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COMPTEXOS IMUNES NO CATAZAR ËXPERIMENTAL (-)

RESUIUO

complexos imunes circulantes (IC), apresentando capacidade reativa, para clq
homólogo e humano, foram observados em soros de quatro cáes infectados com
Leishmania donovani, a partir da 3." semana, persistindo durante doze meses de
evolução da doença. Os complexos imunes, previamente concentrad.os com polieti-
lenoglicol 6.000, são constituídos de antígenos de L. donovani, anticorpos das clas.
ses rgM e rgG e fragmentos do componente c, do complemento. Durante o pe-
ríodo observado, formaram-se pelo menos quatro tipos de rc; d.ois, nos quais
os anticorpos são de classe IgM, porém ligad,os a antígenos diferentes entre si: an-
tígenos do parasita ou rgG; os outros dois sáo formados por anticorpos de classe
rgG, também ligados a antígenos diferentes: parasitários ou a própria rgG.

A formação de complexos imunes (IC), .,in
vivo", frequentemente representa apenas even-
to secundário durante a evolução de doenças,
tais como as infecciosas e parasitárias. No
entanto, em condições adequadas, os IC podem
se depositar em diferentes tecidos e iniciar uma
série de eventos responsáveis por diversos me-
canismos patogênicos. Mesmo não provocando
conseqüências patológicas diretas, os IC podem
interferir com importantes funções celulares,
ativando células linfóide,s, retÍculo-end.oteliais
ou oufras, com receptores para IgG e Comple-
mento; podem, ainda, ativar as células com re_
ceptores para os antígenos que os formam z.

Complexos imunes fixad.ores do Complemento
localizam.se, juntamente com o terceiro com_
ponente deste sistema, Ca, no,s centros germi
nativos dos folículos linfóides. Esta localização
é, provavelmente, um importante componente
dentre os.mecanismos que levam à formação de
células B, de "memória" 11. .A,ssim, é possível
que os IC possam, em algumas oportunidades,
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modular a resposta imune do hospedeiro, di_
rigindo-a de forma mais adequada 2.

Apesar da interferência exercida pelos IC
nos diversos mecanismos imunológicos básicos
e da importância que assumem nas doenças di_
retamente relacionadas com sua deposição nos
tecidos, o papel desempenhado pelos IC na pa-
togênese das doenças parasitárias tem sido pou-
co estudado. A maioria das referências indica
somente a presença de IC em certas protozoo-
ses. faltando informações preci,sas sobre a ca-
ranterizaçáo dos seus componentes e principal-
mente sobre a capacidade que possam ter co-
mo ativadores do sistema Complemento.

Em 19?9, CASALI & LAMBERT z isolaram
IC formados no soro de paciente com Calazar,
contendo anticorpos de várias especificidades
(anti-IgG, anti-Leishmania), possivelmente an-
tÍgenos (IgG) e componentes do Complemento
(Cre, Crr, C,s e C,). Segundo estes Autores, a
atividade anti-Leishmania corresponde tanto à
fra,ção 19* como à 7*.
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Neste trabalho relatamos presença de IC
em cães infectados experimentalmente com
Leishmania donovani, observados durante doze
meses, e algumas propriedades dos componen-
tes dos IC formado's durante este þerÍodo.

MATERIAL E MÉTODOS

L. donovani - Usamos a cepa n." ?0, isolada
de cão em 1979, em Minas Gerais, pelo Prof.
Magno Dias, a qual é mantida em nosso labo-
ra.tório em hamsters, âtravés de repiques fei.
tos a cada três meses. I'ormas promastigotas
do parasita foram obtidas de meio líquido de
LIT.

Anima.is 
- O cão foi escolhido como ani-

mal de experimentação, devido à semelhança
da sua doença com a que ocorre no homem .da

região neotropical 12. Após vacinaçáo antirá-
bica, tríplice e tratamento anti-helmíntico, se-

lecionamos oito cães de raça comum, de sexo
masculino, com idade que não ultrapassava os
dois anos. Quatro destes animais foram reser-
vados como controles e os restantes inocula-
dos com L. donovani; um deles recebeu apro-
ximadamente 34 x 10c formas amastigota,s por
via endovenosa, e os outros 3 aproximadamen-
te 25 x 10s, por via intraperitoneal.

A obtenção das formas amastigotas foi fei
ta a partir de baços de hamsters, previamente
infectados. Para tal, os órgãos foram triturados
em ,solução de cloreto de sódio a 0,850/o e parte
da suspensão inoculada imediatamente nos
cães; parte equivalente a I,/10 da mesma foi
conservada a 4'C, .durante 48 horas, para provo-
car a ruptura dos macróf,argos e, assim, permi-
tÍr a determinação do número aproximado de
parasitas inoculados. Depois deste período e
após centrifugação a 4"C, 10009, durante 15 mi-
nutos, retiramos do sobrenadante volume cor-
respondente a L pl, com o qual foi preparado
esfregaço sobre área de 1 cm2, marcada em lâ-
mina de microscopia. O exame do esfregaço,
corado com Giemsa, ao microscópio óptico,
permitiu a determinação aproximada do nú-
mero de amastigotas.

A infecção dos cães foi confirmada, três
meses após, pelo encontro das formas amasti-
gotas da L. donovani em esfregaços de medu-
la óssea, corados com Giem,sa. Todos os ani-
mais sob experiência foram acompanhados du-
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rante doze ineses e neste período nenhum dos
cães infectados apresentou sinais clínicos evi-
dentes de Caiazar.

Coleta de soros - Amostras de sangue dos
cães foram colhidas semanalmente, até dois
meses após inoculação e depois, a cada quinze
dias. Entre a coleta das amostras e a obtenção
dos soro.s não transcorreram mais de 40 mi-
nutos; a separação dos mesmos foi feita a
4'C e as amostras foram congeladas rapida-
mente em nitrogênio lÍquido (-i70'C) e man-
tidas até o uso a -?0'C. A obtenção de soros
dos animais controles foi feita do mesmo mo-
do.

Soros hiperimunes 
- 

Para verificar a pre-
sença de antÍgenos parasitários nos IC, prepa-
ramos em coelhos anti-soros contra as formas
promastigotas e arnastigotas da L. donovani, de
acordo com esquema utilizado anteriormente s;

após obtenção, ambos foram parcialmente pu-
rificados por precipitação com sulfato de amô-
nio a 45o/o de saturação e absorvidos adequa-
damente, com mistura de soros de cáes noi.
mais.

Para verificar a presença de componentcj
do Complemento nos IC, preparamos também
em coelhos, de acordo com método de MARDI-
NEY & MULLER-EBERH.A,RD 6, soro hiperimu-
ne anti-C, de cáo. Antes do uso e apó,s purifi-
caçáo parcial, feita de maneira já referida, an-
ti-C, foi absorvido com mistura de soros de
cáes ciepletados de C, pelo Fator do veneno da
cobra Naja.naja, purificado pelo método de
MÜLLER,.EBER,HAR,D & FJELLSTROM 9.

Para determinar a classe dos anticorpos
presentes nos IC, soro,s hiperimunes anti-IgG
(cadeias H e L ), antilgA (cadeia a) e anti-
IgM (cadeia p) de cáo forarn adquiridos comer-
cialmente (Miles. Yeda Research Co.).

Concentração de IC com Polietilenoglicol
(PE,G) 

- Experiências prévias, seguindo meto-
dologia recomendada por CREIGHTON & col q

e ZUBLER, & col. r¡, foram realizadas com a, fi-
nalidade de verificar qual concentração de PEG
seria mais indicada à precipitação dos IC do
Calazar canino. Para isto, mistura de soros de
cães infectados foi tratada com PEG 6.000 (Sig-
ma Chemical Co.), dissolvido em tampáo Bo-
rato - Ácido bórico , 1,25 M, pH : 8,3, contendo
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circulação, durante períodos prolongados, au-
mentando assim as possibilidades de deposi-
ção dos mesmo,s em outros locais.

Os resultados agora relatados indicam, de
forma indireta, saturação do SRE dos cães es-
tudados pois, após doze meses de doença os
animais apresentavam ainda na circulação IC
) 11*: aqueles formados por anticorpos IgM
e aqueles possivelmente constituÍdos por mais
de uma molécula de IgG. Esta persistência dos
reagentes imunes, intra-vascular e prolongada,
certamente conduzirá à formação de lesões re-
nais semelhantes àquelas descritas em pacien-
tes com Calazar, por BR,ITO & col.r.

Os resultados demonstram, ainda, que os
antígenos liberados "in vivo" pela L. donovani
participam de forma constante na formaçáo dos
IC, rossaltando a importância dos produtos do
metabolismo pa,rasitário no desenvolvimento
dos mecanismos patogênicos do Calazar canino.

Por outro lado, a presença de fragmentos
de Cr, sempre aderidos aos IC, sugere que a ati-
vaçáo de Complemento possa ser,6e não o pïin-
cipal, pelo menos um dos mais imþortantes den.
tre estes mecanismos.

Estudos sobre a importâncÍa do Comple-
mento nos mecanismos patogênicos da doença,
bem como, nos de evasão da L. donovani, estão
já iniciados e encontra,m-se em prosseguimento.

SUMMARY

Immune complexes in experimental Kala-Azar

Circulating immune complexes (IC) with
reactivity for homologous and human C,q were
observed in sera of four dogs infected with
Leishmania donovani from the third. week of
infection till twelve months of disease.

IC precipitated with Polyethyleneglicol 6.000
contains L. donovani antigens, IgM and IgG
antibodies and fragments of the C, component
of Complement..

During the observed period of this ex-
perimental canine Il.':ala-Azar at lea,st 4 types of
IC were formed. Two of them are certainly d.ue
to antibody of the IgM class in reaction wÍth
different antigens: IgG or parasitic antigens.
The others are formed by antibodies of the
IgG class, possible reacting also with distinct
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antigens as those liberated by the parasite or
the proper IgG.
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