterino) e 5% de ESCA (esterilidade 

sem causa aparente) (HULL 1985). Desta forma, o fator tubo-peritoneal é a 3ª causa de 

esterilidade conjugal, e é investigado de rotina, através da histerossalpingografia (INSLER 

1988, PÉREZ et al. 2001). 

 A investigação de casal infértil inicia-se pela história clínica e exame físico seguido 

de exames complementares que investiguem a fisiologia reprodutiva. 
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 O exame complementar básico do fator ovariano diz respeito à monitorização 

ultrassonográfica da ovulação, que demonstra o crescimento folicular, a postura ovular, a 

formação do corpo lúteo e a resposta endometrial às modificações gonadais. Além deste 

pode-se utilizar a biópsia endometrial, a observação seqüencial de muco cervical e a curva 

de temperatura basal feminina. A dosagem hormonial (LH, estradiol e progesterona) tem 

valor de excelência neste aspecto (LEAL 2001). 

 O fator tubo-peritoneal é analisado de forma básica através da histerossalpingografia 

(DINIZ et al. 2001). Esse é um método radiológico (contrastado) onde se introduz contraste 

iodado através do colo uterino para avaliar as cavidades uterina e tubária. Assim, é possível 

verificar a permeabilidade da tuba e sua boa qualidade, já que este é o sítio natural da 

fecundação do óvulo pelo espermatozóide (BUSTAMANTE & PACHECO 2000). A tuba é 

(o órgão) importante para facilitar o encontro dos gametas masculino e feminino, daí a 

fecundação e o transporte do embrião até a cavidade uterina, onde deverá ocorrer a sua 

implantação e o seu desenvolvimento (SOUZA 2001). Portanto, as lesões tubárias 

estabelecem limitações quanto à fecundação e ao transporte de gametas e embriões, o que 

promove esterilidade feminina e aumento de risco para prenhez ectópica (tubária) (BEREK 

1998). 

 As patologias que estabelecem as lesões tubo-peritoneais são dos tipos infecciosas, 

endometrióticas e pós-cirúrgicas. Nas infecciosas o agente bacteriano destrói epitélio da 

tuba, além de acometer o peritôneo pélvico (ROSARIO et al. 1998). Após a agressão 

aguda, ficam as seqüelas fibróticas, deixando a tuba uterina e o peritôneo danificados para a 

reprodução (CASTAN et al. 1994). Os agentes etiológicos mais comuns da doença 

inflamatória pélvica são a Neisseria gonorrhoeae, a Clamídia trachomatis (PASSOS 1988) 

e os Micoplasmas (OVALLE et al. 1993), sendo que esses chegam até a tuba por ascensão 
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canalicular, a partir do colo uterino, como doenças sexualmente transmissíveis (SOUZA 

1991). Assim, as doenças sexualmente transmissíveis podem deixar seqüelas crônicas que 

levam a obstruções tubárias, e daí sua importância como fator de esterilidade (LO S-C et al. 

1993).  

 Diante de um casal estéril, a investigação do fator tubo-peritoneal é realizada através 

da histerossalpingografia. Se observada qualquer alteração, pode-se realizar investigação e 

terapêutica cirúrgica através de videolaparoscopia (AOKI 1997). Esse é um procedimento 

cirúrgico sob anestesia geral realizado através da cicatriz umbilical, para identificar as 

lesões das tubas uterinas e do peritônio (ERAZO 2002). Com este método, quando se 

observam aderências (fibroses) tubárias e ovarianas (ESPINOZA et al. 1992)
 
define-se o 

caráter crônico da doença inflamatória pélvica, onde as doenças sexualmente transmissíveis 

constituem a etiologia básica (ANGELES et al. 1999). Outra patologia também evidenciada 

nesse método, e que também promove lesão tubária e peritoneal é a endometriose pélvica 

(MODOTTE 1998, VERA et al. 1998). 

 A endometriose é uma patologia onde o tecido endometrial próprio da cavidade 

uterina ocorre fora desta (BEREK 1998). Tem como topografia preferencial o peritôneo 

pélvico e os ovários, e se apresenta como coleção de sangue menstrual nos ovários e/ou 

aderências peritoneais que envolvem as tubas (BEREK 1998). 

 Desta forma, quando a histerossalpingografia demonstra patologia tubo-peritoneal, 

pode-se através da videolaparoscopia identificar lesão tubária, além de diferenciar a 

etiologia infecciosa (fibrose) da etiologia endometriótica, e por fim, promover a terapêutica 

destes fatores e eventualmente devolver fertilidade para aquele casal (VERA et al. 1998). 
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1.2-Micoplasma  

 

1.2.1 Histórico 

 

O isolamento da primeira espécie de micoplasma, durante um surto de 

pleuropneumonia bovina contagiosa, data de mais de cem anos (NOCARD & ROUX 

1898). Entretanto, à medida que os conhecimentos a respeito destes microrganismos tem se 

ampliado, maiores são as questões sobre o seu real papel nas diversas patologias humanas 

em que são implicados. As associações entre infecções por certas espécies de micoplasma e 

complicações da gravidez, como febre puerperal e aborto, levando até à infertilidade 

(TAYLOR-ROBISON & MUNDAY 1988), o descobrimento de novas espécies, envolvidas 

inclusive com a infecção pelo HIV (AINSWORTH et al.1994, LO et al. 1991a, LO et al. 

1989a) e a crescente resistência destes microrganismos aos antibióticos (DUFFY et al. 

2000, HANNAN & WOODNUTT 2000, TAYLOR-ROBISON & BEBEAR 1997, 

TAYLOR-ROBISON & FURR 2000), têm demonstrado a carência de estudos a respeito de 

sua prevalência e envolvimento em doenças em certos grupos de pacientes, notoriamente 

em gestantes. 

Os micoplasmas são procariotos pertencentes à classe Mollicutes (do latim, molli, 

suave; cutes, cútis, pele), nome que originalmente se deve à peculiar característica da total 

ausência de parede celular. Seu citoplasma está envolvido somente por uma membrana 

trilaminar de natureza lipoprotéica. O termo Mollicutes foi proposto por EDWARD & 

FREUND em 1967, denominado assim a classe, estabelecida mais tarde como pertencente à 

ordem Mycoplasmatales, divisão Tenericutis. 
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Com o avanço dos conhecimentos científicos sobre ultra-estrutura, membrana celular, 

genoma e via metabólica dos micoplasmas, nas décadas de 1960 e 1970, estes foram 

reconhecidos como os menores e mais simples organismos que se autoduplicam (RAZIN & 

FREUNDT 1984). O processo de replicação pode ocorrer simultaneamente por divisão 

binária e fragmentação filamentosa, dando origem a corpúsculos cocóides ou a formas 

filamentosas, respectivamente. Talvez, devido ao imenso pleomorfismo, não haja outro 

grupo de microrganismos que tenha causado tanta controvérsia e confusão, para sua 

identificação e taxonomia, quanto os micoplasmas. Extremamente diminutos, são 

singulares entre os procariotos, diferindo em algumas características de todos os outros 

principais grupos de patógenos humanos, como a necessidade de esteróis para o seu 

crescimento (LADEFOGED 2000). Estes microrganismos são classificados como 

filogeneticamente relacionados às bactérias gram positivas (BERBAHANI et al. 1993). Seu 

genoma circular de fita dupla é caracterizado pelo seu pequeno tamanho e baixo conteúdo 

de guanina + citosina. Algumas espécies patogênicas reorganizam seu DNA, por meio da 

replicação de seqüências gênicas através de “transposon”, promovendo uma diversidade 

genética e maximizando o potencial de codificação de proteínas (WOESE et al. 1980). Em 

contraste com as variantes fase L de bactérias, os micoplasmas são incapazes de sintetizar 

precursores de parede celular, em qualquer condição (RAZIN 1985). Pela falta de 

citocromos, são dependentes quase que totalmente de substratos da fosforilação como fonte 

de energia (POLLACK et al. 1997). A membrana celular dos micoplasmas possui 

fosfolipídios, glicolípidios, colesterol e várias proteínas. A falta de uma estrutura rígida, 

como a camada peptidioglicana, propicia alta elasticidade e morfologia irregular, sendo 

estas características responsáveis pelas dificuldades nas pesquisas sobre seu ciclo celular e 

sua caracterização morfológica (ROSARIO et al. 1998). 
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1.2.2- Mecanismos de Patogenicidade 

 

Vários estudos afirmam que as espécies de micoplasmas podem ser classificadas em 

dois grupos de acordo com a morfologia celular: o primeiro, constituído de espécies que 

possuem uma estrutura polar, caracterizada por uma organela cuja função principal é a de 

adesão à célula hospedeira, sendo muitas vezes, responsável por uma motilidade deslizante, 

e o segundo, constituído de espécies desprovidas de tal estrutura (MIYATA & SETO 

1999). Esta estrutura responsável pela adesão e motilidade é composta por proteínas, 

denominadas adesinas e por proteínas acessórias. A adesão é realizada provavelmente 

através dos sialoglicoconjugados e glicolipídios sulfatados da célula hospedeira. As 

adesinas têm sido muito bem caracterizadas em algumas espécies de micoplasmas. Na 

espécie Ureaplasma urealyticum, a cito-aderência acontece por meio de uma estrutura 

denominada gicocálice (DE SILVA & QUINN 1991). A adesão micoplásmica a célula 

hospedeira é um pré-requisito para que ocorra a colonização e a infecção (WAITES et al. 

1993). 

Como conseqüência de duas de suas características principais: a incapacidade de 

sintetizar algumas de suas moléculas para seu metabolismo e uma certa dependência do 

meio externo com o qual interagem, os micoplasmas têm uma necessidade de utilizar 

alguns componentes da célula hospedeira, constituindo-se em alguns dos mecanismos de 

patogenicidade (MIYATA & SETO 1999).  

A fusão das membranas do micoplasma com a do hospedeiro, facilitada pela falta da 

parede celular, é possivelmente um dos mecanismos de patogenicidade, o qual foi mais 

bem compreendido a partir das observações realizadas em algumas espécies já 

seqüenciadas como Mycoplasma pneumoniae e Mycoplasma genitalium. Tal interação tem 
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como conseqüência o surgimento de um microambiente que possibilita um acúmulo de 

produtos tóxicos excretados pelo microrganismo, tais como peróxido de hidrogênio (H2O2), 

ânions superóxidos e amônia, maléficos aos tecidos do hospedeiro por não inibirem a 

catalase endógena, provocando a diminuição da superóxido dismutase (GLASS et al. 2000). 

Este processo, tornando-se contínuo, produzirá danos oxidativos aos compartimentos vitais 

da célula hospedeira. Estudos experimentais mostram que micoplasmas, como as espécies 

do gênero Ureaplasma sp. possuem fosfolipases na membrana, cuja ação direta nos 

fosfolipídios do hospedeiro pode acarretar em produção de ácido araquidônio, diacilglicerol 

e lisofosfolipídio, que são substâncias capazes de promover a alteração de citocinas a partir 

de macrófagos, aumentando também a atividade de prostaglandinas. Considerando-se que 

um dos efeitos do aumento de prostaglandinas é a estimulação uterina, a participação destes 

microrganismos em insucessos da gestação tem sido considerada (McDONALD et al. 

1992). O processo de produção de energia, utilizado pelos ureaplasmas através da hidrólise 

da uréia, é talvez o seu principal mecanismo de patogenicidade. Esta hidrólise gera um 

gradiente eletroquímico, o qual promove um potencial químico osmótico que gera ATP, 

com acúmulo intracelular de amônia (GLASS et al. 2000). 

Geralmente os micoplasmas habitam as superfícies mucosas, principalmente as dos 

tratos urogenital e respiratório, restringindo-se à superfície e raramente penetrando na 

submucosa. Entretanto, em contraste com a maioria das espécies de micoplasmas que são 

extracelulares, M.fermentans e M.penetrans podem apresentar-se primariamente como 

intracelulares (LO et al. 1991a, TAYLOR-ROBINSON 1991). Esta localização intracelular 

pode ser um dos fatores de proteção destes microrganismos contra anticorpos e antibióticos, 

contribuindo para a cronificação de suas infecções. Esta persistência micoplásmica pode ser 
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favorecida pela variação antigênica nas suas proteínas de superfície e também pela 

capacidade de provocar alterações do sistema imune (STYLER & SHAPIRO 1997). 

Várias espécies de micoplasmas isoladas do homem são reconhecidamente causadoras 

de pneumonia, artrites, processos reumáticos e vários outras patologias. Espécies como 

Mycoplasma penetrans, Mycoplasmas pirum e Mycoplasmas fermentans podem atuar como 

co-fatores na Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) (BRENNER et al. 1997, 

MONTAGNIER & BLANCHARD 1993). No trato urogenital, espécies do gênero 

Ureaplasma sp e a espécie Mycoplasma hominis, são comumente implicadas como 

principais causadoras de infecções, alterações perigestacionais e distúrbios da reprodução, 

como infertilidade, abortos espontâneos, nascimentos de natimortos, partos de prematuros e 

crianças com baixo peso, entre outras (KOCH et al. 1997). Porém, tanto quanto as espécies 

Ureaplasma urealyticum e Mycoplasma hominis, cuja participação é comprovada em 

alterações perigestacionais, tem sido atribuída uma prevalência significativa aos 

micoplasmas menos freqüentemente isolados nestes casos, o que poderia indicar também 

um papel importante de tais espécies. 

 

1.2.3 - Susceptibilidade aos antimicrobianos e mecanismos de resistência 

 

Quanto ao tratamento, a infecção micoplásmica é geralmente dentre as etiologias 

prováveis, a última hipótese diagnóstica. Devido às características morfológicas dos 

micoplasmas, estes não são susceptíveis a penicilina e outros antibióticos que agem nas 

estruturas da parede celular das bactérias em geral, mas são sensíveis a uma variedade de 

antibióticos de largo espectro (TAYLOR-ROBINSON & BEBEAR 1997). As tetraciclinas 

e doxaciclina são utilizadas na maior parte das infecções micoplásmicas humanas enquanto 
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que os macrolídeos tais como: eritromicina, azitromicina, lincomicina, clindamicina, 

rifampicina, também podem ser usados como uma alternativa terapêutica (TAYLOR-

ROBINSON & FURR 2000). 

Entretanto, após insucessos na terapia antimicrobiana, estudos sobre mecanismo de 

ação, regulação de expressão, mobilidade genética e distribuição de determinantes de 

resistência, mostram que a aquisição de novos genes por vários microrganismos estão 

freqüentemente associados a mobilidade plasmidial ou “transposon”. E especialmente, a 

resistência à tetraciclina pode ser primariamente devido ao efluxo de energia e alterações de 

ribossomos dependentes da tetraciclina ligadas a proteínas ou a proteção dos ribossomos à 

ação deste antibiótico. A resistência a esta droga em bactérias é codificada por diferentes 

determinantes genéticos e nos micoplasmas somente têm sido descrito o plasmídeo “tetM”. 

A detecção específica deste plasmídeo pode ser observado por PCR, apresentando uma 

correlação com as técnicas de diluições em ágar e meios de cultura já utilizadas 

(BLANCHARD et al. 1992). Assim, sua identificação em cepas isoladas de amostras 

clínicas pode ser necessária à definição do tratamento a ser empregado nos pacientes, 

favorecendo a um melhor resultado contra as infecções causadas por estes microrganismos. 

Segundo HANNAN & WOODNUTT (2000) a doxaciclina mostrou-se menos ativa, 

enquanto os macrolídeos, principalmente a azitromicina, mostraram uma maior atividade 

sobre Mycoplasma pneumoniae e Mycoplasma gentalium, sendo, contudo, menos ativa 

contra Mycoplasma fermentans e Ureaplasma spp., e totalmente ineficaz contra 

Mycoplasma hominis. Além disso, as quinolonas são usadas nos tratamentos contra 

micoplasmas, agindo como bactericidas onde outros agentes antimicrobianos agem 

primariamente como bacteriostáticos (DUFFY et al. 2000). Estudos comparativos 

realizados in vitro, sobre a atividade da gemifloxacina, uma nova fluoroquinolona, em 
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relação a diversos antibióticos utilizados contra micoplasmas do trato respiratório e 

urogenital, demonstraram uma maior atividade desta substância em relação a 

ciprofloxacina. 

Estudos têm descrito que certos pacientes com infecções micoplásmicas do trato 

urogenital causadas por Ureaplasma urealyticum e Mycoplasma hominis, quando em 

tratamento por 5 a 7 dias, algumas vezes apresentam recorrência (GELFAND 1993). 

Devido à persistência destes microrganismos frente ao protocolo acima, tem sido mais 

indicada a terapia por 14 a 21 dias com a combinação de eritromicina e cloranfenicol 

(HANNAN & WOODNUTT 2000). 

Em 1996, KUNDSIN et al. relacionaram a infecção micoplásmica a quatro abortos 

espontâneos em cinco pacientes estudadas onde a cultura do material cervical foi positiva 

para micoplasmas. Em estudo comparativo (STYLER & SHAPIRO 1997), ao analisarem o 

mesmo número de pacientes, com histórico semelhante de abortos e nas quais a cultura do 

material cervical foi positiva somente para micoplasmas, demonstraram que o tratamento 

com antibióticos, principalmente no primeiro trimestre da gestação, conseguiu ser eficiente 

ao diminuir estes números para somente um em cinco casos. 

 

1.2.4-Detecção e diagnósticos 

 

A infecção micoplásmica deve ser sempre considerada quando há sintomas que 

podem desempenhar algum papel na doença e onde o isolamento e a identificação de outros 

microrganismos resultarem negativos (CASSEL et al. 1983). 

Estes microrganismos tão diminutos são exigentes quanto ao seu cultivo. As espécies 

Mycoplasma penetrans, Mycoplasma fermentans e Mycoplasma genitalium possuem um 
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crescimento fastidioso com uso de algumas vias bioquímicas, tornando o seu isolamento a 

partir de amostras clínicas uma tarefa difícil, sendo necessária a introdução de técnicas 

moleculares para a sua detecção. As técnicas disponíveis para a detecção e identificação 

dos micoplasmas, como o uso de sondas ou amplificação do DNA, assim como alguns 

métodos imunológicos e de cultivo com meios enriquecidos tem possibilitado minimizar 

este problema (CUNHA 2001). Por outro lado, as espécies do gênero Ureaplasma sp. e a 

espécie Mycoplasma hominis são facilmente identificadas nos meios de cultura. 

Assim, considerando os recentes dados da literatura, reportando a existência das 

espécies Mycoplasma penetrans, Mycoplasma genitalium e Mycoplasma fermentans em 

gestantes, estudos de prevalência destes microrganismos nestas pacientes e as possíveis 

conseqüências da contaminação materna sobre o desenvolvimento fetal é importante na 

compreensão do papel destes microrganismos nas infecções maternofetais. 

 

1.2.5-Considerações gerais sobre as espécies estudadas: 

 

1.2.6 -Mycoplasma fermentans  

Desde seu isolamento original no trato urogenital humano em 1952 por RUITER & 

WENTHOLT, Mycoplasma fermentans não tem sido freqüentemente detectado neste sítio 

(STADTALNDER et al. 1991). O isolamento de Mycoplasma fermentans a partir de 

amostras clínicas, em meios artificiais tem apresentado dificuldades (LO et al. 1989b). 

Estudos sorológicos sugerem que anticorpos contra este microrganismo são comuns em 

adolescentes e crianças, revelando sua presença como possível colonizador do trato 

geniturinário. 
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A possibilidade do Mycoplasma fermentans ser patogênico para o homem foi pouco 

considerada até a sua detecção em pacientes com AIDS, tendo sido a primeira espécie de 

micoplasma identificada como invasiva nestes indivíduos (LO et al. 1989a). Acredita-se 

que em condições de imunossupressão, este possa agir como um patógeno oportunista. 

Através da PCR, o M. fermentans tem sido detectado em amostras de lavado 

broncoalveolar de 25% de pacientes com AIDS que apresentavam pneumonia, o que não 

foi observado em pacientes HIV negativos (AINSWORTH et al. 1994). 

Em estudos posteriores, CASSEL et al., (1994) isolaram-no da traquéia de crianças 

com pneumonia, sendo em dois terços destas o único microrganismo presente. Foi 

detectado também em adultos com uma doença, semelhante à influenza, a qual, em alguns 

casos, chegou a evoluir para uma síndrome respiratória freqüentemente fatal (LO et al., 

1993). 

FRANGOSO et al. (1992) atribuem ao Mycoplasma fermentans a capacidade de fusão 

com linfócitos do sangue periférico, sendo um processo que pode resultar da interação entre 

componentes da membrana deste micoplasma e dos linfócitos. Este microrganismo, bem 

como várias outras espécies de micoplasma, têm a capacidade de induzir a liberação de 

interferon alfa (TNFa) e citocinas de células eucarióticas (CROUSE et al. 1998), sugerindo 

que esta liberação, estimulada pelo ataque do micoplasma à superfície destas células, 

produza um estado de hipoativação da célula hospedeira, provocando uma maior 

suscetibilidade à infecção (GALLILY et al. 1992). 

Recentemente o Mycoplasma fermentans foi detectado através da PCR em 

articulações de cerca de 20% de pacientes com artrite reumatóide e outras doenças 

inflamatórias, necessitando ser mais bem investigado o seu papel nestas enfermidades 

(SHAEVERBEKE et al. 1996). 
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SHIBATA et al. (1999), também com o auxílio da PCR, conseguiram detectar M. 

fermentans na saliva de 110 (54,7%) entre 201 pacientes com idade entre quatro meses a 

cinqüenta e nove anos, separados em grupos de recém nascidos, crianças, adolescentes e 

adultos. Desses, uma positividade significativa foi encontrada no grupo compreendido por 

crianças, com idade entre 4 meses a 3 anos, (28,6%) e no grupo dos adolescentes com idade 

de 7 a 12 anos (31,0%). No entanto, os autores, não confirmaram uma correlação clínica 

entre esses achados e uma possível transmissão materno fetal, tendo apenas levantado a 

questão. 

O Mycoplasma fermentans foi também detectado no fluido amniótico em quatro casos 

de cesariana dentre 232 mulheres estudadas com membrana intacta. Em três dos quatro 

casos foi possível a coleta do tecido placentário, sendo todos PCRs-positivos para o 

microrganismo, sugerindo que esta espécie deva ser objeto de novos estudos como causa de 

infecção materna e fetal (CASSEL et al. 1997). Outros estudos, porém, demonstraram que 

o microrganismo não foi detectado em cultura e tampouco por PCR em amostras da uretra 

de 94 homens com uretrites e do colo uterino de 87 mulheres com cervicite (TRUM et al. 

2000). Em virtude de seu crescimento em meios de cultura ser extremamente difícil, ainda 

tem sido recomendada a utilização de técnicas como a PCR, a hibridização in situ ou a 

imunohistoquímica para melhor estabelecer seu papel nas doenças humanas 

(BARBEYRAC et al. 1993, LO et al. 1989b). 

Todavia, até o momento, não há evidências concretas de que Mycoplasma fermentans 

seja realmente agente etiológico de doenças no homem, sendo ainda necessário estabelecer 

melhor sua freqüência nos tratos urogenital masculino e feminino em casos sintomáticos e 

assintomáticos (DEGUCHI et al. 1996). Da mesma forma, seu possível papel patogênico 

também deve ser considerado e pesquisado durante a gestação, onde o sistema imunológico 
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da mulher se encontra significativamente alterado, e quando sua detecção pode ter 

implicações significativas. 

A falta de consenso quanto ao verdadeiro papel do Mycoplasma fermentans como 

agente etiológico nas doenças humanas, demonstra a complexidade do seu comportamento 

e demonstra a necessidade de um maior número de estudos sobre o microrganismo. 

 

1.2.7-Mycoplasma genitalium 

 Mycoplasma genitalium é habitualmente encontrado como um parasita em associação 

com o epitélio ciliado vaginal e respiratório (WASINGER et al. 2000). Os primeiros 

estudos desta espécie se iniciaram com TULLY et al. em 1981, a partir do primeiro 

isolamento em raspados uretrais de dois entre 13 homens com sintomas de uretrites não 

gonocócicas. Apesar de tentativas subseqüentes de novos isolamentos no homem não terem 

obtido sucesso, a inoculação intra-uretral desse microrganismo em primatas resultou em 

inflamação, sugerindo que ele poderia ser causa de uretrite (MOLLER et al. 1984). Na 

década seguinte, JENSEN et al. (1991), isolaram-no novamente de material cervical 

utilizando meios para micoplasmas e cultura em células como etapa intermediária. 

 O conhecimento de seus fatores de virulência, muitas vezes similares aos de 

Mycoplasma pneumoniae, sugere que esse microrganismo também possa causar doenças 

respiratórias, levando a possíveis equívocos no diagnóstico quanto à etiologia dessas 

doenças (GOHLMANN et al. 2000). Segundo JACOBS (1993), em razão desta homologia, 

todos os casos positivos para estes micoplasmas detectados através de técnicas sorológicas, 

deveriam ser confirmados por immunoblotting, afim de determinar a etiologia dos 

processos respiratório e urogenital. 
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 Estudos sorológicos em humanos e estudos experimentais em primatas também 

indicam que o Mycoplasma genitalium possa ser causa de DIP (doença pélvica 

inflamatória) (TAYLOR-ROBISON 1996a). Segundo TEICHMAM et al. (1998), o 

microrganismo foi detectado em aproximadamente 40% das mulheres com DIP. Alguns 

autores supõem que esta participação em doenças do trato genital superior possa ocorrer 

pela sua propriedade, demonstrada in vitro, de aderir às trompas de Falópio, além da 

detecção de variação significativa nos títulos de anticorpos anti-M. genitalium em um terço 

das mulheres com DIP, sem constatação da presença de outros microrganismos (MOLLER 

1984). Outros estudos sorológicos em humanos demonstraram um acréscimo de 4 vezes 

nos títulos de anticorpos em relação aos valores observados em estudo com fêmeas 

primatas (TULLY et al. 1986). 

 Com o aparecimento da AIDS, o Mycoplasma genitalium também foi investigado em 

pacientes portadores de HIV-1, com uma positividade de 27,8% no trato genito-urinário de 

aidéticos, 7% em portadores HIV assintomáticos e 10,4% em pacientes não infectados, 

valores considerados significativos para MARTINELLI et al. (1999). Também foi 

investigado em pacientes portadores de HIV assintomáticos e em 10,4% pacientes não 

infectados, valores considerados significativos por MARTINELLI et al. (1999) 

 Com a utilização da técnica de amplificação do DNA (PCR), TAYLOR-ROBINSON 

et al. (1995) detectou esse microrganismo na uretra de aproximadamente 19-27% de 

homens com uretrites não gonocócicas (UNG) e no trato geniturinário de 7-20% de 

mulheres atendidas em clínica de doenças sexualmente transmissíveis (DST) com uretrite 

ou cervicite. A grande importância da utilização da PCR está em permitir a detecção do 

DNA micoplásmico em material urogenital de pacientes soronegativos e com cultura 

negativa (BARBEYRAC et al. 1993). Assim, a PCR possibilitou grandes avanços nos 
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estudos do Mycoplasma genitalium como possível agente etiológico em doenças do trato 

genito-urinário, doenças reumáticas e respiratórias entre outras (JESEN et al. 19991). 

Estudos moleculares experimentais envolvendo a inoculação desta espécie na vagina de 

fêmeas Balb/c tratadas com progesterona, puderam detectar quantidades equivalentes a 10
-

15
g de DNA. Considerando-se que o seu genoma é de 578Kb, equivalendo a 10

-16
g de 

DNA, sendo um dos menores seqüenciados até o momento, este estudo atribui um grande 

poder de detecção da PCR ao possibilitar a detecção de 10 organismos (PALMER et al. 

1999).  

 O papel desse microrganismo não foi, no entanto, bem avaliado em infecções 

maternas e fetais, causando várias discussões. Não há portanto, informações detalhadas a 

respeito de todos os possíveis nichos ecológicos de Mycoplasma genitalium, o que levanta 

a necessidade de mais pesquisas para avaliar o papel desse agente em doenças relacionadas 

à gravidez e ao parto. Assim, estudos posteriores em humanos, sobre seu papel nas doenças 

respiratórias de crianças e lactentes, seriam de grande importância. 

 

1.2.8-Mycoplasma penetrans 

 Mycoplasma penetrans foi isolado em 1991, de amostras de urina de 6 indivíduos 

com AIDS, não tendo sido encontrado em indivíduos HIV negativos (LO et al. 1991a), 

tornando-se a partir dessa década um dos mais interessantes alvos de pesquisa de 

microbiologistas no mundo. 

 Estudos sobre as características desta espécie mostraram que é capaz de fermentar e 

oxidar a glicose, de hidrolisar arginina, é incapaz de hidrolizar uréia, requer colesterol para 

seu crescimento, é suscetível a digitonina e resistente à penicilina e aos sulfatiazóis. Além 
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disso, tem propriedade de reduzir sais de tetrazólio, hemadsorção, citoadsorção, formação 

de betahemólise e fraca alfa hemólis (LO et al. 1992). 

 Sua denominação foi sugerida após autores demonstrarem seu poder de aderência e 

invasão de várias células de mamíferos (LO et al. 1992). Em 1993, LO et al. observaram 

que o Mycoplasma penetrans possui a capacidade de aderir à superfícies de frascos de 

plásticos ou de vidro, demonstrando mais uma vez sua característica de adesão.  

 A capacidade de invadir células é um importante fator de virulência comum a vários 

microrganismos, mas na classe Mollicutes havia sido até então observado somente na 

espécie Mycoplasma fermentans (LO et al. 1989a). Analisando a membrana lipídica deste 

microrganismo, revelou-se que mesmo com adição de grande quantidade deste colesterol 

não esterificado ao meio de cultura, o Mycoplasma penetrans incorpora a fosfolipase A1. A 

função desta enzima pode estar relacionada à formação de mediadores para a interação 

deste microrganismo com as células eucarióticas. Através de estudos de microscopia 

eletrônica sobre a superfície da cápsula polissacarídica e da fração glicolípidica, ficou 

demonstrado que a identificação desta cápsula na espécie Mycoplasma penetrans é 

particularmente interessante e tem sido relacionada à sua aderência à célula hospedeira e à 

sua invasão aos compartimentos intracelulares, podendo ter significado na patogenia das 

doenças associadas com infecção por estes organismos (NEYROLLES et al. 1998). 

 Ao se isolar e caracterizar as nucleases de M. penetrans, foi observado que estas 

enzimas são capazes de reduzir a atividade da transcriptase reserva do HIV e também 

demonstraram uma grande atividade sobre outros substratos, como DNA e RNA de células 

eucarióticas (GIRÓN et al. 1996). Em 1997, BENDJENNAT et al. sugeriram  que as 

nucleases ativadas, associadas com as proteínas de 50 e 40 KD do micoplasma, estariam 

implicadas essencialmente na aquisição de precursores de ácido nucléicos mais do que na 



Introdução 1188  

reserva destas enzimas obtidas do DNA hospedeiro ou no reparo e recombinação do DNA 

micoplásmico. Estas características podem ser observadas com um potencial fator de 

patogenicidade em vários microrganismos, e em particular para os micoplasmas, que 

possuem a capacidade de invadir células eucarióticas. Porém, em estudos anteriores, o 

Mycoplasma penetrans foi capaz de induzir a produção de TNF e aumentar a replicação 

do HIV em células pró-monocíticas não ativadas/monoblastos infectadas, como observado 

em outros micoplasmas (IYAMA et al. 1996). Esta contradição entre seus estudos pode 

depender do experimento realizado, além de considerar o que ocorre “In vivo” com esta 

espécie. 

 Em pacientes HIV negativos, esta espécie foi detectada no sangue e orofaringe de 

pacientes com uma síndrome rara, denominada síndrome antifosfolipídica primária 

(YANES et al. 1999). Entretanto, o M. penetrans parece estar sorologicamente mais 

associado a pacientes HIV positivos. SASAKI et al. (1994) relataram que este 

microrganismo tem propriedade de induzir, in vitro, uma resposta proliferativa de células T 

CD4 e CD8, com expressão de alguns marcadores de ativação, com CD69, HLA-DR e 

CD25, tanto em células de indivíduos HIV- positivos em vários estados da doença, quanto 

em HIV-negativos. Isto pode ser importante pelo fato de que o HIV só se replica 

completamente em célula ativadas (MONTAGNIER & BLANCHARD 1993). 

 Algumas proteínas extraídas de Mycoplasma penetrans: (lipoproteínas de 35, 38, 61 e 

103 KD) são descritas como imunoreativas em individuos sorologicamente positivo para 

HIV, mas não em pessoas HIV negativos. Contudo, a função destas proteínas não foi ainda 

descrita. A determinação da prevalência de anticorpos de sua membrana (LAMP) está em 

torno de 20% para pacientes HIV positivos; 40% para pacientes com AIDS contra uma 
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prevalência de 0,3% em pacientes HIV negativos (WANG et al. 1992). Portanto, a maioria 

das investigações enfoca seu papel como possível co-fator da AIDS, sendo pouco 

explorado o seu envolvimento com as alterações relacionadas às gestantes. 

 Como já referido, pouco se conhece sobre o efeito da colonização dos  micoplasmas 

na gestante. No entanto, as recentes descobertas sobre propriedades metabólicas, adesinas e 

enzimas sugerem que a alta taxa de isolamento ou identificação nos casos de insucessos na 

gestação não seja uma mera coincidência.   

 A presença do agente micoplasma no tratamento genital feminino proporcionando ou 

não infecção necessita de melhor entendimento quanto a concentração do microrganismo e 

quanto a resposta imunológica do hospedeiro. Assim, a relação do referido agente com a 

esterilidade feminina no que tange o fator tubo-peritoneal precisa ser definida se o mesmo é 

o elemento causal ou fator de risco do processo inflamatório (salpingite). 

 Por essas razões, a proposta deste trabalho foi a detecção de  anticorpos contra três 

espécies de Mycoplasma (M. penetrans, M. genitalium, M. fermentans). Além disso, por se 

tratar de agentes pouco investigados, mas aparentemente prevalentes na nossa população, a 

abordagem abrangente sobre as diferentes espécies de micoplasmas pode ser útil como um 

trabalho de revisão destes possíveis agentes patogênicos, abrindo caminho para futuros 

estudos sobre relações causa-efeito. 

 A avaliação da infecção genital feminina pelo micoplasma que possa estabelecer 

resposta imunológica do hospedeiro, necessita melhor entendimento, especialmente das 

espécies consideradas emergentes, como  M. genitalium / M. penetrans / M. fermentans. 

  Este estudo se justifica em decorrência da importância do processo inflamatório 

ginecológico causado por micoplasmas como fator de esterilidade feminina. 
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 Justifica-se em verificar anticorpos para micoplasmas em mulheres com esterilidade, 

e daí sua possível ação como fator de risco ou agente causal de lesões tubo-peritoneais. 
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22..RREEVVIISSÃÃOO  DDAA  LLIITTEERRAATTUURRAA 

2.1-Embriologia do Trato Genital Feminino 

 

 O trato genital feminino deriva da fusão do mesoderma (III folheto) com o endoderma 

(II folheto). O mesoderma através dos genitoblastos formam dois ductos originais: o 

mesonéfrico (Wolf) e o para-mesonéfrico (Müller); o primeiro regride e o segundo 

permanece na formação feminina. O contrário, por influência do cromossomo sexual “Y”, 

acontece na formação masculina. Assim, o embrião do sexo feminino apresentará 

desenvolvimento dos ductos de Müller, sendo uma de cada lado do tubo neural, os quais 

devem cruzar a linha mediana e fundir (promover a fusão dos mesmos) formando aí o 

primórdio útero-vaginal. Este primórdio ao descer encontrará o seio urogenital (derivado do 

endoderma), onde fará o fenômeno da recanalização. Desta forma, a parte inferior (1/5) da 

vagina tem origem a partir do seio urogenital, enquanto a parte superior (4/5), útero e tubas 

uterinas tem origem a partir dos ductos de Müller, sendo que a parte mais cranial das tubas 

se abre na cavidade celomática (futura cavidade peritoneal). Portanto, a genitália feminina 

permite a comunicação do meio ambiente representado pela vulva com a cavidade 

peritoneal, representada pelas fímbrias das tubas uterinas. 

 

2.2-Anatomia da Genitália Feminina 

 

Os ovários são derivados da crista gonadal, e estão fixados na pelve através do 

ligamento útero-ovariano. Sua irrigação se faz através das artérias ovarianas, que são ramos 

diretos da aorta, e sua drenagem venosa e linfática se faz para o abdome superior. 



Revisão da Literatura 2222  

 A tubas uterinas e o útero são órgãos musculosos, apresentando epitélio mucoso na 

sua luz e epitélio seroso em sua superfície. A vagina é órgão fibroelástico com epitélio 

mucoso  em sua luz e sem epitélio seroso. Estes são irrigados pelas artérias ilíacas internas, 

sendo que as tubas uterinas podem receber suprimento pelas artérias ovarianas. A drenagem 

venosa é feita através das veias uterinas, que chegam às veias ilíacas internas. A drenagem 

linfática é feita para os linfáticos parametriais e a seguir para os linfonodos ilíacos internos. 

A inervação é feita através dos plexos autônomos pélvicos, simpático e parassimpático. 

 

2.3-Fisiologia da Tuba Uterina 

 

 As tubas uterinas apresentam comprimento de 10 a 12 cm, sendo dividida em 4 

seguimentos: um intra-mural em contacto com o útero de 1 cm, outro ístmico de 2 a 3 cm, 

outro ampolar de 6 a 8 cm e o infundíbulo fimbrial de 1 cm. A porção distal liberta-se sobre 

o ovário de maneira digitiforme, para exercer a captação ovocitária. Das três camadas 

(serosa em contacto com a cavidade peritoneal / muscular média / mucosa interna), a 

muscular apresenta fibras longitudinais e circulares, que são responsáveis pela 

contratilidade no sentido de captar e carrear ovócito e pré-embrião até a luz uterina. A 

mucosa tubária apresenta células intercaladas, ciliadas e secretoras, onde as primeiras tem 

função de favorecer o transporte reprodutivo no sentido látero-medial. 

 

2.4-Fisiologia da Reprodução Humana 

 

 Para ocorrer a gestação é necessário a atividade sexual próximo do período 

ovulatório, onde o sêmen é depositado no fórnix vaginal, apresentando quantidade e 
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qualidade espermática adequada (acima de 20 milhões de espermatozóides ativos por 

mililitro). Neste momento os espermatozóides devem migrar do meio vaginal ácido e hostil 

para o canal cervical, onde o muco alcalino deve ser receptivo para a capacitação 

espermática. A partir daí, os mesmos devem ascender a cavidade uterina por motilidade 

própria, atingindo os óstios tubários até alcançarem a ampola tubária. Considerando que a 

mulher encontra-se em período ovulatório (fértil), a porção fimbrial da tuba deve fazer a 

captação do óvulo em metáfase II a partir do ovário ou cavidade peritoneal e transportá-lo  

até aquela ampola. Neste sítio ocorre o encontro dos dois gametas e o fenômeno da 

fecundação, com formação original do zigoto. O zigoto em multiplicação mitótica é 

carreado pela ação ciliar e contráctil  da tuba uterina até a luz do utero, quando o pré-

embrião apresenta-se com 16 células que é a fase de mórula. Na cavidade uterina o pré-

embrião na fase de blastocisto com 32 células deve promover a nidação, e daí o 

desenvolvimento gravídico (PETRACCO 1987). 

 

2.5-Micoplasmas – Considerações Clinicas 

 

 A infecção genital por micoplasma tem correlação com esterilidade no reino animal 

com descrições na reprodução bovina, além do envolvimento na reprodução humana de 

maneira isolada ou associada a outros agentes como Clamidia trachomatis e Neisseria 

gonorrhoeae (TAYLOR-ROBISON & MUNDAY 1988).  

 Cerca de 15 a 95% das mulheres sexualmente ativas são portadoras do micoplasma. A 

colonização genital ocorre basicamente através da relação sexual (CUNHA 2001). 

 Nas mulheres sexualmente ativas, a colonização aumenta com o número de parceiros 

sexuais. É interessante notar que a colonização aumenta mais rapidamente com o aumento 
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da experiência sexual em mulheres do que em homens, sugerindo que a mulher é mais 

suscetível à colonização por estes microrganismos. O M. hominis tem sido isolado também 

de casos de salpingite aguda, podendo determinar abscessos pélvicos e tubovarianos. 

 Os micoplasmas são bactérias procarióticas, desprovidas de parede celular,Gram-

negativas e pleomórficas (forma esférica, ovóide, filamentar). São parasitas de superfície e 

colonizam ou infectam homens, animais e plantas. Os gêneros Mycoplasma (69 espécies) e 

Ureaplasma (duas espécies) são os que apresentam maior interesse em patologia humana. 

Três espécies são comprovadamente patogênicas para o homem: M. hominis, M. 

pneumoniae e U. urealyticum (também chamada de Mycoplasma T ou Tiny). Os patógenos 

urogenitais são o M. hominis  e o U. urealyticum (CUNHA 2001). 

 As infecções pelos micoplasmas determinam geralmente alterações respiratórias e 

urogenitais, afetando as mucosas, aderindo e colonizando o epitélio. Tal fato protege estes 

microrganismos de serem eliminados pelas secreções, sendo por isso considerados parasitas 

de superfície. A íntima associação com as células hospedeiras leva a um acúmulo de 

produtos tóxicos excretados pelos microrganismos, principalmente o peróxido de 

hidrogênio (H2O2) e a amônia (NH3), levando ao dano tecidual. A ausência de parede 

celular permite um intercâmbio entre o agente e a célula hospedeira, com possibilidade de 

desencadear respostas imunológicas no hospedeiro (reação auto-imune) (GLASS et al. 

2000).     

As infecções pelos micoplasmas na mulher fora do ciclo grávido-puerperal são: 

vaginite, cervicite, uretrite, endometrite, salpingite, doença de Reiter, septicemia, 

pielonefrite e litíase renal. E no ciclo grávido-puerperal são: coriamnionite, febre puerperal, 

prematuridade, infecção do recém-nascido, infertilidade e aborto (KOCH et al. 1997) 



Revisão da Literatura 2255  

Há de se ressaltar, contudo, que esses agentes em geral são encontrados como 

componentes da flora normal do trato urogenital. 

 

2.5.1-Micoplasmas - Formas Clínicas 

 Apesar do encontro constante dos micoplasmas genitais na flora bacteriana normal do 

aparelho genital, estes organismos podem causar basicamente os mesmos transtornos 

ocasionandos pela C. trachomatis, principalmente a cervicite, endometrite, salpingite, 

infecção puerperal e infertilidade (OVALLE et al. 1993) 

 

2.5.2-Micoplasmas - Vaginite e Cervicite 

 O M. hominis  e o U. urealyticum são comumente isolados de mulheres que têm 

vaginose bacteriana. Estes organismos parecem ser parte da flora polimicrobiana anormal 

desta condição. O M. hominis é em geral, isolado em associação com outros 

microrganismos, tais como Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella 

vaginalis, Mobiluncuns sp. e Cândida albicans. O M. hominis pode ter um papel na 

vaginite, tanto em simbiose com a G. vaginalis e outros microrganismos, como sendo 

patógeno primário. Os Ureaplasmas não tem sido associados com vaginites (SOUZA 

1991). 

 

2.5.3-Micoplasmas - Infecção Pélvica (DIP) 

 Embora a maior parte dos casos de DIP seja provocada pela C. trachomatis e/ou N. 

gonorrhoeae, M. hormonis é isolado a partir de trompas em aproximadamente 13-15% dos 

casos de DIP. O M. hominins provoca um efeito citopatogênico sobre os cílios da trompa, 

causando uma rápida e importante diminuição dos movimentos ondulantes mucociliares por 
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causa do edema. O U. urealyticum tem sido pouco estudado e isolado em poucos casos de 

DIP (KOCH et al. 1997) 

 O M. genitalium (até então considerado comensal do trato genital) parece 

desempenhar um certo papel na infecção do trato genital humano (há aumento de quatro 

vezes no título de anticorpos contra este microrganismo nos casos de DIP) (CUNHA 2001). 

 

2.5.4- Diagnóstico  

Cultura 

 

 É essencial para o diagnóstico definitivo. Geralmente são utilizados os meios líquidos 

de Shepard (A3 a U9) e M42 e meio sólido A7 para isolamento, identificação e titulação 

dos micoplasmas. Como os micoplasmas podem ser habitantes normais de homens e 

mulheres em certas circunstâncias, é necessária sua titulação, cujo valor superior ou igual a 

10³ UCC/ml demonstra um desequilíbrio da flora comensal e pode causar desordens 

importantes ao nível genital. Nos casos de infecção, geralmente temos um título superior ou 

igual a 10
6
  UCC/ml (CUNHA 2001). 

 

Doença Inflamatória Pélvica 

 

 A doença inflamatória pélvica (DIP) diz respeito a alterações da genitália interna 

feminina até o peritônio, geralmente de causa infecciosa (bacteriana). Pode ser dividida em 

aguda, onde o microorganismo encontra-se presente e ativo na genitália, e crônica, onde 

aparecem as seqüelas do processo inflamatório do tipo fibrose e coleções hídricas (BEREK 

1998). 
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 A doença inflamatória pélvica aguda é caracterizada pela presença de 

microorganismo acima do orifício interno do colo uterino. O agente etiológico é 

sexualmente transmitido do tipo gonococo, clamídia e micoplasma. Clinicamente 

apresenta-se como dor pélvica aguda, febre, secreção purulenta pelo colo uterino e irritação 

peritoneal. O diagnóstico é feito pela história clínica, associado a bacterioscopia / cultura da 

secreção cervical. Estes agentes ascendem o canal uterino por planimetria, ocasionando 

endometrite, endomiometrite, salpingite, ooforite, salpingo-ooforite e peritonite. Se o 

processo infeccioso não for debelado, o quadro pode evoluir para a forma abscedada com 

instalação do piossalpíngeo, abscesso tubo-ovariano e abscesso de fundo de saco de 

Douglas (PASSOS 1988). 

 A atividade bacteriana pode subir por planimetria pela goteira parieto-colica direita e 

instalar uma peri-hepatite, denominada de síndrome de Fitz-Hugh-Curtis 

 Resolvida a fase aguda, ficam as seqüelas do processo inflamatório resultante da 

infecção bacteriana, caracterizado por fibrose endo-tubária, peritubária, peri-ovariana, de 

fundo de saco de Douglas, e eventualmente nas goteiras parieto-cólicas e peri-hepáticas. 

Além da fibrose, podem ser formadas coleções hídricas do tipo hidrossalpíngeo, pseudo-

cisto tubo-ovariano e pseudo-cisto. Esse quadro concretiza a doença crônica (HULL et 

al.1985) 

 A importância clínica da fase crônica é caracterizada por dor pélvica crônica, 

esterilidade, aumento de risco para prenhez ectópica e dispareunia. Assim, a doença 

inflamatória pélvica é fator de esterilidade feminina, e de risco para prenhez ectópica, por 

promover obstruções tubárias, distorções da anatomia tubária e peritoneal além das 

aderências fibrosas ovarianas, com prejuízo de suas fisiologias. 
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33..OOBBJJEETTIIVVOO 

3.1-Objetivo Do Trabalho 

 

 Estabelecer a prevalência sorológica do Mycoplasma nas espécies M. fermentans, 

M. genitalium e M. penetrans em pacientes com esterilidade (grupo I), onde a 

histerossalpingografia e a videolaparoscopia definiram que havia patologia tubo-

peritoneal, como projeto piloto. 

 Estabelecer a prevalência sorológica do Mycoplasma nas espécies M. fermentans, 

M. genitalium e M. penetrans em pacientes com fertilidade normal (grupo II). 

 Comparar os resultados sorológicos e estabelecer nível de significância entre o 

grupo estéril (grupo I) e grupo normal (grupo II). 
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44..PPAACCIIEENNTTEESS  EE  MMÉÉTTOODDOOSS 

 Estudo transversal em população feminina que freqüenta o setor de Reprodução 

Humana da Clínica Fértile, em Goiânia, no período de janeiro de 1999 a março de 2002. O 

grupo de estudo foi constituído de 55 pacientes portadoras de esterilidade (grupo I – grupo 

estéril), e igual número de mulheres normais (grupo II – grupo controle), para comparação 

de resultados. No grupo de pacientes com esterilidade consideram-se como critério de 

inclusão no estudo, a presença de esterilidade feminina por fator tubo-peritoneal (lesões 

demonstradas na histerossalpingografia como rastreamento e na videolaparoscopia a seguir) 

considerados como seqüela de doença inflamatória pélvica, e como critério de exclusão, a 

presença de endometriose. 

 O grupo controle foi composto por 55 mulheres com fertilidade normal, demonstrada 

espontaneamente por gestações anteriores e sem doenças pélvicas associadas. Este grupo 

foi constituído por mulheres que procuram a clínica FÉRTILE para exames 

complementares em ginecologia, do tipo ultrassonografia. 

 Nos dois grupos foi coletado sangue periférico, em seringas de 20ml, separado o soro 

e encaminhado ao laboratório da Universidade de São Paulo, para avaliação sorológica de 

anticorpos das classes IgM, IgG e IgA, dirigidos contra Mycoplasma genitalium, 

Mycoplasma fermentans e Mycoplasma penetrans. 

 Verificou-se a soroprevalência e o nível de significância para as três espécies de 

micoplasmas nos dois grupos. 

 Também foi criado um grupo populacional comum de 30 pacientes, entre homens e 

mulheres, a partir de banco de sangue da Universidade de São Paulo, com a finalidade de 
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padronizar o “Ponto de Corte” para discriminar o alterado do normal, quanto a 

concentração dos referidos anticorpos. 

 

4.1-Espécies de micoplasmas estudadas 

 

As espécies Mycoplasma penetrans GTU-54-6A1, gentilmente cedida pelo Dr. Alain 

Blanchard, INRA, Centre de Recherche de Bordeaux, Institut de Biologie Végétale 

Moléculaire, 33883 Villenave D’Ornon, Cedex, France; Mycoplasma fermentans cepa 

ATCC 19989 e Mycoplasma genitalium ATCC 33530, gentilmente cedidas pelo Dr. Mark 

L. Tamplin, Food Safety, Institute of Food and Agriculture Sciences, University of Florida, 

P.O. Box 110365; Gainesville, USA foram mantidas em cultura no próprio laboratório. 

 

4.2-Condições de cultivo 

 

As cepas Mycoplasma penetrans foram cultivadas em meio líquido SP4 sob 

incubação a 37ºC, em aerobiose e as cepas Mycoplasma fermentans e Mycoplasma 

genitalium foram cultivadas no mesmo meio, e incubadas em microaerofilia a 37ºC. 

O crescimento das espécies foi observado diariamente pela mudança na coloração do 

meio de cultura decorrente da alteração no pH. Neste ponto adicionou-se meio líquido até 

que o pH fosse reestabelecido. Este passo foi repetido até que 1 litro do meio de cultura 

fosse obtido. 
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4.3-Obtenção dos antígenos de micoplasma 

 

4.3.1-Obtenção das lipoproteínas de membrana – lamps 

Para a obtenção das LAMPs, segundo WANG et al., 1992, 500 mL de cultura foram 

centrifugadas a 12.000g por 60 minutos a 4ºC em centrífuga refrigerada de alta rotação 

(Himac CR21 – Hitachi, Japão). O sedimento foi ressuspenso em 60 mL de solução 

timerosada (PBS pH 7,4 com 0,025% de timerosal) e centrifugado a 20.000g por 30 

minutos a 4ºC. O sedimento foi novamente ressuspenso em 60 ml. de solução timerosada e 

centrifugado a 20.000g por 30 minutos a 4ºC, seguido de ressuspensão com 45 mL de 

solução Tris – HCI 50mM, NaCI 150 mM, EDTA 1mM, pH 8,0, ao qual foram adicionados 

5 mL de Triton X-114 a 10%. A solução foi submetida a sonicação (sonicador Thornton 

Inpec) a 2mA, em banho de gelo, por três ciclos de 1 minuto a cada intervalos de 1 minuto. 

Após incubação de 90 minutos, a solução foi submetida à nova centrifugação a 20.000g por 

30 minutos a 4ºC. O sobrenadante foi reservado para o fracionamento de fase, o qual foi 

submetido à incubação por 5 minutos a 30ºC e centrifugação a 2.500g por 5 minutos a 

temperatura ambiente. Observou-se a formação de duas fases: uma detergente (inferior) e 

outra aquosa (superior). A fase detergente, na qual estão dissolvidas as lipoproteínas de 

interesse, foi submetida à nova partição de fase em solução Tris  – HCI 50mM, NaCI 150 

mM, EDTA 1mM, pH 8,0. A fase detergente, denominada extrato Triton 

“phenilmethylsulphonylfluoride” – PMSF (Sigma Chemical Company, St. Louis, MO, 

USA) na concentração de 1mM. 
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4.3.2-Obtenção do extrato total 

 

Para a obtenção do extrato total, 500 mL de cultura foram centrifugados a 12.000g por 

60 minutos a 4ºC, sendo o sedimento ressuspenso em 60 mL de solução fisiológica seguido 

de nova centrifugação a 20.000g por 30 minutos a 4ºC e posterior ressuspensão do 

sedimento em 10 mL de solução timerosada. A preparação foi mantida a-20ºC com inibidor 

de protease – PMSF 1mM. 

 

4.3.3-Caracterização dos antígenos 

Dosagem de proteínas 

As proteínas foram dosadas pelo método Micro BCA Protein Assay (Pierce, 

Rockford, II, USA). Este sistema colorimétrico utiliza o ácido bicincrônico (BCA) como 

reagente de detecção para o íon cuproso Cu
+1

 formado quando o íon Cu
+2

 é reduzido pela 

proteína em meio alcalino. A coloração violácea do produto final é decorrente do complexo 

BCA-Cu
+1

. Este complexo é solúvel em água e apresenta absorbância em comprimento de 

onda de 562nm. 

1.Proteína (ligações peptídicas) + Cu
+2

  complexo Cu
+1

 – proteína 

2.complexo Cu
+1

 – proteína + BCA  complexo BCA- Cu
+1

 (violácea) 

 

4.4-Padronização do teste enzimático (ELISA) 

 

O ELISA foi padronizado para acompanhar a cinética de produção dos anticorpos nos 

soros dos animais imunizados com as preparações antigênicas obtidas e para identificar a 
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presença de reatividade nos soros das pacientes  frente às diferentes espécies de 

micoplasmas estudadas. 

 

4.4.1-Titulação dos conjugados: anti-IgG, anti-IgM, anti-IgA de camundongos e de 

humanos marcados com peroxidase 

As placas de posiestireno com 96 cavidades de fundo chato (Maxi Sorp, NUNC, 

Denmark) foram sensibilizadas por 18 horas com 1,0m/poço de preparação LAMP e com 

1,5m/poço da preparação extrato total das espécies de micoplasmas em tampão 

carbonato/bicarbonato 0,5M, pH 9,69. Após a incubação, as placas foram lavadas cinco 

vezes com solução salina (NaCI 0,15M), Tween 20 a 0,05¨%. O bloqueio foi feito com leite 

desnatado (Molico, Nestlé) a 5% em PBS pH 7,4. Após novas lavagens, foram adicionados 

100L dos pools P0 e P37, ou 100L das amostas de soro humano, positivo e negativo, em 

diluição seriada na razão dois. A diluição foi feita em leite desnatado  a 1% em PBS pH 7,4 

e as placas foram incubadas a 37ºC por 2 horas. Após novas lavagens foram adicionadas 

100L dos conjugados específicos (Sigma Chemical Company, St. Louis, MO, USA), a 

saber: soro de cabra anti-IgG-camundongo marcado com peroxidase, soro anti-IgM-

camundongo marcado com peroxidadse, soro anti-IgA-camundongo marcado com 

peroxidase em diluições de 1:2000; 1:4000 e 1:8000 em leite desnatado a 1% em PBS pH 

7,4 e soro de cabra anti-IgA-humano marcado com peroxidase, soro anti-IgM-humano 

marcado com peroxidadse, soro anti-IgA-humano marcado com peroxidase em diluições de 

1:2000; 1:4000 e 1:8000 em leite desnatado a 1% em PBS pH 7,4. Após 2 horas de 

incubação a 37ºC, as placas foram lavadas e incubadas com o substrato – 2,0mg de orto-

fenilenodiamina – OPD (Sigma Chemical Company, St. Louis, MO, USA). 20l de água 
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oxigenada e 20 mL de tampão citrato/fosfato 0,2M. A reação enzimática foi interrompida 

pela adição de 100L/cavidade de ácido sulfúrico 4N. A leitura das placas foi realizada em 

espectrofotômetro (Spectra I – 5082 – SLT Lab Instruments AS, Áustria) no comprimento 

de onda de 492nm. 

 

4.4.2-Analise dos soros humanos 

Os soros de pacientes com infecção foram testados frente às preparações antigênicas 

LAMPs das espécies de micoplasma em estudo, de acordo com protocolo descrito na 

padronização do ELISA. As amostras foram utilizadas na diluição de 1:50 e os conjugados 

diluídos em leite desnatado a 1% em PBS pH 7,4 conforme resumido na tabela 1. 

 

Tabela 1:Resultados da padronização dos títulos ótimos de conjugados antiimunoglobulinas 

humanas a serem empregadas nas respectivas reações de ELISA. 

 

Antígenos 

LAMP 

Diluição do Conjugado 

anti-IgG humana 

Diluição do Conjugado 

anti-IgM humana 

Diluição do Conjugado 

anti-IgA humana 

M.penetrans 

M. fermentas 

M.genitalium 

1:8000 

1:8000 

1:4000 

1:4000 

1:4000 

1:4000 

1:4000 

1:4000 

1:4000 

 

4.5- Analise dos dados  

 

A analise estatística do presente trabalho tem por objetivo comparar a presença de 

anticorpos para micoplasma de espécies emergentes em dois grupos de pacientes: Grupo I - 

portadoras de esterelidade feminina e Grupo II – normais, sendo o critério de seleção a 

Histerossalpingografia/videolaparoscopia. 



Pacientes e Métodos 

  

3355  

Para se estabelecer o “Ponto de Corte” da sorologia, utilizou-se sangue da população 

geral, de amostra do banco de sangue do laboratório da Universidade de São Paulo, 

conforme descrito nos resultados. 

Considerou-se a sorologia positiva quando os valores encontrados estavam acima do 

“Ponto de Corte”, e normal (negativa) quando abaixo do mesmo. As sorologias alteradas 

foram observadas para ambos os grupos, definindo a prevalência. Os dois grupos foram 

finalmente utilizados para comparação, sendo que para a análise estatística utilizou-se o 

teste de Fisher (JAMES 1968) 

Para a analise de comparação de média dos anticorpos de IgG, IgM e IgA, entre o grupo 

estéril (lesão tubo-peritoneal) e o controle (fértil), foi utilizado a análise de variância (F)                

(VIEIRA 1999), com nível de significância de 95%. Sendo que quando o valor de p<0,05 o 

teste foi significativo e se p  0,05 não foi significativo. 
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5.RESULTADOS 

5.1-Perfil das pacientes 

  

Em relação à idade da mulher quanto aos grupos, existe uma diferença altamente 

significativa entre os mesmos (p = 0,000), com media de idade no Estéril de 30  4 anos e 

no Controle de 34  5 (tabela 2). 

 

Tabela 2 – Distribuição dos casos de soroprevalência para Micoplasmas, segundo a idade 

da mulher – Goiânia 1999/2002 

 

Parâmetros Estéril Controle F P 

Média 

Desvio-Padrão 

Mínimo 

Máximo 

30,73 

4,27 

24 

38 

34,05 

4,61 

20 

38 

15,424 0,000* 

 

Quanto à escolaridade observa-se que no Estéril a maioria 52,73% das pacientes 

estudaram entre 8 e 11 anos, e no Controle de 8 a mais anos que representou 90,9% dos 

casos. (tabela 3) 

 

Tabela 3 – Distribuição dos casos de soroprevalência para Micoplasmas, segundo a 

escolaridade da mulher – Goiânia 1999/2002 

 

Escolaridade 
Estéril Controle 

Absoluto % Absoluto % 

0 |– 6 

6 |– 8 

8 |– 11 

   >  11 

2 

11 

29 

13 

3,64 

20,00 

52,73 

23,64 

- 

5 

25 

25 

0,00 

9,10 

45,45 

45,45 
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Em relação à idade da primeira relação sexual da mulher quanto aos grupos, não existe 

diferença significativa entre os mesmos (p = 0,137), com media de 19  4 anos no Estéril e 

de 18  3 no Controle (tabela 4). 

 

Tabela 4 – Distribuição dos casos de soroprevalência para Micoplasmas, segundo a idade 

da primeira relação sexual – Goiânia 1999/2002 

 

Parâmetros  Estéril Controle F P 

Média  

Desvio-Padrão 

Mínimo 

Máximo  

19,38 

3,69 

14 

29 

18,45 

2,73 

13 

24 

2,247 0,137 

 

 

Analisando a tabela 5 pode-se observar que os grupos I e II se comportam da mesma 

maneira ao se tratar de antecedentes de DST na mulher, sendo apresentada em 7,27% dos 

casos em ambos os grupos e não existindo diferença estatística (p = 0,284). (tabela 6) 

 

Tabela 5 – Distribuição dos casos de soroprevalência para Micoplasmas, segundo os 

antecedentes de DST na mulher – Goiânia 1999/2002 

 

DST na mulher 
Estéril Controle 

Absoluto % Absoluto % 

Ausência 

Sífilis 

Gonorréia 

HPV 

AIDS 

51 

- 

1 

3 

- 

92,73 

0,00 

1,82 

5,45 

0,00 

51 

- 

- 

4 

- 

92,73 

0,00 

0,00 

7,27 

0,00 

p = 0,284 
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Pode-se observar através da tabela 6 que em relação a comparação dos grupos quanto a 

mulher sentir dor na relação sexual (presente ou passado), o Estéril apresentou 9,10% de 

casos de dor, enquanto que o Controle representou 36,36% de casos, sendo esta diferença 

altamente significativa (p = 0,000). 

 

Tabela 6 – Distribuição dos casos de soroprevalência para Micoplasmas, segundo a 

presença de dor na relação sexual (presente ou passado) – Goiânia 1999/2002 

 

Dor na relação sexual 
Estéril Controle 

Absoluto % Absoluto % 

Sim 

Não 

5 

50 

9,10 

90,90 

20 

35 

36,36 

63,64 

P = 0,000* 

 

 

Em relação ao número de parceiro das pacientes os dois grupos não apresentaram 

diferença estatística (p = 0,144), quando observado que no Estéril 40,00% dos casos só 

tiveram um parceiro, enquanto que 60,00% mais de um parceiro na vida, porém no 

Controle 36,36% teve um parceiro e 63,64% mais de um parceiro na vida (tabela 7). 

 

Tabela 7 – Distribuição dos casos de soroprevalência para Micoplasmas, segundo o número 

de parceiros sexuais durante a vida – Goiânia 1999/2002 

 

Número de parceiros 
Estéril Controle 

Absoluto % Absoluto % 

1 parceiro 

2 a 3 parceiros 

+ que 4 parceiros 

22 

22 

11 

40,00 

40,00 

20,00 

20 

18 

17 

36,36 

32,73 

30,91 

p = 0,144 

 

 

Quando comparados os grupos I e II em relação à antecedente de gravidez ectópica 

observa-se diferença altamente significativa entre os grupos (p = 0,000), pois a tabela 8 
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mostra que no Controle 0,00% das pacientes apresentaram antecedente de gravidez 

ectópica, enquanto que no Estéril 40,00% apresentaram antecedentes de gravidez ectópica. 

 

Tabela 8 – Distribuição dos casos de soroprevalência para Micoplasmas, segundo os 

antecedentes de gravidez ectópica – Goiânia 1999/2002 

 

Gravidez ectópica 
Estéril Controle 

Absoluto % Absoluto % 

Sim 

Não 

22 

33 

40,00 

60,00 

- 

55 

0,00 

100,00 

p = 0,000* 

 

 

Quando comparados os grupos I e II em relação à antecedente de uretrite na mulher 

observa-se que não existe diferença significativa entre os grupos (p=0,153), a tabela 9 

mostra que no Estéril 1,82% das pacientes apresentaram uretrite na mulher, enquanto que 

no Controle 7,27% apresentaram casos de uretrite na mulher. 

 

Tabela 9 – Distribuição dos casos de soroprevalência para Micoplasmas, segundo os 

antecedentes de uretrite na mulher – Goiânia 1999/2002 

 

Uretrite 
Estéril Controle 

Absoluto % Absoluto % 

Sim 

Não 

1 

54 

1,82 

98,18 

4 

51 

7,27 

92,73 

p = 0,153 

 

 

A tabela 10 mostra quando comparados os grupos I e II em relação à presença de 

corrimento vaginal nas pacientes observa-se que não existe diferença significativa entre os 

grupos (p=0,050), pois no Estéril 1,82% das pacientes apresentaram corrimento vaginal e 

no Controle 10,91% apresentaram casos de corrimento vaginal.  
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Tabela 10 – Distribuição dos casos de soroprevalência para Micoplasmas, segundo a  

presença de corrimento vaginal – Goiânia 1999/2002 

 

Presença de 

corrimento 

Estéril Controle 

Absoluto % Absoluto % 

Sim 

Não 

1 

54 

1,82 

98,18 

6 

49 

10,91 

89,09 

p = 0,050 

 

 

A tabela 11 mostra que existe diferença altamente significativa quanto a antecedente de 

cistite (p=0,008*) quando comparados as pacientes dos grupos I e II. Observa-se através da 

tabela que no grupos I as pacientes com antecedente de cistite apresentaram 32,73% dos 

casos, enquanto que no Controle apenas 12,73% dos casos. 

 

Tabela 11 – Distribuição dos casos de soroprevalência para Micoplasmas, segundo os 

antecedentes de cistite  – Goiânia 1999/2002 

 

Cistite 
Estéril Controle 

Absoluto % Absoluto % 

Sim 

Não 

18 

37 

32,73 

67,27 

7 

48 

12,73 

87,27 

p = 0,008* 

 

Analisando a tabela 12 o Estéril apresenta 81,82% das pacientes casadas e 18,18% 

solteiras, e no Controle 87,27% são casadas e 12,73% solteiras. Observa-se então que não 

existe diferença estatística entre os grupos estudados (p=0,154) em relação ao estado civil 

das pacientes.  
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Tabela 12 – Distribuição dos casos de soroprevalência para Micoplasmas, segundo o estado 

civil – Goiânia 1999/2002 

 

Estado Civil 
Estéril Controle 

Absoluto % Absoluto % 

Casada 

Solteira 

45 

10 

81,82 

18,18 

48 

7 

87,27 

12,73 

p = 0,154 

 

 

De acordo com a tabela 13 que analisa antecedentes de DST no parceiro da paciente, 

observa-se que os grupos I e II não são diferentes estatisticamente (p=0,253), apesar de o 

Estéril apresenta 3,64% de casos DST nos parceiros e o Controle representar 7,28%.  

 

Tabela 13 – Distribuição dos casos de soroprevalência para Micoplasmas, segundo os 

antecedentes de DST no parceiro – Goiânia 1999/2002 

 

DST 
Estéril Controle 

Absoluto % Absoluto % 

Ausência  

Sífilis 

Gonorréia 

HPV 

AIDS 

Sífilis + Gonorréia 

43 

- 

- 

1 

- 

1 

78,18 

0,00 

0,00 

1,82 

0,00 

1,82 

44 

1 

2 

1 

- 

- 

80,00 

1,82 

3,64 

1,82 

0,00 

0,00 

Obs: Sem Informação: Estéril: 10 (18,18%)    ;     Controle: 7  (12,72%)                                    p = 0,253 

 

 

A tabela 14 mostra que existe uma pequena diferença no percentual dos casos com 

presença de uretrite no parceiro da paciente, sendo que no Estéril corresponde a 5,45% dos 

casos e no Controle em 9,10% dos casos. Mas que esta diferença não foi estatisticamente 

significativa (p=0,239).  
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Tabela 14 - Distribuição dos casos de soroprevalência para Micoplasmas, segundo os 

antecedentes de uretrite no parceiro – Goiânia 1999/2002 

 

Uretrite 
Estéril Controle 

Absoluto % Absoluto % 

Sim 

Não 

3 

42 

5,45 

76,36 

5 

43 

9,10 

78,18 

Obs: Sem Informação:    Estéril: 10 (18,18%)         Controle: 7  (12,72%) 

         p = 0,239 

 

  

A tabela 15 mostra que existe diferença no percentual dos casos com presença de 

secreção uretral no parceiro, sendo que no Estéril corresponde a 3,64% dos casos e o 

Controle 9,10% dos casos. Sendo que esta diferença não foi estatisticamente significativa 

(p=0,179).  

 

Tabela 15 - Distribuição dos casos de soroprevalência para Micoplasmas, segundo os 

antecedentes de secreção uretral no parceiro – Goiânia 1999/2002 

 

Secreção uretral 
Estéril Controle 

Absoluto % Absoluto % 

Sim 

Não 

2 

43 

3,64 

78,18 

5 

43 

9,10 

78,18 

Obs: Sem Informação:    Estéril: 10 (18,18%)         Controle: 7  (12,72%) 

 p = 0,179 

 

5.2 - Padronização do ponto de corte 

 

Houve necessidade de se estabelecer padronização para discriminar o resultado 

alterado do normal referente às sorologias investigadas para as três espécies de 

Micoplasmas, pois a mesma não se encontra definida. Através de amostras de sangue 

colhidas de 30 pacientes do banco de sangue da Universidade de São Paulo estabeleceu-se 

“Ponto de Corte”, onde foram referenciadas todas as pacientes do grupo estéril e do fértil 

desta tese. Sorologias localizadas acima do referido “Ponto de Corte” foram consideradas 

alteradas (positivas) e abaixo deste como normal (negativas). A seguir estão demonstrados 
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os gráficos conforme esta determinação, onde o grupo do ponte de corte foi chamado aquí 

de “controle”.  

 

Gráfico 1 – Distribuição dos casos de soroprevalência para M. genitalium, segundo 

o nível do “Ponto de Corte” (grupo estéril / I) – São Paulo /2002 

 

 

Gráfico 2 – Distribuição dos casos de soroprevalência para M. genitalium, segundo 

o nível do “Ponto de Corte” (grupo controle / II) – São Paulo /2002 
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Gráfico 3 – Distribuição dos casos de soroprevalência para M. fermentans, segundo 

o nível do “Ponto de Corte” (grupo estéril / I) – São Paulo /2002 

 

 

 

Gráfico 4 – Distribuição dos casos de soroprevalência para M. fermentans, segundo 

o nível do “Ponto de Corte” (grupo controle / II) – São Paulo /2002 
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Gráfico 5 – Distribuição dos casos de soroprevalência para M. penetrans, segundo o 

nível do “Ponto de Corte” (grupo estéril / I) – São Paulo /2002 

 

 

 

Gráfico 6 – Distribuição dos casos de soroprevalência para M. penetrans, segundo o 

nível do “Ponto de Corte” (grupo controle / II) – São Paulo /2002 
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5.3 – Resultados finais 

 

De acordo com os valores observados e diferenciados pelos Pontos de Cortes, o M. 

genitalium fez com que os dois grupos, estéril e controle, não tivessem diferença 

significativa na incidência de IgG (p = 0,284) o mesmo ocorrendo com a incidência de IgM 

(p = 0,152)   bem como com IgA (p = 0,250).  (Tabelas 16, 17 e 18).  

 

Tabela 16 – Distribuição dos casos de soroprevalência para M. genitalium, segundo o 

anticorpo IgG – Goiânia 1999/2002 

 

IgG 

Grupos 
Significância 

I II 

Abs. % Abs. % p 

Normal 

Alterado 

4 

51 

7,27 

92,73 

4 

51 

7,27 

92,73 
0,284 

 

Tabela 17 – Distribuição dos casos de soroprevalência para M. genitalium, segundo o 

anticorpo IgM – Goiânia 1999/2002 

 

IgM 

Grupos 
Significância 

I II 

Abs. % Abs. % p 

Normal 

Alterado 

40 

15 

72,73 

27,27 

38 

17 

69,09 

30,91 
0,152 

 

 

Tabela 18 - Distribuição dos casos de soroprevalência para M. genitalium, segundo o 

anticorpo IgA – Goiânia 1999/2002 

 

IGA 

Grupos 
Significância 

I II 

Abs. % Abs. % p 

Normal 

Alterado 

52 

3 

94,55 

5,45 

54 

1 

98,18 

1,82 
0,250 
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 O M. fermentans provocou uma incidência diferenciada e significativa do ponto de 

vista estatístico entre o grupo de mulheres com infertilidade e o grupo normal, quanto à 

presença de anticorpos IgG (p = 0,004*) com maior elevação no grupo estéril,(65,45%) do 

que no normal (40,00%). A elevação do IgM foi também significativa (p = 0,006*), com 

maior incidência entre as pacientes do grupo experimental (83,64%). Comparado com o 

grupo experimental (61,82%) no que se refere ao anticorpo IgA encontra-se diferença 

significativa entre os grupos (p = 0,006*) , havendo maior elevação no grupo normal. 

(Tabelas 19, 20 e 21).  

 

Tabela 19 - Distribuição dos casos de soroprevalência para M  fermentans, segundo o 

anticorpo IgG – Goiânia 1999/2002 

 

IgG 

Grupos 
Significância 

I II 

Abs. % Abs. % p 

Normal 

Alterado 

19 

36 

34,55 

65,45 

33 

22 

60,00 

40,00 
0,004 

 

 

Tabela 20 - Distribuição dos casos de soroprevalência para M  fermentans, segundo o 

anticorpo IgM – Goiânia 1999/2002 

 

IgM 

Grupos 
Significância 

I II 

Abs. % Abs. % p 

Normal 

Alterado 

9 

46 

16,36 

83,64 

21 

34 

38,18 

61,82 
0,006 
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Tabela 21 - Distribuição dos casos de soroprevalência para M  fermentans, segundo o 

anticorpo IgA – Goiânia 1999/2002 

 

IgA 

Grupos 
Significância 

I II 

Abs. % Abs. % p 

Normal 

Alterado 

55 

- 

100,00 

0,00 

48 

7 

87,27 

12,73 
0,006 

 

 

O M. penetrans no que se refere à presença de anticorpos da classe IgG incide de 

forma diferenciada e significativa no grupo experimental (96,36%), contra o grupo normal 

(9,09%) (p = 0,000*); quanto ao anticorpo IgM existe uma variação entre os grupos porém 

de forma não significativa (p = 0,079); quanto ao anticorpo IgA este provoca uma 

incidência de forma diferenciada e significativa (p = 0,000*) entre o grupo experimental 

(36,36%) e o normal (3,64%). (Tabelas 22, 23 e 24).   

 

 

Tabela 22 - Distribuição dos casos de soroprevalência para M. penetrans, segundo o 

anticorpo IgG – Goiânia 1999/2002 

 

IgG 

Grupos 
Significância 

I II 

Abs. % Abs. % P 

Normal 

Alterado 

2 

53 

3,64 

96,36 

50 

5 

90,91 

9,09 
0,000 
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Tabela 23 - Distribuição dos casos de soroprevalência para M. penetrans, segundo o 

anticorpo IgM – Goiânia 1999/2002 

 

IgM 

Grupos 
Significância 

I II 

Abs. % Abs. % p 

Normal 

Alterado 

34 

21 

61,82 

38,18 

28 

27 

50,91 

49,09 
0,079 

 

 

Tabela 24 - Distribuição dos casos de soroprevalência para M. penetrans, segundo o 

anticorpo IgA – Goiânia 1999/2002 

 

IgA 

Grupos 
Significância 

I II 

Abs. % Abs. % p 

Normal 

Alterado 

35 

20 

63,64 

36,36 

53 

2 

96,36 

3,64 
0,000 

 

Considerando-se a presença de anticorpos contra M. genitalium provocou uma 

diferença na média porém em nenhum dos casos de forma significativa (IGG: p = 0,243) 

(IGM: p = 0,652) (IGA: p = 0,620) (Tabela 26) . 

 

Tabela 25 – Parâmetros dos pacientes segundo sorologia para M. genitalium (IgG, IgM e 

IgA) – Goiânia 1999/2002 

 

Variáveis 
Parâmetros Significância 

Média DP F P 

IgGI 

IgG II 

0,406 

0,423 

0,190 

0,156 
0,243 0,243 

IgMI 

IgM II 

0,245 

0,256 

0,112 

0,131 
0,205 0,652 

IgAI 

IgA II 

0,119 

0,109 

0,116 

0,091 
0,248 0,620 
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O M. fermentans provoca uma diferença significativa na média dos anticorpos IgG 

entre o grupo experimental e o normal (p = 0,011*); o mesmo não ocorrendo com a 

propagação de IgM (p = 0,185); sendo que no anticorpo IgA a média é mais significativa no 

grupo experimental do que no grupo de controle (p = 0,000). (Tabela 26). 

 

Tabela 26 - Parâmetros dos pacientes segundo sorologia para M. fermentans (IgG, IgM e 

IgA) – Goiânia 1999/2002 

 

 

Variáveis 
Parâmetros Significância 

Média DP F P 

IgGI 

IgG II 

0,303 

0,234 

0,169 

0,098 
6,671 0,011 

IgMI 

IgM II 

0,321 

0,274 

0,198 

0,168 
1,779 0,185 

IgAI 

IgA II 

0,112 

0,194 

0,031 

0,067 
68,700 0,000 

 

 

 

 Quanto ao M. penetrans, verificou-se que a prevalência do anticorpo IgG é 

diferenciado de forma significativa entre o grupo de infertilidade e o grupo controle           

(p = 0,000); no caso do IgM esta diferença não foi significativa (p = 0,279); no caso do IgA 

houve significância estatística (p = 0,007). (Tabela 27). 
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Tabela 27 - Parâmetros dos pacientes segundo sorologia para M. penetrans (IgG, IgM e 

IgA) – Goiânia 1999/2002 

 

 

Variáveis 
Parâmetros Significância 

Média DP F P 

IgGI 

IgG II 

0,392 

0,199 

0,143 

0,168 
42,349 0,000 

IgMI 

IgM II 

0,254 

0,280 

0,117 

0,130 
1,186 0,279 

IgAI 

IgA II 

0,121 

0,103 

0,049 

0,013 
7,556 0,007 
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6.Discussão 

 A possibilidade de se identificar o contato prévio com o agente, através de 

realização de exame sorológico, permite o conhecimento da causa da doença inflamatória, 

mesmo na ausência do agente na genitália interna (LOJA & MONTEIRO 2001). 

Discretos são os estudos ou as citações literárias sobre os micoplasmas como 

agentes de salpingites crônicas e daí a esterilidade feminina. 

O grupo estudado não se mostrou ser predominantemente de doenças sexualmente 

transmissíveis em relação ao de mulheres normais, e com idade media em torno de 30 anos, 

apresentando grau de escolaridade entre 8 e 11 anos. 92,73% delas não relataram ter tido 

doenças sexualmente transmissíveis. A idade da sexarca foi em média 19 anos, sendo que 

60,00% tiveram mais de um parceiro sexual, e 81,80% eram casadas. 

A patologia tubo-peritoneal é o segundo fator de esterilidade feminina e tem como 

causa importante a doença inflamatória pélvica representada em sua fase crônica, 

especialmente do tipo salpingite (BEREK 1998). A outra causa importante é a 

endometriose pélvica, que promove lesões dos órgãos ginecológicos e peritoneais de 

natureza hormonal local e fibrótica. A terceira causa se refere a fibrose pélvica pós-

operatória, que distorce a anatomia e a fisiologia reprodutiva, em conseqüência de cirurgias 

ovarianas, tubárias e uterinas prévias (HULL et al. 1985).  

 A dosagem de anticorpos das classes IgM, IgG e IgA foi realizada para diferenciar a 

infecção aguda da crônica.  Tem a consideração de que a classe IgM representa infecção 

recente (aguda), a IgG representa infecção antiga (crônica), sendo que IgA  também 

representa fase recente (aguda), sendo que tem concentração maior nas mucosas (LOJA & 

MONTEIRO 2001). 
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 Na ausência de testes sorológicos padronizados com a finalidade de definir os casos 

positivos e negativos para a infecção micoplásmica, foi idealizado um grupo populacional 

que pudesse definir o “Ponto de Corte” discriminatório. Assim, utilizando uma amostra de 

30 pacientes que freqüentaram o banco de sangue da Universidade de São Paulo em 2002, 

pode-se estabelecer esta condição considerando os anticorpos IgG, IgM e IgA. A partir daí 

todas as sorologias em ambos os grupos (grupo I – estéril e grupo II – controle) foram 

analisadas segundo esta referência.   

 Os micoplasmas são microrganismos de superfície mucosa que podem em alta 

colonização promover infecções agudas e seqüelas crônicas, possibilitando esterilidade 

feminina (TAYLOR-ROBISON & MUNDAY 1988). 

 Os achados sorológicos deste estudo demonstraram que não há modificações 

significativas do ponto de vista estatístico dos anticorpos da classe IgM e IgA quando se 

comparam as mulheres estéreis com as normais, provavelmente pelo fato de que diante de 

esterilidade feminina tubo-peritoneal estabelecida, a infecção não é mais aguda, ficando 

apenas as seqüelas fibróticas limitadoras. No caso da presença de anticorpos da classe IgG 

(marcadores de infecção antiga), foi notada significância estatística entre o grupo estéril e o 

controle para M. fermentans e M. penetrans.  

A presença de significância estatística da classe IgM (M. fermentans) no grupo com 

esterilidade, indica que este não deve ser o causador do processo crônico responsável pela 

infertilidade, ou pode indicar a permanência longa do IgM nos casos de esterilidade por M. 

fermentans. Favorecendo a ultima hipótese temos na tabela 21 a significância estatística da 

IgA no grupo de mulheres normais, mostrando que na fase aguda da infecção não há 

infertilidade. 
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 Quanto ao M. penetrans, a significância estatística encontrada para anticorpos de 

classe IgA no grupo estéril pode indicar maior permanência desta imunoglobulina nos casos 

de doença inflamatória pélvica por este agente, ou maior vulnerabilidade das mulheres com 

infecção pélvica ao M. penetrans. 

 CLAUSEN et al (2001) apresentaram a prevalência de anticorpos para M. 

genitalium em mulheres estéreis onde as tubas uterinas encontravam-se lesadas em 22%, e 

as tubas estavam normais em 6,3%. Enquanto MOLLER et al (1985) demonstraram para o 

mesmo agente em pacientes com tubas uterinas lesadas em 20% e com tubas normais em 

28%. Neste estudo encontramos anticorpos IgG para M. genitalium no grupo com lesão 

tubária em 92,73% e em mulheres férteis de 92,73%. 

Ainda nesta condição encontramos a prevalência de anticorpos IgG para M. 

fermentans em mulheres com esterilidade tubo-peritoneal de 65,45% e em mulheres férteis 

de 40,00%. Para M. penetrans, considerando o mesmo anticorpo a prevalência no grupo de 

esterilidade tubo-peritoneal foi de 96,36% e em mulheres férteis de 9,09%. 

As espécies de micoplasmas estudados são emergentes em patologia humana e esse 

estudo mostrou maior prevalência de infecção antiga (IgG) para M. fermentans e M. 

penetrans, apontando a possibilidade dos mesmos serem fatores de riscos ou agentes 

causais do grupo de esterilidade feminina. Para tal definição mais estudos correlacionando 

o microorganismo Mycoplasma com infertilidade feminina precisam ser realizados. 

Conforme os resultados deste estudo surge a expectativa de que a sorologia para M. 

fermentans  e M. penetrans poderá ser introduzida na rotina de investigação do casal estéril.  

 

 



Conclusão 5566  

7.Conclusão 

 Quanto a prevalência do anticorpo IgG para ambos os grupos estudados (estéril e 

fértil) encontramos: (1) Mycoplasma genitalium (estéril 92,73% e fértil 92,73%) – (2) 

Mycoplasma fermentans (estéril 65,45% e fértil 40,00%) – (3) Mycoplasma penetrans 

(estéril 96,36% e fértil 9,09%). 

 A prevalência do anticorpo IgM para M. genitalium (estéril 27,27% e fértil 30,91%), 

para M. fermentans (estéril 83,64% e fértil 61,82%) e para M. penetrans (estéril 38,18% e 

fértil 49,09%) 

  A prevalência do anticorpo IgA para M. genitalium (estéril 5,45% e fértil 1,82%), 

para M. fermentans (estéril 0,00% e fértil 12,73%) e para M. penetrans (estéril 36,36% e 

fértil 3,64%) 

  Para o Mycoplasma genitalium não se observa diferença estatística entre o grupo 

estéril e o grupo fértil (considerando os anticorpos IgM, IgG e IgA).  

 Para o Mycoplasma fermentans os anticorpos da classe IgG estão significativamente 

mais elevados no grupo estéril que no fértil. 

 Para o Mycoplasma penetrans os anticorpos da classe IgG estão significativamente 

mais elevados no grupo estéril que no fértil.  

 Portanto, os anticorpos da classe IgG como marcadores de infecção antiga estiveram 

significativamente mais elevados no grupo de mulheres com esterilidade por fator tubo-

peritoneal que no grupo de mulheres de fertilidade, quando considerados os agentes   

Mycoplasma fermentans e Mycoplasma penetrans. 

 O Mycoplasma penetrans e o Mycoplasma fermentans estiveram relacionados do 

ponto de vista estatístico à maior probabilidade de terem sido os agentes etiológicos ou 



Conclusão 5577  

fatores de riscos responsáveis por doença inflamatória pélvica e a esterilidade na população 

estudada. 
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