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Resumo 

  



GONÇALES, R. A. Paracoccina: uma quitinase importante para a patobiologia e 

virulência de Paracoccidioides brasiliensis. 2018. 154 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

Espécies do gênero Paracoccidioides spp são fungos patogênicos, termodimórficos, agentes 

etiológicos de doença endêmica em diversas regiões da América Latina. O indivíduo infectado 

desenvolve uma resposta específica que, quando associada à alta produção de TNF-α e IFN-γ, 

favorece a resistência ao fungo. Componentes de alguns fungos patogênicos foram 

caracterizados, por técnicas de knockdown gênico, como importantes para a virulência fúngica. 

Nosso grupo identificou paracoccina (PCN) como um componente de leveduras de P. 

brasiliensis; trata-se de uma proteína com um domínio enzimático, dotado de atividade 

quitinase e um domínio lectínico, ligante de GlcNAc. PCN é dotada das seguintes propriedades: 

(a) contribui para o crescimento do fungo; (b) promove a adesão da levedura à matriz 

extracelular, por ligar-se à laminina; (c) interage com N-glicanas de TLR2 e TLR4 e promove 

ativação celular; (d) estimula macrófagos a produzirem mediadores pró-inflamatórios como IL-

12, TNF-α e NO; (e) promove a polarização M1 de macrófagos; (f) induz atividade fungicida 

em neutrófilos, bem como formação de NETs e supressão da apoptose, eventos que se 

mostraram dependentes da síntese de novo de proteínas pelos neutrófilos estimulados. Dada a 

relevância das atividades biológicas de PCN, promovemos recentemente o silenciamento do 

gene que codifica essa proteína, através de metodologia que usa RNA anti-sense e 

transformação mediada por Agrobacterium tumefaciens (ATMT). Uma vez PCN silenciada, a 

levedura perdeu a capacidade de fazer a transição para micélio e diminuiu a resistência à 

atividade fungicida de macrófagos. A infecção de camundongos com as cepas silenciadas, em 

comparação com as WT, causou doença de menor gravidade, com carga fúngica reduzida e 

baixa taxa de mortalidade. Essas observações sugerem de que PCN funcione como um fator de 

virulência em P. brasiliensis, que afeta a patogênese da infecção. Neste trabalho, ampliamos as 



ferramentas moleculares de manipulação do fungo e viabilizamos a superexpressão de PCN em 

leveduras de P. brasiliensis, tendo como objetivos estudar seu papel na virulência e na 

patogênese da infecção, bem como determinar os mecanismos responsáveis por tais atividades. 

A inoculação de leveduras que superexpressam PCN (ov-PCN) em camundongos causou 

doença pulmonar muito grave, em comparação à doença leve e moderada causada por leveduras 

silenciadas em PCN e leveduras WT, respectivamente. Nesse sentido, nossos esforços se 

dedicaram à busca dos mecanismos dos mecanismos através dos quais PCN influencia o curso 

da infecção experimental. Na tentativa de identificar o papel exercido pelo domínio quitinase 

da PCN, coletamos o sobrenadante de culturas de leveduras ov-PCN e WT. Partículas de quitina 

presentes nesses sobrenadantes foram purificadas por afinidade à lectina WGA (wheat germ 

agglutinin). Através de medida da área das partículas capturadas, através de microscopia 

eletrônica e aplicação do programa ImageJ, verificamos que a superexpressão de PCN resultou 

em clivagem mais eficiente da quitina da parede de leveduras, uma vez que apenas partículas 

muito pequenas (mediana das medidas = 2 nm2) foram detectadas, enquanto as áreas das 

partículas de quitina obtidas de leveduras selvagens (WT) forneceram mediana 3 vezes maior 

(6 nm2). As partículas de quitina foram então utilizadas para estimular macrófagos a produzirem 

citocinas. As obtidas de ov-PCN estimularam preponderantemente a secreção da citocina anti-

inflamatória IL-10, enquanto os macrófagos estimulados com partículas de leveduras WT 

produziram mais TNF-α e IL-1β, ambas de efeito pró-inflamatório. Esses resultados permitiram 

a identificação de um mecanismo importante para que a superexpressão de PCN se associe à 

ocorrência de doença pulmonar muito grave: o microambiente anti-inflamatório criado pelo 

estímulo de macrófagos por PCN leva ao desenvolvimento de resposta imune não protetora do 

tipo Th2 e lesões mais graves. Um segundo mecanismo foi identificado ao compararmos a 

resistência de leveduras ov-PCN e WT às respostas efetoras de macrófagos. A superexpressão 

de PCN associou-se à maior internalização das leveduras e maior resistência à atividade 



fungicida exercida por macrófagos.  O estudo demonstra que diferentes níveis da expressão de 

uma quitinase (como PCN) levam à resistência a atividades antifúngicas de macrófagos e a 

diferentes graus de clivagem de quitina. A clivagem, por sua vez, pode alterar a estrutura da 

parede celular fúngica e a geração de fragmentos de quitina, cujos tamanhos e concentrações 

influenciam a produção de citocinas pelos macrófagos. Sob a ação de citocinas pró- ou anti-

inflamatórias liberadas pelos macrófagos e, consequentemente, a montagem de respostas 

adaptativas pode ser decisiva para haver suscetibilidade ou resistência à infecção por P. 

brasiliensis. Este trabalho proporciona um importante avanço no conhecimento do papel de 

quitinases na resposta anti-fúngica do hospedeiro.  

Palavras-chave: fator de virulência; heveína; lectinas; macrófagos; neutrófilos humanos; 

Paracoccidioides brasiliensis; quitinase; superexpressão e silenciamento de paracoccina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 

  



GONÇALES, R. A. Paracoccin: a major chitinase for the pathobiology and virulence of 

Paracoccidioides brasiliensis. 2018. 154 f. Thesis (Doctorade Scientiae degree) – School of 

Medicine of Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

Species of the genus Paracoccidioides spp are thermodymorphic fungi that cause a systemic 

disease, which is endemic in several regions of the Latin America. The infected individual 

develops a specific response that, when associated with the high production of TNF-α and IFN-

γ, favors resistance to the fungus. Components of some pathogenic fungi were characterized by 

gene knockdown techniques as important the for fungal virulence. Our group has identified a 

component of P. brasiliensis, named Paracoccin (PCN); it is a bifunctional protein with an 

enzymatic domain, endowed with chitinase activity and a lectin domain, which binds GlcNAc 

and chitin, a GlcNAc polymers. PCN has the following properties: (a) contributes to the fungus 

growth; (b) promotes the yeast adhesion to the extracellular matrix, by binding to laminina 

glycans; (c) interacts with TLR2 and TLR4 N-glycans, which triggers cell activation; (d) 

stimulates macrophages to produce proinflammatory mediators, such as IL-12, TNF-α and NO; 

(e) promotes the M1 polarization of macrophages; (f) induces the neutrophils fungicidal 

activity, NETs formation, and suppression of neutrophils apoptosis, which are depending events 

on the de novo protein synthesis by neutrophils. Given the relevant biological activities exerted 

by PCN, we have performed recently the silencing of the gene that codes for this protein through 

a system that uses RNA anti-sense and Agrobacterium tumefaciens mediated transformation 

(ATMT). Once having the PCN gene silenced, yeast lost the ability of doing the transition to 

mycelium and decreased its resistance to macrophages fungicidal activities. Mice infection with 

PCN-silenced yeasts, compared to the infected with WT yeasts, exhibited a milder pulmonary 

disease with reduced fungal burden and low mortality rate. These observations suggest that 

PCN acts as a P. brasiliensis virulence factor that affects the pathogenesis of the fungal 

infection. In the present study, we expanded the molecular tools for the fungus manipulation 



and enabled the overexpression of PCN in P. brasiliensis yeasts, aiming to elucidate the PCN 

role in the fungus virulence and the infection pathogenesis, as well as determining the 

responsible mechanisms for the PCN activities. Inoculation of the PCN overexpressing yeasts 

(ov-PCN) into mice caused a very severe lung disease, compared to the mild and moderate 

diseases caused by PCN-silenced and WT yeasts, respectively. Then our efforts became 

dedicated to the search of mechanisms through which PCN influences the course of the 

experimental fungal disease. In an attempt to identify the role of the PCN chitinase domain, we 

harvested the supernatant of the ov-PCN and WT yeasts cultures. Chitin particles contained in 

the supernatants have been captured by affinity to the immobilized WGA (wheat germ 

agglutinin) lectin. By measuring through electron microscopy and application of the ImageJ 

program the area of the isolated chitin particles, we verified that the overexpression of PCN 

resulted in a more efficient cleavage of whole chitin molecules contained in the yeast cell wall, 

since only very small particles (median of the measurements = 2 nm2) were detected, while the  

the chitin particles areas obtained from WT-yeasts provided a median 3 fold higher (6 nm2). 

Then, the preparations of chitin particles were taken to stimulate macrophages to produce 

cytokines. The particles obtained from ov-PCN have stimulated preponderantly the secretion 

of the anti-inflammatory cytokine IL-10, whereas the macrophages stimulated with WT yeast 

particles have produced higher concentrations of TNF-α and IL-1β, which are known pro-

inflammatory cytokines. These results allowed the identification of an important mechanism 

for the association of PCN overexpression to the occurrence of very severe pulmonary disease: 

the anti-inflammatory microenvironment created by the macrophages stimulation with PCN 

leads to the development of a non-protective Th2-type immune response and the more severe 

pulmonary injury. A second mechanism was identified as implicated in the severity of the lung 

disease associated to PCN overexpression. We compared the sensitivity of ov-PCN and WT 

yeasts to macrophages effector functions. PCN overexpressing yeasts were better internalized 



by macrophages and more resistant to the fungicidal activity of these cells, events that 

contributes for the high pulmonary fungal load verified in mice infected with ov-PCN yeasts. 

The study demonstrates that different levels of a chitinase (PCN) expression and enzymatic 

activity lead yeasts to change their sensitivity to macrophages antifungal activities as well as to 

different grades of chitin cleavage. The cleavage, in its turn, leads to changes in the structure 

of the fungal cell wall and generation of chitin fragments, whose sizes and concentrations 

influence the cytokines production by macrophages. Under the influence of pro-inflammatory 

or anti-inflammatory cytokines released by macrophages, the mounted adaptative responses can 

be decisive in conferring susceptibility or resistance to the P. brasiliensis infection. This study 

provides an important advance in the knowledge on the role of a chitinase in the host antifungal 

response.   

Keywords: virulence factor; hevein; lectins; macrophages; human neutrophils; 

Paracoccidioides brasiliensis; chitinase; overexpression and silencing of paracoccin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Abreviaturas 

  



A/J: camundongos resistentes a infecção por Paracoccidioides brasiliensis. 

ATMT: Agrobacterium tumefaciens mediated transformation. 

B10.A: camundongos suscetíveis a infecção por Paracoccidioides brasiliensis. 

BAD-1: Blastomyces Adhesin 1. 

BHI: brain heart infusion. 

CFU: Colony-forming unit. 

DO: densidade óptica. 

ELISA: Enzyme linked immuno sorbent assay. 

FBS: fetal bovine serum. 

Fc-ɣ: Fc-gamma receptor. 

GlcNAc: N-acetilglicosamina. 

GM-CSF: granulocyte-macrophage colony-stimulating factor. 

GMS: Grocott mehenanime silver. 

gp43: Glicoproteína de peso molecular de 43 kDa de P. brasiliensis. 

h: hora. 

HE: hematoxilina-eosina. 

HPH: higromycin. 

HSP: heat shock protein. 

IFN-ɣ: interferon-ɣ. 

IL: interleucina. 

kDa: quilodaltons. 

LPS: lipopolissacarídeo bacteriano. 

min: minuto. 

MR: manose receptor. 

NAGase: N-acetilglicosaminidase. 



NETs: neutrophils extracelular traps. 

NK: natural killer. 

NO: nitric oxide. 

NOD2: nucleotide-binding oligomerization domain containing 2. 

ORF: open reading frame. 

ov-PCN: overexpressing of paracoccin. 

Pb: Paracoccidioides brasiliensis. 

Pb27: proteína de 27 kDa de P. brasiliensis. 

PBS: phosphate buffered saline. 

PCM: paracoccidioidomicose. 

PCN: paracoccina. 

Pl: Paracoccidioides lutzii. 

PMNs: polimorfonucleares. 

p-rPCN: paracoccina recombinante produzida em Pichia pastoris. 

qRT-PCR: reação em cadeia da polimerase quantitativo em tempo real. 

ROS: reactive oxygen species. 

r-PCN: paracoccina recombinante produzida em Escherichia coli. 

s: segundos. 

Th: T-helper. 

TLR: toll like receptor. 

TNF-α: necrosis factor alpha. 

WGA: wheat germ agglutinin. 

WT: wild type. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Paracoccidioidomicose (PCM) 

Fungos do gênero Paracoccidioides spp são agentes etiológicos da 

paracoccidioidomicose (PCM), uma micose grave que é endêmica na América Latina (San-

Blas, Niño-Vega et al. 2002). Esses fungos são termodimórficos e se desenvolvem na forma 

filamentosa, de 25 a 30°C, e na forma leveduriforme, de 35 a 37°C (Rappleye and Goldman 

2006) (Figura 1). As espécies de Paracoccidioides foram classificadas taxonomicamente a 

partir de isolados bem conhecidos e estudados (Matute, McEwen et al. 2006; Bagagli, Theodoro 

et al. 2008; Teixeira, Theodoro et al. 2009).  

 

Figura 1. A. Microscopia de campo claro de hifas de P. brasiliensis. B. Microscopia de campo claro de 

levedura de P. brasilensis. 

 

Recentemente, a análise molecular de 17 isolados P. brasiliensis Pb01-like da Região 

Centro-Oeste do Brasil corroborou a ideia de um evento de especiação dos isolados Pb01-like 

a partir dos isolados S1, PS2 e PS3 por volta de 32 milhões de anos atrás (Teixeira, Theodoro 

et al. 2009). Fungos com características próprias da linhagem Pb01 são endêmicos na região 

Centro-Oeste e Sul do Brasil e atualmente denominam-se Paracoccidioides lutzii, uma 

homenagem ao pesquisador brasileiro Adofl Lutz (Teixeira Mde, Theodoro et al. 2013; 

Mendes, Klafke et al. 2017). Por outro lado, fungos com características próximas às da 
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linhagem Pb18 são encontrados nas regiões Sul, Sudeste e Norte do país; eles são 

tradicionalmente conhecidos como Paracoccidioides brasiliensis (Teixeira, Theodoro et al. 

2009; Theodoro, Teixeira Mde et al. 2012).  

O nicho de Paracoccidioides spp na natureza ainda não foi estabelecido, porém o 

fungo já foi isolado de mamíferos e acredita-se que estes animais, como o tatu (Dasypus 

novemcinctus) são importantes reservatórios primários naturais (Nishikaku, Peracoli et al. 

2008). Estudo recente, realizado no Rio Grande do Sul com soro de animais domesticados 

(cavalos, cachorros) e animais selvagens (tatu), mostrou soropositividade para infecção por P. 

lutzii de 13, 26 e 31.8 %, respectivamente (Mendes, Klafke et al. 2017). 

Os isolados de Paracoccidioides spp mantêm-se restritos a áreas geográficas 

específicas. Há predominância em regiões de clima tropical e subtropical, com temperaturas 

moderadas entre 17 e 24°C, e índices pluviométricos acima de 1.400 mm ao ano (Sifuentes-

Osornio, Corzo-Leon et al. 2012). 

A PCM é a oitava causa de mortalidade entre as doenças infecciosas e parasitárias e 

apresenta a maior taxa de mortalidade entre as micoses sistêmicas (Colombo, Tobon et al. 

2011). O Brasil é o país com o maior número de áreas endêmicas (regiões Sul, Sudeste e Centro-

Oeste) e responsável por 85% do total de casos (Restrepo 1985; Verli, Marinho et al. 2005; 

Martinez 2017) (Figura 2). A PCM é a quinta causa de morte em pacientes com HIV no Brasil 

(Prado, Silva et al. 2009). A infecção pulmonar em humanos ocorre devido a inalação de 

conídios ou fragmentos de hifas encontrados no solo (McEwen, Bedoya et al. 1987; San-Blas, 

Niño-Vega et al. 2002). O desenvolvimento da PCM está relacionado a fatores do hospedeiro, 

níveis de virulência dos isolados e condições ambientais de crescimento (San-Blas, Niño-Vega 

et al. 2002; Benard 2008). 
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Figura 2. Áreas geograficamente endêmicas para paracoccidioidomicose na América Latina. 
Fonte: Martinez, R., 2017. (■) Primeiras áreas reconhecidas como endêmicas; (■) Alta endemicidade 

observada desde as últimas décadas do século 20; (■) Áreas com alguma evidência recente de 

endemicidade crescente; (■) Áreas com endemicidade moderada; (■) Baixa endemicidade; (□) Nenhum 

caso, ou casos raros de PCM nesses Países ou regiões (Martinez 2017). 

 

A maioria dos indivíduos infectados com Paracoccidioides spp desenvolve a forma 

assintomática, podendo ou não progredir para a doença, sendo que esta gera manifestações 

clínicas muito variáveis (Benard, Neves et al. 1995). Há duas formas clínicas de PCM: a aguda 

e a subaguda (crônica). A forma aguda afeta pacientes jovens, de ambos os sexos, envolvendo 

principalmente órgãos do sistema retículoendotelial. Essa forma aguda da doença, que é grave 

e de mau prognóstico, causa desordem linfoproliferativa e depressão da resposta imunológica 

mediada por células (Brummer, Castaneda et al. 1993). A forma crônica, muitas vezes fatal, é 

prevalente em adultos do sexo masculino, havendo envolvimento predominantemente 

pulmonar e/ou mucocutâneo (Alves, Azevedo et al. 2009). 
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1.2. Imunologia da Paracoccidioidomicose 

As considerações aqui feitas referem-se à infecção por P. brasiliensis, a espécie melhor 

conhecida. 

A resposta imunitária celular está diretamente envolvida na resistência do hospedeiro 

contra a PCM e difere em doenças de diferentes gravidades e formas clínicas. Em 1998, com 

os estudos de Calich & Kashino sobre citocinas produzidas frente à infecção experimental de 

camundongos resistentes ou suscetíveis a P. brasiliensis, adquiriu-se a noção de que resistência 

estava ligada à secreção de altos níveis de TNF-α e IFN-ɣ [próprias de respostas inflamatórias  

Th1 (T-helper 1)], enquanto suscetibilidade e progressão da doença associam-se à produção de 

níveis baixos e efêmeros de TNF-α e IFN-ɣ e secreção de IL-5, IL-10 and TGF-β [citocinas 

próprias  de respostas anti-inflamatórias Th2 (T-helper 2)] (Kashino, Fazioli et al. 2000). Tal 

diversidade de padrões de expressão de citocinas também foi verificada na PCM humana, em 

associação com as diferentes formas clínicas da doença ou apenas com a infecção fúngica, não 

seguida de doença (Mamoni and Blotta 2005; Mamoni and Blotta 2006).  Castro e 

colaboradores (2013) caracterizaram mais detalhadamente a resposta imunológica na PCM 

humana e identificaram ocorrer, na forma crônica/adulta, respostas de padrão misto. A 

predominância de resposta Th17 (T-helper 17), além da resposta Th1, leva à resistência parcial 

ao fungo, como esquematizado na Figura 3 (de Castro, Ferreira et al. 2013). 
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Figura 3. Modelo proposto para a geração de diferentes respostas imunológicas observadas nas 

diferentes formas cínicas da paracoccidioidomicose humana (de Castro, Ferreira et al. 2013). 

 

Voltando a abordar estudos com modelos experimentais de PCM murina, os resultados 

obtidos reforçaram, no decorrer das duas últimas décadas, a ideia de que camundongos 

resistentes apresentem baixa carga fúngica na maioria dos órgãos e que a infecção tenda a ser 

resolvida por desenvolvimento de imunidade predominantemente Th1, manifesta por alta 

produção de IFN-γ. Esta citocina atua sobre macrófagos, potencializando sua atividade 

antifúngica (Alves, Azevedo et al. 2009). Reações granulomatosas são predominantes na PCM 

têm importante papel na contenção dos fungos. Células dendríticas se dispõem em torno do 

granuloma e colaboram para a produção de TNF-α, justificando o fato de que essa citocina 

esteja precocemente envolvida na infecção (Pagliari and Sotto 2003). Estaleceu-se o conceito 
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de que TNF-α e IFN-ɣ sejam cruciais para o controle da infecção, por estimularem a formação 

de granulomas e a produção de óxido nítrico. Camundongos deficientes para tais citocinas 

tiveram comprometida a formação de granulomas e, consequentemente, a contenção das células 

fúngicas (Souto, Figueiredo et al. 2000).  

A ocorrência de resposta Th2 está associada à produção de IL-4, IL-5 e IL-10, citocinas 

que estimulam linfócitos B a produzirem imunoglobulinas, moléculas que, além de não 

protegerem o hospedeiro, inibem as funções de macrófagos e a diferenciação de células Th1 

(Calich and Kashino 1998). Indivíduos acometidos por formas graves de PCM desencadeiam 

predominantemente a resposta humoral, caracterizada por altos títulos de anticorpos circulantes 

não específicos, decorrentes de ativação policlonal de linfócitos B, associada à supressão da 

imunidade celular, fenômeno característico da infecção crônica (Benard 2008).  A ineficiência 

da resposta humoral em proporcionar resistência a PCM foi demonstrada tanto em pacientes 

(Benard, Mendes-Giannini et al. 1997) como em camundongos suscetíveis infectados (Calich 

and Kashino 1998). A PCM associa-se frequentemente à hipergamaglobulinemia, que acarreta 

em aumento dos níveis de complexos imunes circulantes e ativação do sistema complemento 

pela via clássica (Arango and Yarzabal 1982; Munk, Kajdacsy-Balla et al. 1992).  

Consolidou-se ainda o relevante papel exercido por respostas Th17 para que haja 

resistência à PCM (de Castro, Ferreira et al. 2013). Uma vez que um evento relevante de 

respostas Th17 é a infiltração tecidual por neutrófilos, os estudos do papel dessas células na 

PCM ampliaram-se. Kurita e colaboradores, em 2005, demonstraram que neutrófilos humanos 

matam leveduras de P. brasiliensis; os autores verificaram que células polimorfonucelares 

(PMNs) obtidas do sangue periférico de indivíduos saudáveis exercem papel anti-fúngico, 

atividade esta que é aumentada pela adição de IFN-ɣ, GMCSF, IL-1β ou IL-4 ao sistema de 

ensaio utilizado e antagonizada por IL-10 (Kurita, Oarada et al. 2005; Rodrigues, Dias-Melicio 

et al. 2007). Essa atividade foi inibida quando o desafio por P. brasiliensis ocorreu na presença 
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de catalase e superóxido dismutase, observação que reforça a ideia de que neutrófilos humanos 

exerçam papel efetor no processo de morte das leveduras (Rodrigues, Dias-Melicio et al. 2007). 

Em 2008, o estudo de Dias e colaboradores demonstrou a importância de neutrófilos para a 

montagem da resposta do hospedeiro à infecção por P. brasiliensis, resposta essa que envolve 

a produção e liberação de fatores anti-microbianos, citocinas, quimiocinas, bem como 

influencia os processos de ativação e regulação da imunidade inata e adaptativa (Dias, Mesquita 

et al. 2008).  Soma-se a tais observações, o estudo mais recente (2015) de Fernandes e 

colaboradores, que mostrou que neutrófilos humanos, frente ao desafio com leveduras de P. 

brasiliensis, produzem IL-12, IL-10, PGE2 e LTB4, de uma maneira que envolve TLR2, 

receptor de manose e dectina-1. Esse trabalho constitui-se em demonstração de que neutrófilos, 

além de atuarem como células efetoras da imunidade inata, têm a capacidade de modular a 

imunidade inata e adaptativa contra o fungo, exercida através da produção de citocinas e 

mediadores lipídicos. Tal modulação se dirige ao padrão pró- ou anti-inflamatório, na 

dependência do isolado de P. brasiliensis utilizado e do receptor envolvido no reconhecimento 

do fungo pelos neutrófilos (Fernandes, Bachiega et al. 2015). Os estudos, ainda que pouco 

numerosos, deixam claro que neutrófilos exercem um papel importante na infecção por P. 

brasiliensis, tanto pela ação fungicida direta como pela interação com outros tipos celulares, 

levando à modulação da resposta imunitária adquirida, que é montada a seguir.   

Estudos em modelo murino de PCM contribuíram muito para que fosse estabelecida a 

importância de neutrófilos para o combate à infecção por P. brasiliensis (Meloni-Bruneri, 

Campa et al. 1996). Foi demonstrado que camundongos resistentes à PCM, após quinze dias de 

infecção, têm maior número de neutrófilos nos pulmões, maior burst oxidativo e maior 

produção de ROS, do que camundongos suscetíveis (Meloni-Bruneri, Campa et al. 1996). Mais 

recentemente, o estudo de Sperandio e colaboradores (2015), utilizando modelo de infecção do 

camundongo em bolha subcutânea de ar preparada no dorso do animal, mostrou que 
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camundongos resistentes apresentam respostas inflamatórias distintas das verificadas nos 

suscetíveis. Neutrófilos dos resistentes têm padrões adequados de maturidade e migração, de 

maneira que respondem prontamente a estímulos inflamatórios, contrariamente ao observado 

em camundongos suscetíveis. Assim, os neutrófilos de resistentes ligam-se mais rapidamente 

às leveduras de P. brasiliensis e dirigem a resposta adquirida para o padrão protetor Th1. Mais 

uma vez, os neutrófilos de camundongos suscetíveis foram menos competentes, tanto para 

internalizar as leveduras, como para modular a imunidade adquirida, que se dirigiu 

predominantemente para o padrão Th2, não protetor (Sperandio, Fernandes et al. 2015). 

A imunidade contra P. brasiliensis também é influenciada por interações de 

componentes da parede celular fúngica com receptores presentes em células da imunidade inata. 

Tal fato é ilustrado pelos resultados obtidos por Feriotti e colaboradores (2015), ao investigarem 

a interação de Dectina-1 (expressa em macrófagos) e β-glucana (encontrada na superfície de 

leveduras, na camada mais externa da parede celular) e seu efeito sobre a imunidade inata de 

camundongos resistentes e suscetíveis à infecção por P. brasiliensis. Para tanto, a ativação de 

macrófagos provenientes das duas raças de camundongos pela infecção com leveduras foi 

observada após incubação dos macrófagos com um açúcar agonista do receptor (curdlan) ou 

com um açúcar antagonista (laminarina). Os autores constataram que curdlan não exerce efeito 

significativo sobre a ativação dos macrófagos de animais suscetíveis, mas aumenta as 

capacidades fagocíticas e fungicidas de macrófagos de resistentes, além de aumentar sua 

expressão de PRRs, incluindo dectina-1, eventos esses que não ocorrem em macrófagos de 

suscetíveis. Adicionalmente, curdlan inibe a expressão de arginase-1 e aumenta a de NO-sintase 

em macrófagos de camundongos resistentes, mas não tem efeito sobre células do animal 

suscetível. Ao contrário, laminarina reforçou os respectivos perfis M2/M1 dos macrófagos de 

camundongos resistentes e suscetíveis. Em seguida ao tratamento com curdlan, macrófagos de 

animais resistentes aumentaram a fosforilação de Syk kinase e a expressão intracelular de pro-
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IL-1β, em comparação a células dos suscetíveis. Foi avaliada então eventual diferença na 

ativação do inflamasoma NRLP3 nos dois tipos de macrófagos. Realmente, em comparação ao 

observado em macrófagos de camundongo suscetível, as células do resistente exibiu expressão 

aumentada de NALP3, ASC e IL-1β, além de atividade caspase1 aumentada e secreção de altos 

níveis de IL-1β madura e de IL-18.  O trabalho demonstrou que β-glucanas solúveis ou 

particuladas exercem atividades moduladoras opostas em macrófagos de diferentes padrões 

genéticos. Conclui-se que a ação sinergistica de dectina-1 e do inflamasoma NALP3 estão 

associadas com a resposta imune inata de hospedeiros resistentes à infecção por P. brasilensis. 

Interações entre PRRs e componentes fúngicos. Reconhecimento como o aqui descrito induz a 

produção de citocinas, as quais ativam mecanismos de defesa que culminam na eliminação do 

fungo e na regulação da intensidade da reação granulomatosa (Feriotti, Bazan et al. 2015). No 

entanto, citocinas produzidas no contato inicial entre o fungo e as células fagocíticas podem 

favorecer o crescimento do patógeno, levar à sua disseminação e facilitar a progressão da 

doença. Já foi observado, por exemplo, que a infecção fúngica de monócitos que foram pré-

incubados com IL-6 resulta em inibição da produção de TNF-α e IL-10 e maior recuperação de 

células fúngicas na cocultura. Esses resultados sugerem que IL-6, ao exercer um efeito 

modulador da produção de TNF-α, torna os monócitos mais permissivos ao crescimento fúngico 

(Siqueira, Campos Soares et al. 2009).  

1.3. A parede celular de fungos  

Os fungos são organismos eucarióticos que se distinguem de células de mamíferos por 

diversas características, sendo que uma das mais marcantes corresponde à  existência, além da 

membrana plasmática, de um envoltório externo que é a parede celular (Xie and Lipke 2010). 

A parede celular localiza-se na interface entre o micro-organismo e o meio ambiente; é 

altamente dinâmica e finamente regulada. Ela desempenha um papel importante para o 

crescimento, morfogênese e interação do fungo com o ambiente e com células do hospedeiro. 
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Em Saccharomyces cerevisiae a parede celular representa 15-30% do peso seco e 25-50% do 

volume da célula (Orlean 1997). De maneira semelhante, a parede celular de Candida spp e 

Aspergillus spp está disposta em uma bicamada cuja face interna é composta de polissacarídeos 

e a externa de proteínas. Essa disposição em bicamada pode ser observada na maioria dos 

ascomicetos, incluindo fungos dimórficos e filamentosos (De Groot, Ram et al. 2005).  

Em fungos patogênicos a parede celular tem função importante na relação entre o 

fungo e o hospedeiro, constituindo-se em alvo para o desenvolvimento de antígenos e vacinas. 

Uma característica importante de vários fungos patogênicos é a capacidade de alternar sua 

morfologia de filamentosa para levedura, mudança que se acompanha de alterações na 

composição da parede celular (San-Blas, Niño-Vega et al. 2002).  

Polissacarídeos são predominantes na parede celular. Dentre eles, destacam-se β-1,3- 

e β-1,6- glucanas (polímeros de glicose), quitina (polímero de N-acetilglicosamina) e mananas 

(De Groot, Ram et al. 2005).  

As ASL-CWP (alkali sensitive linkage-cell wall protein) constituem um grupo de 

proteínas que se ligam covalentemente às moléculas de β-1,3-glucanas da parede celular de 

fungos,  através de uma ligação sensível a alcali (de Groot, de Boer et al. 2004). As ASL-CWP 

incluem dois grupos de proteínas. O primeiro grupo é composto de proteínas sensíveis a pH 

alcalino e que não apresentam repetições internas de sequências. O segundo grupo é composto 

pelas proteínas Pir (protein with internal repeats), que compartilham a característica de serem 

constituídas de um peptídeo sinal N-terminal, um sítio de reconhecimento para a protease 

Kex2p e uma ou mais repetições internas (Toh-e, Yasunaga et al. 1993; Mrsa, Seidl et al. 1997). 

Proteínas Pir são altamente O-glicosiladas e mantidas na parede em associação direta com β-

1,3-glucanas, através de ligação de natureza desconhecida, também sensível a pH alcalino (Toh-

e, Yasunaga et al. 1993; Mrsa, Seidl et al. 1997; Kapteyn, Van Egmond et al. 1999; Kandasamy, 

Vediyappan et al. 2000; Kapteyn, Hoyer et al. 2000). 
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A parede celular de Paracoccidioides spp contém moléculas envolvidas na virulência 

e patogenicidade fúngicas e na modulação da resposta imune do hospedeiro (Ruiz-Herrera, 

Elorza et al. 2006). Mudanças na composição e rearranjo da parede celular são disparadas por 

sinais ambientais (De Groot, Ram et al. 2005; Levitz 2010) e levam à transição morfológica, 

que desempenha papel essencial na patobiologia fúngica (Castro Nda, de Castro et al. 2009).   

A parede celular de P. brasiliensis, assim como mencionado para outros fungos, é 

composta por polissacarídeos, quitinas e glucanas, sendo que a proporção entre os componentes 

varia com a fase morfológica e a virulência do isolado (Carbonell, Kanetsuna et al. 1970; 

Kanetsuna and Carbonell 1970). Acredita-se que alguns polissacarídeos da parede celular de P. 

brasiliensis sejam essenciais para a patogênese (Puccia, Vallejo et al. 2011; Longo, Nakayasu 

et al. 2013) (Figura 4). Nas leveduras, α-glucana é o principal constituinte da parede celular, 

enquanto a β-glucana é escassa e caracterizada como apresentando ligações glicosídicas do tipo 

β-1,6   (Kanetsuna, Carbonell et al. 1969; San-Blas, San-Blas et al. 1984). Por outro lado, a 

parede do micélio é composta principalmente de β-1,3-glucana e possui somente 7 a 18% de 

quitina, associada a essas β-glucanas e proteínas (San-Blas and San-Blas 1977). Durante a fase 

de crescimento micelial, as glucanas permanecem com ligações glicosídicas do tipo β-1,3, 

havendo baixa quantidade de β-1,6 (Kanetsuna, Carbonell et al. 1969; San-Blas and San-Blas 

1977). A mudança para β-1,6-glucana vai ocorrer em decorrência da transição para leveduras, 

formas fúngicas que, como já mencionado, expressam caracteristicamente β-1,6-glucanas.  

A singularidade estrutural e essencial dos componentes da parede celular de fungos 

indica que proteínas envolvidas em síntese e/ou degradação são alvos potenciais de drogas, 

como α-1,3-glucana sintase, glucanases [exo-β-1,3, endo-β-1,3(4) ], α-1,2 e α-1,6-manosil 

transferases, quitinases e dolicol fosfato-D-manose (Desjardins, Champion et al. 2011; Puccia, 

Vallejo et al. 2011). Análises de hibridização por microarray identificaram algumas sintases de 

quitinas reguladas positivamente durante a transição de micélio para levedura, enquanto há 
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regulação negativa de quitinases e endoquitinases (Nunes, Costa de Oliveira et al. 2005; Puccia, 

Vallejo et al. 2011).  

 

Figura 4. Representação esquemática de compontentes da parede celular de P. brasiliensis. (Puccia, 

Vallejo et al. 2011). 

 

Analises genômicas revelaram a existência de sete quitina-sintases em 

Paracoccidioides spp, uma de cada classe, incluindo a classe III funcional (Barreto, Sorais et 

al. 2010; Puccia, Vallejo et al. 2011), não descrita previamente (Nino-Vega, Munro et al. 2000) 

e Pbrchs6, originalmente identificada em estudos de transcriptoma em micélio (Nunes, Costa 

de Oliveira et al. 2005; Puccia, Vallejo et al. 2011). 

Além da variação na composição de polissacarídeos, a parede celular de P. brasiliensis 

também apresenta variação na quantidade de proteínas (24-41% em leveduras e 7-14% em 

hifas) (Kanetsuna, Carbonell et al. 1969) e composição de lipídeos (duas vezes maior em 

leveduras do que em hifas) (Manocha 1980). A quitina corresponde de 37 a 48% da parede 

celular e encontra-se na camada interna dessa estrutura (San-Blas and San-Blas 1977). O 

conteúdo de quitina na parede celular das leveduras é cerca de três vezes maior do que o 

verificado em hifas (San-Blas and San-Blas 1977). 
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Alguns componentes de Paracoccidioides spp têm sido bem caracterizados, com 

destaque para a glicoproteína gp43 (Puccia, Schenkman et al. 1986; De Camargo, Unterkircher 

et al. 1988; Giannini, Bueno et al. 1990; Travassos, Puccia et al. 1995; Cisalpino, Puccia et al. 

1996). Outros componentes são Pb27 (Fernandes, Martins et al. 2011), Pb40 (Fernandes, 

Martins et al. 2012), Hsp60 (Izacc, Gomez et al. 2001; Cunha, Zancope-Oliveira et al. 2002; 

Fernandes, Oliveira et al. 2016) e Paracoccina (estudada por nosso grupo, veja suas 

características no item que se segue).  

1.4. Paracoccina de P. brasiliensis: uma quitinase com domínio de ligação a carboidrato  

Lectinas são proteínas que possuem um domínio não catalítico que se liga especifica 

e reversivelmente a mono ou oligossacarídeo (Peumans and Van Damme 1995). As primeiras 

descrições de lectinas datam do final do século XIX, sendo recente a ideia de que elas medeiem 

fenômenos biológicos a partir do reconhecimento de glicanas, especialmente as expressas em 

superfícies celulares. Essa ligação modifica a fisiologia da membrana e/ou desencadeia 

sinalização celular, de maneira a ativar fenômenos como proliferação, migração ou outras 

respostas bioquímicas celulares (Sharon and Lis 2004). Interações lectina-carboidrato 

desempenham importante papel em eventos de adesão celular, que são cruciais na inflamação, 

nas infecções por vírus, bactérias, fungos e protozoários, na simbiose de plantas com bactérias, 

na diferenciação celular, na migração de linfócitos, na transformação neoplásica e na ocorrência 

de metástases (Sharon and Lis 1989), dentre outros processos biológicos e patogenéticos. 

No que concerne a fungos patogênicos, a lectina melhor estudada é BAD-1 

(Blastomyces Adhesin 1), uma adesina de 120-kDa secretada por Blastomyces dermatitidis, que 

se liga à superfície das leveduras via quitina, correspondente a um importante fator de virulência 

(Brandhorst, Gauthier et al. 2005). BAD-1 apresenta dois domínios principais: um maior, com 

um conjunto de repetições de ligação à quitina e outro domínio EGF-like (semelhante ao fator 

de crescimento epidérmico) C-terminal, que fixa a levedura na superfície celular. Foi 
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demonstrado que na lectina BAD-1 os domínios de conjuntos de repetições são importantes 

para ligação à heparina e desempenham importante papel na virulência fúngica. Essa atividade 

pode favorecer a adesão da levedura B. dermatitidis a células do hospedeiro e matriz 

extracelular; a deleção do gene bad-1 torna as leveduras avirulentas, por regular negativamente 

a ativação de células T (Brandhorst, Roy et al. 2013). 

Quitinases estão presentes em todos os reinos e dependendo do organismo, apresentam 

diferentes funções. Quitinases bacterianas estão envolvidas em processos nutricionais e 

hidrolizam quitina para transferência de carbono e azoto (Fukamizo 2000). Quitinases fúngicas, 

estão envolvidas principalmente em processos de remodelamento da parede e divisão celular 

(Kuranda and Robbins 1991).  

As quitinases são classificadas em duas famílias de glicosil hidrolases, GH18 e GH19, 

caracterizadas por diferenças na estrutura primária e presença de motivos conservados 

(Henrissat 1991). A distribuição das quitinases pertencentes a família GH18 é ubíqua, pois estão 

presentes em vírus, bactérias, plantas, fungos, mamíferos, incluindo o homem (Perrakis, Tews 

et al. 1994; Hawtin, Arnold et al. 1995; Terwisscha van Scheltinga, Hennig et al. 1996; Saito, 

Ozaki et al. 1999; Hollis, Monzingo et al. 2000). Grande parte das quitinases da família GH19 

é encontrada em plantas (Truong, Park et al. 2003), ainda que também descritas em bactérias, 

vírus e nematódeos (Ohno, Armand et al. 1996; Geng, Plenefisch et al. 2002; Ueda, Kojima et 

al. 2003; Honda, Taniguchi et al. 2008).  

Quitinases apresentam diferentes módulos de ligações a carboidratos (CBM – 

Carbohydrate Binding Modules), ou seja, domínios lectínicos. Em fungos, os CBMs 

usualmente descritos correspondem a (i) CBM18, ligante de quitina, (ii) CBM1, ligante de 

celulose e quitina, e (iii) CBM50, ligante de peptideoglicano e quitina (também conhecido como 

LysM) (Seidl 2008). Como mencionado, quitinases fúngicas pertencem à família GH18 e são 

produzidas em todos os estágios de crescimento ativo de fungos, quais sejam na germinação 



Introdução | 37  

 

dos esporos, na fase de crescimento exponencial e no desenvolvimento do micélio (Gooday, 

Wei-Yun et al. 1992). Há grande homologia entre quitinases fúngicas e quitinases de classe III 

de plantas (Hayes, Klemsdal et al. 1994) que, sabidamente, têm importância no desempenho de 

funções morfogenéticas, autolíticas, nutricionais e parasíticas. O número de quitinases varia 

entre as espécies fúngicas.  

Enzimas glicolíticas da família 18 desempenham atividade quitinase e podem estar 

envolvidas no remodelamento da parede celular (Adams 2004). Ademais, a caracterização de 

quitinases específicas mostrou que elas podem ser essenciais para a geração de certos fenótipos, 

como os referentes à separação celular. Por exemplo, a deleção do gene que codifica a proteína 

Cht3 em C. albicans resultou na geração de células dispostas em cadeias inseparáveis na fase 

de crescimento das leveduras, reproduzindo o fenótipo de S. cerevisiae quando teve o gene cts1 

deletado  (Dunkler, Walther et al. 2005). Outro exemplo refere-se ao gene chi42 de 

Trichoderma harzianum, que codifica uma endoquitinase necessária para eliminação de fungos 

fitopatogênicos (Lorito, Woo et al. 1998). Um exemplo adicional vem da observação de que a 

deleção do gene chiB de Aspergillus nidulans resulta em prejuízo do processo de autólise de 

hifas, verificada no fungo selvagem  (Yamazaki, Yamazaki et al. 2007). A clonagem do gene 

chiA de A. nidulans permitiu que se identificasse o seu produto, a proteína ChiA, como 

glicosilada e ancorada via GPI, bem como localizada  nas regiões de ramificações e no ápice 

das hifas, atuando no remodelamento e maturação da parede celular (Yamazaki, Tanaka et al. 

2008). Genes de quitinases foram descritos como diferencialmente regulados durante o 

crescimento e desenvolvimento fúngico (Taib, Pinney et al. 2005), de maneira a permitir que 

seus produtos atuem em diferentes fases do organismo. 

Nosso grupo tem trabalhado na identificação de lectinas de patógenos e, nesse 

contexto, descreveu a Paracoccina (PCN) de P. brasiliensis, que se destacou por exercer efeito 

imunomodulador que conferiu proteção à infecção por P. brasiliensis em camundongos. Esse 
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efeito foi atribuído à sua atividade lectínica, ligante de N-acetilglicosamina. Com base nas 

descrições das lectinas da família da heveína, investigamos a atividade enzimática de PCN, com 

resultados positivos. Estudos genômicos e proteômicos mostraram que a proteína PCN é 

constituída de 218 resíduos de aminoácidos, dispostos em multidomínios, codificada por gene 

que apresenta três éxons e dois íntrons e é anotado como PADG_03347 (Gene ID: 22582669). 

PCN compartilha uma sequência de aminoácidos que é similar às de duas outras proteínas da 

família 18 de quitinases. A sequência de um segundo domínio de PCN também é compartilhado 

com algumas proteínas da família 18 de quitinases; trata-se do domínio lectínico, ligante de N-

acetilglicosamina (Terwisscha van Scheltinga, Hennig et al. 1996). A PCN relaciona-se ainda 

com quitinases de H. capsulatum (83% de similaridade), B. dermatitidis (81% de similaridade) 

e a quitinase de classe III ChiA1 de A. nidulans (83 % de similaridade) (Blastp, NCBI – 

National Center for Biothecnology Information). Tal tipo de organização molecular permitiu 

que se confirmasse a identificação da PCN como um membro da família heveína de lectinas 

(Itakura, Nakamura-Tsuruta et al. 2017), que recebe tal denominação porque o primeiro 

membro descrito da família foi encontrado no látex da Hevea brasiliensis (seringueira). 

Os primeiros estudos sobre o papel de PCN na biologia do fungo foram realizados com 

preparações enriquecidas da lectina, obtidas por cromatografia de afinidade em coluna de N-

acetilglicosamina (Coltri, Casabona-Fortunato et al. 2006) ou em coluna de quitina (dos Reis 

Almeida, de Oliveira et al. 2010). Essas preparações permitiram verificar que a lectina contribui 

para a adesão do fungo à matriz extracelular (ECM) e induz macrófagos a produzirem TNF-α 

e NO (Coltri, Casabona-Fortunato et al. 2006). A ligação à ECM se faz por interação com 

laminina, de maneira dependente do reconhecimento de carboidrato e da concentração utilizada 

(Coltri, Casabona-Fortunato et al. 2006).  

A habilidade de um micro-organismo em aderir e invadir é reconhecida como um fator 

importante de patogenicidade. Paracoccina é dotada de atividade N-acetilglicominidase, 
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revelada por sua capacidade de clivar quitina (Ganiko, Puccia et al. 2007; dos Reis Almeida, de 

Oliveira et al. 2010). Constatamos ainda que N-glicanos desempenham relevante papel na 

atividade N-acetilglicosaminidase, que contribui para o crescimento da célula fúngica e 

biogênese da parede celular de P. brasiliensis (Dos Reis Almeida, Carvalho et al. 2011). Desta 

forma, ela pode se ligar a compartimentos específicos da parede celular, levando à 

remodelagem de estruturas em resposta as mudanças ambientais (dos Reis Almeida, de Oliveira 

et al. 2010). Além disso, foi demonstrado que paracoccina localiza-se na superfície de 

leveduras, com predominância nas regiões de brotamento (Coltri, Casabona-Fortunato et al. 

2006). Observamos ainda que após 120 horas da troca de temperatura (25ºC para 37ºC) de 

culturas de P. brasiliensis, há predominância de leveduras cujo conteúdo de paracoccina 

predomina no interior dessas formas fúngicas. No micélio, PCN predomina na extremidade das 

hifas (Oliveira, Fernandes et al. 2017), local de crescimento das formas filamentosas, que ocorre 

por extensão apical (Gadd 1995; Harris and Momany 2004). Outros estudos também indicam a 

relevância da lectina no crescimento fúngico, observação proporcionada pela adição de 

anticorpos anti-paracoccina ao meio de cultivo de P. brasiliensis, resultando em inibição do 

crescimento (Ganiko, Puccia et al. 2007). Estudo realizado com o gene da quitinase cts1 de P. 

brasiliensis mostrou que ele é mais expresso em leveduras do que em hifas e não é detectado 

na parede celular (Bonfim, Cruz et al. 2006). O que sugere que PCN tenha papel importante na 

biossíntese da parede celular de leveduras.  

Recentemente, realizamos o silenciamento gênico da PCN e constatamos que essa 

proteína é um fator de virulência em P. brasiliensis (Fernandes, Oliveira et al. 2017). 

Verificamos ainda que PCN é muito expressa em hifas e nas formas de transição levedura-hifa 

(Oliveira, Fernandes et al. 2017), o que sugeriu seu envolvimento em processos de transição 

morfológica em P. brasiliensis. 
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Paracoccina recombinante (rPCN), expressa em Escherichia coli, teve sua qualidade 

demonstrada pela reprodução das atividades biológicas conhecidas da proteína nativa. A 

disponibilidade da proteína recombinante permitiu avaliar o efeito da administração profilática 

ou terapêutica de paracoccina em camundongos (Alegre-Maller, Mendonca et al. 2014; Alegre, 

Oliveira et al. 2014). Dessa maneira foi demonstrada sua capacidade de conferir proteção contra 

a PCM experimental, manifesta por redução do número e da extensão das lesões 

granulomatosas pulmonares e por aumento do clearance de leveduras no tecido pulmonar. A 

tais fatos, associam-se elevados níveis pulmonares de IFN-γ, TNF-α e IL-12 (citocinas de perfil 

Th1). Constatamos que esses efeitos eram atribuídos à interação de rPCN com glicanas N-

ligadas a TLR2 e TLR4 (Alegre-Maller, Mendonca et al. 2014).  

Subsequentemente, utilizamos a levedura Pichia pastoris, linhagem GS115, como 

modelo de expressão eucariótico para a produção de PCN, já que esse sistema permite que 

ocorram modificações pós-traducionais, como a glicosilação, similares às da proteína nativa 

(construção realizada durante o doutorado de Ana Claudia Paiva Alegre em colaboração com o 

estagiário Bruno Rodrigues de Souza). Motivados por evidências prévias de que a 

administração de PCN confere proteção a camundongos contra a infecção por P. brasiliensis, 

Freitas e colaboradores (2016) realizaram estudo in vitro que mostrou a propriedade de PCN de 

induzir a polarização de macrófagos para M1, seguida de produção de mediadores inflamatórios 

(IL-6, TNF-α, IL-12p40 e NO), bem como a capacidade de PCN de reverter a polarização de 

macrófagos de perfil M2 para M1. Esses resultados contribuíram importantemente para elucidar 

os possíveis mecanismos responsáveis pelo efeito imunomodulador da PCN. A alta produção 

de IL-12 pelos macrófagos M1 e a decorrente diferenciação de células Th1, produtoras de IFN-

ɣ, são responsáveis pela geração de resposta protetora contra P. brasiliensis, quando PCN é 

administrada na forma profilática ou terapêutica (Freitas, Oliveira et al. 2016).  
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Para que ocorra o estabelecimento da PCM, P. brasiliensis precisa vencer uma 

primeira barreira que é a resposta imune inata do hospedeiro, propiciada por diversas células, 

que incluem neutrófilos, macrófagos e células dendríticas.  

No que concerne a neutrófilos, estudos recentes trouxeram elementos sugestivos de 

que funções não fagocíticas dessas células sejam importantes para a eliminação de fungos. 

Leveduras de C. albicans induzem e interagem com as redes extracelulares de neutrófilos 

(NETs) induzindo o remodelamento da arquitetura fúngica, culminando na expressão de 

antígenos reconhecidos por dectina-1 presentes em outros leucócitos (Hopke, Nicke et al. 

2016). 

Recentemente, nosso grupo verificou o papel da p-rPCN em neutrófilos humanos. 

Observamos que a p-rPCN induz a secreção de IL-8, suprimindo a apoptose de maneira 

dependente da síntese de novo de poli-peptídeos (Ricci-Azevedo, Goncales et al. 2017). Além 

disso, a p-rPCN induz a formação de NETs e a produção de ROS em neutrófilos humanos 

(Ricci-Azevedo, Goncales et al. 2017). 

1.5. Estudos moleculares de caracterização estrutural e funcional de proteínas fúngicas 

Numerosos estudos utilizando sistemas de transformações gênicas foram 

desenvolvidos para caracterizar fatores de virulência em fungos patogênicos. O primeiro relato 

utilizando a abordagem de eletroporação de fungos foi de Woods e colaboradores (1998), que 

demonstraram haver eletrotransformação eficiente ao utilizarem plasmídeo contendo o gene 

URA5 (HcURA5) de H. capsulatum (Woods, Heinecke et al. 1998). A técnica por eles 

empregada forneceu as bases para estudos e análises de expressão gênica em H. capsulatum 

(Retallack 1997; Patel, Batanghari et al. 1998). Em 2004, Rappleye e colaboradores 

desenvolveram um sistema de silenciamento para genes-alvos por meio de RNA de 

interferência em H. capsulatum; o procedimento proporcionou evidências funcionais de 
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silenciamento e demonstrou que o gene ags1 [codificador de α-(1,3)-glucana sintase] 

corresponde a um importante fator de patogenicidade em H. capsulatum. 

Dentre as novas abordagens desenvolvidas, a utilização de transformação fúngica 

mediada por Agrobacterium tumefaciens (ATMT) é muito eficiente, pois, nesse caso, é possível 

realizar inserção randômica do gene de interesse no DNA cromossomal por meio do T-DNA 

[plasmídeo bacteriano indutor de tumor (Ti)] (Zupan and Zambryski 1995). Recentemente, 

micologistas moleculares mostraram que o sistema que utiliza A. tumefaciens transforma 

eficientemente alguns fungos filamentosos (Lacroix, Tzfira et al. 2006), o que resulta num 

potencial método de inserção mutagênica nesses micro-organismos (Walton, Idnurm et al. 

2005; Nemecek, Wuthrich et al. 2006). A partir de tais evidências, as técnicas de estudos de 

expressão gênica foram aprimoradas, conforme demonstrado por Marion e colaboradores 

(2006), permitindo desenvolver mutantes por meio de inserções no DNA em linhagens 

virulentas de H. capsulatum via A. tumefaciens. Nesse trabalho, o grupo estudou o gene α-(1,4)-

amilase (Amy1p), o qual é requerido para a biossíntese de α-(1,3)-glucana, um fator de 

virulência em H. capsulatum (Marion, Rappleye et al. 2006). 

Essa técnica de transformação tem sido aplicada em diversos organismos fúngicos, 

constituindo-se em valiosa ferramenta para o estudo de fungos dimórficos, patogênicos para o 

homem, como Coccidioides immitis, Cryptococcus neoformans, H. capsulatum e B. 

dermatitidis (Abuodeh, Orbach et al. 2000; Sullivan, Rooney et al. 2002; McClelland, Chang 

et al. 2005). O fungo P. brasiliensis é suscetível a transformação via ATMT (Leal, Montes et 

al. 2004; Soares Rde, Velho et al. 2005). Leal e colaboradores (2004) descreveram a 

transformação de leveduras de P. brasiliensis (ATCC-60855) com A. tumefaciens (GV3101) 

carreando o vetor pAD1625. A descrição original utilizando o sistema ATMT mediando a 

manipulação genética de P. brasiliensis com o vetor pUR5750 (Almeida, Carmona et al. 2007), 

feita sob liderança do Prof. Fernando Rodrigues (Universidade do Minho, Braga, Portugal), foi 
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associada ao relato da aplicação da ATMT para expressar GFP (green fluorescent protein), uma 

proteína exógena fluorescente, em leveduras de P. brasiliensis (Almeida, Carmona et al. 2007). 

Recentemente, Torres e colaboradores (2013) desenvolveram linhagens knockdown do gene 

gp43, utilizando RNA antisense via A. tumefaciens, e observaram diminuição da expressão de 

gp43; o estudo resultou em evidências adicionais de que essa proteína seja um fator de 

virulência em P. brasiliensis. Além das proteínas mencionadas, outros silenciamentos gênicos 

foram obtidos pelo mesmo método (Menino, Saraiva et al. 2013; Torres, Hernandez et al. 2013; 

Holbrook, Kemski et al. 2014).  

A tecnologia ATMT, foi aplicada para promover o knockdown da expressão de 

PbCDC42 em P. brasiliensis, resultando em diminuição do tamanho e alteração da morfologia 

das leveduras, bem como promoveu aumento da suscetibilidade do fungo à fagocitose e 

diminuição de sua virulência (Almeida, Cunha et al. 2009). Em outro estudo realizado pelo 

grupo do Prof. Fernando Rodrigues, obtiveram-se transformantes down-regulados para 

SCONC, um regulador negativo da via de assimilação de enxofre inorgânico pelo fungo; a down 

regulação da expressão de SCONC revelou ser tal componente um fator de virulência não 

descrito de P. brasiliensis (Menino, Saraiva et al. 2013). 

A estratégia ATMT passou a ser também empregada por pesquisadores colombianos 

e brasileiros, interessados na obtenção de transformantes de P. brasiliensis (Almeida, Carmona 

et al. 2007; Almeida, Cunha et al. 2009; Hernandez, Almeida et al. 2010; Menino, Almeida et 

al. 2012; Menino, Saraiva et al. 2013; Torres, Hernandez et al. 2013; Torres, Hernandez et al. 

2014; Marcos, Silva Jde et al. 2016; Tamayo, Munoz et al. 2016). A ampliação do número de 

aplicações do método, bem como sua otimização, decorrera, em grande parte, da publicação do 

genoma completo de três isolados (Pb18, Pb03 and Pb01-like) do gênero Paracoccidioides spp. 
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1.6. Silenciamento gênico da Paracoccina: efeito sobre a virulência de P. brasiliensis  

As evidências da relevância biológica da PCN, tanto para a biologia do fungo como 

para a imunidade do hospedeiro, tornaram importante a obtenção de transformantes de P. 

brasiliensis, que tivessem o gene da PCN silenciado ou superexpresso. 

No ano de 2015, estabelecemos colaboração com o Prof. Fernando Rodrigues, da 

Universidade do Minho, em Braga, Portugal, pesquisador de destaque na área de manipulação 

genética de fungos, incluindo P. brasiliensis, para que pudéssemos proceder o silenciamento 

da paracoccina e, em seguida, promover também a superexpressão do mesmo gene. Três 

linhagens de leveduras foram obtidas, com níveis de expressão de PCN reduzidos para 60, 60 

e 40%, respectivamente, em relação a fungos WT. O silenciamento de paracoccina levou à 

agregação das leveduras e bloqueio da transição de levedura para hifa (Fernandes, Oliveira et 

al. 2017). Além disso, ao infectarem camundongos, as leveduras silenciadas provocaram 

doença mais leve, conforme demonstrado por queda da carga fúngica pulmonar (de 96%), 

lesões granulomatosas compactas e taxa de mortalidade reduzida, em comparação ao verificado 

nos camundongos infectados com leveduras selvagens. Concluímos que a paracoccina atua 

como um fator de virulência de leveduras de P. brasiliensis, afetando diretamente a patogênese 

da infecção (Fernandes, Oliveira et al. 2017).  

O silenciamento gênico de PCN em P. brasiliensis permitiu que identificássemos PCN 

como um fator de virulência do fungo; entretanto, não chegamos a elucidar o mecanismo 

através do qual PCN atua para interferir na virulência de linhagens de P. brasiliensis. O êxito 

no silenciamento nos fez supor que a superexpressão também pudesse ser alcançada, ainda que 

a superexpressão de moléculas-alvo em P. brasiliensis não tivesse sido anteriormente explorada 

por nenhuma das técnicas mencionadas. A motivação para investirmos na superexpressão veio 

do fato de acreditarmos que utilizando os novos transformantes pudéssemos determinar o 

mecanismo através do qual paracoccina atua sobre a patogênese da infecção. 
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1.7. Superexpressão da Paracoccina: efeito sobre o grau de clivagem e hidrólise de quitina 

em P. brasiliensis 

O conteúdo apresentado aqui encontra-se descrito mais detalhadamente no capítulo IV 

desta Tese. 

A colaboração firmada com o Prof Fernando Rodrigues, viabilizou a manipulação 

genética de P. brasiliensis para promover a superexpressão de PCN. Realizamos a clonagem 

da sequência genômica da PCN, correspondente a ORF hipotética PADG_03347 e partimos 

para a transformação genética de P. brasiliensis. A partir dessa metodologia inédita de 

transformação, caracterizamos os transformantes através de ensaios de estabibilidade mitótica, 

resistência à higromicina (HPH) e curva de crescimento. Através de qRT-PCR, mostramos 

níveis de expressão significativamente superiores aos verificados na linhagem selvagem 

(Gonçales et al., em fase final de preparação).  

A superexpressão da PCN foi constatada através de microscopia multifoton, utilizando 

anticorpo fluorescente anti-paracoccina conjugado com Alexa-fluor 294. A espessura da parede 

celular foi determinada através de microscopia eletrônica de transmissão e a redução da quitina 

na parede celular de P. brasiliensis foi verificada e quantificada por citometria de fluxo de 

leveduras que reagiram com a lectina WGA (wheat germ agglutinin) conjugada ao TexasRed. 

O resultado foi corroborado por microscocopia multifoton, utilizando-se calcofluor para revelar 

a presença de quitina. O aumento da virulência das linhagens superexpressoras foi constatado 

através de infecções em camundongos por tais linhagens, que foram comparadas a infecções 

por leveduras selvagens. Nos camundongos infectados com linhagem superexpressora foram 

verificados (1) aumento da carga fúngica pulmonar (CFU), confirmado através da observação 

microscópica de cortes pulmonares impregnados por prata; (2) maior extensão das lesões 

granulomatosas pulmonares, determinada por análise morfométrica em microscópio óptico; (3) 
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maior gravidade da infecção, verificada através de curva de sobrevivência de camundongos 

infectados (Gonçales et al., em fase final de preparação). 

A partir da superexpressão de PCN em P. brasiliensis tornou-se possível estudar o 

mecanismo de inflamação desencadeado pela hidrólise aumentada de quitina, decorrente da 

superexpressão de uma quitinase, no caso a PCN. A maior hidrólise gera fragmentos menores 

de quitina, indutores de polarização M2 de macrófagos. A relação entre o tamanho das 

partículas de quitina e a geração de um ambiente anti-inflamatório já foi demonstrada in vitro, 

utilizando quitina comercial e quitinase humana comercial, bem como em outro fungo 

patogênico, que é C. albicans. Em todos os casos, fragmentos menores de quitina induziram 

alta produção de IL-10, enquanto fragmentos maiores induziram macrófagos a produzirem 

TNF-α (Da Silva, Chalouni et al. 2009). Dado o impacto que a polarização de macrófagos tem 

sobre a resposta imune, assumimos que esse seja um importante mecanismo através do qual 

PCN atue como um fator de virulência fúngica. A virulência aumentada das leveduras 

superexpressoras de PCN também se relaciona ao fato de que elas são altamente suscetíveis à 

internalização por macrófagos e altamente resistentes à ação fungicida dessas células (Gonçales 

et al., em fase final de preparação).  

Nosso estudo proporcionou a geração de leveduras de P. brasiliensis que 

superexpressam PCN e que ao infectarem camundongos causam grave acometimento 

pulmonar. O aumento de virulência foi atribuido a dois mecanismos, quais sejam a maior 

resistência à função efetora de macrófagos e a geração de um microambiente pulmonar anti-

inflamatório, atribuído à atividade quitinase aumentada e à decorrente quebra de quitina em 

partículas de tamanho muito reduzido, indutoras de ativação alternativa de macrófagos (perfil 

M2).
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2. OBJETIVOS 

 

A) Investigar o efeito da paracoccina sobre células da imunidade inata, buscando 

identificar mecanismos que contribuam para a imunomodulação exercida pela proteína fúngica:  

i) Determinar o efeito da paracoccina sobre a polarização de macrófagos 

murinos;  

 ii) Determinar o efeito da paracoccina sobre funções não fagocíticas de 

neutrófilos humanos; 

B) Estudar a relevância da paracoccina para a biologia de leveduras de P. brasiliensis 

e patogênese da doença por elas causada, através da utilização de transformantes do fungo cujos 

genes codificadores da paracoccina foram silenciados ou superexpressos:  

i) Promover o silenciamento e a superexpressão do gene que codifica a 

paracoccina em leveduras de P. brasiliensis; 

ii) Avaliar os efeitos do silenciamento e da superexpressão da paracoccina sobre 

a patobiologia de leveduras de P. brasiliensis; 

iii)  Investigar os mecanismos responsáveis pelas alterações no curso da doença 

causada pela inoculação de leveduras transformantes, em comparação à causada por levedura 

selvagem de P. brasiliensis.   
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1. Capítulo I 

 

Diz respeito a artigo publicado com as especificações que se seguem. 

Título: Paracoccin induces M1 polarization of macrophages via interaction with TLR4. 

Autores: Mateus S. Freitas, Aline F. Oliveira, Thiago A. da Silva, Fabrício F. Fernandes, Relber 

Aguiar Gonçales, Fausto Almeida e Maria Cristina Roque-Barreira. 

Periódico: Frontiers in Microbiology (2016) 7:1003. DOI: 10.3389/fmicb.2016.01003  
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Considerações sobre o capítulo I 

 

Os resultados apresentados no capítulo I (Paracoccin induces M1 polarization of 

macrophages via interaction with TLR4) corroboram para o atendimento ao primeiro objetivo desta 

tese, qual seja, o de “Investigar o efeito da paracoccina sobre células da imunidade inata, buscando 

identificar mecanismos que contribuam para a imunomodulação exercida pela proteína fúngica”, e 

ao sub-item “Determinar o efeito da paracoccina sobre a polarização de macrófagos murinos”. 

Destacamos os seguintes aspectos do trabalho: i) PCN recombinante produzida em P. pastoris 

reproduz as funções lectínica e enzimática da lectina nativa e induz macrófagos peritoneais murinos 

a produzirem mediadores pró-inflamatórios (NO, TNF-α, IL-12 e IL-6); ii) a PCN recombinante 

induz a polarização M1 de macrófagos, envolvendo os fatores de transcrição STAT1 (signal 

transducer and activator of transcription 1) e SOCS3 (suppressor of cytokine signaling 3); e iii) o 

receptor TLR4 é crucial para a liberação de mediadores pró-inflamatórios induzidos por macrófagos 

estimulados com PCN recombinante, sendo esse receptor importante para a indução de perfil M1 de 

macrófagos.  

Em suma, PCN pode ser considerada como um novo agonista de TLR, por modular a 

resposta imune do hospedeiro através do reconhecimento de carboidrato. 
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2. Capítulo II 

 

Diz respeito a artigo publicado com as especificações que se seguem. 

Título: Human neutrophils are targets to paracoccin, a lectin expressed by Paracoccidioides 

brasiliensis. 

Autores: Rafael Ricci-Azevedo, Relber Aguiar Gonçales, Maria Cristina Roque-Barreira e Denis 

Girard. 

Periódico: Inflammation Research (2017). DOI: 10.1007/s00011-017-1093-8. 
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Considerações sobre o capítulo II 

Os resultados apresentados no capítulo II (Human neutrophils are targets to paracoccin, a 

lectin expressed by Paracoccidioides brasiliensis) corroboram para o atendimento ao primeiro 

objetivo desta tese, qual seja, o de “Investigar o efeito da paracoccina sobre células da imunidade 

inata, buscando identificar mecanismos que contribuam para a imunomodulação exercida pela 

proteína fúngica”, e ao sub-item “Determinar o efeito da paracoccina sobre funções não fagocíticas 

de neutrófilos humanos”. Destacamos os seguintes aspectos do trabalho: i) a PCN recombinante 

estimula a produção de ROS e a liberação de redes de DNA por neutrófilos humanos; ii) a PCN 

recombinante induz a produção de IL-8 e retarda a apoptose em neutrófilos humanos, atuando como 

molécula antiapoptótica; iii) a PCN recombinante inibe a apoptose através de mecanismo dependente 

da síntese de novo de proteínas; e iv) a PCN recombinante aumenta a atividade fungicida em 

neutrófilos humanos.  

Este é o primeiro estudo que demonstra que PCN pode alterar a biologia de neutrófilos 

humanos, através da modulação de diversas funções. Além disso, os resultados deste estudo abrem 

novos caminhos para pesquisas adicionais sobre os efeitos da PCN na interação fungo-hospedeiro. 
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3. Capítulo III 

 

Diz respeito a artigo publicado com as especificações que se seguem. 

Título: Impact of paracoccin gene silencing on Paracoccidioides brasiliensis virulence. 

Autores: Fabrício F. Fernandes, Aline F. Oliveira, Taíse N. Landgraf, Cristina Cunha, Agostinho 

Carvalho, Patrícia E. Vendruscolo, Relber Aguiar Gonçales, Fausto Almeida, Thiago A. da Silva, 

Fernando Rodrigues e Maria Cristina Roque-Barreira. 

Periódico: mBio (2017) 8:e00537-17. DOI: 10.1128/mBio.00537-17. 
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Considerações sobre o capítulo III 

Os resultados apresentados no capítulo III (Impact of paracoccin gene silencing of 

Paracoccidioides brasiliensis virulence) corroboram para o atendimento ao segundo objetivo deta 

tese, qual seja o de “Estudar a relevância da paracoccina para a biologia de leveduras de P. 

brasiliensis e patogênese da doença por elas causada, através da utilização de transformantes do 

fungo cujos genes codificadores da paracoccina foram silenciados ou superexpressos” e ao sub-item 

“Promover o silenciamento e a superexpressão do gene que codifica a paracoccina em leveduras de 

P. brasiliensis” e “Avaliar os efeitos do silenciamento e da superexpressão da paracoccina sobre a 

patobiologia de leveduras de P. brasiliensis”. Destacamos os seguintes aspectos do trabalho: i) a 

partir do silenciamento gênico de PCN através da tecnologia ATMT em P. brasiliensis, observamos 

redução down-regulada de PCN por mRNA, redução da atividade N-acetiglicosaminidase e western 

blot; ii) o silenciamento de PCN não afetou o crescimento de P. brasiliensis, mas levou ao 

aglomeramento das células fúngicas, culminando na inibição da transição levedura-hifa; iii) o 

silenciamento da PCN favoreceu a suscetibilidade de P. brasiliensis à morte por macrófagos, 

sugerindo que PCN seja um fator de virulência nesse fungo; iv) a infecção murina com leveduras 

silenciadas para PCN reduziu a recuperação fúngica e a injúria pulmonar nesses animais; e v) o 

silenciamento de PCN afetou a patogenicidade, corroborando com a ideia de que essa quitinase é um 

importante fator de virulência em P. brasiliensis.  

Concluimos que PCN contribui para a virulência e estabelecimento da infecção por P. 

brasiliensis.  
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4. Capítulo IV 

 

Título: Paracoccin overexpression in Paracoccidioides brasiliensis reveals the influence of chitin 

hydrolysis on fungal virulence and host immune response. 

Autores: Relber Aguiar Gonçales, Vanessa Cristina Vieira, Rafael Ricci-Azevedo, Fabrício Freitas 

Fernandes, Sandra Maria de Oliveira Thomaz, Agostinho A. Carvalho, Patrícia E. Vendruscolo, 

Cristina A. Cunha, Maria Cristina Roque-Barreira and Fernando José Rodrigues. 

Periódico: Manuscrito em fase final de preparação. 
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Considerações sobre o capítulo IV 

Os resultados apresentados no capítulo IV (Paracoccin overexpression in Paracoccidioides 

brasiliensis reveals the influence of chitin hydrolysis on fungal virulence and host immune response)  

corroboram para o atendimento ao segundo objetivo desta tese, qual seja, o de “Estudar a relevância 

da paracoccina para a biologia de leveduras de P. brasiliensis e patogênese da doença por elas 

causada, através da utilização de transformantes do fungo cujos genes codificadores da paracoccina 

foram silenciados ou superexpressos” e ao sub-item: “Promover o silenciamento e a superexpressão 

do gene que codifica a paracoccina em leveduras de P. brasiliensis”, “Avaliar os efeitos do 

silenciamento e da superexpressão da paracoccina sobre a patobiologia de leveduras de P. 

brasiliensis” e “Investigar os mecanismos responsáveis pelas alterações no curso da doença causada 

pela inoculação de leveduras transformantes, em comparação à causada por levedura selvagem de 

P. brasiliensis”. Destacamos as seguintes considerações: i) a superexpressão da PCN foi controlada 

pelo promotor RhoII e a validação se deu através da quantificação de mRNA, aumento da atividade 

NAGase, transição acelerada de levedura para hifa, redução do tamanho das células mãe e filhas e 

não houve alteração no crescimento dos transformantes em comparação a linhagem selvagem; ii) a 

infecção em camundongos levou a inflamação pulmonar grave com maior área de lesão 

granulomatosa, maior recuperação fúngica e virulência aumentada em comparação ao tipo selvagem; 

iii) quanto às características da parede celular fúngica, constatamos redução da quantidade de quitina 

através de marcação com calcofluor white e WGA conjugado a texasRed; iv) análises de  microscopia 

eletrônica de transmissão indicam redução do tamanho da parede celular das leveduras que 

superexpressam PCN; e v) os fragmentos de quitina liberados no sobrenadante das culturas dos 

transformantes são menores do que  das culturas do tipo selvagem.  

Concluimos que doença pulmonar fúngica de maior gravidade  é causada pela infecção com 

leveduras superexpressoras de PCN e identificamos que contribuem para esse fato os seguintes 
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mecanismos:  1°) maior número de leveduras superexpressoras de PCN são internalizadas por 

macrófagos, mas elas resistem mais aos mecanismos fungicidas que essas células dispõem; o que 

contribui para a ocorrência de maior carga fúngica pulmonar; e  2°)  o maior grau de hidrólise de 

quitina desencadeado pela quitinase PCN expressa em maior quantidade leva à liberação de 

fragmentos menores de quitina, em comparação com os derivados de leveduras da linhagem 

selvagem; partículas menores de quitina, como as verificadas no sobrenadante de culturas de 

leveduras que superexpressam PCN estimulam macrófagos a produzirem altas concentraçãos de IL-

10, fato que culmina em resposta imune ineficiente pelo hospedeiro. Em oposição, o estímulo de 

macrófagos com partículas maiores de quitina, liberadas na cultura de leveduras selvagens, induz 

maior produção de TNF-α e a consequente geração de resposta imune mais eficiente por parte do 

hospedeiro. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerações Finais 
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A identificação de PCN como uma lectina fúngica capaz de atuar como um agente 

imunomodulador foi previamente estabelecida por nosso grupo, através de estudos in vivo e in 

vitro (Alegre-Maller, Mendonca et al. 2014; Alegre, Oliveira et al. 2014), que atenderam 

também à necessidade de elucidar os mecanismos através dos quais PCN modula a resposta 

imune do hospedeiro e confere proteção contra a infecção por P. brasiliensis.  

Os primeiros estudos sobre PCN foram realizados com preparações da proteína nativa, 

obtidas de leveduras de P. brasiliensis. Essas preparações foram enriquecidas da lectina através 

de cromatografia de afinidade em coluna de N-acetilglicosamina (Coltri, Casabona-Fortunato 

et al. 2006) ou de quitina (dos Reis Almeida, de Oliveira et al. 2010). Estudos subsequentes 

utilizaram uma forma recombinante, denominada p-rPCN, que induziu macrófagos peritoneais 

murinos a produzirem mediadores pró-inflamatórios (IL-12p40, TNF-α, IL-6 e NO) e 

assumirem um perfil M1 de polarização. Tais efeitos de p-rPCN foram mediados por ligação 

da lectina a N-glicanos ligados ao exodomínio do receptor TLR-4, mas não de TLR2 

(publicação inserida no capítulo I) (Freitas, Oliveira et al. 2016). Além disso, p-rPCN induziu 

neutrófilos humanos a formarem NETs e liberarem IL-8 (publicação inserida no capítulo II) 

(Ricci-Azevedo, Goncales et al. 2017). 

O investimento seguinte referiu-se ao estudo do papel da PCN na biologia do próprio 

fungo. Nesse contexto, um primeiro estudo havia sido realizado em colaboração com o grupo 

da Profa Dra Rosana Puccia, utilizando a lectina obtida de leveduras de P. brasiliensis. A 

despeito da limitação imposta pelo baixo rendimento do processo de obtenção de PCN nativa, 

anticorpos específicos foram produzidos e serviram para localizar PCN na parede de leveduras 

e revelar a interação de PCN com quitina da parede celular, especialmente nas regiões de 

brotamento. Além disso, o estudo evidenciou o papel no crescimento fúngico de PCN, já que 

seu bloqueio com anticorpos específicos decresceu o número de CFU obtido da cultura de 

leveduras e alterou a morfologia dessas formas de P. brasiliensis (Ganiko, Puccia et al. 2007). 
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O estudo do papel de PCN na biologia do fungo foi recentemente ampliado por sua detecção, 

através de microscopia confocal, em micélios, leveduras e formas de transição para micélios. 

O trabalho revelou que PCN existe em maior quantidade em micélios do que em leveduras, 

com predominância em estruturas relacionadas ao crescimento fúngico, como as pontas das 

hifas, clamidoconídeos em formas de transição e regiões de brotamento em leveduras (Oliveira, 

Fernandes et al. 2017). Entretanto, os passos mais importantes e claros, referentes a elucidação 

do papel de PCN na biologia fúngica, foram proporcionados pelos procedimentos de 

silenciamento e superexpressão do gene codificador de PCN. O silenciamento gênico deixou 

claro que PCN é um importante fator de virulência em P. brasiliensis, como revelado por 

ensaios de transição morfológica e pelas amenas manifestações da infecção em camundongos. 

Os fungos tornaram-se mais suscetíveis aos mecanismos de eliminação fúngica e menor número 

de leveduras foi recuperado do pulmão de animais infectados, que mostraram discretas lesões 

granulomatosas (Fernandes, Oliveira et al. 2017). Tais resultados são detalhadamente descritos, 

documentados e discutidos na publicação anexada ao capítulo III desta Tese. 

Esses fatos nos motivaram a investigar o mecanismo pelo qual PCN atua como um 

fator de virulência em P. brasiliensis. Para tanto, propusémo-nos a superexpressar PCN em 

leveduras de P. brasiliensis, tarefa atemorizante, uma vez que não havia relatos prévios de 

superexpressão de qualquer proteína nesse fungo. O sucesso do procedimento permitiu que 

constatássemos o papel essencial de PCN no remodelamento da parede celular. A 

superexpressão, como relatado nesta Tese, associou-se à redução do tamanho das células mães 

e filhas, da espessura da parede celular e da quantidade de quitina na parede, bem como a maior 

hidrólise de quitina, em comparação ao observado na linhagem selvagem (Gonçales et al., em 

fase final de preparação). Preparações de quitina foram obtidas do sobrenadante das culturas de 

leveduras superexpressoras de PCN e de selvagens, submetidas à purificação em coluna 

contendo WGA. A utilização desse método de isolamento fundamentou-se no conhecimento de 
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que quito-oligômeros fúngicos são reconhecidos com alta afinidade por WGA, lectina 

comumente usada em estudos de distribuição celular e estudos funcionais de quitinas e 

moléculas semelhantes a quitinas (Orgad, Alroy et al. 1984). Estudo recente, publicado por 

Liedke e colaboradores (2017), mostrou que a quimera WGA-Fc, por eles construída, pode 

corresponder a alternativa terapêutica contra doenças fúngicas invasivas (Liedke, Miranda et 

al. 2017). Oligômeros derivados de quitina têm sido implicados na divisão celular em diferentes 

modelos (Chen and Contreras 2004). Quito-oligômeros alvejados por ligantes específicos 

podem levar ao desenho de nova alternativa terapêutica para o controle da criptococose. Em 

estudo realizado por Fonseca e colaboradores (2009), mostrou que a presença do inibidor da 

síntese de glicosamina 6-fosfato resultou na expressão alterada de quitina na parede celular 

fúngica. Em adição, essas células formaram cápsulas que estavam apenas frouxamente 

conectadas à parede e que continham fibrilas com diâmetros diminuídos e com alteração da 

composição de monossacarídeos (Fonseca, Nimrichter et al. 2009). Esses resultados têm 

contribuído para a compreensão do papel exercido por quitina e quito-oligossacarídeos na 

estrutura capsular de C. neoformans, ampliando o espectro de funções atribuidas a estruturas 

constituídas de GlcNAc (Fonseca, Nimrichter et al. 2009). Além disso, quito-oligômeros 

solúveis (GlcNAc)3 interagem com C. neoformans e diminuem a associação com macrófagos 

em até 25% (Fonseca, Guimaraes et al. 2013). No que concerne a P. brasiliensis, não há relatos 

de estudos sobre o papel de quito-oligômeros liberados no sobrenadante das culturas de P. 

brasiliensis e nem a sua purificação em resina com WGA imobilizada. 

A rede de microfibrilas de quitina associa-se covalentemente a β-(1,3)-glucanos, uma 

estrutura de polissacarídeos abundantes na parede celular de fungos, na camada mais externa, 

que recobre a camada constituída de quitina (Klis, Boorsma et al. 2006). Parte da quitina fúngica 

é sintetizada e subsequentemente deacetilada pela ação de uma ou mais quitina-deacetilases 

com geração de quitosana. Curiosamente, a quitina sintase Chs3 e o regulador Csr2 podem 
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formar um complexo com quitina deacetilases convertendo quitina em quitosana (Banks, 

Specht et al. 2005; Baker, Specht et al. 2007). A deacetilação de quitina torna o polímero mais 

flexível e protege o micro-organismo contra a ação de quitinases, incluídas no arsenal de 

defesas anti-fúngicas de diversos organismos. Em C. albicans, menos de 5% da quitina é 

deacetilada, ao passo que a maioria dos zigomicetos e C. neoformans possuem mais de dois 

terços de quitosana deacetliada (Bartnicki-Garcia 1968; Baker, Specht et al. 2007). 

O reconhecimento de componentes fúngicos constitui-se num passo essencial para que 

ocorram a fagocitose da levedura e a ativação de macrófagos. Nesse sentido, moléculas de 

superfície denominadas MAMPs (microbe-associated molecular patterns) (Didierlaurent, 

Sirard et al. 2002; Klemptner, Sherwood et al. 2014) desempenham papel importante. O MAMP 

melhor caracterizado é a β-(1,3)-glucana, reconhecida em mamíferos pelo receptor dectina-1 

(Brown and Gordon 2001). Outro receptor que reconhece quitina é FIBCD1 (Fibrinogen C 

domain-containing protein 1); estruturalmente, é uma proteína transmembrana 

homotetramérica do tipo II de 55 kDa, expressa no trato gastrointestinal (Schlosser, Thomsen 

et al. 2009). 

Em nosso trabalho, a partir do isolamento de fragmentos de quitina contidos no 

sobrenadante de culturas de P. brasiliensis, partimos para a sua caracterização quanto ao 

tamanho, através de microscopia eletrônica, e quanto ao seu papel na resposta imune do 

hospedeiro. Estudos sobre quitinas fúngicas foram realizados por diversos grupos, a partir de 

preparações obtidas da parede celular de leveduras, como C. albicans e A. fumigatus, ou de 

quitinas comerciais, tratadas ou não com quitinases, sendo AMCase (acidic mammalian 

chitinase) humana a mais frequentemente utilizada. 

A resposta imune frente à quitina e a ação exercida pelo receptor que a reconhece ainda 

são temas de controvérsias na literatura. Mora-Montes e colaboradores (2011) mostraram que 

quitina é reconhecida pelo receptor dectina-1, mas não por Mincle (Macrophage inducible 
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Ca2+-dependent lectin receptor), TLR2 e TLR4. Nesse estudo, constataram que quitina fúngica 

purificada da parede celular não estimula PBMCs (peripheral blood mononuclear cell) a 

produzirem citocinas (Mora-Montes, Netea et al. 2011). Em adição, quitinas isoladas da parede 

celular de A. fumigatus, cujo tamanho é inferior a 0.5 µm em 70% das moléculas, não induzem 

PBMCs a liberarem citocinas pró-inflamatórias, tanto na presença como na ausência de soro 

humano no meio de cultivo (Becker, Aimanianda et al. 2016). Diferenças na resposta 

inflamatória elicitada por fragmentos de quitina de diferentes tamanhos podem ser atribuídas a 

associações distintas com TLR2 e dectina-1 e, em menor grau, com o reconhecimento por 

receptor de manose e à atividade fagocítica, desencadeando sinalização de vias distintas, que 

levam à produção de TNF-α ou de IL-10, respectivamente (Da Silva, Chalouni et al. 2009). 

Explicitamente, fragmentos de quitina entre 40-70 µm e de tamanho inferior a 40 µm (e entre 

2-10 µm) induzem macrófagos a produzirem TNF-α, enquanto apenas os fragmentos menores 

a 40 µm induzem a produção de IL-10 (Da Silva, Chalouni et al. 2009). Nesse trabalho, mono-

, di-acetil glicosamina e fragmentos entre 70-100 µm não elicitam macrófagos e, portanto, têm 

sido considerados inertes em termos da ativação dessas células. Sob a ação catalítica de 

AMCase, pequenos fragmentos de quitina são gerados; eles induzem a produção de IL-10 e 

YKL-40/BRP-39 (Lee, Da Silva et al. 2008). Estudo realizado por Dubey e colaboradores 

(2014), utilizando preparações insolúveis da parede de A. fumigatus (enriquecidos de quitina e 

β-glucanos), mostraram que partículas menores que 40 µm induzem macrófagos a liberarem 

TNF-α. Outros estudos relatam que partículas de quitina estimulam a produção de IL-12, IL-

10, TNF-α e IFN-ɣ por diversos tipos celulares (Shibata, Foster et al. 1997; Shibata, Metzger 

et al. 1997; Cash, Whitham et al. 2006). Em estudo realizado por Wagener e colaboradores 

(2014), foi verificado que partículas entre 1-10 µm induzem a expressão de IL-10 e TNF-α, 

dependendo da concentração utilizada. No que concerne ao reconhecimento fúngico e à indução 

de ativação celular, os receptores NOD2, TLR9 e o receptor de manose desempenham papéis 
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essenciais. Foi observado ainda que polimorfismos em receptores de quitina, NOD2 e TLR9, 

predispõem indivíduos a inflamação e desregulação na expressão de quitinases, importantes 

para gerar partículas de quitinas fúngicas indutoras de IL-10 in vitro, fato relacionado a doenças 

inflamatórias e asma (Wagener, Malireddi et al. 2014). Em nosso estudo, constatamos que 

fragmentos menores de quitina, liberados subsequentemente à hidrólise por quitinase no 

sobrenadante de culturas de leveduras que superexpressam a quitinase PCN, induzem 

macrófagos a produzirem maiores concentrações de IL-10 do que o induzido por fragmentos 

de quitina liberados em culturas de fungos selvagens. Em contrapartida, fragmentos isolados 

do sobrenadante de linhagens selvagens induzem maiores quantidades de TNF-α do que os 

fragmentos isolados a partir das culturas que superexpressam PCN (Gonçales et al., em fase 

final de preparação) (publicação inserida no capítulo IV). 

A partir dos achados de que C. albicans utiliza N-acetilglicosamina para manipular o 

pH ambiental (Naseem, Araya et al. 2015; Sherrington, Sorsby et al. 2017) foi possível 

caracterizar o metabolismo de GlcNAc como o terceiro mecanismo geneticamente 

independente utilizado por esses fungos para combater a rápida acidificação do fagolisossomo, 

permitindo que as células escapem e propaguem a infecção (Vesely, Williams et al. 2017). 

Outro estudo mostrou um novo mecanismo de indução de células Th2 durante infecção fúngica. 

Células dendríticas CD11b+ reconhecem quitina via Chit1 (chitotriosidase) e impulsionam a 

geração de células Th2 em resposta à infecção fúngica pulmonar (Wiesner, Specht et al. 2015). 

Dong e colaboradores (2018) verificaram que células escleróticas de Fonsecae pedrosoi, após 

digestão da parede celular com AMCase, não reverte completamente a inibição sobre essas 

células e nem a produção de IFN-ɣ. Nesse sentido, o acúmulo de quitina pode contribuir para 

inibir a polarização M1 de macrófagos e, consequentemente a resposta Th1 (Dong, Tong et al. 

2018) frente à infecção fúngica. Em nosso estudo, observamos que pequenos fragmentos de 

quitina foram gerados por leveduras superexpressoras de PCN, fragmentos esses que induziram 
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um perfil de macrófagos predominantemente M2, enquanto fragmentos maiores relacionaram-

se à polarização M1.  

A parede celular fúngica tem sido amplamente estudada como possível alvo para 

combate ao desenvolvimento de fungos filamentosos como A. fumigatus (Bruneau, Magnin et 

al. 2001). Algumas variações físicas incluindo tamanho, complexidade, fonte e método de 

purificação relacionam-se com o reconhecimento imune, perfil de citocinas, recrutamento de 

células e processo inflamatório gerado (Alvarez 2014; Amarsaikhan and Templeton 2015). 

Salientamos que a metodologia de superexpressão da proteína PCN em P. brasiliensis, bem 

como a purificação dos fragmentos de quitina do sobrenadante das culturas de leveduras de P. 

brasiliensis são pioneiras na área e foram importantes para que viabilizássemos o estudo de um 

importante mecanismo de virulência fúngica, dependente do tamanho das partículas de quitina 

geradas, que pode favorecer a sobrevivência do fungo, o remodelamento da parede celular 

durante o processo de infecção e o estabelecimento de forma grave de paracoccidioidomicose.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusões 
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A propriedade imunomoduladora de PCN já foi bem estudada e caracterizada por 

nosso grupo, bem como divulgada num conjunto de publicações que demonstraram o efeito 

protetor contra a infecção por P. brasiliensis exercido pela administração de PCN. O efeito 

imunomodulador é disparado pela interação de PCN com N-glicanas de TLR4, seguida de alta 

produção de IL-12 e diferenciação de linfócitos Th1, com consequente produção de IFN-ɣ, 

sequência de eventos que se constitui, sabidamente, em resposta protetora contra o fungo. 

Ademais, essa resposta é favorecida pela atividade de PCN de induzir a polarização M1 dos 

macrófagos por ela ativados. PCN interage também com neutrófilos, aumentando a produção 

de IL-8, a formação de NETs e a liberação de ROS. O silenciamento e a superexpressão de 

PCN tornaram patentes sua ação como um importante fator de virulência de leveduras de P. 

brasiliensis. Revelaram ainda que a maior hidrólise de quitina, induzida pelo aumento da 

expressão de PCN, induz a expressão aumentada de IL-10 e menor de TNF-α, favorecendo a 

montagem de respostas adaptativas Th2, ineficientes no combate ao fungo. Esse estudo 

representa um importante avanço no conhecimento sobre o papel exercido pela quitinase PCN 

em P. brasiliensis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspectivas 
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i) Isolar quitina da parede celular fúngica de linhagens de P. brasiliensis silenciadas 

(kd-PCN) ou superexpressoras de PCN (ov-PCN) e selvagem (wt-PCN); 

ii) Isolar quitina do sobrenadante das culturas de P. brasiliensis kd-PCN, ov-PCN e 

wt-PCN; 

iii) Caracterizar através de microscopia eletrônica de transmissão e de varredura os 

fragmentos isolados e purificados em coluna de WGA; 

iv) Através da Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS) verificar os constituintes 

químicos das preparações de quitina ou de partículas de quitina purificados em coluna de WGA; 

v) Relacionar os tamanhos dos fragmentos de quitina obtidos do sobrenadante das 

culturas e da parede celular fúngica com o perfil de ativação de macrófagos; 

vi) Relacionar o papel da IL-17 em macrófagos estimulados com fragmentos de quitina 

liberados no sobrenadante das culturas e da parede celular fúngica de kd-PCN, ov-PCN e wt-

PCN; 

vii) Estudar o (s) possível (is) receptor (es) de quitina em macrófagos que possam 

relacionar-se aos processos de ativação e sinalização celulares.  
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