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RESUMO 

FREITAS, M. S. Imunomodulação por PCN: mecanismos da proteção conferida 

contra a paracoccidioidomicose experimental. 2015. 80f. Dissertação de mestrado – 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 

2015. 

O fungo termodimórfico Paracoccidioides brasiliensis (P. brasiliensis) é o 

agente causador da paracoccidioidomicose (PCM), doença endêmica na América 

Latina. A partir do reconhecimento de componentes fúngicos, macrófagos são ativados 

e adquirem propriedades que favorecem a eliminação do patógeno. Essas células 

produzem citocinas responsáveis pelo direcionamento da resposta adaptativa, sendo que 

o perfil Th1 é associado a proteção. Lectinas são proteínas que se ligam seletiva e 

reversivelmente a açúcares. Sua interação com glicanas da superfície de células da 

imunidade pode resultar em ativação e produção de citocinas, o que pode culminar em 

imunomodulação de efeito anti-infectivo. Nosso grupo trabalha com uma lectina de P. 

brasiliensis, denominada de Paracoccina (PCN) que se liga a N-acetilglicosamina. 

Assim, no presente trabalho objetivamos a produção de paracoccina recombinante 

(rPCN) expressa em Pichia pastoris e análise do papel ativador da rPCN em 

macrófagos. Demonstramos que esse organismo transformado secreta rPCN para o meio 

de cultura, com baixa contaminação de proteínas endógenas, o que possibilita o 

isolamento da proteína recombinante através de etapa cromatográfica única. 

Verificamos que a preparação obtida reproduz características da proteína nativa obtida 

de leveduras de P. brasiliensis e tem massa molecular aparente de 27 kDa. 

Demonstramos que rPCN estimula macrófagos murinos a produzirem citocinas pró-

inflamatórias (IL-6, IL-12p40 e TNF-α) e óxido nítrico (NO). Macrófagos estimulados 

com rPCN polarizam-se em direção ao perfil M1, como indicado pela maior expressão 

relativa de mRNA para iNOS2, SOCS3 e STAT1. Verificamos que TLR2 e TLR4 

medeiam a ativação de macrófagos por rPCN, uma vez que a ausência de cada um 

desses receptores, com destaque para TLR4, afeta a produção de mediadores 

inflamatórios estimulada pelo componente fúngico. TLR4 é também responsável pela 

polarização de macrófagos em direção ao perfil M1, pois na ausência desse receptor não 

se detecta mensagem para iNOS2. Concluímos que o método de produção de rPCN via 

P. pastoris é eficiente e que a preparação obtida ativa macrófagos, levando-os a 

produzirem mediadores pró-inflamatórios e se polarizarem em direção ao perfil M1. 

Esses processos são essencialmente mediados por TLR4. Postula-se que paracoccina 



seja um agonista de TLR4 capaz de desencadear respostas que, sabidamente, conferem 

proteção contra a infecção por P. brasiliensis.  



ABSTRACT 

FREITAS, M. S. PCN immunomodulation: mechanisms of protection conferred 

against experimental paracoccidioidomycosis. 2015. 80f. Dissertation (Magister 

Scientiae degree) – School of Medicine of Ribeirão Preto of the University of São 

Paulo, Ribeirão Preto, 2015. 

The dimorphic fungus Paracoccidioiddes brasiliensis (P. brasiliensis) is the 

causative agent of paracoccidioidomycosis (PCM), an endemic disease in Latin 

America. From the recognition of fungal components, macrophages are activated and 

acquire properties that favor the elimination of the pathogen. These cells produce 

cytokines that are responsible for directing the adaptive response, wherein Th1 

immunity is protective. Lectins are proteins that bind selectively and reversibly to 

sugars. Their interaction with glycans in the surface of immune cell can result in 

activation and cytokine production, which may result in immunomodulatory anti-

infective effect. Our group has been working with a lectin from P. brasiliensis called 

paracoccin (PCN) which binds to N-acetylglucosamine. In the present work we aimed 

to produce recombinant paracoccin (rPCN) expressed in Pichia pastoris and analysis of 

the role of rPCN in macrophages activation. We have demonstrated that this 

transformed organism secret rPCN to the culture medium and presents low 

contamination with endogenous proteins, which allows the isolation of recombinant 

protein by a single chromatography step. We found that the obtained preparation 

reproduces characteristics of the native protein from P. brasiliensis yeast and has 

apparent molecular mass of 27 kDa. We demonstrated that rPCN stimulates murine 

macrophages to produce pro-inflammatory cytokines (IL-6, IL-12 p40, and TNF-α) and 

nitric oxide (NO). Macrophages stimulated with rPCN polarize toward the M1 profile, 

as indicated by increased relative expression of iNOS2, SOCS3, and STAT1. We found 

that TLR2 and TLR4 mediate macrophage activation by rPCN, since the absence of 

each of these receptors, especially TLR4, affects the production of inflammatory 

mediators stimulated by the fungal component. TLR4 is also responsible for 

macrophage polarization toward the M1 profile, because in the absence of this receptor, 

the message to iNOS2 is not detected. We conclude that the method used to rPCN 

production, by P. pastoris, is efficient and that the obtained preparation is able to active 

macrophage, inducing them to produce pro-inflammatory mediators and polarize into 

the M1 profile. These processes are primarily mediated by TLR4. It is postulated that 



Paracoccin corresponds to a TLR4 agonist, able to trigger responses that are known to 

provide protection against infection with P. brasiliensis.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1. Paracoccicioides brasiliensise e a Paracoccidioidomicose 

A primeira descrição de Paracoccicioides brasiliensis (P. brasiliensis) foi 

realizada em 1908 por Adolf Lutz, no Brasil (LUTZ, 1908). Ele descreveu a existência 

de lesões na mucosa oral que se assemelhavam à carcinoma de células escamosas, mas 

que eram causadas por algum tipo de fungo. Mais tarde, em 1911, Alfonse Splendore 

descreveu outros casos causados pelo mesmo fungo e sugeriu a adoção da nomenclatura 

Zymonema brasiliense, para sua identificação. Floriano de Almeida, em 1930, a partir 

de estudos da infecção fúngica, em animais de laboratório, e do aspecto morfológico da 

doença, sugeriu uma nova nomenclatura: Paracoccidioides brasiliensis, a qual 

permanece até hoje. Desde 1971, a doença causada pelo P. brasiliensis é conhecida por 

Paracoccidioidomicose (PCM) (MARQUES, 2012). 

A PCM é uma doença de prevalência em países da América do Sul, se 

estendendo do México até a Argentina, com uma alta incidência no Brasil. Estima-se 

que cerca de 10 milhões de pessoas estejam infectadas na América Latina (Figura 1), 

mas somente 1 a 2% desenvolvem a forma clínica da doença (QUEIROZ-TELLES e 

ESCUISSATO, 2011). O regime de chuvas de uma região também pode influenciar na 

incidência da doença. Locais com altas taxas de precipitação anual (1,500 mm a 1,600 

mm), florestas abundantes, presença de grandes rios e variação de temperatura, entre 

17C e 24°C, estão mais propensos ao aparecimento da PCM (COLOMBO et al., 2011). 

Apesar da maior incidência em países da América do Sul, também há relatos de 

casos de PCM em outros países, como: Japão (KAMEI et al., 2003) Espanha 

(BUITRAGO et al., 2011) e Holanda (VAN DAMME et al., 2006). A expansão da 

PCM e de outras doenças fúngicas pode ser explicada por dois fatores principais: 

imunossupressão, causada por alguma doença depressora do sistema imune ou por 

fármacos utilizados no tratamento de várias doenças; e a globalização, que permite o 

fluxo de pessoas entre países de todos os continentes, levando ao surgimento da PCM 

em áreas não endêmicas (FERNANDEZ-FLORES et al., 2014). 
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A maioria dos estudos sugere que o habitat desse fungo seja o solo (BAGAGLI 

et al., 2008), onde P. brasiliensis é capaz de produzir e liberar artroconídeos (pequenos 

fragmentos miceliares), que podem infectar diferentes mamíferos, incluindo o homem, 

após sua inalação (GIRALDO et al., 1976; QUEIROZ-TELLES e ESCUISSATO, 

2011). 

P. brasiliensis é considerado um fungo dimórfico, por possuir duas formas 

diferentes durante seu ciclo de vida. No meio ambiente (25ºC) é encontrado na forma de 

hifa, enquanto que no hospedeiro (37ºC), se apresenta na forma de levedura. Uma vez 

que os artroconídeos alcançam o pulmão do hospedeiro humano, geralmente 

trabalhadores rurais do sexo masculino, ocorre sua transformação em levedura devido a 

fatores como mudança de temperatura, concentração de oxigênio e nutrientes 

(BRUMMER et al., 1993; SAN-BLAS et al., 2002). Inicialmente, a infecção é 

silenciosa, podendo ser seguida de tosse e presença de secreções pulmonares, além da 

instalação de um processo granulomatoso de evolução crônica (GIMENEZ et al., 1987; 

PAGLIARI e SOTTO, 2003), que geralmente afeta os pulmões, a cavidade oral, faringe, 

laringe, pele e linfonodos (LUPI et al., 2005). A infecção primária comumente ocorre 

Figura 1: Distribuição geográfica da PCM na América Latina. Adaptado de QUEIROZ-

TELLES e ESCUISSATO, 2011. 
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durante as duas primeiras décadas de vida, sendo regressiva em indivíduos 

imunocompetentes, que apresentam pouca ou nenhuma sintomatologia (BETHLEM et 

al., 1999). 

As manifestações clínicas da PCM podem ser diversas, dependendo da idade, do 

sexo e do estado imunitário do hospedeiro, bem como da virulência da cepa de P. 

brasiliensis. A maioria dos indivíduos que entra em contato com o fungo são capazes de 

bloquear a infecção, permanecendo com o fungo sem desenvolver nenhum tipo de 

sintoma. Duas principais classificações são utilizadas para diferenciar as formas da 

PCM, embora várias outras tenham sido propostas (FERREIRA, 2009; AMEEN et al., 

2010; QUEIROZ-TELLES e ESCUISSATO, 2011; MARQUES, 2012; ABREU E 

SILVA et al., 2013). São elas: 

 Forma aguda ou juvenil: representa menos de 10% de todos os casos de 

PCM, atinge crianças de ambos os sexos e é fatal. Está relacionada com a supressão de 

resposta imune celular e aumento de anticorpos específicos circulantes. Órgãos como 

fígado, baço, medula óssea e linfonodos são comprometidos (ABREU E SILVA et al., 

2013). 

 Forma crônica ou adulta: representa a maioria dos casos de PCM e 

acomete homens, trabalhadores rurais, entre 30 e 50 anos de idade. A disseminação da 

doença ocorre de forma lenta. Processos granulomatosos são instalados principalmente 

na mucosa da cavidade bucal, gerando ulcerações que podem se estender até a língua, 

lábio, gengiva, palato mole e duro (QUEIROZ-TELLES e ESCUISSATO, 2011). 

O tratamento da PCM é realizado de acordo com a forma da doença que o 

indivíduo apresenta. Para a forma crônica recomenda-se a utilização de itraconazol ou a 

combinação de sulfametoxazol e trimetoprima. Para a forma aguda, anfotericina B é 

mais recomendado, porém o tratamento é demorado podendo levar até dois anos. O 

diagnóstico de cura é dado a partir da avaliação de sinais clínicos, sorológicos e 

radiológicos (MARQUES, 2013). 

1.2. Resposta imunológica gerada durante Paracoccidioidomicose 

A instalação da PCM, sua disseminação e severidade dependem de fatores 

inerentes ao próprio fungo, como sua virulência e composição antigênica; condições 

ambientais; e talvez o mais importante, o estado imunológico em que se encontra o 

hospedeiro, ou seja, sua capacidade de montar uma resposta protetora (KUROKAWA et 
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al., 1998; KUROKAWA et al., 2005; CALICH et al., 2008; FORTES et al., 2011; 

RAMOS-E-SILVA et al., 2012). 

Como uma primeira barreira à instalação da PCM podemos citar a imunidade 

inata, representada por células NK, neutrófilos, monócitos, macrófagos e células 

dendríticas. Um estudo realizado por PERACOLI et al., 1995, utilizando hamsters 

infectados por P. brasiliensis, demonstrou que durante o início da infecção, a atividade 

citotóxica de células NK estava acima da verificada pelas células do controle negativo. 

No entanto, a partir de 8 semanas de infecção, tal atividade começou a declinar; fato 

associado ao desenvolvimento de uma maior lesão tecidual e diminuição da resposta 

imune celular 

Outro estudo demonstrou que células polimorfonucleadas (PMN), retiradas de 

sangue periférico de indivíduos normais (sem histórico de PCM), tiveram atividade 

citotóxica frente a leveduras de P. brasiliensis, quando estimuladas, ou não, com IFN-γ 

por 4 horas, demonstrando a efetividade dessas células na defesa do hospedeiro 

(KURITA et al., 2005). RODRIGUES et al., 2007 demonstraram que neutrófilos, 

obtidos de sangue periférico, são capazes de fagocitar e matar leveduras de P. 

brasiliensis, quando previamente estimulados com IFN-γ, TNF-α ou GM-CSF. 

Adicionalmente, verificou-se que tal efeito fungicida é dependente da produção de 

espécies reativas de oxigênio. A importância dos neutrófilos em modelo experimental 

de PCM foi demonstrada por MELONI-BRUNERI et al., 1996, utilizando-se de 

camundongos resistentes (A/J) e susceptíveis (B10.A) à PCM. Nesse estudo verificou-

se que, após quinze dias de infecção, camundongos resistentes possuem maior número 

de neutrófilos nos pulmões, que apresentaram maior burst oxidativo, produzindo mais 

espécies reativas de oxigênio quando comparados aos camundongos susceptíveis. Essa 

maior produção de espécies reativas se traduz em maior efeito fungicida in vitro. 

A fundamental importância dos monócitos e macrófagos no controle da PCM foi 

demonstrada por KASHINO et al., 1995, a partir do bloqueio do sistema retículo 

endotelial. Tal estudo demonstrou que tanto camundongos A/J quanto B10.A se 

tornaram mais susceptíveis ao desenvolvimento da doença, por apresentarem aumento e 

disseminação das lesões e maior mortalidade. CANO et al., 1995 demonstraram que 

macrófagos alveolares de camundongos A/J são capazes de produzir maiores quantidade 

de H2O2 em relação a camundongos B10.A, frente à PCM. Tal demonstração está 

relacionada ao menor número de unidades formadoras de colônias (CFU) encontrado 

nos camundongos A/J, bem como em uma melhor resposta imune adaptativa 
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desenvolvida por esses animais. Apesar dessa observação, PINA et al., 2008 

constataram, utilizando-se dos mesmos camundongos, que macrófagos alveolares 

retirados de camundongos susceptíveis apresentaram maior capacidade fungicida, bem 

como maior produção de óxido nítrico (NO) e IL-12 e baixa produção de IL-10, quando 

ativados com IFN-γ ou IL-12. O oposto foi observado para os macrófagos retirados de 

camundongos A/J, os quais possuíam menor capacidade fungicida, associada à maior 

secreção de IL-10 e menor secreção de NO e IL-12. O quadro pró-inflamatório induzido 

pelos macrófagos alveolares de camundongos B10.A, em uma etapa inicial da infecção, 

não é capaz de gerar uma resposta adaptativa robusta, como demonstrado pela evolução 

da doença. Em contrapartida, a falta de controle no crescimento fúngico por parte dos 

macrófagos dos camundongos A/J não parece ser prejudicial ao animal que desenvolve 

uma forte resposta adaptativa, uma vez que se tornam capazes de controlar o 

desenvolvimento da PCM (Figura 2). 

Se corretamente ativados, esses macrófagos se tornam capazes de eliminar de 

forma eficiente a levedura em seu interior; caso contrário, o fungo se multiplica até a 

lise da célula. Devido à capacidade migratória dos macrófagos para órgãos imunes 

secundários, via vasos linfáticos, essas células apresentam dupla função na PCM: elas 

podem atuar como peça chave na disseminação do fungo ou na sua contenção (CALICH 

et al., 2008; BENARD, 2008). A incorreta ativação dessas células pode, ainda, induzir 

uma resposta adaptativa equivocada, como exemplificado na Figura 3. 

 

Figura 2: Hipótese das respostas imune inata e adaptativa frente a PCM experimental, de 

camundongos B10.A e A/J, mediada por macrófagos. Adaptado de CALICH et al., 2008. 
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Adicionalmente esses macrófagos podem ser divididos em dois tipos, de acordo 

com o modo através do qual forem ativados. Essa ativação pode ocorrer da forma 

clássica ou alternativa, dessa forma os macrófagos podem ser classificados como M1 ou 

M2, respectivamente, nomenclatura herdada das células Th. Tal diferenciação depende 

de estímulos externos, como interação com patógenos, ou sinalização via citocinas. 

Classicamente, sabe-se que LPS, TNF e IFN-γ induzem polarização M1 e IL-4, IL-13 e 

IL-10 induzem perfil M2 (MARTINEZ e GORDON, 2014). Macrófagos M1 são 

inflamatórios e contribuem para eliminação de várias classes de patógeno, secretam 

TNF-α, NO, IL-1, IL-12 e IL-23, sua ativação exacerbada pode resultar em destruição 

tecidual e contribuição na patogênese. Já as células M2 estão relacionadas com 

angiogênese, remodelação tecidual e reparo, essas células ainda secretam IL-10 e TGF-

β (MURRAY e WYNN, 2011). A identificação desses subtipos de macrófagos pode ser 

realizada analisando a expressão de genes específicos relacionados com cada perfil de 

resposta. Óxido nítrico sintase induzível 2 (iNOS2) e o fator de transcrição STAT1 

Figura 3: Resumo da regulação das citocinas associadas as três evoluções da PCM, baseado em 

dados utilizando a gp43.Pb: P. brasiliensis; MØ: macrófagos. Adaptado de BENARD, 2008. 
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(transdutor de sinais e ativador da transcrição 1) são genes regulados positivamente em 

macrófagos M1, enquanto que em macrófagos M2, STAT3, Arginase 1 (Arg1), receptor 

de manose de macrófagos 1 (Mrc1; também conhecido como Cd206), resistin-like-α 

(Retnla; também conhecido como Fizz1) e quitinase 3-like 3 (Chi3l3; também 

conhecido como Ym1) são mais expressos. Além do aumento da expressão dos genes já 

citados, é descrito que há o aumento na expressão do gene supressor da sinalização de 

citocina 3 (SOCS3) em macrófagos M1 e aumento de SOCS1 em macrófagos M2, já 

que essas proteínas agem inibindo a via de sinalização de STAT3 e STAT1, 

respectivamente (LAWRENCE e NATOLI, 2011; WILSON, 2014). 

Foi demonstrada a capacidade de células dendríticas (DC) em fazer essa ponte 

entre imunidade inata e adaptativa, em modelo utilizando a gp43, um conhecido 

antígeno altamente presente em P. brasiliensis. A imunização de camundongos 

resistentes à PCM com DCs, macrófagos e linfócitos B primados com gp43 foi capaz de 

induzir uma resposta dependente de linfócito T. Embora a imunidade adaptativa tenha 

sido ativada pelos três tipos celulares, as DCs se mostraram  mais efetivas na indução de 

geração de uma resposta protetora Th1, com produção de IL-2 e IFN-γ pelos linfócitos. 

Já macrófagos e linfócitos B geraram uma resposta não protetora, direcionando os 

linfócitos T para um perfil Th0 e Th2, respectivamente (FERREIRA et al., 2003). 

No curso da PCM, PINA et al., 2013 constataram que o direcionamento de uma 

resposta pró-inflamatória, com alta produção de IL-12, TNF-α, IL-1β e NO, iniciada por 

DCs de camundongos B10.A, é prejudicial ao controle da doença. Em contrapartida, 

DCs de camundongos resistentes secretam TGF-β e TNF-α, sendo capazes de induzir, a 

partir de linfócitos T virgens, a geração de linfócitos efetores e reguladores, o que não 

foi verificado em camundongos susceptíveis. Assim, o desenvolvimento de uma reação 

pró-inflamatória exacerbada pelas DCs não é capaz de gerar resposta de células T 

eficiente, apesar de controlar o crescimento fúngico nas etapas inicias da PCM, 

contribuindo, dessa forma, para a disseminação do fungo, piorando o quadro do animal. 

Por outro lado, as DCs menos inflamatórias dos camundongos A/J são mais eficientes 

em unir a resposta imune inata com a adaptativa, gerando linfócitos T efetores e 

também reguladores. 

Macrófagos e células dendríticas são consideradas células apresentadoras de 

antígenos (APCs), as quais possuem vários receptores em sua superfície (LEE e KIM, 

2007), que são capazes de reconhecer e, consequentemente, interagir com diferentes 

antígenos fúngicos. Após este reconhecimento, as APCs passam a expressar mais 

: 
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moléculas co-estimuladoras em sua superfície, apresentam maior motilidade celular e 

secretam citocinas de perfis distintos (BUENTKE e SCHEYNIUS, 2003). Elas migram 

para órgãos linfóides secundários, com o intuito de apresentar antígenos processados 

para os linfócitos T, com participação de moléculas co-estimuladoras, como CD80, 

CD86 e CD40. Tal processo é acompanhado pela secreção de citocinas e resulta em 

montagem de resposta imune adaptativa efetora, dependente de linfócitos T. Dessa 

forma, as APCs atuam como ponte entre o sistema imune inato e o adaptativo 

(BANCHEREAU e STEINMAN, 1998; BROWN, 2011). 

A interação do fungo com as APCs ocorre através de seus padrões moleculares 

associados a patógenos (PAMPs), com os receptores de reconhecimento padrão (PPR), 

presentes nas APCs. Os PRR melhor caracterizados são os receptores de tipo toll (TLR) 

e lectina tipo-C (CLR) (BROWN, 2006; VAN DE VEERDONK et al., 2008). O 

reconhecimento dos PAMPs por PRRs induz a ativação do sistema imune inato, 

iniciando a resposta contra o fungo. Células epiteliais, presentes na pele e mucosa, 

possuem receptores para os PAMPs e, dessa forma, são capazes de iniciar a resposta 

frente à infecção fúngica (ROMANI, 2004). 

Em relação aos PRRs que reconhecem PAMPs de fungos, destaca-se a lectina do 

tipo-C, dectina-1, que reconhece β-glucanos. Dectina-1 facilita a fagocitose de 

partículas antigênicas e a ativação celular. A dectina-1 atua sinergicamente com TLR2 

na produção de IL-10, IL-12 p40, IL-2 e ROS (GANTNER et al., 2003; ROGERS et al., 

2005; BROWN, 2006). Outros PRRs importantes são TLR2, TLR4 e TLR9, que 

reconhecem PAMPs fúngicos, interagindo com zimosan, fosfolipomananas e DNA, 

respectivamente (VAN DE VEERDONK et al., 2008). A ativação desses receptores 

culmina em maior atividade fagocítica, indução do killing e produção de citocinas e 

quimiocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias. É o balanço final do padrão de 

citocinas produzidas que regula o tipo de resposta celular gerada (GANTNER et al., 

2003; LEE e KIM, 2007). 

O balanço de sinais pró- e anti-inflamatórios é de vital importância na evolução 

de doenças fúngicas e requer a ação coordenada da imunidade inata e adaptativa. Apesar 

de a inflamação ser necessária para a proteção do hospedeiro, sua desregulação é 

prejudicial no quadro da PCM. 

Ainda que importante a imunidade inata não é capaz de controlar de forma 

efetiva o crescimento e disseminação do fungo. Assim, a geração de uma resposta 

adaptativa dependente de linfócitos T CD4
+
 é de vital importância. 
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Linfócitos T CD4
+
 diferenciam-se em perfis celulares com peculiaridades 

distintas, variáveis quanto a efetividade no combate a vários patógenos. Em indivíduos 

resistentes à PCM, é característica a presença de linfócitos T CD4
+
 de perfil Th1. Este 

tipo de célula secreta IFN-γ, TNF-α e IL-12, citocinas que acarretam a ativação de 

macrófagos, neutrófilos e DCs, favorecendo a capacidade fungicida dessas células, 

propiciando o melhor controle da infecção e a formação de lesões granulomatosas mais 

organizadas (MEDNICK et al., 2003; ROMANI e PUCCETTI, 2008; NOSANCHUK e 

GACSER, 2008). A importância de IFN-γ e TNF-α foi atestada utilizando-se modelo de 

infecção em camundongos deficientes de IFN-γ (GKO) e do receptor de TNF-α 

(p55KO). Camundongos GKO apresentaram maior dano tecidual no pulmão, com 

presença de granulomas difusos e desorganizados, quando comparado ao controle. Além 

disso, 100% dos animais sucumbiram à PCM em apenas 16 dias de infecção. Já os 

camundongos p55KO apresentaram total incapacidade em formar granulomas. Ambos 

grupos de animais apresentaram carga fúngica aumentada em outros órgão, além do 

pulmão (SOUTO et al., 2000). CANO et al., 1998 constataram a importância de IFN-γ 

na PCM experimental, pela depleção dessa citocina, in vivo, através da utilização  de 

anticorpos monoclonais. Observaram que tanto animais A/J quanto B10.A 

apresentavam exacerbada infecção pulmonar, associada à prematura disseminação do 

fungo para outros órgãos, como baço e fígado. Dessa forma, ficou demonstrado que 

independentemente do camundongo ser resistente ou susceptível à PCM experimental, a 

ausência de IFN-γ atua de forma maléfica para o hospedeiro. Em lesões de pele e boca 

de pacientes com PCM foi verificada grande produção de TNF-α, que pode estar sendo 

produzida por DCs (PAGLIARI e SOTTO, 2003). Essa citocina pode atuar no ambiente 

do granuloma de forma benéfica, induzindo o acúmulo e diferenciação de macrófagos 

em células epitelióides gigantes, ou maléfica, quando há sua produção exacerbada, 

causando dano tecidual (PARISE-FORTES et al., 2006). 

Por outro lado, indivíduos que apresentam forma aguda da doença mostram 

incapacidade na geração de resposta Th1. Na maioria desses casos ocorre a 

diferenciação de linfócitos T CD4
+
 para o perfil Th2, com produção de citocinas como 

IL-4, IL-5 e IL-10, sendo esse perfil de resposta incapaz de controlar a PCM (BENARD 

et al., 2001; OLIVEIRA et al., 2002; BENARD, 2008; FORTES et al., 2011). A 

presença de citocinas anti-inflamatórias, como TGF-β e IL-10, em lesões de pele de 

pacientes com PCM pode representar um mecanismo pelo qual o fungo evade da 

resposta imune, já que esses indivíduos apresentam maior número de granulomas, os 
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quais são mais desorganizados (NEWORAL et al., 2003). Nesse sentido, a importância 

da IL-4 foi demonstrada por CAVASSANI et al., 2011. Tal estudo demonstrou que 

camundongos incapazes de produzir essa citocina, quando infectados com P. 

brasiliensis, apresentavam a formação de granuloma mais organizado em relação à 

camundongos normais. Ademais, nos casos de inflamação crônica e persistência do 

fungo, respostas Th17 e Th2 podem predominar (ROMANI e PUCCETTI, 2008). 

Células de sangue periférico de pacientes com infecção crônica apresentam produção 

aumentada de IL-17 e do fator de transcrição RORγt. Apesar desse perfil celular estar 

associado à resistência contra doenças fúngicas, a inflamação causada por essas células 

pode ser exacerbada, causando a destruição do tecido e fibrose, características 

comumente encontradas nesses pacientes (DE CASTRO et al., 2013). 

A função de linfócitos T CD8
+
 na PCMainda não foi totalmente elucidada. Sabe-

se que na ausência dessa célula, a partir da depleção por anticorpos monoclonais in vivo, 

camundongos resistentes à PCM tendem a apresentar maior carga fúngica no baço e 

fígado, mas não no pulmão. Esse fenômeno é visto nos camundongos susceptíveis, 

porém em uma escala muito maior, demonstrando que a falta dos linfócitos T CD8
+
é 

prejudicial nesses animais (CANO et al., 2000). Esse tipo celular está presente em quase 

todos os tipos de lesões, organizadas ou não, e apresenta grânulos citoplasmáticos 

contendo perforinas e granzimas B, o que demonstra sua ativação. Apesar de não ter 

efeito na organização do granuloma, esses linfócitos podem atuar destruindo células 

infectadas, como macrófagos e células gigantes (CANO et al., 2000; PAGLIARI et al., 

2010). A presença desse tipo celular no granuloma pode ser ainda um indicativo de uma 

resposta funcional de linfócitos T CD4
+
, já que essas células são requeridas para a 

correta ativação dos linfócitos T CD8
+
. 

1.3. Lectinas e seu efeito imunomodulador 

O primeiro relato da detecção de lectina ocorreu em 1888, quando foi observada 

a capacidade do extrato de sementes de Ricinus communis de aglutinar hemácias de 

diferentes espécies animais (RUDIGER e GABIUS, 2001). Está estabelecido que 

lectinas são definidas como proteínas que possuem no mínimo um sítio não catalítico 

capaz de se ligar reversivelmente a um mono- ou oligossacarídeo específico 

(PEUMANS e VAN DAMME, 1995). Atribui-se a atividade ligante de carboidrato a 

um segmento polipeptídico da lectina designado “domínio de reconhecimento de 

carboidrato” (CRD) (DRICKAMER, 1988), constituído por cerca de 100 resíduos de 
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aminoácidos. Hoje, sabe-se que as lectinas são encontradas ubiquamente distribuídas na 

natureza, presentes desde vírus até humanos (SHARON, 2008). 

A primeira lectina a ser isolada foi a Concanavalina A (ConA), a partir do 

extrato salino de sementes de Canavaliaensi formis. Posteriormente, foi demonstrado 

que a hemaglutinação promovida por ConA era inibida por sacarose, o que 

correspondeu a primeira evidência de que lectinas se ligam a açúcares (SUMNER e 

HOWELL, 1936). A lectina Fitohemaglutinina (PHA) foi a primeira a ser referida como 

capaz de interagir com células do sistema imune, fato evidenciado por sua capacidade 

em estimular a proliferação de linfócitos humanos (NOWELL, 1960). Essa capacidade 

linfoproliferativa foi reproduzida por ConA, que atua sobre linfócitos murinos. As 

lectinas exercem muitas atividades biológicas, dentre as quais se destacam o 

estabelecimento de interação célula-célula, desencadeamento de eventos da imunidade 

inata, direcionamento do desenvolvimento de linfócitos, indução na migração de 

leucócitos e promoção da adesão de patógenos a células hospedeiras (revisto por 

SHARON e LIS, 2004). 

ArtinM, uma lectina que tem alta afinidade de ligação pela manotriose Manα 1-3 

[Manα 1-6] Man, que constitui o “core” de N-glicanas, vem sendo estudada há vários 

anos por nosso grupo de pesquisa. Obtida da semente de jaca (Artocarpus 

heterophyllus), ela exerce efeitos sobre várias células do sistema imune. A lectina 

ArtinM é capaz de interagir com glicanas dos receptores de superfície CXCR2 e TLR2 

de neutrófilos, promovendo ativação celular (SANTOS-DE-OLIVEIRA et al., 1994; 

GANIKO et al., 1998; PEREIRA-DA-SILVA et al., 2006). Essa lectina associa-se a 

glicanas do receptor FcεR de mastócitos, induzindo degranulação celular e liberação de 

mediadores inflamatórios (MORENO et al., 2003; BARBOSA-LORENZI et al., 2011). 

Além disso, ArtinM induz macrófagos e DCs a produzirem IL-12,acarretando a 

produção de IFN-γ e o estabelecimento de uma resposta imune do tipo Th1 

(PANUNTO-CASTELO et al., 2001; TEIXEIRA et al., 2006). A imunomodulação 

desencadeada por ArtinM é atribuída ao reconhecimento de N-glicanas associadas a 

molécula de TLR2 (COLTRI et al., 2008). A administração de ArtinM confere proteção 

a camundongos infectados por patógenos intracelulares como, P. brasiliensis, Neospora 

caninum, Candida albicans, Leishmania amazonensis e Leishmania major, em 

decorrência da indução de imunidade Th1 e Th17 (PANUNTO-CASTELO et al., 2001; 

TEIXEIRA et al., 2006; COLTRI et al., 2010; CARDOSO et al., 2011; RUAS et al., 

2012). 
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De forma semelhante a algumas lectinas extraídas de plantas, lectinas derivadas 

de patógenos também podem ter efeito imunomodulador. Por exemplo, as proteínas de 

micronema de Toxoplasma gondii, TgMIC1 e TgMIC4, reconhecem ácido siálico e 

galactose, respectivamente, e através dessa propriedade, ligam-se a glicanas associadas 

a TLR2 e TLR4 da superfície de macrófagos e DCs, promovendo ativação dessas 

células. Macrófagos de camundongos selvagens sob estímulo de TgMIC1, TgMIC4 ou 

da associação das duas lectinas, produzem NO, citocinas pró-inflamatórias como TNF-

α, IL-6, IL12 (p40) e IL-1β, e tem a capacidade migratória aumentada, indicando a 

ocorrência de ativação celular. Ensaios similares utilizando macrófagos obtidos de 

camundongos TLR2
-/-

e TLR4
-/-

, evidenciaram a notável dependência de TLR4 no efeito 

imunomodulador de TgMIC1 e TgMIC4. Além disso, a atividade fagocítica dos 

macrófagos derivados de camundongos selvagens aumentou sob estímulo dessas 

lectinas, atividade essa que também foi prejudicada na ausência de TLR4. 

Outro exemplo de lectinas extraídas de patógenos é a Gal-lectin, tal lectina 

possui atividade imunomoduladora e é encontrada no protozoário Entamoeba 

histolytica. Essa lectina é capaz de atuar sobre DCs murinas induzindo sua ativação, 

manifestadas por aumento na expressão das moléculas co-estimuladoras (CD40, CD80 e 

CD86), bem como de MHCII e TLR2. Além disso, Gal-lectin direciona a resposta 

imune para o perfil Th1, através da indução de produção de IL-12 

(KAMMANADIMINTI et al., 2004; IVORY e CHADEE, 2007). Outro estudo mostrou 

que a Gal-lectin leva macrófagos a produzirem TNF-α e NO, mediante estimulação 

prévia com IFN-γ (SEGUIN et al., 1997), mediadores considerados essenciais na 

proteção do hospedeiro contra a amebíase. 

1.4. Paracoccina: uma lectina extraída de Paracoccidioides brasiliensis 

Há algum tempo nosso grupo de pesquisa identificou uma proteína no extrato e 

sobrenadante de leveduras de P. brasiliensis. Essa proteína é fortemente reconhecida 

por soro de pacientes com PCM e foi denominada de paracoccina (PCN) (COLTRI et 

al., 2006). 

A PCN é co-localizada com quitina na região de brotamento do fungo, fato 

demonstrado com o uso de anticorpos específicos. A incubação de anticorpos anti-PCN 

com a forma leveduriforme de P. brasiliensis, levou a uma redução no CFU em 50,6%; 

além disso, as colônias apresentaram tamanho reduzido e alteração no padrão de 

distribuição de quitina na parede fúngica (GANIKO et al., 2007). Os efeitos provocados 
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pelo anticorpo anti-PCN sobre o crescimento do fungo em cultura revelam a 

importância da PCN para a biologia de P. brasiliensis. Ademais, foi verificado que a 

PCN interage de forma dose-dependente com laminina, glicoproteína da matriz 

extracelular, corroborando com a proposta de que essa proteína pode aumentar a 

patogenicidade do fungo. Foi demonstrado também que PCN liga-se reversível e 

seletivamente a N-Acetilglicosamina (GlcNAc), o que a caracteriza como lectina. Como 

esperado, a pré-incubação da PCN com GlcNAc promoveu a inibição da ligação entre a 

lectina e a laminina (COLTRI et al., 2006). 

Os primeiros ensaios de interação da PCN com macrófagos murinos, 

evidenciaram a capacidade dessa lectina em induzir a produção de TNF-α e NO. 

Macrófagos estimulados com 0,25 mg/mL de PCN produziram altas concentrações de 

TNF-α no intervalo de 24 a 72h de cultivo celular. (COLTRI et al., 2006). 

Foi demonstrado que, além de um domínio lectínico, a PCN possui um sítio 

catalítico, com atividade de N-acetil-β-D-glucosaminidase. Levando em consideração a 

estrutura multi-domínios da PCN e sua bifuncionalidade é possível propor que a PCN 

atue, não apenas nas células da imunidade do hospedeiro, mas também, desempenhe 

funções relacionadas ao remodelamento da parede celular em resposta a estímulos 

externos e ao crescimento fúngico, tanto de hifas como de leveduras (DOS REIS 

ALMEIDA et al., 2010). 

Recentemente, nosso grupo de pesquisa mostrou que a administração profilática 

de PCN, produzida heterologamente em Escherichia coli e denominada rPCN, confere 

proteção contra a PCM experimental. Camundongos BALB/c submetidos ao tratamento 

com a rPCN e infectados com P. brasiliensis apresentaram uma redução no número de 

CFU em homogeneizados de pulmões. Os níveis pulmonares de IFN-γ, TNF-α e IL-12 

(citocinas de perfil Th1) estavam aumentados em animais aos quais administrou-se 

rPCN. Além disso, a análise histológica dos pulmões mostrou menor número de 

granulomas, de estrutura compacta e com poucos fungos no seu interior. Por fim, 

detectou-se aumento da expressão de receptor tipo toll 2 (TLR2) em células do pulmão 

dos animais tratados com rPCN, sugerindo que esses receptores da imunidade inata 

participam do mecanismo de proteção induzido pela rPCN (ALEGRE et al., 2014). 

Adicionalmente, foi demonstrado que, assim como a administração profilática da rPCN, 

a utilização dessa proteína em regime terapêutico de inoculação em camundongos 

infectados, foi benéfica para o animal. Isso foi confirmado pela detecção de menores 

números de granulomas pulmonares, os quais se apresentaram individualizados e bem 
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organizados, preservando, em grande extensão, a morfologia original do tecido. Nesse 

mesmo órgão ainda se encontravam aumentados os teores de mediadores pró-

inflamatórios como NO, IL-12, TNF-α e IFN-γ, mas também IL-10 (sem níveis 

detectáveis de IL-4). Por fim, foi descrito que rPCN induz a produção de IL-12 por 

macrófagos peritoneais, indução esta associada à interação da rPCN com glicanas de 

receptores do tipo TLR2, conforme demonstrou o ensaio de estímulo por rPCN de 

células HEK293T transfectadas com TLR2 (ALEGRE-MALLER et al., 2014). 

Esses dados indicam ser importante compreender a interação de rPCN com 

células do sistema imune inato, tendo presente o fato de que essas células estabelecem o 

contato inicial com o patógeno, além de direcionarem o perfil de resposta celular 

adaptativa dependente de células T a ser desenvolvida pelo hospedeiro. Dessa forma, 

torna-se importante definir as modificações imunológicas causadas em macrófagos a 

partir da interação com a PCN. 
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2 OBJETIVO GERAL 

Estudar os efeitos exercidos pela forma recombinante de Paracoccina (rPCN) 

sobre macrófagos murinos, visando elucidar os mecanismos responsáveis pela 

imunidade protetora contra a infecção por Paracoccidioides brasiliensis conferida pela 

administração in vivo da forma recombinante desse componente fúngico. 

2.1. Objetivos Específicos 

A. Expressar e purificar rPCN de Pichia pastoris  

B. Avaliar as atividades enzimática e lectínica da proteína recombinante 

C. Investigar o efeito de rPCN sobre macrófagos no que se refere a: 

a. Produção de citocinas 

b. Produção de NO 

c. Polarização de resposta 

D. Investigar o papel de TLR2 e TLR4 na indução das respostas de macrófagos 

à rPCN. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Expressão e purificação da proteína recombinante em Pichia pastoris 

A etapa de clonagem do gene padg_03347 foi desenvolvida durante o 

doutoramento de Ana Claudia Paiva Alegre, com a colaboração do estudante de 

iniciação científica Bruno Rodrigues de Souza. Para a expressão do gene padg_03347 

em P. pastoris, utilizamos o vetor pGAPZα-A (Invitrogen). A linhagem GS115 de P. 

pastoris foi utilizada por permitir a expressão de proteínas recombinantes em vetores 

que contém o gene HIS4 ou gene de resistência á Zeocina®. Uma colônia de P. pastoris 

transformada foi inoculada em 10 mL de meio líquido YPD e mantida a 30ºC, 220 rpm, 

overnight. Após 16 horas, 500 μL desta cultura foram transferidos para 300 mL de meio 

YPD fresco e incubados, por 72 horas, a 220 rpm, para a expressão da proteína de 

interesse. A proteína foi dialisada contra PBS e concentrada em sistema de 

ultradiafiltração (Amicon). A pureza das amostras foi verificada por SDS-PAGE 10%, 

na presença de agente redutor de pontes dissulfeto. As amostras foram mantidas a -

20ºC, até o momento do uso. 

3.2. Eletroforese em gel de poliacrilamida 

Para a separação eletroforética de proteínas foi utilizado o sistema de gel 

desnaturante de poliacrilamida SDS-PAGE 10% em tampão descontínuo. Todas as 

amostras foram preparadas na proporção 4:1 em relação ao tampão de amostra 5 X 

concentrado (tris HCl 260 mM, pH 6,8; SDS 7,3 %; β-mercapto-etanol 6,5 %; azul de 

bromofenol 0,2 % e sacarose 16,6 %) e fervidas a 95ºC, por 10 min. Para a corrida 

eletroforética usou-se tampão de eletrodo (0,3 % tris-base, pH 8,3, 1,44 % glicina e 0,1 

% SDS), com uma voltagem de 200 V e corrente de 70 mA por aproximadamente 2 h. 

O gel foi corado com azul de Coomassie (Pierce), ou prata. Os marcadores utilizados 

foram os contidos em mistura pré-corada (Prestained Protein Molecular Weight Marker, 

Fermentas), constituído de 6 proteínas cujas massas moleculares variaram de 20 a 120 

kDa. 

3.3. Coloração do gel por Prata 

Após a corrida de eletroforese o gel foi fixado por uma hora sob agitação lenta 

(12 mL ácido acético; 50 mL metanol; 50 μL formol para um volume final de 100 mL). 

O gel foi lavado três vezes com etanol 50 % por 20 min seguido de pré-tratamento (0,01 
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g tiossulfato de sódio; 25 mL água) deixou-se 1 min sob agitação vigorosa. O gel foi 

enxaguado por três vezes de 20 seg seguido da impregnação (0,05 g nitrato de prata; 75 

μL formol; volume final de 50 mL) durante 20 min. Após esse período realizou-se o 

enxague por duas vezes de 20 seg e partiu-se para a revelação (1,5 g carbonato cálcio; 

15 μL formol; 0,01 g tiossulfato de sódio; volume final de 50 mL) deixou-se sob 

agitação até o aparecimento das bandas (cerca de 2 min). Lavou-se uma vez com água 

destilada e adicionou-se solução de paralisação da reação (50 % metanol e 12 % ácido 

acético) durante 10 min. 

3.4. Eletrotransferência de proteínas para membrana de nitrocelulose - 

Western blot 

Subsequentemente à corrida eletroforética, proteínas separadas em géis de 

poliacrilamida foram eletrotransferidas para membranas de nitrocelulose (Hybond-P™, 

Amersham™). A transferência foi realizada overnight, a 50 V e corrente de 90 mA, 

utilizando-se tampão de transferência (1,895% tris-base, 9,09% glicina). A seguir, o gel 

foi corado com coomassie brilhante blue G 250, para averiguar a eficiência da 

transferência, enquanto a membrana foi corada por ponceau S (0,5 g ponceau, 2,5 mL 

ácido acético para 250 mL de água) por 3 min, a fim de observar as bandas transferidas 

e a eficiência do procedimento. O excesso do corante foi removido por rápidas lavagens 

da membrana com água destilada. As interações inespecíficas foram bloqueadas pela 

incubação das membranas com TBS-T 1 x (60,5 g/L tris-base, 87,6 g/L NaCl, 0,05 % 

tween 20) contendo 5% de leite em pó desnatado (Molico®), por 1 h sob agitação lenta 

a temperatura ambiente. Após o bloqueio, as membranas foram lavadas 3 x com TBS-T 

1 x por 5 min. Posteriormente, a membrana foi incubada em leite desnatado 1% 

contendo o anticorpo primário anti-proteína nativa e anti-proteína recombinante, 

produzidos em galinha (IgY). Os anticorpos foram diluídos nas proporções de 1:200 e 

1:400. Após 1 h de incubação, foram realizadas três lavagens de 5 min com TBS-T 1 x à 

temperatura ambiente, sob agitação. A seguir, as membranas foram incubadas com 

anticorpo secundário produzido em coelho anti-IgY conjugado à peroxidase, na diluição 

1:5000 em TBS-T 1 x acrescido de leite desnatado 1%. A incubação foi realizada por 40 

min, sob agitação lenta a temperatura ambiente. Posteriormente, realizaram-se sete 

lavagens com TBS-T 1 x por 5 min. A membrana foi revelada com reagentes contendo 

substrato para a peroxidase Solução I (0,1 M tris HCl 1 M, pH 8,5, 2,5 mM, luminol, 

0,9 mM ácido ƿ -coumarico e água ultra-pura estéril) e Solução II (0,1 M tris HCl 1M, 



Material e Métodos | 35 
 

 

pH 7,4, 0,018 % H2O2 e água ultra-pura estéril) na proporção de 1:1 por 30 s, e exposta 

a filmes radiográficos (Kodak®) por 10 s. 

3.5. Purificação da rPCN em coluna de quitina 

Uma coluna de quitina insolúvel, manufaturada em nosso laboratório (DOS 

REIS ALMEIDA et al., 2010) foi equilibrada com PBS (volume correspondente a 5 

volumes de coluna). Aplicou-se à coluna o sobrenadante da cultura de P. pastoris, 

obtidos após 72 horas de cultivo e dialisado contra PBS. Após incubação de 1 hora, à 

temperatura ambiente, a coluna foi lavada com 20 volumes de PBS e procedeu-se a 

eluição em duas etapas, ou seja, com PBS 0,4 M Glicose ou Ácido acético 0,1%. 

Ambos eluatos foram dialisados contra água ultrapura e concentrados em Amicon de 

10.000 MWCO e filtrados em filtros de 0,22 µm. A avaliação de pureza foi realizada 

através de eletroforese como descrito no item 3.2. 

3.6. Ensaio de ligação a laminina 

A avaliação da propriedade lectínica da rPCN foi testada através de ensaio 

lectino-imunoenzimático. Placas de poliestireno de alta afinidade (Corning Costar 

Europe Badhoevedorp, The Netherlands) foram sensibilizadas com 250 ng/poço de 

laminina diluído em tampão carbonato-bicarbonato 0,1 M, pH 9.6, seguindo-se 

incubação por 24 horas a 4ºC. A seguir, as placas foram lavadas três vezes com PBS-T e 

incubadas com solução de PBS-T acrescido com 3% de Gelatina inativado (solução de 

bloqueio), durante 1 hora, à 37ºC. A placa foi novamente lavada três vezes e 

quantidades conhecidas da rPCN foram colocadas em cada poço em triplicata, 

seguindo-se incubação à temperatura ambiente durante 2 horas. Após cinco lavagens 

com PBS-T, anticorpos IgY primário anti-rPCN, diluído em PBS-T contendo 1% de 

gelatina, foram adicionados aos poços e incubados por 1 hora a 37ºC. As placas foram 

lavadas novamente cinco vezes com PBS-T e a cada poço foi adicionado IgG murina 

biotinilada anti-IgY diluída em PBS-T 1% de Gelatina, seguindo-se novo períodos de 1 

hora de incubação, à 37ºC. Após nova etapa de lavagem adicionou-se o revelador 

tetrametilbenzidina (TMB) (Pierce) e o substrato H2O2. Após 15 min, as reações foram 

bloqueadas com ácido sulfúrico 2 M e a leitura realizada a 450 nm em leitor de 

microplacas (Power Wave X – BioTekInstruments, INC). 
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3.7. Ensaio de atividade N-acetil-β-D-glicosaminidase 

Para realizar esse ensaio utilizou-se tubo cônico de 1,5 mL, protegido da luz. 

Nesse tubo adicionamos 350 µL de acetato de sódio a 0,1 M pH 5,5, 100 µL de 

substrato 4-Nitrophenyl N-acetyl-β-D-glucosaminide 5 mM (Sigma) e 5 µg total de 

proteína. Como controle positivo utilizamos o extrato total sonicado de P. brasiliensis, 

já que esse extrato sabidamente contém diversas quitinases (DOS REIS ALMEIDA et 

al., 2010; SANTANA et al., 2012). Os tubos foram postos em banho-maria à 37ºC por 

16 a 18 horas. Após esse tempo 1 mL de carbonato de sódio 0,5 M foi adicionado e a 

leitura foi feita a 405 nm em leitor de microplacas (Power Wave X – 

BioTekInstruments, INC). 

3.8. Obtenção de macrófagos peritoneais 

Administrou-se a camundongos C57BL/6 WT e knockouts para TLR2 (TLR2
-/-

) 

ou para TLR4 (TLR4
-/-

) 1 mL de tioglicolato 3% pela via intraperitoneal e, após 3 dias, 

a cavidade peritoneal foi lavada com 5 mL de PBS gelado. Os lavados foram tratados 

com NH4Cl/Tris por 10 min em gelo para remover hemácias, a seguir, as células foram 

lavadas 2 vezes para retirada do tampão de lise e ressuspendidas para a contagem em 

câmara de Neubauer. A suspensão celular foi ajustada para 5x10
5
célula/poço, em placas 

de 48 poços e deixada em cultura overnight, em seguida, a placa foi lavada com PBS 

para retirar as células não aderentes e, posteriormente, foram adicionados LPS 1 ng/mL 

+ IFN-γ 1 pg/mL como controle positivo, somente meio DMEM 10% SFB como 

controle negativo e rPCN na concentração de 5 µg/mL. Para os macrófagos TLR4
-/- 

foi 

utilizado Pam3CSK4 100 ng/mL como controle positivo. 

3.9. Detecção de mRNA em macrófagos estimulados (qPCR) 

Macrófagos obtidos como descrito anteriormente foram distribuídos (1,2x10
6
 

células/poço) em microplacas e mantidos por 6 horas a 37ºC, em ambiente contendo 5% 

de CO2. Os devidos estímulos foram adicionados em triplicata: tendo como controles 

positivos IL-10 + IL-4 (50 pg/mL ambas), IFN-γ + IL-12 (2 pg/mL e 50 pg/mL, 

respectivamente) e, como controle negativo, somente meio DMEM 10% SFB. Utilizou-

se rPCN na concentração de 5ug/mL.. 

A extração de RNA total dessas células foi realizada com Trizol Reagent
®
 

(Invitrogen Life Technologies, EUA), segundo o protocolo do fabricante. Brevemente, 
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as amostras foram homogeneizadas em 1 mL de Trizol e incubadas à temperatura 

ambiente, por 5 min. Em seguida, o RNA total foi extraído adicionando-se 200 L de 

clorofórmio (Merck, Darmstadt, Alemanha). As amostras foram centrifugadas a 12000 

x g por 15 min, sendo o sobrenadante transferido para outro tubo. O RNA foi 

precipitado com 500 L de álcool isopropílico (Sigma Chemical CO.). As amostras 

foram brevemente vortexadas e centrifugadas a 12000 x g por 10 min. O sedimento de 

RNA foi vortexado e lavado com 1 mL de etanol 75%, seguindo-se centrifugação a 

7500 x g, por 5 min. O sobrenadante foi desprezado e o RNA ressuspenso em 10 µL de 

água livre de DNAse e RNAse (Invitrogen Life Technologies), seguido pela 

quantificação em espectrofotômetro. 

Para a transcrição reversa (RT), as amostras foram tratadas com 1 U de DNAse 

(Deoxyribonuclease I, Amplification Grade, Invitrogen Life Technologies), de acordo 

com as instruções do fabricante, e então convertidas em cDNA por transcrição reversa, 

sendo cada reação preparada em um volume final de aproximadamente 22 L. 

Previamente, todo o RNA e 20 pmol de Oligo dT (Invitrogen Life Technologies), foram 

incubados a 70°C por 5 min, e em seguida, mantidos em gelo por mais 5 min. Decorrido 

esse tempo, foi adicionado às amostras, uma mistura contendo 1 M de dATP, dCTP, 

dGTP e dTTP (100 mM dNTP Set, PCR Grade, Invitrogen Life Technologies), 20 

unidades de inibidor de RNAse (RNaseOut Ribonuclease Inhibitor, Invitrogen Life 

Technologies), 1 U de transcriptase reversa (ImProm-II Reverse Transcriptase, Promega 

Corporation, Madison, EUA), 3 mM de MgCl2 e 4 L de tampão da reação. A reação de 

RT foi realizada segundo instruções do fabricante. A mistura foi incubada por 5 min a 

25°C, seguida de 60 min a 42°C e 15 min a 70°C. As amostras foram então tratadas 

com 10 g de RNAse (Invitrogen Life Technologies), por 30 min a 37ºC. 

As reações de PCR em Tempo Real foram feitas em volume final de 15 L, 

contendo 0,75 L de cDNA (40 ng), 0,5 pmol de cada primer e 7,5 L de Sybr Green
®
 

PCR Master Mix (Applied Biosystems, Foster City, EUA), contendo 3 mM de MgCl2, 

200 M de dATP, dCTP e dGTP, 400 M de dUTP, 1,25 unidades de AmpliTaq GoldR 

DNA polimerase e 0,5 unidades de AmpEraseR uracil-N-glicosilase (UNG). O volume 

final de reação foi atingido adicionando-se água livre de DNAse e RNAse (Invitrogen 

Life Technologies). As reações foram realizadas no Sistema de PCR em Tempo Real 

7500, da Applied Biosystems, com os seguintes parâmetros: 50°C por 2 min, 10 min a 

95°C, 40 ciclos de 95°C por 15 seg / 60°C por 1 min. As expressões relativas de cada 
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gene foram obtidas utilizando-se o método comparativo delta Ct, tendo como controle 

endógeno o gene β-actina. 

Sequências dos primers específicos: 

Primers Sequência (5’ - 3’) 

β-actina 

S 

AS 

 

CCTAAGGCCAACCGTGAAAA 

GAGGCATACAGGGACAGCACA 

Ym1 

S 

AS 

 

TCACAGGTCTGGCAATTCTTCTG 

ACTCCCTTCTATTGGCCTGTCC 

Arginase-1 

S 

AS 

 

GTTCCCAGATGTACCAGGATTC 

CGATGTCTTTGGCAGATATGC 

FIZZ1 

S 

AS 

 

CCTGAGATTCTGCCCCAGGAT 

TTCACTGGGACCATCAGCTGG 

iNOS2 

S 

AS 

 

CCGAAGCAAACATCACATTCA 

GGTCTAAAGGCTCCGGGCT 

STAT1 

S 

AS 

 

CACGCTGCCTATGATGTC 

CCTGGAGATTACGCTTGC 

STAT3 

S 

AS 

 

GGCACCTTGGATTGAGAG 

TGCTGATAGAGGACATTGG 

SOCS1 

S 

AS 

 

AGGATGGTAGCACGCAAC 

GAAGACGAGGACGAGGAG 

SOCS3 

S 

AS 

 

AGGAGAGCGGATTCTACTG 

TCACACTGGATGCGTAGG 

TLR2 

S 

AS 

 

CTCTGACCCGCCCTTTAAGC 

TTTTGTGGCTCTTTTCGATGG 

Dectina-1 

S 

AS 

 

GTGCTGGGTGCCCTAGCAT 

TCTGTGGGCTTGTGGTTCTCTT 

IL-23 p19 

S 

AS 

 

TCCGTTCCAAGATCCTTCGA 

TGTTGGCACTAAGGGCTCAG 

 

3.10. Dosagens de citocinas 

A dosagens das citocinas IL-12 p40, TNF-α e IL-6 foram procedidas no 

sobrenadante de cultura de células, por ensaio imunoenzimático (ELISA), utilizando-se 
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o Kit OptEIA
TM

 (Pharmingen, San Diego, CA, USA), conforme instruções do 

fabricante. Placas de poliestireno de alta afinidade (Corning Costar Europe 

Badhoevedorp, The Netherlands) foram sensibilizadas com 50 µL/poço de anticorpo de 

captura específico para cada citocina testada, diluído em tampão carbonato-bicarbonato 

0.1 M e pH 9.6, seguindo-se incubação por 24 horas a 4ºC. A seguir, as placas foram 

lavadas três vezes com PBS-T e incubadas com solução de PBS acrescido com 10% de 

soro fetal bovino inativado (solução de bloqueio) (Sigma), durante 1 hora, à temperatura 

ambiente. Aos poços das placas foram adicionadas, em duplicata, quantidades 

conhecidas das citocinas recombinantes (curva-padrão) ou sobrenadante da cultura de 

células, seguindo-se incubação à temperatura ambiente, durante 2 horas. 

Posteriormente, as placas foram lavadas cinco vezes com PBS-T e foram adicionados os 

anticorpos secundários biotinilados (anticorpo de detecção) específicos para cada 

citocina, diluídos, que foram pré-incubados por 15 min com avidina conjugada a 

peroxidase. A solução foi adicionada às placas, seguindo-se incubação à temperatura 

ambiente durante 1 hora. Após nova etapa de lavagem foi adicionado o revelador TMB 

(Pierce) e o substrato H2O2. As reações foram bloqueadas após 15 min com ácido 

sulfúrico 2 M e a leitura realizada a 450 nm em leitor de microplacas (Power Wave X – 

BioTekInstruments, INC). 

3.11. Dosagem de óxido nítrico (NO) 

A concentração de NO no sobrenadante da cultura de macrófagos estimulados 

foi inferida pela determinação de nitrito, utilizando o método de Griess (GREEN et al., 

1981). Em placas de 96 poços, 50 µl do sobrenadante da cultura foram incubados com 

igual volume do reagente de Griess por 10 min, à temperatura ambiente. 

Posteriormente, a absorbância (DO 540 nm) foi determinada em leitor de microplacas 

(Power Wavex- BIO-TEK). Os resultados expressos em μM foram determinados por 

comparação com a curva padrão feia com nitrito de sódio (NaNO2) em concentrações de 

200 a 0,78 μM. 

3.12. Análise estatística 

Os resultados estão representados como média ± SEM. A análise estatística dos 

diferentes experimentos foi realizada através do software GraphPadPrism software 

(GraphPad Software, San Diego, CA, USA). Os valores passaram pela análise de 

variância homogênea e assumiram uma distribuição Gaussian, então foi utilizado o teste 
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one-way ANOVA com o pós-teste de Tukey. Foram considerados estatisticamente 

diferentes quando p<0,05 (*), p<0,01 (**) e p<0,001 (***). 
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4 RESULTADOS 

4.1. Produção e caracterização de rPCN produzida em P. pastoris 

A produção da rPCN foi realizada em organismo eucarioto (P. pastoris) 

transformado. Após três dias de cultura em meio YPD, uma amostra do sobrenadante 

foi coletada e testado para verificar a produção de rPCN e sua secreção para o meio de 

cultura. O perfil eletroforético do sobrenadante se mostrou limpo, apresentando pouca 

contaminação com outras proteínas. Três bandas foram observadas, sendo que a 

majoritária migrou como uma proteína de 27kDa, massa molecular correspondente à da 

PCN (Figura 4). 

 

Figura 4: Expressão da PCN recombinante expressa em P. pastoris. O perfil de expressão da 

P. pastoris demonstra baixa contaminação por outras proteínas, assim como a produção 

majoritária de uma proteína de 27 kDa. Gel SDS-PAGE 10% corado com comassie brilhant 

blue. 1: Marcador proteico. 2: sobrenadante da cultura de P. pastoris. 

A purificação da proteína foi procedida por cromatografia de afinidade, 

utilizando coluna de Quitina (constituída de polímeros de N-acetilglicosamina). Tal 

escolha foi feita levando-se em consideração o fato de que o CRD da PCN tem 

afinidade por esse açúcar. Podemos observar, na Figura 5, que preparação de alta 

homogeneidade foi obtida pela eluição do material retido na coluna com ácido acético. 

Em contrapartida, a proteína não se dissociou da coluna pela tentativa de eluição com 

Glicose; esse fato foi atribuído à baixa afinidade de rPCN por esse monossacarídeo, 

incapaz de competir com a alta afinidade pelo polímero de GlcNAc imobilizado. 
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Figura 5: Purificação em coluna de quitina da rPCN obtida pela expressão em P. pastoris. 

A purificação da rPCN em coluna de quitina eluída com ácido acético (pista 2), mas não com 

glicose (pista 1), proporcionou bom rendimento (observe a banda de 27kDa). Gel SDS-PAGE 

10% corado com comassie brilhant blue. M: Marcador proteico. 1:Eluição com glicose 0,4M. 2: 

Eluição com ácido acético 0,1%. 

Para confirmar que a proteína recombinante expressa em P. pastoris realmente 

corresponde à paracoccina, realizamos o ensaio de imunoblotting com anticorpos 

produzidos em galinha (IgY) contra a proteína recombinante (produzida em E. coli) e 

contra a preparação enriquecida de PCN nativa. Em ambos os casos, foi possível 

observar a marcação para a proteína recombinante no tamanho esperado de 27 kDa 

(Figura 6), indicando tratar-se de PCN. 

 

Figura 6: Western blot de rPCN obtida pela expressão em P. pastoris. Articorpos anti-PCN 

(forma nativa) e anti-rPCN reconhecem a proteína obtida pela expressão em P. pastoris e 

purificada por afinidade à quitina. M: Proteínas marcadoras de massa molecular; 1: reação com 

anticorpo anti-proteína nativa diluído 1:400; 2: reação com anticorpo anti-proteína recombinante 
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diluído 1:400; 3: reação com anticorpo anti-proteína recombinante diluído 1:200. Tempo de 

exposição: 10 segundos. 

Para melhor caracterização da proteína, verificamos se a rPCN obtida pela 

expressão em P. pastoris era dotada das atividades lectínica e enzimática, como 

previamente descrito para a proteína nativa (COLTRI et al., 2006; DOS REIS 

ALMEIDA et al., 2010). A Figura 7 mostra, a partir dos resultados de ensaios 

específicos, que a rPCN reproduz as capacidades de ligação à laminina e de exercer 

atividade N-acetil glucosaminidase. A presença da rPCN no sobrenadante de cultura é 

detectada desde o primeiro dia de cultura, como mostra o painel 7A, uma vez que todas 

as preparações se ligaram à laminina. O painel B mostra que duas preparações 

independentes de rPCN possuem alta atividade de N-acetilβ-D-glicosaminidase. Assim, 

confirmamos que a forma recombinante de paracoccina, obtida pela expressão em P. 

pastoris, reproduz as atividades já descritas para a proteína nativa, denotando uma 

preservação de funções da proteína nativa. 
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Figura 7: Ensaios funcionais da rPCN produzida em P. pastoris. A: O ensaio lectino-

imunoenzimático, utilizando uma placa sensibilizada com laminina, mostra que a proteína 

proveniente de P. pastoris retém a capacidade lectínica demonstrado para a proteína nativa de P. 

brasiliensis. As três diferentes preparações (1, 2 e 3) se referem a dias de cultivos diferentes. B: 

Duas preparações independentes de rPCN foram testadas quanto a sua atividade N-acetil-

glucosaminidase, ambas preparações desempenharam atividade enzimática. (**) p<0,01 e (***) 

p<0,001 em relação ao controle negativo. 
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4.2. Ativação de macrófagos induzida pelo estímulo com rPCN 

Sabendo-se que macrófagos desempenham papel crítico no curso da PCM, 

propusemo-nos a investigar as repercussões funcionais do estímulo dessas células com 

rPCN. A Figura 8 mostra haver produção significativamente aumentada de TNF-α, IL-

12p40 e NO, em relação ao controle negativo, por macrófagos peritoneais de 

camundongos C56BL/6 que foram estimulados com rPCN (5µg/ml). A produção das 

citocinas ocorre em quantidades similares às proporcionadas pelo controle positivo e de 

forma contínua, nos três tempos testados. 

Verificamos também que esses macrófagos, estimulados com rPCN, exibem 

expressão relativa aumentada para IL-23 e TLR-2, sendo tais níveis cerca de 16 e 5,5 

vezes maiores do que os verificados no controle negativo. Por outro lado, não houve 

diferença de expressão de mensagem para Dectina-1 entre os grupos (Figura 9). 
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Figura 8: O estímulo de macrófagos com rPCN induz a produção de mediadores 

inflamatórios. Macrófagos peritoneais de camundongos C57BL/6 WT foram estimulados com 

5,0µg/ml de rPCN. A quantificação de IL-12 p40 e TNF-α no sobrenadante dessas células foi 

realizada por ELISA. A dosagem de NO foi realizada utilizando o método de Griess. O controle 

negativo consistiu de meio DMEM 10% SFB e polimixina. Como controle positivo utilizou-se 
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de LPS 1μg/ml + INF-γ 1ng/ml. (***) p<0,001, (**) p<0,01 e (*) p<0,05 em relação ao controle 

negativo de cada experimento. 

 

 

M
ei
o

LP
S

P
3C

4

rP
C
N

0

2

4

6

8

*** *** ***

m
R

N
A

 T
L
R

2

(E
xp

re
s
s
ã
o
 r

e
la

ti
va

)

M
ei
o

 +
 IL

-1
2



IF
N
-

rP
C
N

0

1

2

3

4

5

*

m
R

N
A

 D
e
c
ti
n
a
-1

(E
xp

re
s
s
ã
o
 r

e
la

ti
va

)

M
ei
o

LP
S

P
3C

4

rP
C
N

0

5

10

15

20

25

*

***

***

m
R

N
A

 I
L
-2

3

(E
xp

re
s
s
ã
o
 r

e
la

ti
va

)

 

Figura 9: O estímulo com rPCN aumenta a expressão de mRNA para TLR2 e IL-23. 
Macrófagos peritoneais de camundongos C57BL/6 WT foram estimulados com 5,0µg/ml de 

rPCN por seis horas. LPS (1ug/ml), Pam3CSK4 (100ng/ml) ou IFN-γ (1ng/ml) + IL-12 

(50ng/ml) foram utilizados como controles positivos. O controle negativo consistiu de meio 

DMEM 10% SFB. O mRNA foi extraído com Trizol Reagent®, segundo recomendações do 

fabricante, o cDNA foi obtido a partir de transcrição reversa. A reação de PCR em tempo real 

foi realizada em Sistema de PCR em Tempo Real 7500, da Applied Biosystems. (***) p<0,001, 

(**) p<0,01 e (*)p<0,05 diferença estatística com relação ao controle negativo de cada 

experimento. 

 

4.3. O estímulo de macrófagos com rPCN induz polarização M1  

Constatado os aumentos da produção de citocinas pró-inflamatórias e da 

expressão de mRNA para TLR2 e IL-23, avaliamos se esses macrófagos estimulados 

com rPCN poderiam estar se diferenciando em um perfil M1. Nossos resultados 

demonstram que tais células não apresentam aumento significativo da expressão relativa 

para marcadores de perfil M2 (Arginase-1, Ym1 e FIZZ1), em relação às células do 
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controle negativo. Em contrapartida ao analisarmos mensagem para iNOS2 verificamos 

um aumento de cerca de 215 vezes na sua expressão relativa (Figura 10), frente ao 

estímulo com rPCN. Para melhor caracterizar esse perfil de ativação avaliamos a 

expressão de STAT1, STAT3, SOCS1 e SOCS3. Constamos que o estímulo com rPCN 

aumentou cerca de 10 e 380 vezes a expressão relativa de STAT1 e SOCS3, 

respectivamente. Além disso, o quociente entre as expressões de SOCS3 e SOCS1 

mostra ter ocorrido uma expressão 15 vezes maior de SOCS3 em relação a SOCS1 

(Figura 11). 
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Figura 10: rPCN induz a polarização de macrófagos para perfil M1. Macrófagos 

peritoneais de camundongos C57BL/6 WT foram estimulados com 5,0µg/ml de rPCN por seis 

horas. LPS (1ug/ml), Pam3CSK4 (100ng/ml), IL-10 + IL-4 (50ng/ml ambas) ou INF-γ (1ng/ml) 

+ IL-12 (50ng/ml) foram utilizados como controles. O controle negativo consistiu de meio 

DMEM + 10% SFB. O mRNA foi extraído com Trizol Reagent®, segundo recomendações do 

fabricante, o cDNA foi obtido a partir de transcrição reversa. A reação de PCR em tempo real 

foi realizada em Sistema de PCR em Tempo Real 7500, da Applied Biosystems. (***) p<0,001, 

(**) p<0,01 e (*)p<0,05 em relação ao controle negativo de cada experimento. 
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Figura 11: rPCN induz alta expressão relativa de SOCS3 e STAT1. Macrófagos peritoneais 

de camundongos C57BL/6 WT foram estimulados com 5,0µg/ml de rPCN por cinco horas e 

meia. LPS (1ug/ml), Pam3CSK4 (100ng/ml), IL-10 + IL-4 (50ng/ml ambas) ou INF-γ (1ng/ml) 

+ IL-12 (50ng/ml) foram utilizados como controles. O controle negativo consistiu de meio 

DMEM + 10% SFB. O mRNA foi extraído com Trizol Reagent®, segundo recomendações do 

fabricante, o cDNA foi obtido a partir de transcrição reversa. A reação de PCR em tempo real 

foi realizada em Sistema de PCR em Tempo Real 7500, da Applied Biosystems. (***) p<0,001, 

(**) p<0,01 e (*)p<0,05 em relação ao controle negativo de cada experimento. 
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4.4. Importância de TLR2 e TLR4 na secreção de citocinas e na indução 

de perfil M1 em macrófagos estimulados com rPCN 

Devido a importância de TLRs no desencadeamento de ativação de macrófagos, 

investigamos se a ausência de TLR2 ou TLR4 afetaria a produção de citocinas e a 

polarização dos macrófagos estimulados com rPCN. A Figura 12 confirma a observação 

de que, sob estímulo de rPCN, macrófagos de camundongos WT aumentam a produção 

das citocinas avaliadas. Quando macrófagos TLR2
-/-

 foram estimulados e comparados a 

células WT a produção de IL-6 e de TNF-α não foi afetada, enquanto a de IL-12p40 

sofreu diminuição significativa. O efeito da ausência de TLR4 foi mais drástico, uma 

vez que macrófagos TLR4
-/-

 sob estímulo de rPCN produziram baixas concentrações de 

IL-6 e não produziram teores detectáveis de TNF-α e IL-12p40. 
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Figura 12: A falta de TLR4 prejudica a ativação de macrófagos estimulados com rPCN. 
Macrófagos peritoneais de camundongos C57BL/6 WT, TLR2

-/-
 e TLR4

-/-
 foram estimulados 

com 5,0µg/ml de rPCN. A quantificação de IL-12 p40, TNF-α e IL-6 no sobrenadante das 

culturas foi realizada por ELISA. O controle negativo consistiu de meio DMEM + 10% SFB e o 

controle positivo de LPS 1μg/ml + IFN-γ 1ng/ml para os macrófagos WT e TLR2
-/-

 para os 

macrófagos TLR4
-/-

 foi utilizado Pam3CSK4 100ng/ml. (***) p<0,001, (**) p<0,01 e (*)p<0,05 

em relação ao controle negativo de cada experimento. 
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 Verificada a importância de TLR2 e TLR4 para a produção de citocinas 

inflamatórias, propusemo-nos a avaliar se a falta desses receptores afetaria a polarização 

M1 desses macrófagos. A Figura 13 mostra que o estímulo com rPCN não aumenta a 

expressão de mRNA de nenhum dos marcadores clássicos de macrófago M2, em 

quaisquer das circunstâncias ensaiadas. Já a expressão de mRNA para iNOS2 aumentou 

cerca de 80 vezes quando macrófagos WT ou TLR2
-/-

 foram estimulados com rPCN. Já 

na falta de TLR4, houve importante queda na expressão relativa de mRNA para iNOS2, 

igualando-se aos níveis verificados no controle negativo (meio). 
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Figura 13: A falta de TLR4 impede a polarização de macrófagos M1 induzida por rPCN. 

Macrófagos peritoneais de camundongos C57BL/6 WT foram estimulados com 5,0µg/ml de 

rPCN por seis horas. LPS (1ug/ml), Pam3CSK4 (100ng/ml), IL-10 + IL-4 (50ng/ml ambas) ou 

IFN-γ (1ng/ml) + IL-12 (50ng/ml) foram utilizados como controles positivos. O controle 

negativo consistiu de meio DMEM + 10% SFB. O mRNA foi extraído com Trizol Reagent®, 

segundo recomendações do fabricante, o cDNA foi obtido a partir de transcrição reversa. A 

reação de PCR em tempo real foi realizada em Sistema de PCR em Tempo Real 7500, da 

Applied Biosystems. MO: macrófago. (***) p<0,001, (**) p<0,01 e (*)p<0,05 diferença 

estatística com relação ao controle negativo de cada experimento. 
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5 DISCUSSÃO 

Motivados por evidências prévias de que a administração de paracoccina confere 

proteção a camundongos contra a infecção por P. brasiliensis, no presente estudo 

avaliamos o efeito exercido in vitro pelo estímulo de macrófagos com a forma 

recombinante de paracoccina, visando elucidar possíveis mecanismos responsáveis pelo 

efeito desse componente fúngico sobre a imunidade do hospedeiro. Verificamos que 

rPCN atua sobre macrófagos determinando sua ativação, manifestada pela produção de 

mediadores inflamatórios, e sua polarização para o perfil M1. Constatamos que esses 

efeitos são essencialmente mediados por TLR4. 

Em estudos anteriores, nosso laboratório utilizou PCN recombinante obtida a 

partir da expressão em E. coli e enfrentou dificuldades nos procedimentos de 

purificação e eliminação de lipopolissacarídeos bacterianos (LPS). Tais fatos nos 

levaram a retomar abordagem anteriormente explorada em nosso laboratório, referente à 

utilização de um organismo eucarioto, no caso a levedura Pichia pastoris, para 

expressar rPCN. O uso de leveduras em sistemas heterólogos tem sido reconhecido 

como uma opção vantajosa, pois resulta em maior produção das proteínas de interesse, 

além de permitir que tais proteínas sejam secretadas para o meio de cultura, com pouca 

contaminação de proteínas endógenas da levedura e de LPS, além de outras 

endotoxinas, facilitando as etapas de purificação subsequentes. Adicionalmente, por se 

tratar de um organismo eucarioto, P. pastoris promove várias modificações pós-

traducionais na proteína heteróloga, como glicosilação, formação de pontes dissulfeto e 

processamento proteolítico, culminando no correto processamento da proteína 

recombinante (MACAULEY-PATRICK et al., 2005; MATTANOVICH et al., 2012). 

Devido a tais modificações, o passo adicional de refolding da proteína é evitado, 

acelerando o processo de purificação. 

Obtivemos, assim, a proteína recombinante produzida pela levedura P. pastoris 

como modelo de expressão eucarioto. Além das citadas vantagens, esse modelo traz 

riscos. É sabido, por exemplo, que a utilização desse organismo para a expressão de 

proteínas heterólogas pode resultar na hiperglicosilação da proteína recombinante 

obtida, eventualmente alterando as características naturais da proteína nativa. HEIMO et 

al., 1997 utilizando a mesma estratégia para a produção de uma proteína derivada de 

Aspergillus awamori demonstrou que a massa molecular da proteína secretada era 20 

kDa superior à da proteína nativa. Cerca de 10 kDa foram atribuídos à N-glicosilação, e 
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os 10 kDa restantes à O-glicosilação. Apesar desse aumento de massa molecular, a 

glicosilação em P. pastoris ainda é bem menor do que em Saccharomyces cerevisiae. 

Foi observado ainda que antitrombina III produzida em P. pastoris é adicionada de O-

glicanas em posição próxima do sítio ativo da proteína e que essa modificação diminuiu 

em 50% sua capacidade de inibir a trombina (MOCHIZUKI et al., 2001). No caso da 

rPCN expressa em P. pastoris, não houve adição exagerada de açúcares, já que não se 

detectou alteração da massa molecular e nem das atividades desempenhadas pela 

proteína nativa. 

A purificação da proteína recombinante foi realizada utilizando cromatografia de 

afinidade, método que leva em conta a característica das lectinas de ligação a açúcares 

específicos e é amplamente utilizado. SINGH et al., 2015 purificou uma lectina micelial 

de Aspergillus sparsus utilizando uma coluna contendo em sua matriz sepharose 

conjugada a mucina, glicoconjugado alvo de reconhecimento pela lectina descrita. 

Devido à interação da lectina com seu glicoalvo, o processo de purificação pode ser 

encurtado, tornando desnecessários passos adicionais, aumentando a eficiência da 

purificação. Além da utilização de grandes moléculas, como glicoconjugados, para a 

purificação de lectinas, é possível utilizar monossacarídeos conjugados à sepharose. Por 

exemplo, para purificar galectina-1 mutada no seu sítio CRD, foi utilizada estratégia que 

levou em conta a demonstração de que os mutantes retinham a capacidade de ligação 

somente à Galactoseβ1–4Fucose; esse carboidrato imobilizado proporcionou uma forma 

rápida e simples de purificar as galectinas mutadas (TAKEUCHI et al., 2015). 

Demonstramos que a rPCN produzida em P. pastoris possui atividade 

enzimática, clivando polímeros GlcNAc, além de atividade lectínica, demonstrada 

através da ligação a laminina, bem como através do próprio método de purificação da 

proteína, utilizando o açúcar específico imobilizado. De maneira semelhante ao 

observado para a rPCN, a produção heteróloga de uma lectina de Aleuria aurantia, 

denominada AAL, não alterou suas propriedades funcionais; a proteína recombinante 

produzida apresentou atividade hemaglutinante similar à descrita para a proteína nativa, 

com a vantagem adicional de possuir maior termoestabilidade, devido a glicosilação 

(AMANO et al., 2003). Entretanto, já foi descrito que outras proteínas produzidas por 

esse sistema podem diferir ligeiramente da nativa, perdendo atividade ou alterando a 

massa molecular. A forma recombinante de frutalina, uma lectina extraída de sementes 

de Artocarpus incisa (fruta-pão), produzida em P. pastoris, é capaz de reconhecer, de 

forma altamente específica, glicanas presentes em células malignas da próstata. No 
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entanto, não é capaz de aglutinar eritrócitos humanos, como a frutalina nativa 

(OLIVEIRA et al., 2014). A capacidade hemaglutinante também foi perdida por PDL-F, 

uma lectina de Pleurotus cornucopiae (cogumelo-ostra-dourado), quando expressa em 

P. pastoris. A ausência dessa característica foi atribuida à conformação incorreta da 

proteína recombinante, já que a glicosilação em sítios específicos pode inibir a 

formação de dímeros, que ocorre na proteína nativa; a despeito desse fato, o CRD da 

lectina parece estar intacto, como indica a ligação a PSM (mucina suína) (IIJIMA et al., 

2003). 

Macrófagos e células dendríticas são sentinelas do sistema imune inato presentes 

em quase todos os tecidos, sendo as primeiras células a entrarem em contato com P. 

brasiliensis no organismo hospedeiro. Essas células podem reconhecer e capturar 

antígenos fúngicos, processando tais antígenos para serem apresentados aos linfócitos 

T, fato que caracteriza tais células como apresentadoras de antígeno (APCs). 

Neste trabalho constatamos que há produção aumentada de citocinas pró-

inflamatórias, além de NO, por macrófagos estimulados pela rPCN. Tais citocinas, 

principalmente IL-12p40, produzidas por macrófagos estimulados com rPCN, podem 

atuar na geração de resposta imune de padrão Th1, previamente descrita como protetora 

frente à PCM. Reforçando esses dados, já se conhecia a capacidade da proteína nativa 

de induzir a produção de TNF-α e NO por macrófagos (COLTRI et al., 2006). 

Demonstramos agora, que a ativação e indução de citocinas pró-inflamatórias está 

relacionada com a modulação do perfil dos macrófagos, que são direcionados a partir da 

interação com rPCN, para a polarização M1, característica de células mais 

inflamatórias. 

Há relatos na literatura de que a ocorrência de uma resposta inflamatória inicial 

aguda, exacerbada, por parte de macrófagos na infecção por P. brasiliensis é prejudicial 

ao hospedeiro, por ser ineficiente na indução de uma resposta protetora, mediada por 

linfócitos T (CALICH et al., 2008; PINA et al., 2008). Além disso, foi demonstrado que 

macrófagos de camundongos resistentes e susceptíveis diferem quanto a polarização. 

Macrófagos de camundongos A/J (resistentes) quando estimulados com leveduras de P. 

brasiliensis, têm maior expressão de arginase-1, FIZZ1 e YM1, do que macrófagos de 

camundongos B10.A (susceptíveis) que, por sua vez, expressam mais iNOS2. Esse 

padrão de polarização se reflete na secreção de citocinas: macrófagos de camundongos 

resistentes secretam níveis mais altos de TNF-α, TGF-β, IL-6 e IL-10, enquanto 

macrófagos de camundongos suscetíveis secretam mais IL-12. Esse quadro confere aos 
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macrófagos M1 de camundongos suscetíveis maior capacidade de combater o início da 

infecção por P. brasiliensis, não havendo entretanto geração de resposta T satisfatória. 

Por outro lado, macrófagos M2 de camundongos resistentes não são eficientes na 

eliminação inicial do fungo, mas geram um perfil de resposta protetora Th1 (PINA et 

al., 2008; FERIOTTI et al., 2013). A utilização de camundongos Dectina-1
-/-

 permitiu 

evidenciar-se a importância desse receptor na PCM experimental. Na falta desse 

receptor, a diferenciação dos macrófagos se dá em direção ao perfil M2 e os 

camundongos não controlam a doença, o que resulta em maiores mortalidade, 

destruição tecidual e disseminação fúngica. Por outro lado, os camundongos selvagens 

modulam macrófagos em direção ao perfil M1 e apresentam um curso mais suave de 

infecção por P. brasiliensis (LOURES et al., 2014). 

Estudos realizados por nosso grupo de pesquisa indicam que a administração 

profilática e terapêutica de rPCN a camundongos infectados com P. brasiliensis, reverte 

o quadro de grave injúria tecidual e inflamação descontrolada, além de diminuir a carga 

fúngica pulmonar dos animais (ALEGRE-MALLER et al., 2014; ALEGRE et al., 

2014). Ainda que faltem ensaios in vivo que comprovem a real participação de 

macrófagos M1 no processo de modulação da resposta causado por rPCN, podemos 

esperar que a participação desses macrófagos seja benéfica para o hospedeiro, ou seja, 

que o predomínio de macrófagos M1 nos animais tratados com rPCN favoreça a 

geração de resposta T protetora. 

A infecção por Cryptococcus neoformans proporciona outro exemplo da 

importância da diferenciação de macrófagos para o perfil M1. A polarização de 

macrófagos M1 ocorre via IFN-γ liberado por células Th1; esses macrófagos têm alta 

capacidade de fagocitar e eliminar o patógeno. Já a geração de macrófagos M2, que se 

associa à produção de IL-4, não inibe a replicação do fungo. No decorrer da infecção 

experimental por C. neoformans o perfil de macrófagos no pulmão dos camundongos 

sofre alteração. Eles apresentam perfil M2 durante o período de até duas semanas pós-

infecção, fase em que há multiplicação do fungo. Subsequentemente, macrófagos 

alveolares adquirem perfil mais inflamatório M1, que controla a disseminação do fungo, 

diminuindo a carga fúngica a níveis próximos ao do inóculo utilizado (DAVIS et al., 

2013). 

Nosso estudo também revelou haver maior expressão relativa de TLR2 e IL-23 

em macrófagos estimulados com rPCN. Como mencionado na introdução, a ativação de 

macrófagos se acompanha de aumento da mensagem para PRRs, levando à expressão de 
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receptores funcionais e amplificação da resposta. O aumento da mensagem de IL-23 

pode estar relacionado com uma resposta Th17, já que essa citocina é indispensável para 

a manutenção desse tipo de resposta imune (STRITESKY et al., 2008). Há evidências 

de que linfócitos Th17 contribuam no combate a infecções fúngicas, como a causada 

por Candida albicans (PANDIYAN et al., 2011; HERNANDEZ-SANTOS et al., 2013). 

TLR2 e TLR4 são receptores importantes para o reconhecimento de 

componentes fúngicos, razão pela qual investigamos se eles reconheceriam rPCN. 

Ademais, trabalho realizado por nosso grupo havia demonstrado que N-glicanas de 

TLR2 eram alvo de reconhecimento pelo domínio lectínico de rPCN. Nosso estudo 

revelou que o envolvimento de TLR4 é destacado, já que a sua ausência resultou em 

produção baixa ou nula de IL-16, IL-12 e TNF-α frente ao estímulo com rPCN. Além 

disso, a falta de TLR4 bloqueou a diferenciação de macrófagos para um perfil M1, 

como verificado em macrófagos de camundongos selvagens. Dessa forma tornou-se 

claro que TLR4 está implicado nos efeitos de rPCN sobre macrófagos, sugerindo que 

esse componente fúngico seja um agonista desse PRR. Esses dados reforçam nossas 

observações anteriores, feitas em sistema de células HEK transfectadas com TLRs, de 

que rPCN interage com TLR2 e seus dímeros (TLR2/1 e TLR2/6), bem como com 

TLR4. No caso de TLR2, o estudo foi aprofundado pela disponibilidade de 

glicomutantes do ectodomínio do receptor: pudemos constatar que a interação era 

atribuída ao CRD da rPCN, já que a alteração de N-glicanas em TLR2, especialmente 

da N-glicana que ocupava a quarta posição na sequência proteica, prejudicava a 

ativação por rPCN (ALEGRE-MALLER et al., 2014). 

A importância de TLR2 e TLR4 na PCM vem sendo descrita na literatura. A 

detecção de menor carga fúngica pulmonar, diminuição de mediadores pró-

inflamatórios como IL-12 e NO, menor migração de células inflamatórias para o sítio da 

infecção e maior frequência de células T reguladoras (Tregs) em camundongos TLR4
-/-

 

do que em camundongos selvagens favorece a ideia de que a ausência do receptor 

aumente a resistência à infecção por P. brasiliensis. Entretanto, se apenas a 

sobrevivência dos camundongos for considerada, a ausência de TLR4 associa-se à 

menor resistência à infecção (LOURES et al., 2010). Com relação ao papel do receptor 

TLR2 na patogenia da PCM, tem-se que camundongos TLR2
-/-

, em comparação a 

camundongos selvagens, apresentam menor carga fúngica, maior produção de NO, 

aumento na migração de células polimorfonucleares para o sítio de infecção e elevada 

secreção de citocinas de perfil Th17. Houve similaridade dos graus de lesões tissulares e 
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das taxas de mortalidade entre animais selvagens e TLR2
-/-

. Houve predomínio de 

resposta Th17 na ausência de TLR2 (LOURES et al., 2009). 

Este trabalho desvenda ações exercidas in vitro por rPCN sobre macrófagos que 

correspondem a mecanismos possivelmente implicados no efeito imunomodulador 

observado in vivo na PCM experimental. Postula-se que a rPCN administrada na forma 

profilática ou terapêutica ao camundongo interaja com TLR4 expressa na superfície de 

macrófagos residentes, promovendo diferenciação celular para um perfil M1 e alta 

produção de mediadores inflamatórios (IL-6, TNF-α, IL-12 p40 e NO). Esse macrófago  

ativado por rPCN pode exercer papel crucial na eliminação do patógeno e na indução de 

resposta imune protetora mediada por linfócitos Th1. 
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6 CONCLUSÕES 

Diante dos dados apresentados podemos concluir que: 

 O modelo de expressão heteróloga da PCN em P. pastoris é de fácil 

execução e proporciona bom rendimento. 

 A rPCN expressa em P. pastoris é purificada em etapa cromatográfica 

única e reproduz as atividades lectínica e enzimática da proteína nativa.  

 O estímulo com rPCN induz macrófagos peritoneais murinos a 

produzirem IL-12p40, TNF-α,IL-6 e NO. 

 O estímulo com rPCN leva macrófagos peritoneais murinos a se 

diferenciarem em direção ao perfil M1. 

 A produção de mediadores inflamatórios estimulada por rPCN é afetada 

moderadamente pela ausência de TLR2 e drasticamente pela ausência de 

TLR4, denotando a importância desses receptores na ativação de 

macrófagos induzida por rPCN. 

 A diferenciação de macrófagos peritoneais murinos em direção ao perfil 

M1 induzida pelo estímulo com rPCN é mediada por TLR4, mas não por 

TLR2. 
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Abstract

Background: Paracoccin (PCN) is an N-acetylglucosamine-binding lectin from the human pathogenic fungus
Paracoccidioides brasiliensis. Recombinant PCN (rPCN) induces a T helper (Th) 1 immune response when prophylactically
administered to BALB/c mice, protecting them against subsequent challenge with P. brasiliensis. In this study, we
investigated the therapeutic effect of rPCN in experimental paracoccidioidomycosis (PCM) and the mechanism accounting
for its beneficial action.

Methodology/Principal Findings: Four distinct regimens of rPCN administration were assayed to identify which was the
most protective, relative to vehicle administration. In all rPCN-treated mice, pulmonary granulomas were less numerous and
more compact. Moreover, fewer colony-forming units were recovered from the lungs of rPCN-treated mice. Although all
therapeutic regimens of rPCN were protective, maximal efficacy was obtained with two subcutaneous injections of 0.5 mg
rPCN at 3 and 10 days after infection. The rPCN treatment was also associated with higher pulmonary levels of IL-12, IFN-c,
TNF-a, nitric oxide (NO), and IL-10, without IL-4 augmentation. Encouraged by the pulmonary cytokine profile of treated
mice and by the fact that in vitro rPCN-stimulated macrophages released high levels of IL-12, we investigated the interaction
of rPCN with Toll-like receptors (TLRs). Using a reporter assay in transfected HEK293T cells, we verified that rPCN activated
TLR2 and TLR4. The activation occurred independently of TLR2 heterodimerization with TLR1 or TLR6 and did not require
the presence of the CD14 or CD36 co-receptors. The interaction between rPCN and TLR2 depended on carbohydrate
recognition because it was affected by mutation of the receptor’s N-glycosylation sites. The fourth TLR2 N-glycan was
especially critical for the rPCN-TLR2 interaction.

Conclusions/Significance: Based on our results, we propose that PCN acts as a TLR agonist. PCN binds to N-glycans on TLRs,
triggers regulated Th1 immunity, and exerts a therapeutic effect against P. brasiliensis infection.
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Introduction

Paracoccidioidomycosis (PCM), first reported by Adolf Lutz in

1908 in Brazil, is an acute-chronic systemic mycosis caused by the

dimorphic fungus Paracoccidioides brasiliensis. PCM is autoch-

thonous to Latin America, and its incidence extends from southern

Mexico to northern Argentina [1]. Infection is initiated by the

inhalation of airborne propagules, derived from conidia, which

transform into pathogenic yeast in the lung [2].

PCM infection can be asymptomatic or give rise to active

disease. It causes pulmonary lesions, which lead to significant

morbidity, with impairment of lung function. The disease can

subsequently disseminate to other organs, producing secondary

injuries to the mucosa, skin, lymphoid tissue, and adrenal glands.
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Acute and sub-acute PCM (juvenile form) develop within weeks to

months and cause reticuloendothelial system hypertrophy; they

are very severe and frequently mortal. The chronic type (adult

form), which accounts for more than 90% of cases, primarily

affects the lungs and progresses slowly, taking months to years to

develop fully. PCM usually heals by fibrosis, which can

permanently interfere with the patient’s quality of life. In the

absence of effective therapy, PCM can be lethal [3].

The immune response in infected individuals is primarily

responsible for the clinical and pathological manifestations of

PCM. In patients with active disease, cellular immunity [4],

macrophage functions, and differentiation of Th1 cells [5] are

often depressed. On the other hand, resistance to fungal infection

is linked to the Th1-mediated immune response, which is triggered

by the cytokine IL-12. Once secreted, IL-12 stimulates T

lymphocytes to release high levels of interferon gamma (IFN-c)

[6–10].

The treatment of systemic mycoses frequently lasts one to two

years. Currently, the antifungal drugs of choice are those derived

from azole (ketoconazole and itraconazole), administered in

association with sulfamethoxazole-trimethoprim, followed by

sulfonamides and amphotericin B, for which patient relapse rates

are high [11,12]. Immunomodulatory agents able to stimulate

balanced Th1 immunity can increase the efficacy of antifungals in

experimental mycosis [13]. ArtinM, a D-mannose binding lectin,

has immunomodulatory properties that protect against P.
brasiliensis infection. Prophylactic and therapeutic protocols of

ArtinM administration promote a Th1 immune response balanced

by IL-10 [14]. A few studies have investigated the protective effect

of antigens from the fungus itself, which are capable of inducing an

effective cellular immune response and host protection [15–17].

Irradiated yeast cells confer long lasting protection in BALB/c

mice, with a significant reduction in fungal burden in the lung,

spleen, and liver [18]. Vaccination with a plasmid encoding the

gp43-derived P10 peptide reduced fungal burden in the lung. Co-

vaccination with a plasmid encoding mouse IL-12 yielded the best

results in elimination of the fungus, with virtual sterilization at

long-term infection. The immunization induced the production of

IL-12 and IFN-c [19].

Our group has shown that the recombinant form of paracoccin

(rPCN) induces a Th1 protective response during PCM when

prophylactically administered to mice [20]. Herein, we deter-

mined whether therapeutic administration of rPCN modified the

course of experimental PCM. rPCN treatment drastically reduced

pulmonary lesions and fungal burden and increased the pulmo-

nary levels of Th1 cytokines and IL-10. Furthermore, stimulation

of murine macrophages with rPCN induced IL-12 production, in a

Toll-like receptor (TLR) 2- and 4-dependent manner, through

recognition of TLR N-glycans by the rPCN carbohydrate-

recognition domain (CRD).

Materials and Methods

Ethics statement
All in vivo experiments were approved by the Ethical

Committee for Ethics in Animal Research (CETEA) of the School

of Medicine at Ribeirão Preto, University of São Paulo. All efforts

were made to minimize suffering, and the animal experiments

were conducted in accordance with the Ethical Principles in

Animal Research adopted by the Brazilian College of Animal

Experimentation (COBEA) (Protocol 20/2013-1).

Mice and the P. brasiliensis strain
Male BALB/c and C57BL/6 mice were used at 6–8 weeks of age.

They were acquired from the vivarium on the campus of University

of São Paulo at Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil, and housed in the

animal facility of the Molecular and Cellular Biology Department,

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

Mice were maintained under optimized hygienic conditions.

The P. brasiliensis isolate, Pb18, was used to infect mice. The

virulence of Pb18 yeast cells was maintained by periodic passages

in mice, with subsequent recovery on brain-heart infusion (BHI)

agar. Before experimental infection, yeast forms were grown in

liquid BHI medium (HiMedia, Mumbai, India) for 3–7 days at

37uC with gentle agitation. Fungal cells were washed in sterile

phosphate-buffered saline (PBS, pH 7.2) and counted in a

Neubauer chamber. The viability of the yeast cells was determined

by fluorescein diacetate and ethidium bromide staining [21].

Viability was always higher than 90%. Each experimental group

consisted of five mice, and the assays were performed in triplicate.

Purification of recombinant paracoccin (rPCN)
Recombinant paracoccin was expressed in Escherichia coli, as

previously described [20]. It was purified by affinity chromatog-

raphy on an N-acetylglucosamine column. Before use, endotoxins

were removed with an immobilized polymyxin B agarose column

(Bio-Rad, Hercules, CA, USA), according to the manufacturer’s

Author Summary

Paracoccidioides brasiliensis is a pathogenic fungus that
causes paracoccidioidomycosis (PCM) in humans, a debil-
itating fungal infection that mainly affects the lungs and is
widespread in Latin America. Paracoccin (PCN) is a sugar-
binding protein produced by this fungus. Previous studies
have shown that PCN contributes to the colonization of
host tissues by the fungus and induces the production of
inflammatory factors (i.e., cytokines and nitric oxide) by
immune cells such as macrophages. Here we investigated
the therapeutic efficacy of recombinant PCN (rPCN) on the
course of P. brasiliensis infection in mice. Histopathological
analysis of lungs of animals treated with rPCN showed
much lower inflammation in comparison to untreated,
control mice. In addition, fewer infective P. brasiliensis
yeast forms were recovered from the lung of rPCN-treated
animals than from that of control animals. Administration
of rPCN was associated with a profile of pro- and anti-
inflammatory factors in the lung that was conducive to
host protection. These effects were associated with PCN
binding to sugar chains linked to innate immunity
receptors, namely Toll-like receptors 2 and 4. These
findings reveal a mechanism by which rPCN confers
protection against PCM.

Table 1. Therapeutic groups.

Groups rPCN administration (days post-infection)

Controla 3, 10, and 17

G1 3, 10, and 17

G2 3 and 10

G3 10

G4 3

aPBS alone.
doi:10.1371/journal.pntd.0003317.t001

Paracoccin Protects against Paracoccidioides brasiliensis Infection
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instructions. rPCN was then resuspended in endotoxin-free PBS

(sterile PBS). For in vitro assays, rPCN aliquots were incubated for

1 h at room temperature (RT) with polymyxin (50 mg/mL; Sigma-

Aldrich, St. Louis, MO, USA) to neutralize any potential

contamination with bacterial lipopolysaccharides (LPS). rPCN

preparations contained less than 0.05 ng/mL of bacterial endo-

toxin, as determined by the Endpoint Chromogenic LAL assay kit

(Walkersville, Maryland, USA).

Infection of mice and rPCN administration
BALB/c mice were infected with P. brasiliensis (16106 yeast in

100 mL PBS) by intravenous injection (i.v.) through the ophthalmic

plexus. Uninfected control mice were inoculated with 100 mL PBS

alone, under the same conditions as the infected group. After infection,

mice were treated subcutaneously (s.c.) with rPCN (0.5 mg in 100 mL

PBS). The treatment with rPCN was standardized according to

number of administrations (1–3 doses). rPCN was administered as

described in Table 1, after infection with P. brasiliensis. The course of

infection was evaluated 30 days post-infection. In all experiments, the

PBS used was sterile and endotoxin-free.

Histopathological analysis of the lung
Mice were euthanized 30 days post-infection. The lungs were

excised, fixed in 10% formaldehyde for 24 h, dehydrated in ethanol,

Figure 1. Lung histopathology of P. brasiliensis-infected mice treated with rPCN. The panels show representative lung sections from mice
that were not infected (A); infected and not treated (B); or infected and therapeutically treated according to different protocols (C–F). The section
were stained with hematoxylin and eosin (H&E) (panels G–L) or with Gomori’s methenamine silver (GMS) (panels M–R). Images were captured using a
Carl Zeiss Axiophot microscope coupled to a JVC TK1270 camera. Magnification bars = 500 mm for total lung and 200 mm for lung sections.
doi:10.1371/journal.pntd.0003317.g001
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diaphanized in xylene, and embedded in paraffin. Histological

sections were cut to a thickness of 5 mm and stained with

hematoxylin-eosin. For morphometric and histological analysis,

images were acquired at a magnification of 206 using a light

microscope (Axiophot Photomicroscope; Carl Zeiss GmbH, Jena,

Germany) with a camera (JVC TK-1270; Victor Company of Japan

Ltd., Tokyo, Japan). Tissue and granuloma areas were determined

using the ImageJ software (http://rsb.info.nih.gov/ij/), and the

density was calculated as the ratio of the number of granulomas to

tissue area (granulomas/mm2) in each section/mouse (6 mice per

group). The total granuloma area (mm2) was determined by Sarea of

sections/group. For visualization of the fungus in the granulomas, the

tissue sections were stained with Gomori’s methenamine silver.

Fungal burden in the lungs of infected mice
Mice were euthanized 30 days post-infection and fungal burden was

measured by colony-forming units (CFU). One lobe of the lung was

aseptically removed from each animal, weighed, and homogenized in

1.0 mL sterile PBS using a tissue homogenizer (Ultra-Turrax T25

Basic; IKA Works, Inc., Wilmington, DE, USA). The final suspension

(100 mL/Petri dish) was placed on solid BHI medium supplemented

with 4% (v/v) heat-inactivated fetal calf serum (Invitrogen, Life

Technologies, Camarillo, CA, USA). Gentamycin (Gibco, Grand

Island, NY, USA) was added at 96 mg/mL. Petri dishes were incubated

at 37uC for 7–14 days, and colonies were counted (1 colony = 1 CFU).

The results indicated the number of viable P. brasiliensis colonies per

gram of organ. They were expressed as the mean 6 standard deviation

(SD) and were representative of duplicate samples.

Cytokine measurement
Lung homogenates were centrifuged at 20006g for 15 min, at

4uC. The supernatants were collected and stored at 220uC. These

samples were used to measure the levels of IL-12p40, IL-4, IL-10,

tumor necrosis factor (TNF-a), and IFN-c. The cytokines were

detected by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) using an

OptEIA kit (Pharmingen, San Diego, CA, USA), according to

manufacturer’s instructions. Murine recombinant cytokines were

used to create standard curves, and cytokine concentrations were

determined with reference to the standard curves. The absorbance

was read at 450 nm in a microplate scanning spectrophotometer

(Power Wave-X; BioTek Instruments, Inc., Winooski, VT, USA).

The results were expressed in pg/mL.

Nitric oxide production
Nitric oxide (NO) production was quantified in the lung

supernatants using the standard Griess reaction [22]. Briefly, fifty

microliters of supernatant from the lung homogenates were

distributed in 96-well microplates and incubated with 50 mL/well

of Griess reagent (1.0% sulfanilamide, 0.1% naphthalenediamine

dihydrochloride, and 2.5% H3PO4) at RT for 10 min. The

absorbance at 550 nm was determined using a microplate reader.

The absorbance was converted to micromolar (mM) NO with

reference to a standard curve, generated using defined concen-

trations of NaNO2. All results were expressed in mM and are

representative of triplicate experiments.

Production of IL-12 by murine macrophages
C57BL/6 mice were i.p. injected with 2.0 mL sterile 3%

sodium thioglycollate (Sigma-Aldrich). After 4 days, the animals

were sacrificed, and their peritoneal cells were recovered by

washing the cavity with 5.0 mL sterile PBS. The cell suspension

was centrifuged at 3006 g for 10 min and resuspended in

Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM; Sigma-Aldrich)

supplemented with 10% fetal bovine serum (FBS) (HyClone,

Logan, UT, USA) and 1% penicillin-streptomycin (Gibco). Cells

were plated in a 48-well culture plates (56105 cells/well) and

incubated at 37uC in a 5% CO2 atmosphere overnight. Non-

adherent cells were removed by washing in sterile PBS, and

adherent cells were incubated in DMEM+10% FBS medium

containing rPCN (2.5 mg/mL or 5.0 mg/mL). After 24-, 48-, and

72-h incubation periods, culture supernatants were harvested, and

IL-12p40 levels were assessed by capture ELISA.

Cell culture and transfection with TLR receptors, co-
receptors, and TLR2 N-glycosylation mutants

Human embryonic kidney 293T (HEK293T) cells were cultured

in DMEM (Sigma-Aldrich) supplemented with 10% FBS at 37uC in

a humidified incubator with a 5% CO2 atmosphere. Cells were

plated in 12-wells plates (56105 cells/well). After overnight

incubation, cells (approximately 80% confluent) were transiently

cotransfected with CD14, CD36, MD-2, and a combination of

TLRs using Lipofectamine 2000 (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA),

as previously described [23]. The total amount of DNA per well was

normalized to 2 mg by adding empty vector. All plasmids used for

transfection were purified with the EndoFree plasmid kit (Qiagen,

Chatsworth, CA, USA). After 24 h, the cells were transferred to 96-

wells plates (46104 cells/well). Human TLR2 N-glycosylation

mutant plasmids were generated as described by Weber et al. [24].

For transfection with these TLR2 mutants, HEK293T cells were

plated in 96-wells plates (3.56104 cells/well). After 24 h, they were

transiently transfected with constructs encoding TLR2 wild-type or

mutant proteins. After overnight incubation, cells were stimulated

Figure 2. Morphometry of lung granulomas and analysis of fungal burden in infected animals treated with rPCN. Each group of mice
was either not treated (PBS) or therapeutically treated according to protocols G1–G4 (see Material and Methods). Panel A: Number of granulomas per
mm2 of tissue. Panel B: Granuloma area, in mm2. Panel C: Pulmonary CFU recovery. For morphometric analysis, the Image J program, developed by
Wayne Rasband of the National Institute of Mental Health, was used. Bars depict the mean and SD. * p,0.05; ** p,0.01; *** p,0.001 vs. the PBS
group.
doi:10.1371/journal.pntd.0003317.g002
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for 20 h with the following positive controls: Pam3CysK4

(P3CSK4; EMC Microcollections, Tubingen, Germany) for

TLR2/1, fibroblast stimulating ligand-1 (FSL-1; EMC Microcollec-

tions) for TLR2/6, and LPS-EB Ultrapure (standard LPS, E. coli
0111:B4; Sigma-Aldrich, St Louis, MO, USA) for TLR4, or with

the negative control for cell stimulation (medium). Concentrations

of 1.25 mg/mL or 5.0 mg/mL of rPCN were assayed. Cells

transfected with empty vector, incubated with either medium or

agonists (FSL-1 or P3C), were also assayed; negative results were

required for including each system in this study. IL-8 was detected

in the culture supernatants, using the OptEIA Human IL-8 ELISA

kit (BD Biosciences). The results represent the mean 6 SD, and the

values are representative of triplicate experiments.

Statistical analysis
Statistical analysis of the differences between the means of the

experimental groups were performed by one-way analysis of variance

(ANOVA), followed by Tukey’s test using GraphPad Prism software

(GraphPad Software, San Diego, CA, USA). All in vivo and in vitro
experiments are representative of three independents assays, for which

five animals were included per group. Differences with p,0.05 were

considered statistically significant.

Figure 3. Therapeutic administration of rPCN increases proinflammatory cytokine and NO production. Lung homogenates were
analyzed for IL-12p40 (A), IFN-c (B), TNF-a (C), IL-10 (D), IL-4 (E), and NO (F) concentrations. Data represent the mean and SD of five mice per group;
the experiments were performed in triplicate. * p,0.05; ** p,0.01; *** p,0.001 vs. the PBS group.
doi:10.1371/journal.pntd.0003317.g003
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Results

Effect of therapeutic rPCN administration on pulmonary
fungal load and histopathology

We first evaluated whether therapeutic administration of rPCN

interfered with the course of PCM in a murine model, as

previously reported for the prophylactic administration of rPCN

[20]. Groups of BALB/c mice were i.v. infected with P.
brasiliensis yeast and then submitted to different protocols of

subcutaneous rPCN administration, which varied according to the

number and timing of injections (see Table 1, Materials and

Methods).

Histopathological examination of the lung sections showed that

organ architecture was preserved in rPCN-treated mice, with a

few compact, individualized, and well-organized granulomas

present, regardless of the administration regimen (Fig. 1C–F and

1I–L). On the other hand, severe lesions, characterized by a diffuse

inflammatory reaction with several multifocal and coalescent

granulomas, were observed in the lungs of untreated, control mice,

which received only vehicle (PBS) (Fig. 1B and 1H). Morphomet-

ric analysis demonstrated that the number of granulomas in the

lungs of rPCN-treated mice was lower than that in the lungs of the

control mice (Fig. 2A). The granuloma density was 0.79, 0.53,

0.48, and 0.58 granulomas/mm2 of tissue for groups 1, 2, 3, and 4,

respectively, compared with 2 granulomas/mm2 in the pulmonary

tissue of control mice. This represents a difference of at least 60%

between the number of granulomas present in the lungs of rPCN-

treated mice and control mice. In addition, the total area occupied

by granulomas in mice treated with rPCN on days 3, 10, and 17

post-infection (G1), on days 10 and 17 post-infection (G2), and day

10 post-infection (G3) was 2.8-, 1.8-, and 2.2-fold lower than the

total area occupied by granulomas in control animals (Fig. 2B).

Moreover, silver-stained sections showed that the number of yeast

inside the granulomas was much larger in control mice than in

rPCN-treated mice (Fig. 1N–R), suggesting that rPCN contributes

to the control of fungal infection. The histopathology results were

reinforced by the fungal burden analysis. CFU recovered from the

lungs 30 days post-infection were significantly higher in the

untreated control group than in the rPCN-treated groups: the

pulmonary fungal burden was at least 50% lower in the treated

groups (Fig. 2C). Taken together, our results demonstrate that

therapeutic administration of rPCN is associated with the

development of an appropriate inflammatory reaction and with

the control of fungal burden, regardless of the inoculation

regimen.

Therapeutic rPCN administration augments the
pulmonary levels of inflammatory mediators

Because therapeutic rPCN administration protected against P.
brasiliensis infection, we investigated the immune response profile

of treated mice. Thirty days after infection, cytokine and NO levels

in lung homogenates from treated mice and control mice were

assessed. The highest levels of IL-12p40 (Fig. 3A) and IFN-c
(Fig. 3B) were detected in groups 2 and 3. Although modestly

increased, IFN-c levels in group 1 were significantly higher than

Figure 4. rPCN induces the in vitro production of IL-12p40 by
murine macrophages. Cells were harvested from the peritoneal
cavity of C57BL/6 mice stimulated with thioglycollate. Adherent cells
were incubated with rPCN (2.5 mg/mL or 5.0 mg/mL) for 24, 48, and
72 h. Medium was used as a negative control; LPS+IFN-c was used as a
positive control. Tests were performed in triplicate. The statistical
comparison was done between cells incubated with medium (negative
control), cells stimulated with LPS+IFN-c, and cells stimulated with rPCN
(2.5 mg/mL and 5.0 mg/mL) for corresponding times. Statistical analyses
were performed by one-way analysis of variance (ANOVA), followed by
Tukey’s multiple comparison test. The levels of IL-12 induced by rPCN
were significantly lower when compared to the positive control, except
after 72 h of incubation under the stimulus of 5.0 mg/mL rPCN; the
levels of IL-12 induced by rPCN were significantly higher than that
verified by the negative control; and, the IL-12 production was
significantly higher when the cells were stimulated with 5.0 mg/mL
rPCN in comparison with 2.5 mg/mL rPCN. The results were considered
significant when p,0.01 (**) or p,0.001 (***).
doi:10.1371/journal.pntd.0003317.g004

Figure 5. rPCN triggers TLR-mediated cell activation. HEK293T cells were transfected with CD14 and CD36 along with TLR2/1 (A), TLR2/6 (B), or
TLR4 (C). The total amount of DNA in each transfection was kept constant by adding empty expression vector. The cells were stimulated with the
indicated concentrations of rPCN, previously incubated with polymyxin to neutralize LPS, at 37uC for 20 h. The agonists used as positive controls
were: Pam3CysSK4 (P3C) for TLR2/1, fibroblast stimulating ligand-1 (FSL-1) for TLR2/6, and bacterial lipopolysaccharide (LPS) for TLR4. Medium was
used as negative control for cell stimulation (white bars). The cell supernatants were analyzed for IL-8 by ELISA. Statistical differences were
determined by comparing transfected cells stimulated with rPCN to transfected cells incubated with medium. The results were considered significant
when p,0.01 (**) or p,0.001 (***).
doi:10.1371/journal.pntd.0003317.g005
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those in control mice. The production of TNF-a (Fig. 3C), IL-10

(Fig. 3D), and IL-4 (Fig. 3E) was similar among the groups. Only

groups 2 and 4 produced higher concentrations of IL-10 and

TNF-a, respectively. In accordance with the observed inflamma-

tory profile, NO levels in the lung homogenates of groups 2, 3, and

4 mice were higher than those of the untreated control mice

(Fig. 3F). These results indicate that the protection against P.
brasiliensis infection, conferred by therapeutic administration of

rPCN, is associated with the development of Th1 immunity, as

previously reported for prophylactic administration of rPCN [20].

rPCN stimulates in vitro IL-12 production by murine
peritoneal macrophages

Because rPCN administration led to the development of Th1

protective immunity in mice infected with P. brasiliensis, we

examined IL-12p40 production by murine peritoneal macrophag-

es stimulated with 2.5 or 5.0 mg/mL rPCN for 24, 48, and 72 h.

Figure 4 shows that both concentrations of the lectin were able to

induce the production of higher levels of IL-12 than the negative

control. However, 5.0 mg/mL rPCN was more effective than

2.5 mg/mL rPCN in inducing this production. After 72 hours of

incubation, the IL-12 levels induced by 5.0 mg/mL rPCN were

similar to those induced by the positive control stimulus (LPS plus

IFN-c). On the other hand, the levels of IL-12 induced by 2.5 mg/

mL rPCN were lower than that induced by the positive control,

regardless of the incubation period.We hypothesized that the

augmented production of IL-12 by macrophages could account for

the Th1 protective response induced by rPCN in vivo, in which

IFN-c and TNF-a production conferred protection against PCM.

rPCN triggers TLR activation
IL-12 production by phagocytes is often initiated by the

interaction of TLRs on the cell surface with pathogen-associated

molecular patterns (PAMPs). Therefore, we next evaluated

whether rPCN induced the activation of TLR4 and TLR2.

HEK293T cells were transfected with plasmids encoding TLR2

heterodimers (TLR 2/1 or TLR2/6) or TLR4, and stimulated for

20 h with several concentrations of rPCN or with the appropriate

TLR agonist (positive controls). Cell activation was assessed by

measuring IL-8 levels in the culture supernatants by ELISA. rPCN

triggered IL-8 production in TLR2/1 (Fig. 5A), TLR2/6

(Fig. 5B), and TLR4 (Fig. 5C) transfected cells. In all cases, rPCN

at concentrations as low as 1.25 mg/mL was sufficient to trigger

similar or higher responses than those induced by the control

agonists. As shown in Figure 6, cells transfected with TLR2 alone

decreased the IL-8 production in response to rPCN stimulus by

16% in the absence of TLR1 and 24% in the absence of TLR6.

Thus, although rPCN interacted with homodimeric TLR2,

Figure 6. TLR2 heterodimerization is not critical for the cell activation triggered by rPCN. HEK293T cells were transfected with CD14 and
CD36 along with TLR2, TLR2/TLR1 or TLR2/TLR6. The total amount of DNA in each transfection was kept constant by adding empty expression vector.
After 48 h of transfection, cells were stimulated with the agonists: Pam3CysSK4 (P3C) for TLR2/1 and FSL-1 for TLR2/6. Medium was used as negative
control for cell stimulation (white bars). rPCN (1.25 mg/mL), previously incubated with polymyxin to neutralize LPS, was assayed. The cell supernatants
were analyzed for IL-8 by ELISA. Panel A: Cells transfected with TLR2 and TLR1. Panel B: Cells transfected with TLR2 and TLR6. Results are
representative of five independent experiments. Statistical differences were assessed by comparing the response of cells expressing TLR2 to the
response of cells expressing TLR2/TLR1 or TLR2/TLR6. Values are the mean 6 S.D. * p,0.05; ** p,0.01; *** p,0.001.
doi:10.1371/journal.pntd.0003317.g006

Figure 7. The absence of either CD14 or CD36 does not affect the TLR activation triggered by rPCN. HEK293T were cotransfected with
CD14 and/or CD36 along with TLR2/1 (A) or TLR2/6 (B). The total amount of DNA in each transfection was kept constant by adding empty expression
vector. The HEK293T cells were stimulated with rPCN (1.25 mg/mL), which was previously incubated with polymyxin to neutralize LPS. The positive
controls were Pam3CysSK4 (P3C) for TLR2/1 and FSL-1 for TLR2/6. Medium was used as negative control for cell stimulation (white bars). Results are
representative of three independent experiments. Statistical differences were assessed by comparing the response of cells lacking one of the co-
receptors to the response of cells expressing both co-receptors, under similar stimuli. Values are the mean 6 S.D. *** p,0.001.
doi:10.1371/journal.pntd.0003317.g007
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heterodimerization of TLR2 with TLR1 or TLR6 modestly

enhanced cell activation. Otherwise, in the absence of CD14 or

CD36 co-transfection, the response of TLR2/TLR1- or TLR2/

TLR6-transfected cells to rPCN was not reduced. This finding

shows that TLR activation by rPCN is not affected by the absence

of either CD14 or CD36 co-receptors (Fig. 7). These data suggest

a mechanism by which rPCN protects animals during PCM.

rPCN targets TLR2 through carbohydrate recognition
Because rPCN has a CRD able to bind GlcNAc, and TLR2

has four N-glycosylation sites in its ectodomain, we investigated

whether the rPCN targeted the N-glycans on TLR2. HEK293T

cells were transfected with plasmids encoding wild-type TLR2 or

TLR2 mutants lacking one or more N-glycosylation sites [24].

Cells expressing wild-type or mutated TLR2 were incubated with

rPCN for 20 h, and the levels of IL-8 in the culture supernatants

were assessed. The level of IL-8 produced by cells transfected

with the full-glycosylated TLR2, under rPCN stimulus, was

compared with the levels produced by cells transfected with

glycosylation mutants of TLR2 (B6, B8, C6, D7, A8, D6, and

E6). The results are shown in Figure 8 as the IL-8 concentration

in the supernatant of transfected cells. All these transfected cells,

with exception of the E6 mutant, were responsive to the TLR2

agonist FSL-1, used as positive control. Medium, used as negative

control, did not induce cell activation. The TLR2 mutants A8

(lacking the second and fourth N-glycans), D7 (lacking the third

and fourth N-glycans), B6 (lacking the first N-glycans), B8 (lacking

the fourth N-glycans), and E6 (lacking all four N-glycans) were

associated with a significant decrease in the IL-8 production

induced by rPCN, relative to the IL-8 production by cells

expressing the wild-type TLR2 ectodomain (Fig. 8). The fourth

N-glycan appears to be a critical target for rPCN CRD, once its

presence, even in the absence of the three other N-glycans (D6

mutant), was sufficient to mediate rPCN-induced IL-8 produc-

tion, at levels similar to those observed in cells expressing fully

glycosylated TLR2.

Although E6 did not respond to the agonist (FSL-1), it worked

as an appropriate negative control for the assay, once it was

previously demonstrated that TLR2 lacking all four N-glycans is

not secreted by the HEK cells (Weber, 2004).

Discussion

Dramatic increases in the incidence of human fungal diseases

worldwide as well as the toxicity and limited efficacy of anti-fungal

drugs, especially without the help of host immune reactivity,

require the development of new strategies for confronting fungal

infections. Immunomodulation strategies are thought to hold

promise. Their design entails a deep understanding of fungal

interaction with various innate immune receptors [13], a necessity

that became more obvious by the finding that an anti-fungal agent

(amphotericin B) needs TLRs for efficacy [25]. Some exogenous

lectins exert immunomodulatory effects in mammals by interact-

ing with host-cell glycans [26–28], a fact that opens new

perspectives in the design of strategies to control infectious

diseases. ArtinM is the most studied immunomodulatory exoge-

nous substance acting through carbohydrate recognition on cells of

innate [23,29–40] and adaptive [41] cells. Its effects favor host

resistance against diseases caused by several pathogens

[31,36,42,43], including P. brasiliensis [14,34,44]. Nonetheless,

as a plant lectin, ArtinM itself has restricted application in the

prophylaxis or therapy of human diseases. On the other hand,

paracoccin, as a lectin constituent of P. brasiliensis, the causal

agent of PCM, could be potentially used for therapy against this

endemic fungal disease in Latin America. This perspective has

motivated us to characterize PCN effects in the course of PCM

and elucidate the mechanisms that account for its property of

inducing host Th1 immunity. This was discovered by administer-

ing PCN prophylactically to mice prior to be infected with P.
brasiliensis yeasts. Remarkably, they became resistant to the

infection, a fact that was attributed to the augmented pulmonary

levels of pro-inflammatory mediators [20]. PCN was shown herein

to be efficient also as a therapy against the ongoing mycosis, and

Figure 8. Reduction of r-PCN-induced activation of mammalian cells transfected with TLR2 glycosylation mutants. HEK293T cells
expressing full-glycosylated TLR2 (WT – A6) or mutants of the N-glycosylation sites were stimulated with rPCN. The total amount of DNA in each
transfection was kept constant by adding empty expression vector. Reduced activation was detected by comparing the IL-8 levels produced by
HEK293Tcells expressing a certain TLR2 mutant with that produced by cells transfected with the full glycosylated TLR2. FSL-1 was used as a positive
control. Medium supplemented with polymyxin (white bars) was used as negative control for cell stimulation. The E6 mutant was used as a negative
control of the assay. For each transfected TLR2 ectodomain, the mutated site(s) [lacking N-glycans] is (are) represented by traces in red, while the
preserved N-glycans are in black. Results are representative of two independent experiments. Values are mean 6 S.D. The statistical comparison was
done between HEK293T cells expressing full-glycosylated TLR2 (WT – A6) and the mutants of the N-glycosylation sites, stimulated with rPCN. The
results were considered significant when p,0.01 (**); p,0.001 (***).
doi:10.1371/journal.pntd.0003317.g008
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the observed Th1 immunity was attributed to PCN interaction

with N-glycans of TLR2 and TLR4.

The initial studies on PCN were performed by using a fraction

obtained from P. brasiliensis yeast extracts, enriched by affinity

chromatography onto D-GlcNAc-agarose columns. Since this D-

GlcNAc-binding fraction stimulated the release of TNF-a and NO

by murine macrophages [45], an immunomodulatory activity was

conjectured for PCN. More recently, the availability of recombi-

nant paracoccin has made possible the experimental validation of

the original hypothesis. Our previous work that associated rPCN

administration with Th1 immunity [20] is confirmed here, and is

consistent with the fact that a mild or sub-clinical PCM infection,

observed in resistant hosts, is linked to the release of Th1 cytokines

by a subset of CD4+ T cells, such as IFN-c and TNF-a [46–49].

Notably, rPCN administration on the days 3 and 10 after infection

enhanced both Th1 immunity and IL-10 production. The

mechanism by which IL-10 might work in this model of infection

is discussed below.

The development of Th1 lymphocytes depends on stimulation

by IL-12 [49], a cytokine that is mainly derived from activated

cells of the innate immune system [50]. In the present study, we

verified that rPCN stimulates murine macrophages to augment IL-

12 production, a finding that led us to hypothesize that like Artin

M [24], rPCN can interact with TLRs on the macrophage surface.

This hypothesis was confirmed by signaling assays in HEK293T

cells transfected with TLR2 or TLR4, in which rPCN caused

TLR-mediated cell activation, as manifested by augmentation of

IL-8 production [51,52]. Most TLR2 agonists are recognized by

receptor heterodimers, formed by association of TLR2 with TLR1

or TLR6 [50–52]. In addition, the participation of co-receptors is

often required for efficient activation. Using the same cell-based

assay, we show that rPCN could trigger TLR2 activation

independently of heterodimerization, and that the cell response

does not require CD14 or CD36 to be stimulated. The hypothesis

that rPCN interacted with N-linked glycans of the TLR

ectodomain was validated by using, specifically, HEK293T cells

Figure 9. Possible mechanism of the protection against murine paracoccidioidomycosis conferred by paracoccin administration, as
suggested by in vivo and in vitro studies. Once administered to BALB/c mice, before or after inoculation of P. brasiliensis yeasts, rPCN interacts
with N-glycans of TLRs on antigen-presenting cells (APC). It triggers IL-12 production, which drives immunity to the Th1 axis. Production of IL-10 is
also induced. The consequent balanced Th1 immunity that is developed protects mice against PCM, as manifested by lower incidence of
granulomatous lesions and more efficient fungal clearance in the lungs, at day 30 post-infection.
doi:10.1371/journal.pntd.0003317.g009
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transfected with TLR2 mutants, in which the N-glycosylation sites

were successively disrupted [24]. This system has revealed that the

TLR2-rPCN interaction was dependent on carbohydrate recog-

nition and that the fourth TLR2 N-glycan was critical for

establishing the interaction and triggering cell activation. It was

previously reported that the N-glycosylation status is essential for

secretion and function of TLRs, including TLR2 [24] and TLR4

[53], a fact that is consistent with the high degree of conservation

of TLR N-glycosylation sites between species [24]. Concerning

TLR2, Weber et al. (2004) [24] reported that monoglycosylated

and diglycosylated mutants do not support secretion. Intriguingly,

our data indicate that rPCN, as well as positive control agonist

FSL1, triggers activation of HEK293T cells expressing some

mono- (D6) and diglycosylated (A8, D7, and C6) TLR2 mutants.

Our group obtained similar results when studying the recognition

of TLR2 N-glycans by the lectins rTgMIC1 e rTgMIC4 of

Toxoplasma gondii, which also activated HEK293T cells express-

ing mono- and diglycosylated mutants (unpublished data).

The production of Th1 cytokines and the concomitant increase

in the pulmonary levels of IL-10 following the rPCN administra-

tion can be explained by TLR pathway activation. Inflammatory

signaling by TLRs results in the downstream activation of NF-kB,

IFN regulatory factors (IRFs), and MAPKs. In addition, ITAM

signaling and IFN-c, whose production is highly augmented in

mice treated with rPCN, cooperate with the crosstalking among

the macrophage activation pathways favoring a balance between

pro- and anti-inflammatory cytokines, with IL-10 and Stat3

involved in TLR-induced feedback inhibition. The mechanism

involves GSK3, AP-1, CREB, and Akt as major regulators of the

TLR2-induced feedback-inhibition loop, with IFN-c suppressing

this mechanism [54]. Ultimately, the balance in cytokine

production would prevent severe immunopathology that could

occur in response to rPCN administration, a distinctive feature of

the protective effect of rPCN against P. brasiliensis infection.

Our results and assumptions allow us to delineate a sequence of

events that can constitute the mechanism of rPCN effects in vivo
(Figure 9). Once administered to mice, rPCN interacts with TLRs,

induces IL-12 production, thereby driving immunity to the Th1

axis, with a balanced bias due to concomitant production of IL-10,

and modification of the course of experimental PCM.

In conclusion, our study demonstrates that therapy with

recombinant paracoccin provides resistance against P. brasiliensis
infection by inducing balanced Th1 immunity, which is triggered

by the lectin interaction with TLR2 N-glycans. Moreover, it

addresses the challenge of identifying fungal antigens that can

induce optimal immune responses in vivo by targeting innate

immunity receptors on antigen presenting cells. Therefore,

paracoccin may have its use as an appropriate immunotherapy

for paracoccidioidomycosis.
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