
METODOLOGIA

Tuberculose (TB) é uma doença infecciosa crônica causada pelo

bacilo Mycobacterium tuberculosis (Mtb). O modelo da TB em

camundongos C57BL/6, relativamente resistentes a

micobactéria, é amplamente utilizado na pesquisa da TB. O uso

de isolados clínicos de Mtb altamente virulentos para infecção

nos permitiu induzir pneumonia necrótica nestes animais.

Esta patologia está associada ao intenso recrutamento de

neutrófilos e fagócitos mononucleares acompanhado pela morte

necrótica de células no local da inflamação. Neste estudo nós

verificamos o papel de neutrófilos e de metaloproteinases de

matriz (MMPs) produzidas por estas células na patologia

pulmonar necrótica induzida em camundongos infectados com a

cepa hipervirulenta M299 tratados com inibidores de MMPs

doxiciclina e 2,2’-bipiridina e com anticorpo monoclonal anti-Gr-1.
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Fig.1: Análise de zimografia de sobrenadante de cultura de células

pulmonares (A) e de lavado bronco alveolar (B) obtidos de camundongos

durante a fase aguda de infecção (28d.p.i.). Imagens representativas de

géis e análise densitométrica das bandas. CTL: animais não-infectados;

DX: doxiciclina; BP: bipiridina; Gr-1: anticorpo anti Gr-1.
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Fig.2: Análise de Western Blotting de sobrenadante de cultura de células

pulmonares (A) e de lavado bronco alveolar (B) obtidos de camundongos

durante a fase aguda de infecção (28d.p.i.) marcado com anti MMP-8.

Imagens representativas de géis e análise densitométrica das bandas.

CTL: animais não-infectados; DX: doxiciclina.

Fig. 3: Cinética das

subpopulações leucocitárias

(células CD11b+, Ly6G+ e

Ly6G-) em pulmões de

camundongos infectados

avaliados por citometria de

fluxo. Infecção com cepa

altamente virulenta M299

causou um aumento do

recrutamento de células

CD11b+, predominantemente

em neutrófilos Ly6G+, que

coincidiu com o

desenvolvimento de

pneumonia tuberculosa

necrótica (28 – 45 d.p.i.)

Fig. 4: Análise de IHQ da expressão de

MMP-8, MMP-9, EMMPRIN e MPO em

tecido pulmonar de camundongo infectado

após 28 dias de infecção com as cepas

H37Rv (A) e M299 (B e C).
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Fig. 5: Histologia de Tricômico de

Gomori para marcação do colágeno em

pulmão de camundongos infectados

com a cepa M299 após 28 dias
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Fig. 6: Análise da histologia, da morfometria e de CFU em marcação de ZN no

tecido pulmonar de camundongos infectados com a cepa M299 (A) tratados com

doxiciclina (B), bipiridina (C) e com anticorpo Anti-Gr-1 (D). P <0,05 (*), P<0,01 (**),

P<0,01 (***) e P<0,05 # em relação ao tratamento com doxiciclina.,

A cepa virulenta M299 induziu nos pulmões de camundongos pneumonia

tuberculosa necrosante após 28 dias de infecção;

Análise IHQ do pulmão demonstra que a patologia necrótica foi associada

com aumento nos níveis da expressão in situ de MMP-8, MMP-9,

EMMPRIN e mieloperoxidase (MPO);

Células infiltradas no pulmão dos camundongos produziram a forma ativa

de MMP-8 e de MMP-9 que clivou a gelatina no teste zimográfico;

A patologia de camundongos infectados por M299 foi associada ao

aumento do recrutamento de leucócitos mielóides, representados

predominantemente por neutrófilos Ly6G+ no dia 28 p.i

O tratamento de camundongos infectados com inibidores de MMPs,

doxiciclina e 2,2’-bipiridina, além do anticorpo Anti-Gr-1 reduziu o número

de neutrófilos e CFU no pulmão, com redução da patologia necrótica.


