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“Algo só é impossível até que alguém 

duvide e resolva provar ao contrário.” 

- Albert Einstein 

 



LIMA, D.D. Avaliação de indicadores da  resposta imune ovina a uma linhagem 

de baixa virulência de Corynebacterium pseudotuberculosis e a seus 

antígenos secretados. Salvador, Bahia, 2015. 86p, Tese (Doutorado em 

Imunologia) – Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Bahia. 

 
 RESUMO 

 

 

Corynebacterium pseudotuberculosis é o agente causador da linfadenite 

caseosa em caprinos e ovinos caracterizado por formação de granulomas nos 

linfonodos superficiais e em órgãos internos. Diversas tentativas já foram realizadas 

para o desenvolvimento de candidatos vacinais que sejam capazes de induzir uma 

resposta imune protetora eficaz. O presente estudo avaliou indicadores da resposta 

imune inata e adaptativa em ovinos inoculados com uma linhagem de baixa 

virulência de C. pseudotuberculosis e a seus antígenos secretados. Cinco ovinos 

foram inoculados com a dose 109 UFC de uma linhagem de baixa virulência (T1) de 

C. pseudotuberculosis, cinco com 250µg de antígenos secretados em um meio 

quimicamente definido (MQD) e três animais foram utilizados para compor o grupo 

controle. Os animais foram desafiados com uma dose de 2x105 UFC de uma 

linhagem virulenta de C. pseudotuberculosis, e posteriormente necropsiados. Foram 

utilizados testes ELISA para identificação de IgM e IgG específica, e dosagem de 

IFN- para avaliação dos mecanismos humoral e celular. A técnica de PCR em 

tempo real foi utilizada para avaliação da expressão do RNAm de TNF-α, IL-1β e 

dos TLRs 2, 4, 9 em células de linfonodos inguinais. Com este experimento, conclui-

se que o aumento na produção de IgG e uma maior expressão de RNAm de TNF-α 

e dos TLRs 2,4 e 9 em células de linfonodos inguinais podem estar associados a 

uma menor chance de surgimento de lesões em animais inoculados com a cepa de 

baixa virulência (T1). Os níveis de IFN- estiveram associados à progressão clínica 

da enfermidade no grupo MQD. 

 

Palavras chave: Corynebacterium pseudotuberculosis, Linfadenite caseosa, 
antígenos, resposta imune.   
 

 

 



LIMA, D.D. Evaluation of indicators of sheep immune response to a strain of 

low virulence of Corynebacterium pseudotuberculosis and its secreted 

antigens. Salvador, Bahia, 2015. 86p, Thesis (Doctor in Immunology) – Instituto de 

Ciências da Saúde, Universidade Federal da Bahia, 2015. 

 

 
ABSTRACT 

 

 Corynebacterium pseudotuberculosis is the causative agent of caseous 

lymphadenitis in goats and sheep, which induces the formation of caseous lesions in 

subcutaneous lymph nodes and in  internal organs. Several attempts have already 

been made for the development of vaccine candidates capable of inducing an 

effective protective immune response. The present study aimed to evaluate 

indicators of innate and adaptive immune response in sheep inoculated with a strain 

of low virulence of C.pseudotuberculosis and their secreted antigens. Five animals 

were inoculated with a dose 109 CFU of C. pseudotuberculosis of low virulence strain 

(T1), five with 250μg of secreted antigens in a chemically defined medium (CDM) 

more 1,5 mg saponins from Quillaja saponaria  saponin as adjuvant and three 

animals were used to compose the control group. Animals were challenged with a 

dose of 2x105 CFU of virulent strain of C. pseudotuberculosis, and later necropsied. 

ELISA tests for identification of specific IgM and IgG and dosage of IFN -  were used 

to evaluate the humoral and cellular response. The technique of real-time PCR was 

used to evaluate the mRNA expression of TNF - α , IL - 1β and TLRs 2 , 4 , 9 . In this 

experiment, it was concluded that the increase in IgG production and increased 

mRNA expression of TNF- α and TLRs 2,4 and 9 may be associated with a lower 

chance of  lesions in animals inoculated with a strain of low virulence of 

C.pseudotuberculosis. The levels of IFN -  were associated with clinical progression 

of the disease in MQD group. 

  

Key-words: Corynebacterium pseudotuberculosis, caseous lymphadenitis, antigens, 
immune response. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

 

A linfadenite caseosa, enfermidade infecciosa de curso crônico causada por 

Corynebacterium pseudotuberculosis, é responsável por elevado grau de perdas 

econômicas na ovinocaprinocultura do Estado da Bahia. Esta doença é responsável 

por impactos negativos no ganho de peso e produção de leite, assim como pela 

desvalorização do couro e condenação de carcaças nos abatedouros de pequenos 

ruminantes. Além do tratamento com antibióticos ser considerado inviável, a sua 

erradicação é difícil, visto que está amplamente disseminada nos rebanhos do 

Estado da Bahia. Desta forma, a prevenção da disseminação da doença em um 

rebanho através da imunização e de testes sorológicos constitui a melhor opção de 

controle.  

Apesar de diversos modelos vacinais contra o C. pseudotuberculosis tenham 

sido sugeridos por pesquisadores de todo o mundo, e todas estas preparações 

proporcionem diferentes níveis de proteção contra infecções experimentais e 

naturais, ainda não existe uma vacina que ofereça imunoproteção para um rebanho 

como um todo, principalmente em grandes criações extensivas, nas quais não se 

consegue realizar um manejo sanitário na grande maioria dos animais. 

 Para o desenvolvimento de candidatos vacinais é necessário um melhor 

entendimento dos mecanismos imunológicos, tanto inatos como adaptativos, 

envolvidos frente à infecção pelo C.pseudotuberculosis. A imunidade inata é a 

resposta inicial do hospedeiro contra os micro-organismos para impedir a infecção e 

em alguns casos eliminar o agente infeccioso. Receptores de reconhecimento 

padrão (PPRs), incluindo os receptores Toll- like (TLRs), presentes na membrana de 

neutrófilos, macrófagos, células dendríticas e células endoteliais estão envolvidos, 

por exemplo, no reconhecimento de moléculas do Mycobacterium tuberculosis. Os 

receptores TLR2, TLR4 e TLR9 já foram pesquisados e mostraram estarem 

envolvidos no reconhecimento inicial do sistema imune contra a M.tuberculosis. 

 Diversos estudos de perfis de citocinas mostram a grande importância de 

citocinas  pró-inflamatórias como IL-1, TNF-α e IFN-  na fase inicial da infecção. 

Além disso, o TNF- α possui um papel crucial na fase primária da infecção. Desta 

forma, faz-se necessária uma melhor compreensão dos mecanismos imunológicos 

presentes contra essa enfermidade para um melhor desenvolvimento de novos 
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candidatos a imunógenos, viabilizando a formulação de uma vacina de ótimo 

potencial imunoprotetor. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1.  Aspectos microbiológicos 

 

C. pseudotuberculosis é caracterizado como um bacilo irregular curto (0,5 a 

0,6 μm por 1 a 3 μm), Gram-positivo, anaeróbio facultativo, imóvel e intracelular. As 

bactérias podem mostrar-se isoladas, formando agrupamentos irregulares ou em 

forma de paliçada (DORELLA et al., 2006, VALDIVIA et al., 2012). A bactéria é 

sensível a temperaturas acima de 70ºC e aos desinfetantes comuns (CORRÊA e 

CORRÊA, 1992). 

Do ponto de vista nutricional é bastante exigente, crescendo lentamente em 

meios enriquecidos como ágar sangue, ágar BHI e caldo BHI enriquecido com soro 

animal. Nesses meios, produz colônias de coloração amarelo-esbranquiçadas, 

opacas, em período entre 24 e 48 horas (MOURA COSTA et al.,2002). Através das 

provas bioquímicas, C. pseudotuberculosis apresenta-se fortemente catalase e 

urease positivo, fermenta glicose, galactose, maltose e manose, sem produção de 

gás (QUINN et al., 1994). 

 

 

2.2. Transmissão 

 

 Burrel (1981), Corrêa e Corrêa (1992), e Kaba e colaboradores (2001), 

relatam que a transmissão ocorre, principalmente, pelo contato de um animal sadio 

com elementos do ambiente, incluindo instrumentos ou soluções de banho, solo, 

comedouros, vegetação ou fezes dos animais, bem como com outros animais 

doentes com granulomas superficiais exsudativos. As bactérias são capazes de 

sobreviver por longos períodos de tempo no ambiente, podendo as superfícies dos 

objetos abrigarem o micro-organismo e continuamente infectar animais quando em 

contato com a pele com lesões (PATON, 1997). A linfadenite caseosa pode ocorrer 

em animais com menos de seis meses de idade e pode reincidir durante toda a vida 

do animal. Todavia, a incidência é maior em animais mais idosos (BEER, 1999). 

 A infecção do hospedeiro se dá através de três vias: respiratória, cutânea e 

digestiva. A contaminação por meio da primeira via ocorre quando os animais são 
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criados em sistema de confinamento e há precariedade nas condições de 

instalação, no que tange à falta de ventilação, à umidade elevada e ao acúmulo de 

restos de matéria orgânica, propiciando a permanência do C. pseudotuberculosis. A 

infecção pela via cutânea é a mais frequente entre os animais, sendo favorecida 

pela presença de lesões na pele que propiciam a penetração do micro-organismo, 

enquanto que a infecção pela via digestiva é a menos frequente e ocorre devido a 

lesões de mucosa (CORRÊA e CORRÊA, 1992; BEER, 1999). 

 

 

2.3.  Dados de prevalência e importância econômica 

 

 A linfadenite caseosa leva a perdas significativas em todo o mundo, 

sobretudo, em países como Canadá, Estados Unidos e Reino Unido (STOOPS et al. 

1984; MIDDLETON et al., 1991; BINNS et al., 2002; ARSENAULT et al., 2003). A 

forma visceral causa uma perda considerável na indústria de caprinos e ovinos, com 

a condenação de vísceras, e a forma superficial leva à depreciação do valor da pele 

(ARSENAULT et al., 2003). Além desses fatores, a doença causa perda de peso, 

retardo de crescimento e redução na produção de leite e eficiência reprodutiva 

(PATON, 1997).  

Na Bahia, um registro de prevalência foi apresentado por Meyer e 

colaboradores (2004), que estudaram a soroprevalência desta zoonose no semi-

árido baiano, obtendo um percentual médio de 46,66%. Entretanto, dentre as três 

microrregiões estudadas, Baixo e Médio São Francisco evidenciaram prevalência de 

58,01%, Piemonte da Diamantina, e a microrregião Nordeste apresentaram 

prevalências de 37,76% e 31,67%, respectivamente. Os autores acreditam que as 

variações percentuais apresentam um comportamento relativamente homogêneo, 

quando se leva em conta a mesma região, e que provavelmente, estas diferenças 

nos percentuais estejam relacionadas com o tamanho da população caprina e com 

as densidades populacionais, que são maiores na região do Baixo e Médio São 

Francisco. Já em estudos mais recentes na Bahia uma pesquisa identificou a 

soroprevalência da infecção por C. pseudotuberculosis de 55,3% em uma fazenda 

comercial com o efetivo de 2500 ovinos (BASTOS et al., 2011); outro estudo 

constatou que 22,1% dos ovinos reprodutores mantidos em fazendas apresentavam  

soropositividade para o micro-organismo (NASCIMENTO, 2012).   



20 

 

 

2.4 Patologia 

 

A doença leva à formação de granulomas tanto nos linfonodos superficiais 

(submandibulares, parotídeos, retrofaríngeos, pré-escapulares, poplíteos e retro-

mamários), como nos internos (mediastinais e mesentéricos) (BAIRD & FONTAINE, 

2007, GUIMARÃES et al., 2011). A localização dos granulomas depende, 

principalmente, da via de entrada do microrganismo, que por sua vez está 

diretamente relacionada ao sistema de manejo utilizado (PÉPIN et al., 1997). 

Por ser uma doença crônica, a linfadenite caseosa em geral tem um longo 

período de incubação, além de poder se iniciar em linfonodos internos ou em  

vísceras, onde nenhum sinal ou sintoma da doença aparente se torna perceptível, 

dificultando ou impossibilitando o diagnóstico clínico precoce desta enfermidade 

(BAIRD & FONTAINE, 2007). 

As lesões granulomatosas são formadas de um centro necrótico  cercado por 

camadas concêntricas de células do sistema imunitário (macrófagos e 

principalmente linfócitos) e delimitada por uma cápsula de tecido conjuntivo que se 

desenvolve lentamente, podendo chegar a 10 cm de diâmetro (WALKER, et 

al.,1991). A pele que cobre o linfonodo com o granuloma pode tornar-se fina a ponto 

de favorecer a ruptura dos granulomas para o meio externo, liberando o exsudato e 

as bactérias no ambiente (PATON, 1997). A consistência da secreção purulenta 

evolui de líquida, no início da formação do granuloma, a pastosa, chegando até a 

consistência caseosa em lesões mais antigas (PÉPIN et al., 1994).  

 

 

2.5. Patogenia 

 

A patogenia em caprinos e ovinos ainda não foi bem definida, mas acredita-

se que aparentemente dois fatores possuem papel essencial para o 

desenvolvimento da doença. O primeiro é o alto conteúdo lipídico associado à 

parede celular análogo ao que é produzido pelo M. tuberculosis (HARD 1972; 

TAKAYAMA et al., 2005). Este permite ao micro-organismo resistir à digestão, 

através de enzimas celulares, e assim persistir como parasita intracelular facultativo. 

O segundo é uma exotoxina hemolítica poderosa conhecida como Fosfolipase D 

(PLD), que age sobre a esfingomielina da membrana das células do hospedeiro 
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(BAIRD et. al., 2007). Esta toxina permite a disseminação e a persistência do C. 

pseudotuberculosis no sistema linfático (McNAMARA et al., 1994).  

 A PLD contribui na virulência da bactéria por facilitar a invasão do 

microrganismo através do aumento da permeabilidade vascular (SONGER, 1997; 

MEDRANO et al., 2003). Esta exotoxina ataca a esfingomielina da membrana dos 

eritrócitos e de células vasculares endoteliais, dividindo-a em fosfato de ceramida e 

colina (BAIRD et. al., 2007).  

Billington e colaboradores (2002) demonstraram que além dos lipídios de 

parede e da PLD, as proteínas carreadoras de ferro também devem ser incluídas 

entre os fatores de virulência da bactéria. Eles relatam a relação dos genes fag A, B, 

C e D do C. pseudotuberculosis como sendo também importantes na virulência. 

Estes genes codificam proteínas similares às proteínas de outras bactérias 

intracelulares que retiram ferro do hospedeiro, contribuindo, assim, para aumentar 

sua virulência. Ao serem construídos mutantes desses genes, observou-se que o 

gene mutante do Fag B diminuía a virulência dessa bactéria em cabras. 

 

 

2.6. Imunidade 

 

 O papel do sistema imune inato na infecção pelo C. pseudotuberculosis ainda 

não é bem compreendido, todavia já se sabe do envolvimento de citocinas pró-

inflamatórias como IL-1, TNF-α e INF- como também a presença de neutrófilos, 

células NK e macrófagos na fase inicial da infecção (PÉPIN et al., 1997; 

STEFAŃSKA et al., 2010). A resposta imune inata inicia-se depois do 

reconhecimento de estruturas microbianas conhecidas como padrões moleculares 

associados ao patógeno (PAMPs). Esse reconhecimento é feito por receptores de 

reconhecimento padrão (PRRs) presentes em células como macrófagos, células 

dendríticas, neutrófilos, células epiteliais, e células endoteliais do hospedeiro 

(STUART el al., 2012). No grupo dos PRRs existem os receptores Toll-like (TLRs) 

que já foram implicados no reconhecimento de PAMPs de micobactérias (AKIRA et 

al., 2006; FERWERDA et al., 2007;  JO, 2008; SIMMONS et al., 2010). Os TLRs 2,4 

e 9 são capazes de identificar PAMPs do M. tuberculosis e M. avium resultando em 

um direcionamento da imunidade adaptativa. (TAPPING & TOBIAS, 2003; 

CARVALHO et al., 2011;  SHYAMALA et al., 2013). 
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  A resposta imunológica adaptativa do hospedeiro frente à infecção por C. 

pseudotuberculosis é bastante complexa, apresentando tanto caráter celular como 

humoral (BATEY, 1986c). Contudo, segundo Ayers (1977) e Brogden e 

colaboradores (1985) essa resposta depende, predominantemente, da ativação 

celular. Estudos revelam que durante a infecção por este micro-organismo há uma 

forte resposta humoral, apesar dessa resposta não ser capaz de eliminar a infecção 

(FONTAINE et al., 2006).  

As bactérias intracelulares têm como característica a habilidade de sobreviver 

e replicar-se dentro dos fagócitos, levando o hospedeiro a produzir uma reposta 

tanto inata como adaptativa. A resposta adaptativa contra essas bactérias é, 

predominantemente, do tipo celular, onde linfócitos T ativam fagócitos para sua 

eliminação (STEFAŃSKA et al., 2010). A penetração no macrófago constitui 

também um mecanismo de escape do parasita e, embora paradoxal, é também útil 

para o hospedeiro, uma vez que a ausência desse mecanismo poderia induzir a 

uma resposta inflamatória exacerbada prejudicial ao mesmo (MACHADO et al., 

2004). Na maioria das situações, os macrófagos são ativados para adquirir funções 

fagocíticas e secretar citocinas pró-inflamatórias, tendo como resultado um processo 

inflamatório e o recrutamento de células do sistema imune com a eliminação 

subsequente do microrganismo pelos fagócitos ou pela liberação de metabólitos 

tóxicos (SCHRODER et al., 2004). 

Dentro dos macrófagos, as bactérias intracelulares podem estimular tanto as 

células TCD4+ através da expressão de antígeno associado ao MHC classe II, 

quanto às células TCD8+, através da expressão de antígenos associados a 

moléculas do MHC classe I (MACHADO et al., 2004). As células TCD4+ podem 

diferenciar-se em dois subtipos de células T efetoras, Th1 e Th2, sendo que a 

infecção de macrófagos por bactérias intracelulares leva ao estímulo principalmente 

de uma resposta do tipo Th1 (EL-ENBAAWY et al., 2005). As células Th1 secretam 

IFN- que ativam os macrófagos levando ao aumento da produção de óxido nítrico 

(NO) e à destruição da bactéria. As células TCD8+ participam do mecanismo de 

defesa através da citotoxidade destruindo os macrófagos infectados (MACHADO et 

al., 2004). 

A resistência do hospedeiro a infecções por bactérias intracelulares está mais 

relacionada com a resposta Th1, pois estas produzem citocinas principalmente INF-

 e TNF- que aumentam a atividade bactericida dos macrófagos (HOPE et al., 
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2004). Por sua vez, as células Th2 produzem as interleucinas 4, 5, 6 e 10, 

relacionadas com a resposta humoral (PÉPIN, 1997). 

Estudos revelam que há uma intensa resposta imune humoral contra 

antígenos de C. pseudotuberculosis. Anticorpos presentes no soro de animais 

infectados com esta bactéria reconhecem uma grande quantidade de proteínas, 

identificadas através da técnica de “western blotting”, utilizando-se antígenos 

somáticos ou secretados, de pesos moleculares (PM) entre 22 e 120 kDa e 5 e 200 

kDa, bem como, em menor proporção, os com 68, 64, 43 e 22 kDa (PAULE, 2003a 

e 2003b; VALE et al., 2003;). Entretanto, esta resposta humoral intensa não é capaz 

de eliminar a infecção (PAULE et al., 2003a). Existem muitas frações protéicas (PM 

de 75, 85, 90, 108 e 125 kDa) imunorreativas de importância desconhecida  

detectadas na fração secretada apenas após cultivo da bactéria em meio sintético 

(PAULE et al, 2003b) e encontradas também na fração somática (VALE et al., 2003; 

PAULE et al., 2004a). As estruturas antigênicas de C. pseudotuberculosis 

identificadas mais frequentemente por anticorpos de caprinos possuem pesos 

moleculares de 20, 31, 36, 40, 46, 55, 63, 68, 80 e 120 kDa. As moléculas de peso 

molecular 31, 40, 63 e 68 kDa, provavelmente, são  proteínas secretadas, pois se 

encontram tanto no sobrenadante de cultura quanto na fração somática (VALE, 

2005). 

O desenvolvimento de uma resposta celular na proteção contra o C. 

pseudotuberculosis foi, inicialmente, observado por Jolly (1965b), o qual demonstrou 

em um modelo murino que a resolução da infecção estava associada à presença de 

macrófagos dentro da lesão. Walker e colaboradores (1991) demonstraram que a 

formação dos granulomas está intimamente associada a uma resposta linfocitária 

com arquitetura e organização bem definidas. Esses autores descreveram que os 

macrófagos encontram-se próximos ao centro necrótico que contém a bactéria 

intracelular, havendo em seguida uma zona de células T, limitadas externamente 

por uma cápsula fibrótica. A zona de linfócitos está organizada em zona rica em 

linfócitos T CD4+ e zona rica em linfócitos TCD8+. Estas células estão organizadas 

de maneira semelhante na infecção por M. tuberculosis (ALGOOD et al., 2003).  

Estudos revelam a grande importância das citocinas pró-inflamatórias INF- e 

TNF-α, sobretudo no local da infecção (PÉPIN et al., 1997), sendo que o TNF- α 

apresenta papel crucial na fase primária do processo infeccioso (LAN et al., 1998). 

Pesquisas realizadas por Pépin e colaboradores (1997) mostraram que a 
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estimulação de IFN- e a formação de granulomas seriam independentes do fator de 

virulência PLD, concluindo também que existe uma ligação entre a formação de 

granulomas e a expressão de algumas citocinas (IFN-, TNF- α, IL1-β, IL-2, IL-4) 

importantes na limitação da disseminação do patógeno. 

 

 

2.7. Diagnóstico 

 

O diagnóstico da linfadenite caseosa é baseado nas características dos 

sintomas clínicos, detecção do agente através do isolamento da bactéria na 

secreção dos granulomas e através dos testes sorológicos, sendo estes de grande 

relevância. Os métodos sorológicos podem ser utilizados para identificar animais 

que estejam com a forma subclínica da doença, representando uma potencial fonte 

de infecção para os animais sadios (KABA et al., 2001).  

Os métodos para diagnóstico da Linfadenite caseosa incluem: teste de 

hemaglutinação indireta (SHIGIDI, 1979); fixação de complemento (SHIGIDI, 1978); 

imunodifusão (BURREL, 1980); inibição de hemólise sinérgica (BROWN et al., 

1986) e PCR (PACHECO et al., 2007). Vários testes sorológicos vêm sendo 

desenvolvidos para detectar anticorpos contra o C. pseudotuberculosis em 

pequenos ruminantes (KABA, 2001, CARMINATI et al., 2003,  REBOUÇAS et al., 

2013). Diversas preparações de antígenos têm sido avaliados em ELISAs, incluindo 

sobrenadante de cultura bacteriana (SEYFFERT et al., 2010), antígenos da parede 

celular (BINNS et al., 2007), fosfolipase D (DERCKSEN et al., 2000) e exotoxinas 

recombinantes (MENZIES et al., 2004). 

 

 

2.8. Imunoprofilaxia 

 

Apesar de não se conhecer plenamente ainda todos os fatores de virulência 

ligados à infecção pelo C. pseudotuberculosis, são muitos os trabalhos explorando o 

potencial de imunização para a prevenção contra essa doença. 

A primeira tentativa de imunização utilizando ovinos foi realizada na região da 

Patagônia na Argentina utilizando uma linhagem de C. pseudotuberculosis inativada 
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por formalina, onde a imunização reduziu a infecção em 60% dos animais 

(QUEVEDO, et al., 1957).  Camerom e colaboradores (1972), também realizaram 

uma inoculação experimental em ovinos para testar a resposta imune protetora de 

uma vacina utilizando uma cepa de C. pseudotuberculosis inativada por formalina. 

Eles observaram que a vacinação aumentava os títulos de anticorpos durante 3 a 4 

meses. Eles concluíram que esta vacina impedia manifestações subagudas da 

doença, mas não controlava o curso crônico da enfermidade. 

Ribeiro e colaboradores (1988) testaram uma vacina produzida a partir de 

uma linhagem de C. pseudotuberculosis conhecida como 1002 naturalmente de 

baixa virulência, a qual foi inativada por formol a 5%, tendo como adjuvante o gel 

fosfato de alumínio. Os animais testados foram caprinos que foram observados por 

dois anos, em regime extensivo. Não foram realizados estudos para avaliar as 

respostas humoral e celular. Ao final do experimento todos os animais foram 

necropsiados. Observou-se uma redução significativa no número de granulomas no 

grupo dos animais vacinados em comparação ao grupo controle. O índice de 

proteção aferido por esta vacina foi em torno de 50 a 70%. Em outro experimento 

Ribeiro e colaboradores (1991) apresentaram os primeiros resultados com a  cepa 

1002 viva. Os animais foram divididos em três grupos: um grupo inoculado com a 

vacina viva, outro com a cepa 1002 inativada pelo formol a 5% e um grupo controle. 

Os resultados obtidos nesse experimento demonstraram que a vacina viva 

preparada com a cepa 1002 induziu uma imunoproteção de cerca de 83,3%, contra 

41% induzido pela vacina inativada. 

Menzies e colaboradores (1991) conduziram um experimento com caprinos e 

ovinos onde se utilizou como imunógeno vacinais contendo bactérias liofilizadas. Os 

animais foram vacinados após o nascimento e 11 meses após a primeira imunização 

e acompanhados durante 36 meses após a administração da primeira dose. As 

concentrações de anticorpos específicos no soro foram significativamente 

aumentadas em ovinos e caprinos vacinados. Pépin e colaboradores (1993) 

demonstraram que ovinos infectados com uma linhagem atenuada de C. 

pseudotuberculosis ficaram protegidos frente o desafio com uma cepa virulenta. Esta 

observação indica o possível valor de uma vacina atenuada. 

Hodgson e colaboradores (1999) construíram uma linhagem de C. 

pseudotuberculosis modificada através da deleção do gene da PLD. Esta foi 

designada como toxminus. Neste mesmo experimento, foi utilizada também uma 
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forma inativada da PLD a qual foi obtida pela substituição de uma histidina por uma 

tirosina no sítio ativo da enzima. Somente os animais que foram vacinados com a 

forma inativa da PLD foram protegidos frente ao desafio com uma linhagem 

selvagem. Os resultados demonstraram que a PLD é o principal antígeno indutor de 

resposta imune humoral.  

Pesquisadores avaliaram a eficácia de uma vacina de DNA recombinante em 

um modelo experimental contendo uma sequência de DNA para a fosfolipase 

geneticamente atenuada e outra usando a mesma sequência de DNA associada a 

uma sequência que codificava a proteína CTLA-4. O objetivo deste estudo foi de 

dirigir a toxina para as células apresentadoras de antígeno (APCs) pois o CTLA-4 

se liga a B7-1 (CD80) ou a B7-2 (CD86) em APCs. Os dois modelos vacinais 

conferiram proteção em ovinos, entretanto essa proteção foi mais pronunciada nos 

animais que foram vacinados com a vacina de DNA para a fosfolipase com o CTLA-

4. A vacina de DNA codificando fosfolipase D geneticamente atenuada levou a 

proteção de 56%, enquanto a vacina de DNA da toxina atenuada mais CTLA-4 

induziu uma proteção de 70%. Essa mesma vacina de DNA foi testada por 

diferentes vias de administração. A vacina foi administrada por via intramuscular e 

subcutânea em ovelhas. A via de administração influenciou na eficácia da vacina 

mostrando a via intramuscular ter sido mais eficiente para esta vacina (CHAPLIN et 

al., 1999; DE ROSE et al., 2002). 

Em outro experimento, várias combinações vacinais foram testadas em ovinos 

no Reino Unido. Grupos de ovinos foram imunizados com uma PLD recombinante, 

outro com bactérias inteiras inativadas com formalina, e outro grupo com PLD 

recombinante + bactérias inteiras inativadas com formalina. As vacinas com a 

fosfolipase D, com ou sem combinação com bactérias inteiras inativadas com 

formalina, conferiram uma proteção estatisticamente significativa, restringindo o 

surgimento das lesões aos sítios de inoculação do desafio. Os autores concluíram 

que tanto a vacina contendo somente a fosfolipase D ou com bactérias inativadas 

foram suficientes para prevenir a linfadenite caseosa frente a um desafio 

experimental (FONTAINE et al., 2006). 

Em outro estudo animais inoculados com antígenos secretados com 

adjuvante incompleto de Freund’s e oligonucleotídeos  não metilados (CpG) 

mostraram uma forte resposta humoral, mas a inoculação não impediu a 

disseminação da bactéria (MOURA-COSTA et al., 2008). PINHO e colaboradores 
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(2009) utilizaram proteínas de choque térmico (Hsp60) como uma candidata vacinal 

contra a linfadenite caseosa. A imunização de camundongos com Hsp60 

recombinante (rHsp60) foi expressa em E. coli e induziu uma resposta significativa 

de IgG anti- Hsp60, com aumento da produção de IgG 1, em vez de IgG2a. A 

resposta imune celular foi caracterizada por uma elevada produção de IFN-, e IL-10 

enquanto as concentrações de IL-4 não aumentaram significativamente. No entanto, 

a administração subcutânea de rHsp60 não induziu uma proteção eficaz contra 

infecção com C. pseudotuberculosis. 

Em um estudo mais recente foi utilizada uma cepa mutante de C. 

pseudotuberculosis como imunógeno em camundongos. Esta cepa era deficiente no 

gene responsável por codificar proteínas responsáveis pela aquisição de ferro 

(CZ171053).  Após o desafio com uma linhagem virulenta, 80% dos animais que 

foram imunizados com a CZ171053 sobreviveram. Além disso, esta vacinação 

induziu ambas as respostas humoral e celular (RIBEIRO et al., 2014) .  
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3. OBJETIVOS 

 

 

Objetivo Geral 

 

Avaliar a capacidade de indução da resposta imune ovina a uma linhagem de 

baixa virulência de Corynebacterium pseudotuberculosis e de seus antígenos 

secretados. 

 

 

Objetivos específicos 

 

- Avaliar através da dosagem de IgG e IgM a resposta humoral de ovinos inoculados 

com uma linhagem de baixa virulência de C. pseudotuberculosis e a seus antígenos 

secretados, antes e após desafio com uma linhagem de alta virulência  de C. 

pseudotuberculosis. 

 

- Avaliar através de dosagem de INF- , a resposta celular de ovinos a uma 

linhagem de baixa virulência de C. pseudotuberculosis e a seus antígenos 

secretados, antes e após desafio com uma linhagem de alta virulência de C. 

pseudotuberculosis. 

 

- Avaliar através da expressão do RNAm dos  receptores TLR2, 4, 9 e das citocinas 

TNF-α e  IL-1β em células de linfonodos inguinais a resposta imune inata de ovinos a 

uma linhagem de baixa virulência de C. pseudotuberculosis e  aos seus antígenos 

secretados após o desafio com uma linhagem de alta virulência de C. 

pseudotuberculosis. 
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4. MANUSCRITO 1. 

 
RESPOSTA IMUNE OVINA A UMA LINHAGEM DE BAIXA VIRULÊNCIA DE 

Corynebacterium pseudotuberculosis E A SEUS ANTÍGENOS SECRETADOS. 
 

 
Resumo 

 

 

A Linfadenite Caseosa é uma doença crônica infecto-contagiosa que acomete 

caprinos e ovinos causada por C. pseudotuberculosis, levando à formação de 

granulomas nos linfonodos superficiais e em alguns órgãos. No mundo inteiro, são 

várias as tentativas para o desenvolvimento de candidatos vacinais que sejam 

capazes de induzir uma resposta imune protetora eficaz. O presente estudo 

objetivou avaliar indicadores da resposta imune humoral e celular de ovinos 

inoculados com uma linhagem de baixa virulência de C. pseudotuberculosis e a 

seus antígenos secretados. Cinco ovinos foram inoculados com a dose 109 UFC 

(grupo T1) de uma linhagem de baixa virulência de C. pseudotuberculosis, cinco 

com 250µg de antígenos secretados em um meio quimicamente definido (MQD) 

mais 1,5 mg de saponina  como adjuvante e três animais foram utilizados para 

compor o grupo controle no qual receberam somente solução salina 0,09%. Os 

animais foram desafiados com uma dose de 2x105 UFC de uma linhagem virulenta 

de C. pseudotuberculosis, e posteriormente necropsiados. Foram utilizados testes 

ELISA para identificação de IgM e IgG específica, e dosagem de IFN- para 

avaliação da resposta celular. Os resultados obtidos mostraram uma resposta imune 

humoral com produção de IgG e IgM no grupo de animais inoculados com a 

linhagem de baixa virulência e no grupo que foi inoculado com MQD. Os animais do 

grupo T1 que apresentaram uma maior produção de IgG não desenvolveram lesões 

em comparação ao que desenvolveram, entretanto essa diferença não foi 

estatisticamente significante. A elevação nos níveis de IFN- esteve associada à 

progressão clínica da enfermidade com desenvolvimento de lesões no grupo MQD. 

 
Palavras chave: Linfadenite Caseosa, C.pseudotuberculosis, IgM, IgG, IFN- e 
Quillaja saponaria 
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4.1. INTRODUÇÃO 

 
 

A Linfadenite Caseosa é uma doença infecto-contagiosa de curso crônico que 

afeta pequenos ruminantes principalmente caprinos e ovinos. O agente causador é 

o C. pseudotuberculois uma bactéria que leva a formação de granulomas nos 

linfonodos superficiais e em alguns órgãos como os pulmões (FONTAINE e BAIRD, 

2008; GUIMARÃES et al, 2011). A doença é encontrada em rebanhos do mundo 

inteiro levando a diminuição na produção de leite, perda de peso e condenação de 

carcaças (LLOYD et al., 1998). A bactéria é um bacilo curto (0,5 a 0,6 μm por 1 a 3 

μm), gram-positivo, irregular, anaeróbio facultativo, imóvel, parasita intracelular de 

macrófagos que possui várias formas, desde a cocóide à filamentosa (MOURA 

COSTA, 2002).  

Os métodos diagnósticos e controle da linfadenite caseosa não são 

completamente satisfatórios, entretanto a vacinação é a maneira mais significativa 

de reduzir a infecção. Estudos utilizando células inteiras para o desenvolvimento de 

uma vacina em camundongos deram um incentivo à possibilidade de controlar a 

doença (BROGDEN et al., 1985). Há muito tempo busca-se uma vacina completa 

capaz de induzir a uma imunoproteção significativa (CARVALHO et al., 1990). São 

diversas as tentativas feitas utilizando-se diferentes antígenos, como bactéria 

inteira, viável, inativada e parede celular (BRAGA et al., 2007; FONTAINE et al., 

2006, MOURA-COSTA et al., 2008, RIBEIRO et al., 1991,). Diversos modelos 

vacinais contra o C.pseudotuberculosis foram sugeridos por pesquisadores de todo 

o mundo, envolvendo a utilização de derivados recombinantes da fosfolipase D, 

bactérias inativadas por formalina, bactérias inativadas associada a toxóide 

(FONTAINE et al., 2006), bactérias geneticamente modificadas (HODGSON et al., 

1999), diferentes doses de C. pseudotuberculosis atenuados (BRAGA et al., 2007; 

MOURA-COSTA et al., 2008), extratos totais de antígenos de membrana e 

antígenos secretados (BRAGA, 2007). 

Um dos mais importantes fatores de virulência do C. pseudotuberculosis é a 

fosfolipase D (PLD) uma exotoxina que facilita a invasão e disseminação do 

microrganismo no sistema linfático do hospedeiro (McNAMARA et al., 1994). A 

fosfolipase D (PLD) tem sido amplamente estudada por ser um dos poucos fatores 
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de virulência conhecidos e é a proteína mais bem caracterizada de C. 

pseudotuberculosis. Esta exotoxina PLD já foi purificada, clonada e expressa em 

Escherichia coli (HODGSON et al., 1990; MCNAMARA et al., 1995; SELIM et al., 

2010). O desenvolvimento de pesquisas abordando essa toxina deve-se aos 

resultados significativos de testes vacinais realizados em ovinos e caprinos; 

contudo, a imunização com o toxóide induz uma proteção parcial e ainda se 

observam lesões de graus variados (HOLSTAD et al., 1989, EGGLETON et al., 

1991). 

A busca de antígenos imunoprotetores de C. pseudotuberculosis vem sendo 

constantemente realizada por diversos grupos de pesquisa do mundo. Neste 

sentido, o Laboratório de Imunologia e Biologia Molecular (Labimuno) do Instituto de 

Ciências da Saúde – ICS/UFBA, que possui uma linha de pesquisa relacionada ao 

estudo do C. pseudotuberculosis desde 1990, se concentrou em estudar a resposta 

imune estimulada pelo patógeno em caprinos inoculados experimentalmente 

(MEYER et al., 2002; PAULE et al., 2003a) e determinar quais as proteínas 

antigênicas que são reconhecidas pelo organismo animal e que constituem 

potenciais imunógenos para o desenvolvimento de uma vacina eficaz (VALE et al., 

2003; PAULE et al., 2004a; MEYER et al., 2005). Contudo, apesar da identificação 

de diversas moléculas imunogênicas, essas proteínas ainda não foram 

caracterizadas, o que dificulta a sua utilização. 

Constata-se na literatura que o caldo BHI (Brain heart infusion) é o meio mais 

utilizado para o cultivo e obtenção de antígenos secretados por esta bactéria 

(BINNS et al., 2007; MOURA-COSTA et al., 2008). Contudo, considerando que tal 

meio de cultivo é naturalmente rico em proteínas, o Labimuno desenvolveu um meio 

sintético que permite o crescimento de C. pseudotuberculosis, livre da presença de 

proteínas exógenas, possibilitando o estudo das proteínas secretadas pela bactéria 

que são reconhecidamente envolvidas em respostas de tipo humoral e celular 

(MOURA-COSTA et al., 2002). Estudos realizados com M. tuberculosis demonstram 

que antígenos secretados precocemente em meio de cultura quimicamente definido 

são potenciais candidatos vacinas de subunidades (ANDERSEN et al., 1991, 

HORWITZ et al., 1995, LINDBLAD et al., 1997), sendo considerados até mais 

eficazes que os antígenos somáticos para compor uma vacina contra bactérias 

intracelulares (KAUFMANN & HESS, 1999).  
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As saponinas oriundas da planta Quillaja saponaria constituem potenciais 

candidatos como adjuvantes para compor um imunógeno, pois são consideradas 

surfactantes, tendo sido utilizadas em formulações de vacinas veterinárias por 

estimularem respostas do tipo Th1 e a produção de linfócitos T citolíticos (CTLs) 

específicos para os antígenos protéicos utilizados nos imunógenos (RAJPUT et al., 

2007). Portanto, considerando as informações apresentadas, este trabalho tem 

como objetivo avaliar os indicadores da resposta imune ovina a uma linhagem de 

baixa virulência de C. pseudotuberculosis e a seus antígenos secretados em um 

meio sintético e quimicamente definido administrado com saponina de Quillaja 

saponaria como adjuvante. 

 

  

4.2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.2.1.  Animais 

 

Os ovinos utilizados nos experimentos foram animais sem raça definida 

(SRD), com idade entre três e seis meses, ambos os sexos, com sorologia negativa 

para C. pseudotuberculosis. Os animais foram mantidos nas condições de criação 

semi-intensiva, na unidade experimental do Laboratório de Imunologia, em Salinas 

da Margarida, BA. Os animais foram examinados clinicamente antes e após a 

inoculação, e acompanhados mensalmente ao longo dos 270 dias do experimento 

por um veterinário para a inspeção visual e palpação dos diversos linfonodos 

superficiais.  

 

4.2.1.1.  Grupos experimentais  

.  

Foram utilizados três grupos de animais submetidos aos seguintes tratamentos: 

O primeiro grupo (grupo MQD) com cinco animais recebeu 250µg (BASTOS et al., 

2013) do meio MQD mais 1,5 mg de saponina de Quillaja saponaria como adjuvante; 

o segundo grupo (grupo T1) também com cinco animais recebeu uma dose de 1 x 

109 UFC por mL de uma linhagem de baixa virulência denominada T1 de C. 
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pseudotuberculosis. O terceiro grupo (grupo controle) constituído por três animais 

recebeu somente solução salina a 0,09% compondo o grupo controle. A inoculação 

(1mL) foi realizada por via subcutânea, na região da fossa paralombar direita. Com 

60 dias o grupo MQD recebeu um reforço com a mesma dose e volume. Após 180 

dias do inicio da primeira inoculação, os animais de todos os grupos foram 

desafiados com uma linhagem de alta virulência de C. pseudotuberculosis na dose 

de 2x105 UFC (1mL) na região inguinal direita por via intradérmica. Três meses após 

o desafio os animais foram abatidos no matadouro frigorifico Baby bode em Feira de 

Santana através do método humanitário de atordoamento por eletronarcose.  

 

 

4.2.2. Linhagens bacterianas 

 

 Neste experimento foram utilizadas duas linhagens bacterianas provenientes 

da Coleção de Microrganismos do Instituto de Ciências da Saúde da UFBA, 

conforme descrito por Moura-Costa et al. (2008). 

A linhagem codificada como T1 foi isolada a partir de linfonodo caprino com 

lesão, na região de Santa Luz na Bahia. Esta linhagem foi considerada naturalmente 

atenuada por apresentar hemólise sinérgica com Rhodococcus equi menos intensa 

que as demais, assim como por não causar o óbito de camundongos BALB/c, em 

dose de 107 UFC, após inoculação experimental e apenas induzir a formação de 

lesões discretas. A confirmação da identificação desta cepa foi realizada através de 

coloração de Gram, morfologia colonial, hemólise sinérgica com R. equi, produção 

de uréase e catalase, com posterior validação bioquímica pelo kit API Coryne 

(BioMérieux). 

A linhagem selvagem empregada no experimento foi originalmente isolada na 

região de Juazeiro, Estado da Bahia, a partir de material de linfonodo de caprino, 

sendo catalogada como VD57. Esta linhagem foi submetida ao mesmo processo de 

identificação utilizado para a cepa T1. As linhagens bacterianas usadas neste 

experimento, assim como as demais amostras de C. pseudotuberculosis isoladas a 

partir de granulomas de ovinos foram mantidas em glicerol e armazenadas a -70ºC.  
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4.2.2.1. Suspensão bacteriana da linhagem T1 e VD57 

 

  Uma colônia da linhagem T1 de C. pseudotuberculosis cultivada em ágar BHI 

(48h a 37ºC) foi repicada para 5mL de caldo BHI. Após 48h a 37ºC estes 5mL de 

cultura foram repicados para 250 mL de caldo BHI e mantidos a 37ºC por 72h. Em 

seguida, a massa bacteriana foi centrifugada em centrífuga refrigerada por 30 min a 

8.000 rpm. A massa bacteriana foi ressuspensa em 10mL de solução salina estéril. 

Foi realizada a contagem bacteriana realizando-se diluições decimais em PBS, 

sendo estas diluições semeadas por disseminação em placas da agar BHI. A 

contagem de colônias foi feita após 48h de incubação a 37ºC. A concentração foi 

ajustada para dose de 1x109 UFC/mL para ser utilizada no grupo T1 no tempo zero. 

Foi realizada coloração de Gram, assim como semeadura em ágar BHI, ágar sangue 

e ágar Sabouraud para verificar a ausência de contaminantes. O mesmo 

procedimento foi realizado para obtenção da dose de 2 x 105 UFC/mL da linhagem 

de alta virulência VD 57 que foi utilizada no momento do  desafio dos animais. 

 

 

4.2.3.  Antígenos de C. pseudotuberculosis 

 

4.2.3.1 Antígeno Secretado em meio de Infusão Cérebro e Coração – BHI da 

linhagem de baixa virulência (T1) 

 

A linhagem foi semeada em meio de infusão de cérebro e coração (BHI) e a 

seguir cultivada a 37ºC, por 72 horas. Em seguida foi centrifugada e o sobrenadante 

alicotado e guardado a - 200C até o momento de ser utilizado para o 

acompanhamento sorológico.  

 

 

4.2.3.2. Antígenos secretados em Meio sintético Quimicamente Definido 

obtidos da linhagem T1 

 

 As bactérias foram ativadas em 5mL de caldo BHI por 48h até apresentarem 

crescimento satisfatório, sendo então centrifugadas por 15 minutos a 3000g. O 
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sedimento bacteriano foi ressuspenso em PBS e adicionado a 1000mL do meio 

sintético quimicamente definido, descrito por MOURA-COSTA et al. (2002). A 

cultura foi mantida a 37ºC por 72 horas, sendo então centrifugada a 10000g por 30 

minutos a 4ºC. O sobrenadante foi filtrado a vácuo em membrana Millipore 0,22µm, 

e em seguida concentrado através de liofilização. O material liofilizado foi 

ressuspenso em PBS e dializado por 48h em membrana de 3Kda, sendo então a 

determinação do seu conteúdo protéico realizada através de kit comercial baseado 

no método de Lowry (Kit Bio-Rad), tendo sido usado soro albumina bovina como 

padrão. Foi obtida, de acordo com este método, uma concentração proteica de 1,31 

mg/mL. 

 

 

4.2.4.  Acompanhamento imunológico 

 

O acompanhamento da resposta imune humoral foi feito ao longo de nove 

meses nos pontos (0, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 e 270 dias) através dos 

testes ELISA para avaliar a produção de IgG e IgM e para o acompanhamento da 

resposta celular, realizada através da  dosagem in vitro de INF-  (Kit Ovine INF- , 

Mabtech). 

 

 

4.2.4.1. Determinação dos níveis de produção de IgG e IgM específica para C. 

pseudotuberculosis 

 

A detecção de anticorpos IgM foi realizada pelo ensaio ELISA, conforme 

descrito por Bastos et al. (2013); e para detecção de IgG foi realizado conforme 

protocolo descrito por REBOUÇAS et al. (2013). Para detecção de IgM todas as 

amostras de soro foram previamente lavadas com esferas magnéticas 

sensibilizadas com proteína A (Dynabeads®, Invitrogen), objetivando a remoção de 

antiporpos IgG e redução das ligações inespecíficas. As placas para a detecção de 

IgG e IgM foram sensibilizadas com sobrenadante da cultura de 48h de C. 

pseudotuberculosis em caldo BHI, diluído 1:100, em tampão carbonato 

bicarbonato, sendo incubadas a 4ºC por 12-16 horas. O bloqueio foi realizado com 

PBS 0,1% Tween-20 (PBS-T) contendo 2% de caseína hidrolisada por duas horas. 
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As amostras de soro foram diluídas em PBS-T contendo 1% de caseína hidrolisada 

na proporção de 1:100 e 1:200 (para detecção de IgG e IgM, respectivamente) e 

incubadas por 1 hora. Após lavagens em PBS-T, foram adicionadas 

imunoglobulinas de asno anti-IgG de ovino conjugada a peroxidase (Bethyl) ou 

imunoglobulinas de coelho anti-IgM de ovino conjugada a peroxidase (Sigma) 

ambas diluídas em 1:20.000 em PBS-T. Após incubação a 37ºC por 45 minutos, foi 

adicionado o cromógeno tetrametilbenzidina (TMB), sendo a reação interrompida 

pela adição de H2SO4 após 20 minutos. A leitura foi feita em leitor de ELISA 

(Microplate Reader BIO-RAD Model 550), utilizando-se filtro de 490 nm de 

comprimento de luz. O ponto de corte utilizado foi de 0,220 D.O para IgM (BASTOS  

et al., 2013) e de 0,250 D.O para IgG (REBOUÇAS et al., 2013). 

   

 

4.2.4.2 Avaliação da produção de Interferon-gama: 

 

A dosagem de interferon gama foi feita segundo REBOUÇAS (2013), a partir 

do sobrenadante de cultura de sangue total. As amostras de sangue colhidas (5mL 

em tubos heparinizados) em cada tempo amostral foram dispostas em placas de 

cultivo celular de 24 poços sendo para cada animal utilizados três poços com 1mL. 

O primeiro poço foi o controle negativo, sem adição de estímulo; o segundo poço o 

controle positivo, sendo adicionado 5µg de mitógeno pokeweed (PWM); e o terceiro 

poço foi adicionado 40µg do antígeno MQD. As placas foram incubadas por 48 

horas a 37ºC em estufa de CO2. O sobrenadante foi coletado após centrifugação 

das amostras durante 5 minutos a 8000rpm e então submetidos a avaliação da 

produção de INF-gama através de teste comercial imunoenzimático específico 

(Mabtech, Suécia). 

 

4.2.5. Necropsia 

 

Três meses após o desafio os animais foram encaminhados para o 

abatedouro frigorífico Baby Bode, no município de Feira de Santana, Bahia, onde 

foram abatidos através do método humanitário de atordoamento por eletronarcose e 

seus órgãos e linfonodos separados para inspeção. Foi dada atenção especial aos 

linfonodos, pulmões, fígado e baço. Outros órgãos como rins também foram 
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inspecionados. Os tecidos que apresentaram lesões foram acondicionados 

assepticamente em coletores estéreis para posterior identificação bacteriana.  

 

4.2.5.1  Identificação bacteriana nas lesões 

 

As amostras foram analisadas no Laboratório de Microbiologia do Instituto de 

Ciências da Saúde da UFBA com presença de material caseoso sugestivo de 

infecção por C.pseudotuberculosis. Através da morfologia colonial, coloração de 

Gram, prova da catalase, prova da urease, fermentação de carboidratos: glicose, 

lactose, sacarose e maltose. Foi realizada hemólise sinérgica em amostras 

coletadas e feita a comparação com o padrão hemolítico das duas linhagens usadas 

no experimento (T1 e VD57). 

 

4.2.6. Análise estatística 

 

Os dados foram analisados através do programa estatístico SPSS, versão 

17.0, sendo calculadas a média e o erro padrão das variáveis estudadas para cada 

tempo de colheita. Diferenças significantes (p<0,05) entre os resultados dos grupos 

experimentais em relação ao grupo controle em cada tempo amostral foram 

determinadas através do teste não-paramétrico de Mann-Whitney sendo as 

correlações entre as variáveis estabelecidas pelo Coeficiente de Spearman .  

 

 

4.3. RESULTADOS 

 

  

4.3.1. Resultados obtidos na necropsia 

 

Os resultados obtidos na necropsia mostram que foram encontradas lesões 

em todos os grupos em diferentes proporções. Os órgãos avaliados foram: pulmão, 

fígado, baço, e os linfonodos parotídeos, retrofaríngeos, submandibular, 

subescapular, precrural, mesentérico e mediastínico (tabela 1). O isolamento 
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microbiológico das lesões foi realizado para identificação da bactéria. Os resultados 

da necropsia foram analisados considerando-se quatro padrões como descrito por 

Moura Costa e colaboradores (2008). O padrão 1 (P1) refere-se à ausência de 

tecidos lesados, o padrão 2 (P2) corresponde à infecção apenas no local do desafio, 

o padrão 3 (P3) indicando infecção no local do desafio e em outro local, e o padrão 4 

(P4), ausência de lesão no local do desafio e com lesão em outro local. Esses 

resultados estão apresentados na tabela 2. O que podemos observar é que em todos 

os grupos haviam algum grau de lesão quando inspecionados na necropsia. De 

acordo com a tabela 2, 60% (3/5) do grupo MQD não apresentaram lesões (P1); 20% 

(1/5) apresentaram apenas no local do desafio (P2) e um animal (20%) apresentou 

uma lesão no fígado e no linfonodo retrofaringeano (P4). No grupo T1 40% (2/5) não 

apresentaram lesões (P1); 40% (2/5) apresentaram no local do desafio e em outro 

tecido (P3) e um animal (20%) apresentou um granuloma no linfonodo subescapular 

(P4). O grupo controle apresentou 66,66% (2/3) com lesões (P3-33,33% e P4-

33,33%). Foi encontrada apenas uma lesão em órgão interno entre os animais 

estudados. A lesão no fígado foi compatível com isolamento microbiológico para C. 

pseudotuberculosis no grupo MQD. 

 

Tabela 1: Resumo da necropsia mostrando os tecidos comprometidos após o 

desafio 

Grupos No.animais LLD Fígado Linf 
retrofaringeano 

Linf 
subescapular 

Linf 
precrural 

MQD+saponina 5 1/5 1/5 1/5 - - 

T1 5 2/5 - - 1/5 2/5 
Controle 3 1/3 - - - 2/3 

LLD: Lesão no local do desafio 

 

Tabela 2: Resumo da necropsia de acordo com o tipo de lesão 
 

Grupos MQD+saponina T1 Controle 
P1  60% (3/5)   40% (2/5) 33,33% (1/3) 

P2                     20% (1/5) - - 
P3 -                        40% (2/5) 33,33% (1/3) 
P4 20% (1/5)     20% (1/5) 33,33% (1/3) 

Total 100%                   100% 100% 

        
P1: Nenhuma lesão em tecido 
P2: Lesão apenas no local de inoculação 
P3: Lesão no local de inoculação e em outro tecido. 
P4: Lesão em outro tecido 
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4.3.2.  ELISA indireto para a produção de IgM e IgG anti-C. pseudotuberculosis 

 

A figura 1 mostra a média da cinética da produção de IgM nos grupos ao 

longo do experimento e a figura 2 a produção de IgM comparando com o isolamento 

microbiológico. Com 15 dias pós-inoculação, ambos o grupo MQD e T1 

apresentaram um aumento na produção de IgM. Essa produção foi estatisticamente 

significativa nos tempos 15, 60 e 120 no grupo MQD e nos tempos 15 e 60 no grupo 

T1 em comparação ao grupo controle (p<0,05). Ao longo de quase todo o 

experimento, o grupo MQD apresentou títulos de anticorpos IgM acima do ponto de 

corte sendo que esta produção foi mais elevada nos primeiros 60  dias pós 

inoculação. No grupo T1 entre 15 e 60 dias houve um aumento da produção desse 

anticorpo, porém após esse tempo, ocorreu uma redução. O grupo controle 

apresentou durante o experimento uma produção de IgM basal apresentando um 

aumento significativo pós desafio com uma cepa  virulenta de C.pseudotuberculosis. 

Os resultados de produção de IgM específica anti-C. pseudotuberculosis 

estratificados em função da ausência ou ocorrência de lesão (isolamento 

microbiológico), indicam que no grupo MQD, nos pontos 15 e 60 dias, os animais 

que não desenvolveram lesões tiveram um aumento na produção de IgM quando 

comparado  aos animais que desenvolveram granuloma. Nos demais tempos, neste 

mesmo grupo, a cinética de produção de IgM foi similar até o fim do experimento. A 

produção de IgM, no grupo T1 nos pontos 30 e 60 dias, foi maior nos animais que 

não desenvolveram lesões (Figura 2). 
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Figura 1. Cinética da produção de IgM específica anti-C. pseudotuberculosis em 
ovinos ao longo de 270 dias de observação (média ± erro padrão) . Grupo MQD (n = 
5) - animais inoculados com imunógeno constituído de 250 µg de antígeno MQD 
associado a 1,5 mg de saponina como adjuvante; Grupo T1 (n = 5) - animais 
inoculados com 1x109 UFC de C. pseudotuberculosis da cepa de baixa virulência T1; 
Grupo Controle (n = 3) – animais inoculados com solução salina 0,9% . A linha 
tracejada representa o ponto de corte de 0,220 D.O. A seta indica o momento do 
desafio com uma cepa virulenta. Asteriscos indicam significância (p<0,05). 
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Figura 2. Cinética da produção de IgM específica anti-C. pseudotuberculosis em 
ovinos ao longo de 270 dias de observação segundo a ocorrência de lesões de 
linfadenite caseosa. Grupo MQD (n = 5) - animais inoculados com imunógeno 
constituído de 250 µg de antígeno MQD associado a 1,5 mg de saponina como 
adjuvante; Grupo T1 (n = 5) - animais inoculados com 1x109 UFC de C. 
pseudotuberculosis da cepa de baixa virulência T1; Grupo Controle (n = 3) – animais 
inoculados com solução salina 0,9% . A linha tracejada representa o ponto de corte 
de 0,220 D.O. A seta indica o momento do desafio com uma cepa virulenta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n=2 animais com lesões 
n=3 animais sem lesões 

n=3 animais com lesões 
n=2 animais sem lesões 

n= 2 animais com lesões 
n= 1animal sem lesões 
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A cinética da produção de IgG dos grupos experimentais pós inoculação e 

pós desafio estão apresentados na figuras 3. Observamos que houve uma produção 

mais elevada de IgG no grupo inoculado com a linhagem de baixa virulência T1 e 

que esta diferença foi estatisticamente significante do tempo 15 até 180 dias quando 

comparado ao grupo controle (p<0,05). O título de produção de anticorpos IgG no 

grupo MQD foi maior do que o grupo controle entre os pontos 60 e 180 dias sendo 

esta diferença estatisticamente significante (p<0,05).O grupo T1 somente 

apresentou diferenças estatisticamente significantes em comparação ao grupo MQD 

nos pontos: com 15, 30 e 60 dias pós-inoculação (p<0,05). 

Após o desafio com a cepa virulenta, os grupos T1 e MQD tiveram uma 

diminuição na produção de IgG. O grupo controle apresentou uma elevação na 

produção deste anticorpo pós- desafio. 

Os resultados obtidos comparando-se a produção de IgG com o isolamento 

microbiológico estão apresentados na figura 4. Observamos no grupo MQD que nos 

pontos 15 e 30 dias a produção de IgG foi similar entre os animais que não 

apresentaram lesões e os que apresentaram. Com 60 dias essa produção foi maior 

entre os animais que não apresentaram lesões. A partir dos 90 dias e até o final do 

experimento a produção de IgG foi mais evidente nos animais que apresentaram 

lesões porém esta diferença não foi estatisticamente significativa. No grupo dos 

animais que foram inoculados com a linhagem de baixa virulência de 

C.pseudotuberculosis, os animais que não desenvolveram lesões tiveram uma 

produção de IgG maior em todos os pontos, exceto com 60 dias, quando comparado 

com os animais que apresentaram granuloma apesar desta diferença não foi 

estatisticamente significativa. O grupo controle apresentou uma elevação na 

produção de IgG pós desafio com a cepa de alta virulência. 
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Figura 3. Cinética da produção de IgG específica anti-C. pseudotuberculosis em ovinos 
ao longo de 270 dias de observação (média ± erro padrão) . Grupo MQD (n = 5) - 
animais inoculados com imunógeno constituído de 250 µg de antígeno MQD associado a 
1,5 mg de saponina como adjuvante; Grupo T1 (n = 5) - animais inoculados com 1x109 
UFC de C. pseudotuberculosis da cepa de baixa virulência T1; Grupo Controle (n = 3) – 
animais inoculados com solução salina 0,9% . A linha tracejada representa o ponto de 
corte de 0,250 D.O. A seta indica o momento do desafio com uma cepa virulenta. 
Chaves e asteriscos indicam significância (p<0,05). 
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Figura 4. Cinética da produção de IgG específica anti-C. pseudotuberculosis em 
ovinos ao longo de 270 dias de observação segundo a ocorrência de lesões de 
linfadenite caseosa. Grupo 1 (n = 5) - animais inoculados com imunógeno 
constituído de 250 µg de antígeno MQD associado a 1,5 mg de saponina como 
adjuvante; Grupo 2 (n = 5) - animais inoculados com 1x109 UFC de C. 
pseudotuberculosis da cepa de baixa virulência T1; Grupo 3 (n = 3) – animais 
inoculados com solução salina 0,9% . A linha tracejada representa o ponto de corte 
de 0,250 D.O. A seta indica o momento do desafio com uma cepa virulenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n=2 animais com lesões 
n=3 animais sem lesões 

n=3 animais com lesões 
n=2 animais sem lesões 

n=2 animais com lesões 
n=1animal sem lesões 
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4.3.3.  Produção in vitro de Interferon-gama por células sanguíneas 

 

A figura 5 apresenta as dosagens de IFN- produzido in vitro por cultura de 

sangue total em seis tempos de inoculação somados a três tempos pós desafio. Os 

resultados da produção de IFN- indicam que não houve diferença estatisticamente 

significante entre os grupos. Entretanto ao longo dos 180 dias antes do desafio tanto 

o grupo T1 como MQD apresentaram níveis mais elevados do que o grupo controle. 

O grupo T1 apresentou uma elevação na produção desta citocina nos tempos: 30, 

60, 90 e 150 dias de infecção. O grupo imunizado com o antígeno MQD apresentou 

maior produção desta citocina nos tempos: 30, 90, 120 e 150 dias de imunização. O 

grupo controle demonstra uma pequena variação em relação aos tempos 

analisados, entretanto somente 30 dias após o desafio que ocorre um aumento da 

produção de IFN-. Com relação aos resultados da produção de IFN- em função da 

ausência ou ocorrência de lesão (isolamento microbiológico), observamos que os 

grupos apresentaram padrões de respostas diferentes. No grupo MQD, os animais 

que apresentaram granuloma foram os que também tiveram uma maior produção de 

IFN- como pode ser observado nos tempos: 30, 90, 120, 150, 180 e 210 dias pós- 

imunização.  Entretanto no grupo T1 não houve um padrão homogêneo de resposta 

entre os animais que apresentaram lesões e os que não apresentaram (Figura 6).  
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Figura 5: Cinética da produção in vitro de Interferon-gama (IFN-) por células do 
sangue periférico após estímulo com 40 µg de antígeno secretado MQD de C. 
pseudotuberculosis em ovinos ao longo de 270 dias de observação (média ± erro 
padrão da média). Grupo MQD (n = 5) - animais inoculados com imunógeno 
constituído de 250 µg de antígeno MQD associado a 1,5 mg de saponina como 
adjuvante; Grupo T1(n = 5) - animais inoculados com 1x109 UFC de C. 
pseudotuberculosis da cepa de baixa virulência T1; Grupo Controle (n = 3) – animais 
inoculados com solução salina 0,9%. A seta indica o momento do desafio com uma 
cepa virulenta. 
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Figura 6: Cinética da produção in vitro de Interferon-gama (IFN-) por células do 
sangue periférico após estímulo com 40 µg de antígeno secretado MQD de C. 
pseudotuberculosis em ovinos ao longo de 270 dias de observação segundo à 
ocorrência de lesões de linfadenite caseosa. Grupo MQD (n = 5) - animais 
inoculados com imunógeno constituído de 250 µg de antígeno MQD associado a 1,5 
mg de saponina como adjuvante; Grupo T1(n = 5) - animais inoculados com 1x109 
UFC de C. pseudotuberculosis da cepa de baixa virulência T1; Grupo Controle (n = 
3) – animais inoculados com solução salina 0,9% . A seta indica o momento do 
desafio com uma cepa virulenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

n=2 animais com lesões 
n=1animal sem lesões 
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4.4.  DISCUSSÃO 

 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a resposta imune ovina a uma 

linhagem de baixa virulência de Corynebacterium pseudotuberculosis e a seus 

antígenos secretados. Há mais de 10 anos, esta linhagem de baixa virulência (T1) foi 

isolada na região oeste do estado da Bahia e vem sendo estudada desde então no 

laboratório de imunologia da Universidade Federal da Bahia. A resposta imunológica 

ovina foi avaliada frente à inoculação da linhagem de baixa virulência T1 como 

também de seus antígenos secretados em um meio quimicamente definido (MQD) 

juntamente com saponinas de Quillaja saponaria como adjuvante. As saponinas, 

glicosídeos triterpernóides isoladas da Quillaja saponaria, têm sido extensivamente 

estudadas e mostrado um forte potencial adjuvante que parece estar associado a 

sua capacidade de induzir a produção de citocinas (SINGH & O’HAGAN, 2003). 

QS21, saponina purificada de Quil A, é um potente adjuvante da resposta Th1, 

através da estimulação de citocinas (IL-2 e INF-) e não apresenta atividade 

hemolítica (KENSIL, 1995). Vacinas utilizando saponinas como adjuvantes têm sido 

amplamente testadas na medicina veterinária, apresentando resultados promissores 

em modelos de vacina contra a leishmaniose visceral murina (SOUSA et al., 2004), o 

vírus sincicial respiratório bovino (ELLIS et al., 2005) e o vírus da Febre Aftosa suína 

(XIAO et al., 2007). 

Nós avaliamos a produção de IgM específica anti-C. pseudotuberculosis em 

ovinos. O grupo que foi inoculado com MQD mais saponina de Quillaja saponaria 

apresentou níveis de IgM específica acima do ponto de corte (0,220) ao longo de 

todo experimento. A variação da resposta dos animais nos grupos ocorre, 

provavelmente, devido às diferenças entre os animais dentro de cada grupo, 

principalmente por serem animais sem raça definida.Os animais que não 

desenvolveram lesões no grupo MQD (60% ou 3/5) tiveram uma produção mais 

elevada de IgM com 15 e 60 dias. Altos níveis de IgM específica indicam uma 

exposição recente ao agente infeccioso como encontrado no presente trabalho. 

Estes resultados corroboram com os encontrados por BASTOS e colaboradores 

(2013) que avaliaram a associação dos níveis de IgM e haptoglobina (uma proteína 

de fase aguda) em animais  inoculados com antígeno MQD e expostos a animais 

experimentalmente infectados com uma linhagem virulenta de C. 
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pseudotuberculosis. Os autores constataram que níveis elevados de IgM e 

haptoglobina na fase inicial da doença estavam associados ao não desenvolvimento 

de lesões.  

Os resultados obtidos com o teste ELISA indireto para IgG mostraram uma 

produção elevada desse anticorpo no grupo T1 quando comparado ao grupo 

controle antes do desafio com uma cepa virulenta. Os animais que não 

desenvolveram lesões apresentaram títulos de anticorpos mais elevados do que os 

que apresentaram. Esses resultados vão de encontro aos achados de MOURA-

COSTA e colaboradores (2008), que investigaram a resposta imune humoral contra 

a infecção por C. pseudotuberculosis em caprinos utilizando diferentes soluções à 

base de antígenos secretados como modelos vacinais como também a linhagem T1 

de baixa virulência. Uma das suas constatações foi que o grupo que recebeu a T1 

apresentou baixa produção de IgG ocorrendo elevação na produção de anticorpos 

somente no período pós-desafio. Provavelmente esses achados distintos podem ter 

ocorrido devido a diferença na dose da bactéria (2 x 106 UFC/mL) e da espécie e 

raça  utilizada por MOURA-COSTA e colaboradores (2008), na qual utilizaram 

caprinos da raça Canindé. 

Já um trabalho anterior, do nosso grupo, utilizando uma cepa atenuada do C. 

pseudotuberculosis, conhecida como 1002, em doses de 1010 e 1011 UFC, mostrou a 

indução da produção de anticorpos, determinados por ELISA, com valores de D. O. 

superiores do que os valores observados no grupo controle (MEYER et al., 2002). 

Em um modelo experimental utilizando uma linhagem atenuada de C. 

pseudotuberculosis como candidata vacinal, alpacas foram inoculadas com esta 

linhagem em uma dose de 1,1 x 103 UFC. A imunização levou a proteção desses 

animais frente ao desafio com uma cepa virulenta na dose de 9 x 108 UFC. Após o 

desafio os animais não desenvolveram granulomas em linfonodos superficiais ao 

contrário que ocorreu com o grupo controle que desenvolveu diversas lesões em 

linfonodos (BRAGA et al. 2007b). 

Simmons e colaboradores (1998) avaliaram o efeito protetor de vacinas 

construídas com mutantes dos genes aroQ e pld de C. pseudotuberculosis.  O gene 

aroQ codifica uma enzima do tipo 3-dehidroquinase que esta envolvida com a 

biossíntese de aminoácidos aromáticos da bactéria. Os resultados mostraram que os 

animais vacinados com uma linhagem de C. pseudotuberculosis mutante no gene 

aroQ falharam na proteção frente a um desafio com uma cepa virulenta, enquanto 
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que o grupo de animais vacinados com C. pseudotuberculosis atenuado 

expressando uma PLD enzimaticamente inativa, levou a produção de tanto IFN- 

como elevados níveis de anticorpos. 

O grupo experimental que foi inoculado com antígenos produzidos em um 

meio quimicamente definido também apresentou uma produção elevada de IgG 

antes do desafio com uma cepa virulenta. Acredita-se que nesse meio esteja 

presente a exotoxina fosfolipase D, um importante fator de virulência do 

C.pseudotuberculosis, além de outros antígenos. A fosfolipase D é amplamente 

estudada em todo o mundo, uma vez que, é um dos poucos fatores de virulência 

mais conhecido e melhor caracterizado de C. pseudotuberculosis. Animais 

inoculados com antígenos secretados associados com adjuvante incompleto de 

Freund’s mostraram uma elevada produção de IgG, mas a inoculação com esses 

antígenos não preveniu a disseminação da infecção (MOURA-COSTA et al., 2008). 

Em um estudo, antígenos da parede celular do C. pseudotuberculosis combinados 

com dipeptídeo muramil, como adjuvante, levaram a uma redução dos granulomas 

nos animais imunizados (BRAGA, 2007a). 

Um “kit” comercial foi utilizado para dosar a produção de IFN- em cultura de 

sangue total sob estímulo do antígeno secretado MQD. Pépin e colaboradores 

(1997) sugerem que o desenvolvimento do granuloma pode decorrer na presença de 

células Th1, Th2 e citocinas como IFN-, IL-12, IL-4, TNF-α e MCP-1, cujos níveis 

são elevados durante a formação inicial do granuloma, provavelmente atuando no 

seu desenvolvimento, fator importante na redução da disseminação da bactéria. 

Analisando a produção de IFN- observamos que os dois grupos (T1 e MQD) 

induziram uma produção de IFN- ao longo dos 180 dias antes do desafio. 

Semelhanças foram constatadas entre este experimento e os dados da literatura; 

uma ampla variabilidade de resposta celular de IFN- é observada nos animais 

experimentais em cada ponto de coleta e ao longo do período experimental. 

Conforme os trabalhos de Prescot e colaboradores (2002) e Sunil e colaboradores. 

(2008) nesta ampla variabilidade individual dos valores de IFN- produzido in vitro 

por células sanguíneas, alguns animais elevam seus valores enquanto que outros 

decrescem os valores em um mesmo ponto de coleta; além de ocorrerem 

discrepâncias entre os valores de diferentes animais inoculados num mesmo dia e 
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com a mesma dose bacteriana ou antígeno. Essas flutuações ocorrem também ao 

longo da própria cinética de resposta de cada indivíduo. 

Os resultados obtidos com a produção de IFN- em função da ausência ou 

ocorrência de lesão (isolamento microbiológico) sugerem uma associação no 

aumento da produção de IFN- com o surgimento de lesões no grupo inoculado com 

o antígeno MQD. A importância do IFN- na resposta imune celular contra a 

progressão clínica desta doença já foi anteriormente descrita (LAN et al., 1998 e 

PÉPIN et al., 1997). Em um estudo utilizando a dosagem de IFN- como um possível 

marcador para o diagnóstico da linfadenite Caseosa em caprinos e ovinos, os 

autores também encontraram uma associação entre altos níveis IFN- em animais 

com granulomas (REBOUÇAS et al., 2011).  

Respostas heterogêneas foram constadas pós a inoculação dos candidatos à 

imunógenos contribuindo para a variação de valores de IgM, IgG e IFN- . Os 

resultados obtidos mostraram um aumento da resposta imune humoral com 

produção de IgG e IgM no grupo de animais inoculados com a linhagem de baixa 

virulência de C. pseudotuberculosis e no grupo inoculado com antígenos secretados 

em um meio quimicamente definido associado à saponina de Quillaja saponaria. 

Entretanto, essa resposta não levou à prevenção da progressão clínica da doença. 

A elevação nos níveis de IFN- foi associada à progressão clínica da enfermidade 

com desenvolvimento de lesões no grupo MQD. Os animais do grupo T1 que 

tiveram uma maior produção de IgG apresentaram uma menor tendência para o 

desenvolvimento de lesões. 

  Os experimentos realizados com uma linhagem de baixa virulência 

denominada T1 e com seus antígenos secretados em um meio quimicamente 

definido sugerem que mais estudos devem ser feitos com essa cepa, uma vez que a 

mesma já demonstrou em estudos anteriores certo grau de proteção em modelo 

murino (VALE et al., 2005, RIBEIRO 2014) e caprino (MOURA-COSTA et al., 2008).  
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5. MANUSCRITO 2 

 
  

Expressão de RNAm de IL1β, TNF-α, TLR2, TLR4 e TLR9 em ovinos 

imunizados com antígenos MQD e infectados com duas linhagens de 

Corynebacterium pseudotuberculosis  

 

 

Corynebacterium pseudotuberculosis é o agente causador da linfadenite 

caseosa em pequenos ruminantes levando a formação de granulomas em 

linfonodos e órgãos. O papel dos mecanismos imunes inatos envolvidos na 

patogênese causada por esta bactéria ainda não foram totalmente elucidados e 

devem ser compreendidos para o desenvolvimento racional de candidatos vacinais. 

O presente estudo avaliou a expressão de RNAm de IL1β, TNF-α, TLR2, TLR4 e 

TLR9 em ovinos infectados com uma linhagem de baixa virulência (T1) e 

imunizados com antígenos secretados desta linhagem e posteriormente desafiados 

com uma linhagem virulenta de C. pseudotuberculosis. Cinco ovinos foram 

inoculados com a dose 109 UFC de uma linhagem de baixa virulência (T1) de C. 

pseudotuberculosis, cinco foram imunizados com 250µg de antígenos secretados 

em um meio quimicamente definido (MQD) e três animais foram utilizados para 

compor o grupo controle no qual receberam somente solução salina 0,09%. Os 

animais foram desafiados com uma dose de 2x105 UFC de uma linhagem virulenta 

de C. pseudotuberculosis, e posteriormente necropsiados. Os animais do grupo 

controle após o desafio foram utilizados para compor o grupo de animais infectados. 

Os resultados mostraram que houve uma expressão um pouco mais evidente de 

RNAm de TNF-α e dos TLRs 2,4 e 9 nos animais do grupo T1 que não 

desenvolveram lesões entretanto não foi estatisticamente significante. Todos os 

grupos foram capazes de influenciar na expressão de RNAm de IL1β, TNF-α, TLRs 

2,4 e 9. 

 

 

PALAVRAS CHAVE: C.peudotuberculosis, linfadenite caseosa resposta 

imune inata, TLR 2,4 e 9. 
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5.1. INTRODUÇÃO 

 

 

A Linfadenite Caseosa é uma doença granulomatosa de caráter crônico 

causada por Corynebcterium pseudotuberculosis, que acomete principalmente 

caprinos e ovinos levando à formação de granulomas nos linfonodos superficiais e 

internos assim como  órgãos (FONTAINE e BAIRD, 2008; GUIMARÃES et al, 

2011).Como consequência, perdas econômicas diretas podem ocorrer devido à 

depreciação do couro, atraso no ganho de peso e redução da produção de leite 

(ARSENAULT et al., 2003).  

          A resposta imunológica do hospedeiro frente à infecção por C. 

pseudotuberculosis é bastante complexa, apresentando tanto caráter celular como 

humoral (BATEY, 1986c). Contudo, segundo Ayers, (1977) e Brogden et al (1985) 

essa resposta depende, predominantemente, da ativação celular. Estudos revelam 

que durante a infecção por este microrganismo há uma forte resposta humoral, 

apesar dessa resposta não ser capaz de eliminar a infecção (FONTAINE et al., 

2006).  

 A resposta imune inata é a primeira linha de defesa contra doenças 

infecciosas. O papel do sistema imune inato na infecção pelo C. pseudotuberculosis 

ainda não é bem compreendido, todavia já se sabe do envolvimento de citocinas 

pró-inflamatórias como IL-1β, TNF-α e INF- na fase inicial da infecção (PÉPIN et al., 

1997; STEFAŃSKA et al., 2010). O principal desafio para o hospedeiro é detectar o 

patógeno e montar uma resposta defensiva rápida (ADEREM & ULEVITCH; 2000). A 

ativação efetiva dessa resposta imune configura-se em um melhor direcionamento 

para resposta imune adaptativa. Esta resposta pode ser feita através do 

reconhecimento de padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs), que são 

reconhecidos por receptores de reconhecimento padrão (PRRs) na superfície celular 

e em compartimentos endocíticos presentes nos macrófagos, monócitos e células 

dendríticas  no hospedeiro (STUART et al., 2012). Após o reconhecimento dos 

PAMPs, células dendríticas podem iniciar uma resposta imune adaptativa que 

consiste conjuntamente na produção de anticorpos pelos linfócitos B e ativação de 

linfócitos T. Essas respostas levam dias ou semanas para se desenvolver, mas 

duram consideravelmente mais do que as respostas inatas. A geração de memória 

de linfócitos B e T é o objetivo da maioria das vacinas que pode estender a duração 
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da resposta adaptativa durante o tempo de vida do indivíduo (HAJISHENGALLIS E 

LAMBRIS, 2011).      

Uma das famílias de PRRs mais estudadas, os Toll Like Receptors (TLRs), 

reconhecem PAMPs de diferentes microrganismos como fungos, bactérias e vírus 

(AKIRA et al., 2006). Estudos in vitro e in vivo demonstram que os TLRs reconhecem 

componentes microbianos, estimulando a maturação de DCs  e a produção de 

citocinas (LEVITZ & GOLENBOCK, 2012). Os TLR1, TLR2, TLR4, TLR5, e TLR6 

são expressos na membrana plasmática, enquanto os TLR3, TLR7, TLR8 e TLR9 

ocorrem em compartimentos endossômicos (BRINKMANN et al., 2007). Ambos 

TLR2 e TLR4 já foram diretamente implicados no reconhecimento de micobactérias 

(FERWERDA et al., 2007;  JO, 2008; SIMMONS et al., 2010). Estudos têm 

demonstrado o envolvimento do TLR9 na modulação da resposta imune contra o M. 

tuberculosis e M. avium (CARVALHO et al., 2011; SHYAMALA et al., 2013). A 

variação dos padrões de expressão dos TLRs pode ser útil como potencial 

biomarcador para uma melhor compreensão do estado imunológico do hospedeiro 

(PLAIN et al.2010,  SHYAMALA et al., 2013). Considerando o importante papel 

desempenhado pelos TLRs na imunidade inata que consiste no direcionamento da 

resposta imune adaptativa, este estudo teve como objetivo avaliar a resposta imune 

inata através da avaliação da expressão gênica de RNAm dos TLRs 2,4 e 9 e das 

citocinas IL -1β e TNF-α de ovinos experimentalmente infectados e imunizados com 

antígenos secretados de C. pseudotuberculosis para uma melhor compreensão dos 

mecanismos imunológicos iniciais envolvidos na interação parasito hospedeiro. 

 

 

 5.2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

5.2.1. Animais 

 

Os ovinos utilizados nos experimentos foram animais sem raça definida 

(SRD), com idade entre três e seis meses, ambos os sexos, com sorologia negativa 

para C. pseudotuberculosis. Os animais foram mantidos nas condições de criação 

semi-intensiva, na unidade experimental do Laboratório de Imunologia, em Salinas 
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da Margarida, BA. Os animais foram examinados clinicamente antes e após a 

inoculação, e acompanhados mensalmente ao longo dos 270 dias do experimento 

por um veterinário para inspeção visual e palpação dos diversos linfonodos 

superficiais.  

 

 

5.2.1.1.  Grupos experimentais e amostras de linfonodos 

.  

Foram utilizados 3 grupos de animais submetidos aos seguintes tratamentos: O 

primeiro grupo (grupo MQD) com cinco animais recebeu 250µg do meio MQD mais 

1,5 mg de saponina de Quillaja saponaria como adjuvante; o segundo grupo (grupo 

T1)  também com cinco animais recebeu uma dose de 1 x 109 UFC por mL de uma 

linhagem de baixa virulência denominada T1 de C. pseudotuberculosis. O terceiro 

grupo (grupo controle) constituído por três animais recebeu somente solução salina 

a 0,09%. A inoculação (1mL) foi realizada por via subcutânea, na região da fossa 

paralombar direita. Com 60 dias o grupo MQD recebeu um reforço com a mesma 

dose e volume. Após 180 dias do inicio da primeira inoculação, os animais de todos 

os grupos foram desafiados com uma linhagem de alta virulencia de C. 

pseudotuberculosis na dose de 2x105 UFC (1mL) na região inguinal direita por via 

intradérmica. Os animais do grupo controle após o desafio foram utilizados para 

compor o grupo de animais experimentalmente infectados (grupo VD57). Quinze 

dias após o desafio os animais foram submetidos a uma cirurgia para remoção do 

linfonodo inguinal direito. Os animais foram anestesiados com os seguintes 

anestésicos: ketamina (2mg/kg); xilazina 0,1mg/kg e lidocaína (0,2mg/kg). Os 

linfonodos coletados (30mg) foram colocados imediatamente em 1mL de  RNA 

later® (RNA Stabilization Reagent ). Três meses após o desafio os animais foram 

abatidos no matadouro frigorifico Baby bode em Feira de Santana através do 

método humanitário de atordoamento por eletronarcose. Os órgãos internos e 

linfonodos foram separados para exame anatomopatológico. Os linfonodos inguinais 

esquerdo foram também submetidos imediatamente a 1mL de RNA later® e depois 

congelados a -80ºC para posteriormente serem utilizados para extração de RNA. 

 

  

5.2.2. Linhagens bacterianas 
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 Neste experimento foram utilizadas duas linhagens bacterianas provenientes 

da Coleção de Microrganismos do Instituto de Ciências da Saúde da UFBA, 

conforme descrito por Moura-Costa et al. (2008). 

A linhagem codificada como T1 foi isolada a partir de linfonodo caprino com 

lesão, na região de Santa Luz na Bahia. Esta linhagem foi considerada naturalmente 

atenuada por apresentar hemólise sinérgica com Rhodococcus equi menos intensa 

que as demais, assim como por não causar o óbito de camundongos BALB/c, em 

dose de 107 UFC, após inoculação experimental e apenas induzir a formação de 

lesões discretas. A confirmação da identificação desta cepa foi realizada através de 

coloração de Gram, morfologia colonial, hemólise sinérgica com R. equi, produção 

de urease e catalase, com posterior validação bioquímica pelo kit API Coryne 

(BioMérieux). 

A linhagem selvagem empregada no experimento foi originalmente isolada na 

região de Juazeiro, Estado da Bahia, a partir de material de linfonodo de caprino, 

sendo catalogada como VD57. Esta linhagem foi submetida ao mesmo processo de 

identificação utilizado para a cepa T1. As linhagens bacterianas usadas neste 

experimento, assim como as demais amostras de C. pseudotuberculosis isoladas a 

partir de granulomas de ovinos foram mantidas em glicerol e armazenadas a -70ºC.  

 

 

 5.2.2.1. Suspensão bacteriana da linhagem T1 e VD57 

  

  Uma colônia da linhagem T1 de C. pseudotuberculosis cultivada em ágar BHI 

(48h a 37ºC) foi repicada para 5mL de caldo BHI. Após 48h a 37ºC estes 5mL de 

cultura foram repicados para 250 mL de caldo BHI e mantidos a 37ºC por 72h. Em 

seguida, a massa bacteriana foi centrifugada em centrífuga refrigerada por 30 min a 

8.000 rpm. A massa bacteriana foi ressuspensa em 10mL de solução salina estéril. 

Foi realizada a contagem bacteriana realizando-se diluições decimais em PBS, 

sendo estas diluições semeadas por disseminação em placas da agar BHI. A 

contagem de colônias foi feita após 48h de incubação a 37ºC. A concentração foi 

ajustada para dose de 1x109 UFC/mL para ser utilizada no grupo T1 no tempo zero. 

Foi realizada coloração de Gram, assim como semeadura em ágar BHI, ágar sangue 

e ágar Sabouraud para verificar a ausência de contaminantes. O mesmo 
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procedimento foi realizado para  obtenção da dose de 2 x 105 UFC/mL da linhagem 

de alta virulência VD 57 que foi utilizada no momento do  desafio dos animais. 

 

 

5.2.3. Antígenos secretados em Meio sintético Quimicamente Definido obtidos 

da linhagem T1 

 

 As bactérias foram ativadas em 5mL de caldo BHI por 48h até apresentarem 

crescimento satisfatório, sendo então centrifugadas por 15 minutos a 3000g. O 

sedimento bacteriano foi ressuspenso em PBS e adicionado a 1000mL do meio 

sintético quimicamente definido, descrito por MOURA-COSTA et al. (2002). A 

cultura foi mantida a 37ºC por 72 horas, sendo então centrifugada a 10000g por 30 

minutos a 4ºC. O sobrenadante foi filtrado a vácuo em membrana Millipore 0,22µm, 

e em seguida concentrado através de liofilização. O material liofilizado foi 

ressuspenso em PBS e dializado por 48h em membrana de 3Kda, sendo então a 

determinação do seu conteúdo protéico realizada através de kit comercial baseado 

na metodologia de Lowry (Kit Bio-Rad), tendo sido usado soro albumina bovina 

bovina como padrão. Foi obtida, de acordo com este método, uma concentração 

proteica de 1,31 mg/mL. 

 

 

5.2.4. Necropsia 

 

Três meses após o desafio os animais foram encaminhados para o abatedouro 

frigorífico Baby Bode, no município de Feira de Santana, Bahia, onde foram abatidos 

através do método humanitário de atordoamento por eletronarcose e seus órgãos e 

linfonodos separados para inspeção. Foi dada atenção especial aos linfonodos, 

pulmões, fígados e baços. Outros órgãos como rins também foram inspecionados. 

Os tecidos que apresentaram lesões foram acondicionados assepticamente em 

coletores estéreis para posterior identificação bacteriana. Os linfonodos inguinais do 

lado esquerdo foram coletados e adicionados um 1mL de RNA later® e depois 

congelados a -80ºC para posteriormente serem utilizados na quantificação de RNAm 

através da técnica de PCR em tempo real. 
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5.2.4.1.  Identificação bacteriana nas lesões 

 

As amostras foram analisadas no laboratório de microbiologia do Instituto de 

Ciências da Saúde da UFBA com presença de material caseoso sugestivo de 

infecção por C.pseudotuberculosis. Através da morfologia colonial, coloração de 

Gram, prova da catalase, prova da urease, fermentação de carboidratos: glicose, 

lactose, sacarose e manose. Foi realizada hemólise sinérgica de algumas das 

amostras coletadas e feita a comparação com o padrão hemolítico das duas 

linhagens usadas no experimento (T1 e VD57). 

 

 

5.2.5. Extração de RNAm ovino 

 

O kit utilizado para a extração de RNAm ovino foi RNeasy Mini Kit/Qiagen. As 

amostras (30mg) foram descongeladas e cada amostra foi colocada em tubos com 

Microbeats. Em cada tubo adicionou-se 600µL do tampão de lise RLT e em seguida 

homogeneizados por 3 minutos no SpeedMill. Os sobrenadantes foram transferidos 

para outros microtubos onde foram centrifugados durante 3 minutos na velocidade 

de 16.000 x g. Adicionou-se 600µL de etanol 70% ao sobrenadante e misturou-se 

com a pipeta. Transferiu-se a amostra para uma coluna de sílica (RNeasy Mini spin) 

colocada sobre um tubo coletor de 2 mL e centrifugou-se 30 segundos a 10.000 x 

g.Descartou-se o filtrado e adicionou-se 700 µL de tampão RW1  sendo centrifugado 

por 30 segundos a 10 000 x g. A coluna  foi adicionada em um novo tubo coletor e 

adicionados 500 µL de tampão RPE sendo novamente centrifugados por mais 30 

segundos a  10.000 x g; o filtrado foi descartado e a coluna foi colocada em  

microtubo onde foram adicionados 45µL de água livre de RNAse diretamente em 

cima da membrana de sílica sendo posteriormente centrifugada por 1 minuto a 

10.000 x g. Depois a coluna (RNeasy Mini spin) foi descartada e o conteúdo 

estocado em freezer de -80ºC. 

 

 

5.2.6. Produção de cDNA 
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Para a produção de cDNA foi utilizado o kit da Invitrogen. Para cada reação de 

produção de cDNA foram adicionados: no mix 1: H2O livre de RNAse 6,5µL, 

Hexâmeros aleatórios (random hexamers) (0,3µg/µl) no volume de 1µL; dNTPs (4 x 

2,5 mM) 5 µL e o material da extração contendo RNAm no volume de 3,75 µL. Esta 

mistura foi colocada em um termociclador ajustado a 95 °C por 5 minutos, para 

separação das fitas de RNA presentes na solução. No mix 2: Tampão de síntese da 

primeira fita (first-strand synthesis buffer) (5 x) 5 µL; Ditiotreitol (0,1M) 1,25 µL; 

inibidor de RNAse (40U/µl) 1,25 µL e a enzima Superscript III Reverse Transcriptase 

(200U/µl) 1,25 µL. Os tubos foram retirados do termocilador e colocados 

imediatamente em uma rack de gelo e adicionado o mix 2 (8,75 µL). O tubo foi 

recolocado no termociclador e a extensão dos hexâmeros foi feita da seguinte 

maneira: 10 minutos a 25 °C, 30 minutos a 50 °C, 15 minutos a 53 °C e 10 minutos a 

55 °C. A transcriptase reversa foi a seguir inativada com a incubação dos tubos a 70 

°C por 15 minutos. O cDNA produzido foi mantido a 80 °C até o momento da 

realização das qPCR. 

 

 

 5.2.7. PCR em tempo real- qPCR 

 

As reações foram realizadas com um volume final de 25 µL Para cada reação: 

H2O livre de RNAse 7,4 µL; Power SYBR Green Master Mix (2X) (Applied 

Biosystems) 12,5 µL; Albumina Sérica Bovina  (1mg/ml) 1 µL; 0,75 µL das soluções 

10 µM dos iniciadores (primers) senso (forward) e antissenso (reverse); a enzima 

Platinum Taq Polymerase (5U/μl) 0,1 µL e 2,5 µL de cDNA. Os iniciadores (primers) 

utilizados são apresentados na tabela 1. Os pares de primers foram desenhados 

com a ferramenta “Primer Quest” da página Integrated DNA Technologies, IDT, 

disponível em http://www.idtdna.com/site. A amplificação dos alvos foi realizada no 

termociclador ABI Prism 7500 (Applied Biosystems), sob as seguintes condições de 

tempo e temperatura: desnaturação inicial por 10 minutos a 95 °C, seguida de 45 

ciclos de desnaturação por 20 segundos a 94 °C e anelamento por 60 segundos a 

64 °C. O resultado de cada qPCR foi avaliado mediante análise da curva de 

dissociação (melting curve). Não foi realizado um teste de validação com os 

produtos das qPCR, ou seja, sequenciamento dos amplicons obtidos. 

 

http://www.idtdna.com/site
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Tabela  1. Iniciadores (primers) utilizados no PCR em tempo real 

Nome Forward Reverse Tamanho bp 

IL-1β 
(BUDHIA et 
el.,2006) 
 

CGAACATGTCTTCCGTGATG 

 

TCTCTGTCCTGGAGTTTGCAT 

 

143 

TNF-α 
 
(WANG et 
al.2012) 

 

   
 

ACACCATGAGCACCAAAAGC AGGCACAAGCAACTTCTGGA 

 

103 

TLR-2 

(WANG et 

al.2012) 

 

CAAGAGGAAGCCCAGGAAG 

 

TGGACCATGAGGTTCTCCA 

 

102 

TLR-4 

(WANG et 

al.2012) 

TGCTGGCTGCAAAAAGTATG 

 

CCCTGTAGTGAAGGCAGAGC 

 

149 

TLR-9 

(JUNG-SU 2009) 

 

CCCTGGAGAAGCTGGACAT 

 

GACAGGTCCACGAAGAGCAG 

 

175 

GAPDH 

(ZANG et al., 

2011) 

 

GGTGATGCTGGTGCTGAGTA 

 

TCATAAGTCCCTCCACGATG 

 

265 

 

 

5.2.8. Quantificação relativa do RNAm 

 

Para a quantificação relativa foi utilizada uma amostra que apresentou-se mais 

forte no qPCR. A partir dessa amostra foram feitas diluições seriadas para os 

cálculos da quantificação. A partir deste cDNA foram preparadas seis diluições 
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seriadas com água destilada de grau PCR, variando de 101 a 106.  Para cada uma 

das diluições citadas, foram realizadas seis qPCR usando-se primers para os cinco 

genes estudados (vide Quadro 1) mais um par de primers para o gene GAPDH 

usado como normalizador no presente estudo. A cada um dos 6 tubos contendo 

cDNA não diluído foi atribuído um número fictício de 10.000.000 (dez milhões) de 

moléculas do respectivo RNAm, correspondendo 1.000.000 de moléculas ao tubo 

com diluição 101, 100.000 moléculas ao tubo com diluição 102, 10.000 moléculas 

ao tubo com diluição 103, e assim por diante, até o número de 10 moléculas no tubo 

contendo a diluição 106. Depois de realizadas as corridas de qPCR, foi aplicada a 

análise de regressão linear para gerar uma curva de calibração para cada um dos 

genes, correlacionando o logaritmo do número de moléculas em ordenadas e o valor 

do Ct (cycle threshold) em abscissas. Desta forma, foram obtidos os coeficientes 

angular e linear para cada uma das seis retas. Estas retas foram usadas para as 

quantificações relativas de DNA (e, por extensão, de RNAm) nas demais corridas de 

PCR em tempo real da seguinte maneira: para cada um dos cinco genes estudados, 

com base no valor do Ct verificado na respectiva qPCR, foi calculado um fator de 

quantificação (correspondente ao número de moléculas de RNAm), determinado 

assim: fator de quantificação = 10W, onde w = [coefic. linear - (Ct x coefic. angular)]. 

Dividindo-se os valores dos fatores de quantificação dos diferentes genes pelos 

respectivos valores do gene normalizador, obtêm-se as quantidades relativas de 

expressão dos primeiros.  

 

5.2.9. Análise estatística 

Inicialmente, foi testada a normalidade na distribuição dos dados pelo teste de 

Kolmogorov-Smirnov. Observou-se distribuição normal em todos os grupos, exceto 

para o ponto 90 dias para IL-1β. Assim, para esta variável, empregou-se o teste não-

paramétrico de Kruskall-wallis. Para o demais, foi empregado o teste ANOVA com o 

pós-hoc de Tukey. 
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5.3. RESULTADOS 

 

5.3.1. Expressão do RNAm das citocinas IL-1β, TNF-α 

 

A expressão do RNAm de IL-1β e TNF-α em tecidos de linfonodos inguinais 

de ovinos infectados e imunizados e posteriormente desafiados com uma cepa 

virulenta de C.pseudotuberculosis estão apresentados na figura 1. O que podemos 

observar inicialmente é que a expressão de RNAm de IL-1β foi similar entre os 

grupos não acarretando diferenças estatisticamente significante durante os dois 

tempos estudados. Ao avaliarmos a expressão de TNF-α, encontramos uma 

expressão mais elevada com 15 dias pós-desafio em todos os grupos, entretanto 

esta diferença somente foi estatisticamente significativa nos grupos MQD e T1 

quando comparado ao tempo de 90 dias (p>0,05).   
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Figura 1- Expressão de RNAm de TNF- α, e IL-1β em linfonodos inguinais de ovinos 
após o desafio com uma cepa virulenta de C.pseudotuberculosis em dois momentos: 
com 15 e 90 dias pós-desafio. Grupo MQD (n = 5) - animais inoculados com 
imunógeno constituído de 250 µg de antígeno MQD associado a 1,5 mg de saponina 
como adjuvante; Grupo T1 (n = 5) - animais inoculados com 1x109 UFC de C. 
pseudotuberculosis da cepa de baixa virulência; Grupo VD57 (n = 3) – animais 
inoculados somente com 2x105 UFC da cepa virulenta (VD57) de C. 

pseudotuberculosis.  Asteriscos indicam significância: ** = (p<0,01) e * =.(p<0,05). 
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A figura 2 mostra um gráfico de correlação onde as retas indicam a tendência 

dos dados. Os resultados foram estratificados de acordo com o grupo, tempo e 

ocorrência de lesões nos animais. O que podemos observar é que existe uma 

tendência dos animais que não desenvolveram lesões (linha preta e bolinha preta) 

em apresentarem expressão do RNAm de TNF- α mais evidente nos animais dos 

grupos MQD e T1. No grupo VD57 a expressão de TNF- α foi mais acentuada nos 

animais que desenvolveram lesões (linha tracejada e bolinha branca). Os animais do 

grupo MQD que não apresentaram lesões (linha preta e bolinha preta) tiveram uma 

expressão mais elevada de RNAm de IL-1β quando comparado aos animais que 

apresentaram lesões. Entretanto no grupo T1 houve uma tendência dos animais que 

apresentaram lesões (linha tracejada e bolinha branca) em expressarem mais RNAm 

de IL-1β. 
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Figura 2- Correlação entre a expressão de RNAm das citocinas TNF- α, e IL-1β em 
linfonodos inguinais de ovinos após o desafio com uma cepa de alta virulência de 
C.pseudotuberculosis e o surgimento de lesões de linfadenite caseosa. Grupo MQD 
(n = 5) - animais inoculados com imunógeno constituído de 250 µg de antígeno MQD 
associado a 1,5 mg de saponina como adjuvante; Grupo T1 (n = 5) - animais 
inoculados com 1x109 UFC de C. pseudotuberculosis da cepa de baixa virulência T1; 
Grupo VD57 (n = 3) – animais inoculados somente com 2x105 UFC da cepa virulenta 
(VD57) de C. pseudotuberculosis. 
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5.3.2. Expressão de RNAm de TLR2,4 e 9 
 
 

O presente trabalho avaliou a expressão do RNAm dos TLRs 2,4 e 9 em 

linfonodos inguinais dos animais estudados. Os resultados mostram que no grupo T1 

houve diferenças estatisticamente significantes quando comparamos à expressão 

dos TLR 2,4 e 9 entre os tempos 15 e 90 dias pós-desafio (p< 0,05) (Figura 3). No 

grupo MQD também ocorreu uma expressão de RNAm com 15 dias mais elevada 

em comparação com 90 dias, entretanto esta diferença não foi estatisticamente 

significante. No grupo VD57 não houve diferença estatisticamente significante na 

expressão do RNAm dos TLRs entre os tempos e em comparação com os demais 

grupos. 

Ao analisarmos a correlação entre a expressão de RNAm dos TLRs 2,4 e 9 e 

ocorrência de lesões, o que podemos observar é que existe uma propensão dos 

animais do grupo T1 que não desenvolveram lesões (linha preta e bolinha preta) em 

apresentarem níveis mais elevados de expressão do RNAm dos TLRs 2,4 e 9 

(Figura 4). Os animais do grupo VD57 que desenvolveram lesões (linha tracejada e 

bolinha branca) apresentaram uma expressão mais elevada dos TLRs sendo esta 

evidência foi mais pronunciada com 15 dias pós-desafio. O que podemos observar 

no grupo MQD é que a expressão dos TLRs 2,4 e 9 foi similar entre os animais que 

não desenvolveram lesões e os que desenvolveram tendo em vista ao que 

encontramos no gráfico de regressão lineares onde as retas estão bem próximas em 

todos os TLRs analisados. 
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Figura 3- Expressão de RNAm dos TLRs 2,4 e 9 em linfonodos inguinais de ovinos 
após o desafio com uma cepa de alta viruência de C.pseudotuberculosis em dois 
momentos: com 15 e 90 dias pós-desafio. Grupo MQD (n = 5) - animais inoculados 
com imunógeno constituído de 250 µg de antígeno MQD associado a 1,5 mg de 
saponina como adjuvante; Grupo T1 (n = 5) - animais inoculados com 1x109 UFC de 
C. pseudotuberculosis da cepa de baixa virulencia T1; Grupo  VD57 (n = 3) – 
animais inoculados somente com 2x105 UFC da cepa virulenta (VD57) de C. 

pseudotuberculosis. Asteriscos indicam significância: * =(p<0,05). 
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Figura 4- Correlação entre a expressão de RNAm dos TLRs 2,4 e 9 em linfonodos 
inguinais de ovinos após o desafio com uma cepa de alta virulência de 
C.pseudotuberculosis e o surgimento de lesões de linfadenite caseosa. Grupo MQD 
(n = 5) - animais inoculados com imunógeno constituído de 250 µg de antígeno MQD 
associado a 1,5 mg de saponina como adjuvante; Grupo T1 (n = 5) - animais 
inoculados com 1x109 UFC de C. pseudotuberculosis da cepa de baixa virulência T1; 
Grupo VD57 (n = 3) – animais inoculados somente com 2x105 UFC da cepa virulenta 
(VD57) de C. pseudotuberculosis. 
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5.4. DISCUSSÃO 

 

 

 O êxito para o desenvolvimento de candidatos vacinais contra bactérias 

intracelulares depende da ativação efetiva tanto de uma resposta humoral como 

celular. A análise dos mecanismos da resposta imune inata é necessária para o 

direcionamento de tais respostas sendo um importante passo para a concepção de 

vacinas. Estudos têm relatado o envolvimento dos TLRs em infecções com M. 

tuberculosis e M. avium. A importância destes receptores é devido principalmente à 

ativação e regulação de quimiocinas, citocinas e moléculas co-estimulatórias que 

irão atuar na resolução da infecção como também no direcionamento de uma 

resposta imune adaptativa. Diante desta constatação, nós analisamos através da 

técnica de PCR em tempo real a expressão de RNAm das citocinas pró-inflamatórias 

IL-1β e TNF-α assim como dos receptores TLRS 2,4 e 9 em linfonodos inguinais de 

ovinos imunizados e posteriormente desafiados com uma linhagem de alta virulência 

de C.pseudotuberculosis. Os resultados obtidos com a expressão de IL-1β foram 

similares entre os grupos e durante os dois tempos estudados. Entretanto, os 

animais do grupo MQD que não apresentaram lesões tiveram uma expressão mais 

acentuada desta citocina. A IL-1 é uma potente citocina pró-inflamatória necessária 

em diversos processos patogênicos. A sua presença é importante para a geração de 

uma resposta imune adequada do hospedeiro contra infecções tais como pelo 

M.tuberculosis e outras bactérias intracelulares (JUFFERMANS et al., 2000; 

MAYER-BARBER et al., 2010). Ao analisarmos a expressão de TNF- α observamos 

que houve diferenças estatísticas na expressão desta citocina nos grupos T1 e MQD 

entre os dois tempos estudados. Podemos sugerir que os imunógenos utilizados 

influenciaram nos mecanismos imunológicos de ativação desta citocina, visto que o 

mesmo não ocorreu com o grupo VD57 que foi inoculado somente com uma 

linhagem virulenta. No grupo VD57 a expressão de TNF- α foi similar nos dois 

tempos sugerindo uma multiplicação constante de bactérias no local de inoculação, 

o que levaria a uma expressão mais duradoura de TNF- α. Ao avaliarmos a 

correlação da expressão desta citocina e o surgimento de lesões observamos que 

ocorreu uma tendência de os animais que não desenvolveram lesões em 

apresentarem uma expressão de TNF- α mais elevada no grupo T1 e no grupo 

MQD, embora não tenha sido constatado no presente estudo se uma maior 
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expressão de TNF- α refletiria em uma maior produção desta citocina tendo em vista 

que em outros trabalhos a produção elevada de TNF- α esteve associada 

principalmente com a conformação do granuloma contribuindo assim para contenção 

da bactéria evitando sua disseminação (PÉPIN, 1997).O TNF-α é produzido 

principalmente por macrófagos na fase precoce da infecção, o que é essencial para 

geração de resistência (LAN et al., 1998). Em um estudo para avaliar o papel do 

TNF- α na infecção por M.tuberculosis, pesquisadores administraram doses desta 

citocina em camundongos infectados com esta bactéria e observaram que os 

mesmos melhoravam significativamente (KANEKO et al., 1999; MOOTO et al., 

2009). PÉPIN e colaboradores (1997) afirmaram em um estudo realizado com 

diferentes linhagens de C.pseudotuberculosis, tanto virulentas como atenuadas, que 

a presença do TNF- α nos linfonodos drenantes foi elevada na primeira fase da 

infecção e que esta diminui com a cronicidade da doença.  

No presente estudo, foi realizada a detecção da expressão dos TLR2, 4 e 9 

para um melhor entendimento dos mecanismos envolvidos na resposta inata frente 

à infecção por C.pseudotuberculosis. Trata-se de uma iniciativa ainda não 

apresentada na pesquisa da linfadenite caseosa dos ovinos. Houve expressão de 

TLR 2,4 e 9 em todos os grupos, não havendo diferenças entre os imunógenos e o 

grupo VD57, entretanto observamos que os animais do grupo T1 e MQD 

apresentaram uma maior expressão desses receptores com 15 dias pós desafio. 

Podemos supor que devido os animais do grupo T1 e do grupo MQD terem sido 

inoculados com uma linhagem viva e com antígenos secretados, respectivamente, 

esses animais tiveram seus mecanismos imunológicos inatos ativados levando a um 

direcionamento mais eficaz para uma resposta imune adaptativa. Os resultados 

também mostraram que os animais do grupo T1 que tiveram uma maior expressão 

dos TLRs foram também os que não desenvolveram lesões. Esses dados com o 

grupo T1 podem estar associados a uma reposta imunomodulatória para controle da 

enfermidade, o que é essencial para o desenvolvimento de uma vacina. Em um 

estudo recente, macrófagos de camundongos infectados com Mycobacterium 

indicus pranii, uma micobatéria não patogênica que tem sido utilizada para o 

desenvolvimento de vacinas contra a tuberculose, responderam com a ativação de 

TLR2 mostrando essa bactéria um bom indutor da resposta imune inata (PANDEY 

et al., 2012). O TLR2 forma heterodímeros com TLR1 ou TLR6 (KLEINNIJENHUIS 

et al., 2011). Esses heterodímeros reconhecem vários componentes da parede 
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celular de micobactérias como glicolipídios (lipoarabinomanana e lipomanana), 

peptídioglicano e lipoproteínas (TAPPING R. I. & TOBIAS, 2003; KLEINNIJENHUIS 

et al., 2011). Acredita-e que o TLR2 é importante no inicio do desenvolvimento da 

resposta imune inata do hospedeiro contra o M. tuberculosis através da estimulação 

da produção de TNF-α pelos macrófagos (UNDERHILL et al.,1999). Animais 

experimentalmente infectados com M.avium ssp. Paratuberculosis, agente causador 

da doença de Johne’s, em bovinos apresentaram níveis mais altos de TLR2 na fase 

precoce da doença. Neste trabalho os autores sugerem o uso desse receptor como 

uma ferramenta para a previsão do estado de infecção em animais expostos a esta 

enfermidade (SHYAMALA  et al., 2013). 

 Um granuloma é uma característica fisiopatológica induzida pelo C. 

pseudotuberculosis como também por infecções por micobactérias configurando-se 

uma resposta imune para contenção do processo infeccioso. Estudos com 

micobactérias demonstraram que os receptores TLR2 e TLR9 estão envolvidos na 

manutenção da resposta granulomatosa durante as infecções por M.tuberculosis e 

M. avium em camundongos. Animais nocautes para TLR2 ou TLR9 apresentam um 

maior número de granulomas em diversos órgãos . Além disso, foi detectado uma 

redução do número de macrófagos, células epitelióides, e de linfócitos no granuloma 

desses animais (ITO et al., 2007; CARVALHO et al., 2011). 

O receptor TLR9 reconhece motivos CpG não metilados em DNA bacterianos 

e virais . Estudos in vitro mostraram que a indução para a produção de IL-12 por 

células dendríticas infectadas com M.tuberculosis foi dependente de TLR9 (BAFICA 

et al., 2005, POMPEI et al., 2007). Experimentos in vivo com camundongos 

deficientes para TLR9 e infectados com altas doses de M.tuberculosis não 

sobreviveram quando comparados aos animais normais (BAFICA et al., 2005) . 

O papel do TLR4 no reconhecimento de micobactérias ainda não foi bem 

esclarecido (KLEINNIJENHUIS et al., 2011). Esse receptor é ativado por proteínas 

de choque térmico 60/65 do M.tuberculosis (BULUT et al., 2005). Uma vez ativado, 

o TLR4 induz a produção de citocinas como TNF-α através de uma cascata de 

sinalização celular. Em um trabalho, macrófagos de camundongos nocaute para 

TLR4 apresentaram menor produção de TNF-α quando infectados com 

M.tuberculosis, e estes desenvolveram lesões em diversos órgãos como pulmões, 

fígado, e rins (ABEL et al., 2002). Em outro estudo, macrófagos de camundongos 

nocaute para TLR4 infectados com Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis 
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produziam menos IL-1β (FERWERDA et al., 2007). Ovinos que apresentavam 

mutação no gene do TLR4 tiveram maior susceptibilidade para essa bactéria 

(MANGESH et al., 2009).  

Um melhor entendimento dos mecanismos inatos frente à infecção pelo 

C.pseudotuberculosis é essencial para o desenvolvimento de vacinas. Os dados 

obtidos no presente trabalho são preliminares e mais estudos devem ser 

realizados com a linhagem de baixa virulência (T1) e com antígeno MQD, tendo 

em vista que ambos ativaram os TLRs de modo diferente ao grupo VD57 

sugerindo o possível envolvimento desses imunógenos na ativação mais rápida de 

uma resposta imune adaptativa. Os resultados encontrados com a expressão 

gênica de RNAm de  TNF-α,  e os TLRs 2, 4 e 9 podem estar associados  com 

direcionamento de uma reposta imuno-modulatória em animais inoculados com a 

linhagem de baixa virulência (T1) e os seus antígenos secretados. Os dados aqui 

apresentados são importantes para traduzir o conhecimento adquirido em novas 

estratégias de trabalho para uma melhor compreensão dos mecanismos inatos 

envolvidos contra a infecção pelo C. pseudotuberculosis, uma vez que, tais 

mecanismos ainda não foram bem elucidados, mas que são cruciais para o 

desenvolvimento de imunógenos contra essa enfermidade. 
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6. CONCLUSÕES GERAIS  

 

 

   Respostas heterogêneas foram constadas pós a inoculação dos candidatos à 

imunógenos contribuindo para  a variação de  valores de IgM, IgG e IFN-  . Os 

imunógenos utilizados ativaram tanto a resposta humoral como celular. Contudo, 

após o desafio a memória imunológica relativa a essa ativação foi parcialmente 

efetiva. Portanto, essa resposta não levou à prevenção da progressão clínica da 

doença; 

   A produção de IFN- foi associada à progressão clínica da enfermidade com 

desenvolvimento de lesões no grupo MQD; 

   Os animais do grupo T1 que tiveram uma maior produção de IgG ativaram mais os 

mecanismos inatos e apresentaram uma menor tendência para o desenvolvimento 

de lesões;  

   Os dados obtidos com o antígeno MQD associado às saponinas de Quillaja 

saponaria  apontam como  uma  tecnologia promissora para a ativação da 

resposta imune ovina embora os dados presentes neste trabalhos sejam 

preliminares; 

     Os experimentos realizados com uma linhagem de baixa virulência denominada 

T1 e com seus antígenos secretados em um meio quimicamente definido sugerem 

que mais estudos devem ser feitos com essa cepa, uma vez que a mesma já 

demonstrou em estudos anteriores certo grau de proteção em modelos murino e 

caprino.  
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