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Resumo	
	

Silva	 LBR.	 Caracterização	 da	 atividade	 moduladora	 de	 células	 dendríticas	
diferenciadas	 a	 partir	 de	 monócitos	 de	 camundongos	 infectados	 com	 isolado	
virulento	de	Paracoccidioides	spp.	pulsadas	com	o	peptídeo	P10	no	tratamento	da	
Paracoccidioidomicose	[tese].	São	Paulo:	Faculdade	de	Medicina,	Universidade	de	
São	Paulo”;	2018		

	
	 Paracoccidioidomicose	 (PCM),	 micose	 sistêmica	 prevalente	 na	 América	

Latina,	 é	 uma	 doença	 granulomatosa	 causada	 pelo	 fungo	 termodimórfico	 do	

gênero	 Paracoccidioides	 spp.	 O	 maior	 número	 de	 casos	 dessa	 doença	 tem	 sido	

reportado	 no	 Brasil,	 Colômbia,	 Venezuela	 e	 Argentina.	 A	 existência	 de	 extensas	

áreas	 endêmicas,	 alto	 potencial	 incapacitante	 devido	 a	 fibroses	 pulmonares,	

grande	quantidade	de	mortes	prematuras,	faz	com	que	a	PCM	seja	considerada	um	

grave	 problema	 de	 Saúde	 Pública.	 Apesar	 do	 tratamento	 medicamentoso	 ser	

relativamente	 eficiente,	 o	 tempo	 longo	 de	 uso	 das	 drogas	 e	 os	 efeitos	 colaterais	

provocados	podem	levar	a	diminuição	da	adesão	ao	tratamento	diminuindo	assim	

eficácia.	 O	 uso	 de	 vacinas	 terapêuticas	 pode	 ser	 uma	 importante	 ferramenta	 no	

controle	 da	 PCM.	 Uma	 das	 modalidades	 investigadas	 pelo	 nosso	 grupo	 é	 a	

utilização	de	células	dendríticas	(DCs)	pulsadas	com	o	peptídeo	P10	como	vacina	

terapêutica	 no	 controle	 da	 PCM.	 Resultados	 apresentados	 por	 nosso	 grupo,	

demonstraram	 que	 DCs	 diferenciadas	 a	 partir	 de	 células	 de	 medula	 óssea	 de	

camundongos	 saudáveis	pulsadas	 com	o	peptídeo	10	 (P10)	podem	ser	utilizadas	

como	 adjuvante	 no	 tratamento	 da	 paracoccidioidomicose	 experimental	 em	

camundongos	 imunocompetentes	 e	 imunossuprimidos.	 Assim	 sendo,	 nossa	

proposta	 no	 presente	 trabalho	 foi	 avaliar	 se	 DCs	 diferenciadas	 de	 células	 de	

medula	 óssea	 (BMDCs)	 ou	 de	 monócitos	 circulantes	 (MoDCs)	 de	 camundongos	

(BALB/c)	infectados	apresentam	modulação	prévia	devido	à	exposição	a	antígenos	

fúngicos,	 avaliamos	 in	 vitro	 a	 capacidade	 das	 células	 dendríticas	 diferenciadas	 a	

partir	 de	monócitos	 circulantes	 de	 camundongos	 infectados	 com	Pb18	 estimular	

proliferação	 de	 linfócitos	 CD8+	 e	 CD4+,	 analisamos	 a	 capacidade	 de	 células	

dendríticas	 derivadas	 de	monócitos	 circulantes	 de	 camundongos	 infectados	 com	

Pb18	 pulsadas	 com	 	 P10	 em	 induzir	 uma	 resposta	 protetora.	 Nossos	 resultados	

obtidos	 são	 promissores	 e	 reforçam	 dados	 já	 publicados	 pelo	 grupo	 os	 quais	



		

	 17	

demonstraram	 a	 eficiência	 do	 peptídeo	 P10	 no	 tratamento	 da	

paracoccidioidomicose	 experimental;	 apontam	 que	 o	 P10	 é	 capaz	 de	 modular	

ativamente	 células	 dendríticas	 diferenciadas	 de	 monócitos	 circulantes	 e	

diferenciadas	 de	 células	 de	 medula	 óssea;	 demonstram	 que	 BMDCs	 e	 MoDCs	

pulsadas	ou	não	com	P10	tem	a	capacidade	de	estimular	proliferação	de	linfócitos	

T	 CD4+	 e	 CD8+;	 confirmaram	 que	 BMDC	 e	 MoDCs	 pulsadas	 ou	 não	 com	 P10	

diminuem	a	carga	fúngica	no	tecido	pulmonar,	estimulando	um	padrão	de	citocinas	

misto,	 porém	 com	 predominância	 de	 citocinas	 pró-inflamatórias	 que	 incitam	

resposta	 imune	 celular	 do	 tipo	Th1,	 que	 é	 protetora	 na	 PCM.	 Estes	 dados	 foram	

respaldados	 com	 a	 análise	 dos	 cortes	 histológicos	 onde	 os	 pulmões	 dos	

camundongos	 tratados	 com	 BMDCs	 ou	 MoDCs	 pulsadas	 com	 P10	 apresentaram	

parênquima	 pulmonar	 mais	 conservado	 em	 comparação	 com	 os	 pulmões	 dos	

grupos	 que	 não	 receberam	 tratamento	 com	 BMDCs	 ou	 MoDCs,	 com	 diminuição	

significativa	de	células	fúngicas	viáveis.	

	
	
	
	 Descritores:	paracoccidioidomicose,	células	dendríticas,	peptídeo	P10,	
vacina,	Paracoccidioides	brasiliensis,	camundongos,	citocinas.	
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ABSTRACT	
	

Silva	 LBR.	 Characterization	 of	 the	modulating	 activity	 of	 differentiated	 dendritic	
cell	 from	 monocytes	 isolated	 from	 mice	 infected	 with	 virulent	 isolates	 of	
Paracoccidioides	 spp.	 pulsed	 with	 the	 peptide	 P10	 in	 the	 treatment	 of	
Paracoccidiodomycosis	[thesis].	São	Paulo:	“Faculdade	de	medicina	,	Universidade	
de	São	Paulo”;	2018	

	
Paracoccidioidomycosis	(PCM),	a	systemic	mycosis	prevalent	in	Latin	America,	is	a	

granulomatous	 disease	 caused	 by	 the	 thermodymorphic	 fungus	 of	 the	 genus	

Paracoccidioides	 spp.	 The	 highest	 number	 of	 cases	 of	 this	 disease	 has	 been	

reported	in	Brazil,	Colombia,	Venezuela	and	Argentina.	The	existence	of	extensive	

endemic	 areas,	 a	 high	 incapacitating	 potential	 due	 to	 pulmonary	 fibroses,	 and	 a	

large	 number	 of	 premature	 deaths,	 makes	 the	 PCM	 considered	 a	 serious	 public	

health	problem.	Although	the	drug	treatment	is	relatively	efficient,	the	long	time	of	

use	 of	 the	 drugs	 and	 the	 side	 effects	 provoked	 can	 lead	 to	 the	 decrease	 of	 the	

adherence	 to	 the	 treatment	 thus	 diminishing	 their	 effectiveness.	 The	 use	 of	

therapeutic	 vaccines	 can	 be	 an	 important	 tool	 in	 the	 control	 of	 PCM.	One	 of	 the	

modalities	investigated	by	our	group	is	the	use	of	dendritic	cells	(DCs)	pulsed	with	

the	peptide	P10	as	therapeutic	vaccine	in	the	control	of	PCM.	Results	presented	by	

our	group	demonstrated	that	DCs	differentiated	from	bone	marrow	cells	of	healthy	

mice	pulsed	with	peptide	10	(P10)	can	be	used	as	an	adjuvant	in	the	treatment	of	

experimental	 paracoccidioidomycosis	 in	 immunocompetent	 and	

immunosuppressed	mice.	 Thus,	 our	 proposal	 in	 the	 present	 study	 evaluated	 the	

capacity	 of	 differentiated	 DCs	 of	 bone	 marrow	 cells	 (BMDCs)	 or	 circulating	

monocytes	(MoDCs)	of	infected	mice	(BALB/c)	exhibited	previous	modulation	due	

to	 exposure	 to	 fungal	 antigens,	we	 evaluated	 in	vitro	 the	 ability	 of	 differentiated	

dendritic	 cells	 from	 circulating	monocytes	 from	Pb18	 infected	mice	 to	 stimulate	

proliferation	of	CD8+	and	CD4+	 lymphocytes,	we	analyzed	 the	ability	of	dendritic	

cells	 derived	 from	 circulating	 monocytes	 from	mice	 infected	 with	 P.	 brasiliensis	

pulsed	with	 P10	 to	 induce	 a	 protective	 response.	 Our	 results	 are	 promising	 and	

reinforce	data	already	published	by	the	group	which	demonstrated	the	efficiency	

of	 the	 peptide	 P10	 in	 the	 treatment	 of	 experimental	 paracoccidioidomycosis;	

suggest	 that	 P10	 is	 capable	 of	 actively	 modulating	 differentiated	 dendritic	 cells	

from	 circulating	 and	 differentiated	 monocytes	 from	 bone	 marrow	 cells;	

demonstrate	 that	 BMDCs	 and	MoDCs	 pulsed	 or	 not	with	 P10	 have	 the	 ability	 to	
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stimulate	proliferation	of	CD4+	and	CD8+	T	lymphocytes;	confirmed	that	BMDC	and	

MoDCs	pulsed	or	not	with	P10	decrease	the	fungal	load	in	lung	tissue,	stimulating	a	

pattern	 of	 mixed	 cytokines	 but	 with	 a	 predominance	 of	 pro-inflammatory	

cytokines	 that	 stimulate	Th1-type	 cellular	 immune	 response	 that	 is	protective	 in	

PCM,	 these	data	were	 supported	with	 analysis	 of	 the	histological	 sections	where	

the	 lungs	 of	 the	 mice	 treated	 with	 BMDCs	 or	 MoDCs	 pulsed	 or	 not	 with	 P10	

showed	 more	 conserved	 pulmonary	 parenchyma	 compared	 to	 the	 lungs	 of	 the	

groups	 that	 did	 not	 receive	 treatment	 with	 BMDCs	 or	 MoDCs,	 with	 significant	

decrease	of	viable	fungal	cells.	

	

	

	

	

Descriptors:	 paracoccidioidomycosis,	 dendritic	 cells,	 P10	 peptide,	 vaccine,	

Paracoccidioides	brasiliensis,	mice,	cytokines		
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1	Introdução		

1.1	Paracoccidioidomicose	

	

A	 paracoccidioidomicose	 (PCM)	 é	 uma	 micose	 sistêmica	 de	 aspecto	

granulomatoso,	causada	pelo	fungo	termodimórfico	do	gênero	Paracoccidioides.	A	

doença	foi	descrita	pela	primeira	vez	por	Adolpho	Lutz,	ao	verificar	lesões	bucais	

em	 dois	 pacientes	 no	 Brasil	 em	 1908,	 sendo	 denominada	 inicialmente	 por	

Blastomicose	 Sul-Americana	 ou	 Doença	 de	 Lutz-Splendore	 revisado	 por	 (Lacaz,	

Porto	et	al.	1991),	porém	o	termo	Paracoccidioidomicose	foi	estabelecido	em	1971	

(Lacaz,	Zamith	et	al.	1982).	

A	 PCM	 é	 considerada	 um	 grave	 problema	 de	 Saúde	 Pública,	 devido	 à	

existência	 de	 extensas	 áreas	 endêmicas,	 é	 uma	 doença	 de	 alto	 potencial	

incapacitante,	 e	 por	 causar	 grande	 número	 de	 mortes	 prematuras.	 Apesar	 do	

tratamento	 medicamentoso	 ser	 relativamente	 eficaz,	 o	 tempo	 prolongado	

necessário	 de	 uso	 das	 drogas	 e	 os	 efeitos	 colaterais	 provocados,	 podem	 levar	 a	

diminuição	de	adesão	ao	 tratamento,	o	que	 favorece	casos	de	recidiva	da	doença	

em	formas	mais	agressivas.		

A	PCM	é	endêmica	e	considerada	a	micose	sistêmica	de	maior	prevalência	

na	 América	 Latina	 (Figura	 1),	 reportada	 desde	 o	 sul	 do	México	 até	 o	 norte	 da	

Argentina	 e	 afetando	 principalmente	 o	 Brasil	 com	 80%	 dos	 casos,	 seguido	 pela	

Colômbia	e	Venezuela	 (Brummer,	Castaneda	et	al.	1993);	(Martinez	2015).	Casos	

atípicos	ou	autóctones	 foram	notificados	no	Chile,	Suriname,	Guiana,	Nicarágua	e	

Belize	 (Retrepo	 et	 al.,	 2003;	 Restrepo,	 Benard	 et	 al.	 2008).	 Alguns	 casos	 de	

importação	foram	relatados	nos	EUA,	Europa	e	Ásia	(Buitrago,	Bernal-Martinez	et	

al.	2011).	Um	aspecto	interessante	na	distribuição	da	doença	é	que	países	onde	a	
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PCM	é	endêmica,	não	se	observa	uma	distribuição	homogênea	da	doença	e	sim	em	

certas	 regiões	 que	 oferecem	 condições	 aparentemente	 favoráveis	 para	 o	 fungo	

(Restrepo,	McEwen	et	al.	2001).		

	
Figura	1:	Mapa	epidemiológico	da	PCM.	(Adaptado	de	MARTINEZ,	2017).	(Azul)	Primeiras	áreas	reconhecidas	

como	de	alta	endemia,	(Vermelho)	Áreas	de	alta	endemia	reconhecidas	a	partir	de	1990,	(Laranja)	Áreas	com	

recentes	 evidências	 de	 aumento	de	 endemia,	 (Marron)	Áreas	 com	moderada	 endemia,(Amarelo)	Áreas	 com	

baixa	endemia.		

	

A	 PCM	 não	 é	 uma	 doença	 de	 notificação	 compulsória	 no	 Brasil,	 o	 que	

dificulta	 saber	 ao	 certo	 qual	 é	 realmente	 a	 população	 acometida.	No	 entanto,	 no	

Brasil	as	estimativas	de	 incidência	anual	variam	de	0,71	a	3,7	casos	por	100.000	

habitantes	 (Martinez	 2017)	 e	 registros	 recentes	 de	 incidência	 em	 Rondônia	

relatam	 9,4	 casos	 por	 100.000	 habitantes,	 com	 dois	 municípios	 relatando	

incidências	próximas	a	40	casos	por	100.000	habitantes	(Vieira,	Alves	et	al.	2014).		

No	 Brasil	 a	 PCM	 é	 considerada	 a	 oitava	 causa	 de	morte	 entre	 as	 doenças	

crônicas	 infecciosas	 resultando	 em	 1,65	 mortes	 por	 106	 habitantes	 (Coutinho,	
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Caramalho	et	al.	2005).	Dados	de	mortalidade	informados	pelo	Ministério	da	Saúde	

apontam	que	aproximadamente	1.853	(~51.2%)	das	3583	mortes	confirmadas	no	

Brasil	 devido	 a	 micoses	 sistêmicas	 entre	 1996-2006	 foram	 causados	 por	 PCM	

(Prado,	 Silva	et	 al.	 2009).	Os	 índices	de	mortalidade	mais	 elevados	dessa	micose	

foram	 encontrados	 na	 região	 Sudeste,	 especialmente	 nos	 estados	 de	 São	 Paulo,	

Minas	Gerais,	Rio	de	Janeiro	e	na	região	Sul,	nos	estados	do	Paraná	e	Rio	Grande	do	

Sul	 (Prado,	 Silva	 et	 al.	 2009).	 É	 importante	 chamar	 a	 tenção	 para	 o	 aumento	

significativo	de	óbitos	nas	novas	fronteiras	agrícolas	do	Brasil,	nas	regiões	Centro	

Oeste	(Mato	Grosso)	e	Norte	(Rondônia	e	Acre)	(Prado,	Silva	et	al.	2009).		

Epidemiologicamente,	 a	 PCM	 apresenta	maior	 incidência	 em	pacientes	 do	

sexo	masculino,	com	idades	entre	30	e	50	anos,	em	uma	proporção	de	homem	para	

mulher	 de	 (13:1),	 proporção	 a	 qual	 pode	 variar	 de	 acordo	 com	 as	 regiões	

analisadas,	 sendo	 que	 a	 mesma	 não	 se	 aplica	 na	 infância,	 onde	 a	 micose	 é	

distribuída	 uniformemente	 entre	 ambos	 os	 sexos,	 com	 ligeira	 predominância	 do	

masculino	 (Brummer,	 Castaneda	 et	 al.	 1993,	 Restrepo,	 Salazar	 et	 al.	 2005,	

Restrepo,	Benard	et	al.	2008).	A	doença	no	homem	pode	se	desenvolver	desde	o	

momento	em	que	o	 fungo	entra	em	contato	com	o	hospedeiro,	ou	passar	por	um	

período	de	latência	que	pode	ser	de	meses	a	vários	anos.	Devido	a	este	período	de	

latência,	 existe	 uma	 grande	 dificuldade	 em	 determinar	 o	 local	 preciso	 onde	 o	

paciente	 foi	 infectado	 (Brummer,	 Castaneda	 et	 al.	 1993,	 Restrepo	 1994).	 Essa	

grande	diferença	observada	em	pacientes	do	sexo	masculino	na	idade	adulta	pode	

ser	explicada	pelo	fato	das	mulheres	estarem	mais	protegidas	devido	à	presença	de	

estrógenos	 endógenos	 que	 atuam	 através	 das	 proteínas	 ligantes	 no	 citosol	 do	

fungo,	inibindo	assim	a	transformação	de	micélio	ou	conídio	em	levedura	(Stover,	

Schar	et	al.	1986).	Assim,	sem	a	interferência	hormonal,	a	infecção	pode	aparecer	
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em	mulheres	antes	da	puberdade	ou	depois	da	menopausa	(Shankar,	Restrepo	et	

al.	2011).	

A	 PCM	 pode	 resultar	 tanto	 em	 uma	 condição	 assintomática	 como	 evoluir	

para	 um	quadro	 sintomático	 da	 doença.	 Tendo	 em	 vista	 que	 a	 grande	 parte	 das	

pessoas	 expostas	 ao	 fungo	 não	 desenvolvem	 a	 doença	 ou	 apenas	 apresentam	

sintomas	 leves,	 é	 provável	 que	 a	 população	 tenha	 uma	 resistência	 natural	 à	

infecção.	Isso	fica	evidente	quando	se	compara	o	número	de	casos	da	doença	com	o	

número	de	pessoas	presentes	nas	áreas	endêmicas,	onde	a	maioria	não	desenvolve	

a	doença	(Franco	1987,	Benard	2008).	

Vários	 estudos	 têm	 sido	 realizados	 para	 classificar	 as	 formas	 clínicas	 da	

PCM,	tais	como,	topografia	das	lesões,	gravidade	da	doença,	resultados	de	reações	

sorológicas,	história	natural,	entre	outros.	Atualmente,	a	classificação	utilizada	foi	

estipulada	e	apresentada	no	International	Colloquium	on	Paracoccidioidomycosis	e	

no	 II	 Consenso	 Brasileiro	 em	 Paracoccidioidomicose	 de	 2017,	 caracterizando	 a	

doença	em	PCM	infecção,	onde	o	indivíduo	saudável	teve	contato	com	o	fungo	do	

gênero	Paracoccidioides	 spp,	mas	não	desenvolveu	a	doença;	PCM	doença	 a	qual	

apresenta	 a	 forma	 aguda/subaguda	 (juvenil)	 e	 forma	 crônica	 (adulta);	 e	 PCM	

forma	 residual,	 também	 chamada	 sequelar,	 caracterizada	 pelas	 manifestações	

clinicas	causadas	pelas	cicatrizes	que	se	seguem	ao	tratamento	da	PCM	(Shikanai-

Yasuda,	Mendes	et	al.,	2017).		

A	 forma	 aguda/subaguda	 atinge	 principalmente	 indivíduos	 jovens.	 Esta	

forma	é	de	 curso	 rápido,	durando	cerca	de	 semanas	a	meses,	 e	 as	manifestações	

mais	 predominantes	 são	 linfadenomegalia	 e	 lesões	 de	 pele	 (Shikanai-Yasuda,	

Telles	 Filho	 et	 al.	 2006;	 Shikanai-Yasuda,	 Mendes	 et	 al.	 2017).	 Esta	 forma	 da	

doença	é	responsável	por	cerca	de	5-25%	dos	casos	(Shikanai-Yasuda,	Mendes	et	
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al.,	2017),	sendo	observado	que	os	pacientes	apresentam	altos	níveis	de	anticorpos	

específicos	 e	 resposta	 imune	 celular	 comprometida.	 A	 resposta	 imune	

desenvolvida	 por	 pacientes	 com	 a	 forma	 aguda	 e	 subaguda	 leva	 à	 formação	 de	

granulomas	 frouxos,	 os	 quais	 são	 constituídos	 por	 poucas	 células	 inflamatórias,	

mal	 organizadas	 e	 contendo	 numerosas	 células	 fúngicas	 viáveis	 em	 seu	 interior	

(Franco	1987).	

A	 forma	 crônica	 representa	 cerca	 de	 74	 a	 96%	 dos	 casos	 da	 doença		

(Shikanai-Yasuda,	 Mendes	 et	 al.,	 2017),	 que	 corresponde	 à	 grande	 maioria	 dos	

casos,	afeta	principalmente	homens	adultos	entre	30	e	60	anos,	é	de	curso	lento	e	a	

principal	 manifestação	 é	 pulmonar.	 A	 doença	 também	 pode	 se	 disseminar	 para	

outros	órgãos	 como	mucosa,	 tegumento,	 gânglios,	 baço,	 fígado	e	órgãos	 linfóides	

do	tubo	digestivo	(Shikanai-Yasuda,	Telles	Filho	Fde	et	al.	2006,	Shikanai-Yasuda,	

Mendes	et	al.,	2017).	A	progressão	da	doença	é	lenta	e	os	sintomas	são	observados	

muitos	 anos	 depois	 da	 infecção	 pelo	 fungo,	 devido	 à	 reativação	 de	 focos	

quiescentes.	 Ocorre	 significativa	morbidade	 em	 razão	 da	 insuficiência	 pulmonar	

causada	pela	fibrose,	que	é	observada	em	32%	dos	pacientes	com	a	forma	crônica	

(Shikanai-Yasuda,	Telles	Filho	Fde	et	al.	2006,	Restrepo,	Benard	et	al.	2008).	Estas	

fibroses	são	uma	severa	e	progressiva	sequela	que	altera	as	funções	respiratórias	e	

incapacita	 o	 paciente	 nas	 suas	 atividades	 diárias,	 tornando-se	 um	 problema	

econômico-produtivo	(Tobon,	Agudelo	et	al.	2003,	Naranjo,	Lopera	et	al.	2011).	Os	

primeiros	 sinais	 e	 sintomas	 da	 doença,	 embora	 não	 sejam	 específicos,	 incluem:	

tosse,	 expectoração,	 falta	 de	 ar,	 perda	 de	 peso,	 febre	 e	 anorexia	 (Brummer,	

Castaneda	et	al.	1993).	
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1.2	Agente	etiológico	

	

Os	fungos	termodimórficos	do	gênero	Paracoccidioides	são	encontrados	na	

forma	 de	micélio	 a	 17-18	 ˚C,	 composto	 por	micélios	 aéreos	 finos,	 ramificados	 e	

providos	 de	 septos;	 clamidósporos	 laterais	 e	 intercalares	 podem	 ser	 observados	

em	 algumas	 culturas,	 assim	 como	 estruturas	 reprodutoras	 assexuais	 (conídios)	

(Restrepo,	2003,	Restrepo,	Benard	et	al.	2008).	Já	na	temperatura	de	36-37	˚C,	em	

cultura	ou	no	hospedeiro,	apresenta	 forma	de	 levedura	unicelular,	com	múltiplos	

brotamentos,	 revisto	 por	 (Restrepo,	 Benard	 et	 al.	 2008).	 Os	 fungos	 do	 gênero	

Paracoccidioides	pertencem	à	família	Ajellomycetacea,	da	ordem	Onygenales,	onde	

também	 estão	 inclusos	 outros	 fungos	 termodimórficos	 de	 importância	 clínica	

(Untereiner,	 Scott	 et	 al.	 2004).	 O	 gênero	 Paracoccidioides	 é	 constituído	 de	 duas	

espécies:	 Paracoccidioides	 brasiliensis	 (Pb)	 e	 Paracoccidioides	 lutzii	 (Pl),	 e	 4	

espécies	crípticas:	S1a	e	S1b,	PS2,	PS3	e	PS4	(Martinez	2017).	Com	o	avanço	das	

técnicas	 de	 biologia	 molecular	 foi	 proposto	 uma	 reclassificação	 destas	 espécies	

crípticas	para	espécies	de	fato	definidas,	sendo:	P	.	brasiliensis	(S1),	P	.	americana	

(PS2),	P	.	restrepiensis	(PS3)	e	P.	venezuelensis	(PS4)	(Turissini,	Gomez	et	al.	2017)		

(Figure	2).		
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Figura	2:	Mapa	de	distribuição	das	novas	espécies	do	fungo	do	gênero	Paracoccidioides,	proposta	pela	nova	
reclassificação.	 (Adaptado	de	Turissini,	 et	al.,	2017).	Em	amarelo	 (S1)	a	espécie	P.	Brasiliensis;	 em	vermelho	
(PS2)	a	espécie	P.	Americana;	em	azul	(PS3)	a	espécie	P.	retrepiensis;	em	roxo	(PS4)	a	espécie	P.	venezuelensis.	

	

Alguns	 aspectos	 epidemiológicos	 de	 Paracoccidioides	 spp.	 são	 menos	

compreendidos	do	que	em	outros	fungos	causadores	de	micoses	sistêmicas,	como	

por	exemplo,	acredita-se	que	o	habitat	natural	deste	 fungo	seja	o	solo	de	regiões	

tropicais	 e	 subtropicais	 da	 América	 Latina	 (Brummer,	 Castaneda	 et	 al.	 1993,	

Wanke,	Merkle	et	al.	1994).	

	A	 infecção	com	Paracoccidioides	 spp.	ocorre	preferencialmente	através	da	

vias	respiratórias	(Figura	3),	por	inalação	de	propágulos	fúngicos	(fragmentos	de	

hifas	 e/ou	 conídios)	 (Bagagli,	 Bosco	 et	 al.	 2006),	 ao	 manipular	 o	 solo	 gerando	

aerossóis.	 O	 primeiro	 contato	 entre	 o	 fungo	 e	 o	 hospedeiro	 ocorre	 nos	 alvéolos	



		

	 37	

pulmonares,	 onde	 irá	 acontecer	 a	 mudança	 da	 sua	 morfologia	 para	 forma	 de	

levedura	 devido	 ao	 aumento	 da	 temperatura	 para	 36-37ºC,	 iniciando-se	 assim	 a	

infecção.	 A	 partir	 dos	 pulmões,	 o	 fungo	 pode	 disseminar-se	 por	 vias	 linfáticas	 e	

hematogênicas	 para	 acometer	 outros	 órgãos	 como	 fígado,	 baço,	 ossos	 e	 sistema	

nervoso	 central	 (Sandberg,	 Eloranta	 et	 al.	 1991,	 San-Blas	 1993,	 San-Blas,	 Nino-

Vega	et	al.	2002,	Valera,	Mori	et	al.	2008).	Outra	evidência	que	o	habitat	natural	do	

fungo	seja	o	solo,	vem	do	 isolamento	esporádico	do	 fungo	de	amostras	do	solo	e	

órgãos	 internos	 de	 tatus,	mas	 apesar	 disso	 o	 nicho	 ecológico	 do	 fungo	 continua	

ainda	sendo	hipotético	(Negroni	1966,	Restrepo	1985,	Ferreira,	Freitas	et	al.	1990,	

Bagagli,	Sano	et	al.	1998,	Silva-Vergara,	Martinez	et	al.	2000,	Bagagli,	Franco	et	al.	

2003).	Os	tatus	estão	em	contato	direto	com	a	terra,	onde	podem	se	contaminar	e	

ajudar	a	espalhar	os	fragmentos	do	fungo.	Eles	apresentam	temperatura	corporal	e	

quantidade	 de	 células	 imunes	 que	 favorecem	 o	 fungo	 a	 evoluir	 para	 sua	 forma	

zoofílica.	 O	 fungo	 Paracoccidioides	 spp.	 também	 já	 foi	 isolado	 de	 cachorros	 (de	

Farias,	 Condas	 et	 al.	 2011),	 bichos-preguiça	 (Trejo-Chavez	 and	 Nevarez-Garza	

2011),	 pinguins	 e	 morcegos	 (Grose	 and	 Tamsitt	 1965,	 Garcia,	 Del	 Negro	 et	 al.	

1993).		



		

	 38	

	
Figura	3:	Ciclo	de	infecção	pelo	fungo	do	gênero	Paracoccidioides	spp.,	inicia-se	pela	inalação	de	fragmentos	de	
hifas	 e/ou	 conídios	 que	 se	 encontram	 no	 solo,	 as	 estruturas	 amarelas	 representas	 em	 (1)	 são	 referente	 ao	
fungo	na	sua	forma	filamentosa	no	solo,	as	estruturas	amarelas	em	(2)	são	fragmentos	e	conídios		presente	em	
aerossóis	que	são	inalados	e	vão	se	instalar	no	pulmão	(3	e	4),	as	estruturas	amarelas	em	(5)	são	o	fungo	ja	em	
sua	 forma	 de	 levedura	 que	 se	 dissemina	 pelo	 corpo	 causando	 a	 Paracoccidioidomicose	 (6).	 (Fonte:	
https://goo.gl/FPHqb9)	

	

1.3	Tratamento	e	adversidades		

	

O	tratamento	da	PCM	exige	um	tempo	prolongado	para	obter	um	resultado	

bem	 sucedido	 (Restrepo,	 Stevens	 et	 al.	 1980).	 Na	 forma	 crônica	 da	 doença	 as	

drogas	 sulfonamidadas	 e	 os	 azólicos	 são	 classicamente	 utilizadas,	 enquanto	 que	

anfotericina	 B	 e	 seus	 derivados	 são	 utilizados	 nas	 formas	 mais	 avançadas	 da	

doença.	 	Um	dos	problemas	dos	 longos	períodos	de	 tratamento	é	a	 toxicidade	da	

anfotericina	B	e	das	outras	drogas	utilizadas	no	tratamento	(Restrepo,	Stevens	et	

al.	1980,	McEwen,	Bedoya	et	al.	1987).	Ainda	que	essas	drogas	possam	diminuir	a	

progressão	 da	 PCM,	 as	 sequelas	 fibróticas	 persistem,	 princípio	 que	 pode	 levar	 a	

ocorrência	 de	 recidivas	 por	 Paracoccidioides	 spp.	 ao	 término	 da	 longa	 fase	 de	

tratamento.	Uma	das	características	do	Paracoccidioides	spp.	é	sua	habilidade	de	se	

tornar	 ativo	 após	 um	 prolongado	 período	 de	 dormência,	 o	 que	 é	 comum	 em	



		

	 39	

pacientes	 que	 vivem	 em	 áreas	 endêmicas	 que	 podem	 apresentar	 infecção	 várias	

décadas	depois	(Brummer,	Castaneda	et	al.	1993).	

	Devido	 a	 estes	 fatores	 apresentados,	 estudos	 para	 novas	 propostas	 de	

tratamento	 para	 PCM	 veem	 sendo	 realizadas,	 e	 o	 conhecimento	 de	 aspectos	

estruturais	 de	 proteínas	 e	 peptídeos	 antifúngicos	 é	 fundamental,	 permitindo	 a	

definição	 de	 sequências	 reativas	 e	 a	 importância	 de	 determinados	 aminoácidos,	

investigados	 através	 de	 mutações	 sítio-dirigidas	 ou	 outros	 processos.	 De	 modo	

particular,	 peptídeos	 são	 apresentados	 pelos	 complexos	 de	 histocompatibilidade	

que	 determinam	 o	 reconhecimento	 de	 sequências	 próprias	 e	 não	 próprias	 para	

efeito	 de	 respostas	 imunes	 ativas	 ou	 de	 tolerância	 imunológica.	 Tais	 peptídeos	

fúngicos	 têm	 sido	 explorados	 largamente	 na	 constituição	 de	 vacinas	 juntamente	

com	adjuvantes	apropriados.	

	

1.4	Paracoccidioidomicose	e	o	sistema	imune	

	

Os	 fungos	 do	 gênero	 Paracoccidioides	 spp.	 apresentam	 uma	 estrutura	

complexa	 de	 proteínas,	 glicoproteínas,	 polissacarídeos,	 lipídeos	 e	 polipeptídeos	

que	reúnem	condições	 físico-químicas	e	biológicas	para	atuarem	como	antígenos	

(San-Blas	and	San-Blas	1977,	San-Blas,	San-Blas	et	al.	1989).	Estes	antígenos	são	

reconhecidos	pelas	células	da	resposta	 imune	inata	como	monócitos,	macrófagos,	

células	 dendríticas,	 neutrófilos,	 e	 células	 Natural	 Killer	 (NK),	 que	 por	 sua	 vez	

desempenham	 um	 papel	 central	 na	 resistência	 ao	 fungo	 (Calich,	 da	 Costa	 et	 al.	

2008),	já	que	estas	células	constituem	a	primeira	linha	de	defesa	do	corpo	e	entra	

em	contato	com	P.	brasiliensis	assim	que	ele	se	instala	nos	pulmões.	A	participação	

das	células	do	sistema	imune	inato	na	reação	inflamatória	e	na	atividade	fungicida	
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é	 induzida	pelo	 fungo	e	por	 citocinas	produzidas	pelas	células	do	 sistema	 imune	

durante	sua	interação	com	fagócitos	(Calvi,	Peracoli	et	al.	2003).	

As	células	NK	foram	estudadas	no	sangue	periférico	de	pacientes	com	a	PCM	

e	no	modelo	experimental	em	hamster	(Peracoli,	Fortes	et	al.	1995).	Estas	células	

apresentam	 atividade	 citotóxica	 diminuída	 quando	 se	 tem	 a	 doença,	 sugerindo	

distúrbio	 imunológico	 associado	 à	 depressão	 da	 imunidade	 celular	 tanto	 em	

pacientes	quanto	no	modelo	experimental	(Peracoli,	Fortes	et	al.	1995).	

Os	neutrófilos	exercem	um	importante	papel	 imunoprotetor	na	fase	inicial	

da	defesa,	a	produção	de	reativos	 intermediários	do	oxigênio	e	do	nitrogênio	são	

essenciais	 nesse	 processo	 (Reeves	 et	 al.,	 2003).	 Em	 camundongos	 suscetíveis	 à	

PCM	 (B10.A),	 a	 depleção	 dos	 neutrófilos	 resultou	 em	um	aumento	 nos	 níveis	 de	

anticorpos	 IgG1,	 IgA	 e	 IgG3	 relacionados	 com	a	 secreção	de	 IL-4,	 TGF-β	 e	 IFN-γ,	

respectivamente.	Já	em	animais	resistentes	(A/J),	houve	a	produção	de	altos	títulos	

de	IgG2a,	IgG3	e	IgG2b,	os	quais	são	isotipos	Th1	ou	IFN-reguladores,	desta	forma	

os	 neutrófilos	 são	 fundamentais	 em	 situações	 onde	 a	 imunidade	 mediada	 por	

células	está	debilitada	(Pina,	Saldiva	et	al.	2006).	Recentemente,	 foi	demonstrado	

que	neutrófilos	parecem	ser	importante	na	fase	aguda	(24	e	96	horas)	da	infecção,	

uma	 vez	 que	 a	 depleção	 destas	 células,	 24	 horas	 antes	 da	 infecção,	 resultou	 em	

maior	 carga	 fúngica	 pulmonar	 (Pino-Tamayo	 et	 al.,	 2016).	 Em	 contrapartida,	 a	

depleção	dos	neutrófilos	na	 fase	 crônica	da	doença	 tem	efeito	 inverso.	 Isto	 é,	 há	

resolução	 da	 doença,	 sugerindo	 assim	 que	 os	 neutrófilos	 nesse	 contexto	 são	

prejudiciais	(Puerta-Arias	et	al.,	2016).	Deste	modo,	fica	claro	o	envolvimento	dual	

dos	neutrófilos	na	PCM.		

Outras	 células	 que	 desempenham	 um	 papel	 importante	 na	 resposta	 à	

infecção	por	P.	brasiliensis	são	os	monócitos	e	macrófagos	(Mø),	sendo	a	ativação	
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destas	células	um	dos	primeiros	eventos	da	resposta	imune	inata	para	combater	o	

fungo.	 Esta	 ativação	 é	 induzida	 pelo	 reconhecimento	 de	 antígenos	 fúngicos	 por	

receptores	 de	 reconhecimento	 padrão	 (PRRs)	 (Nakaira-Takahagi,	 Golim	 et	 al.	

2011).	 Também	 é	 possível	 ativar	 os	 Mø	 por	 ação	 do	 IFN-γ,	 o	 qual	 induz	 um	

aumento	 na	 produção	 de	 óxido	 nítrico	 (NO),	 potencializando	 assim	 a	 atividade	

microbicida	 dos	Mø.	 O	 papel	 do	NO	 no	 controle	 da	 infecção	 por	P.	brasiliensis	 é	

importante	tanto	na	fase	micelial	(Gonzalez,	de	Gregori	et	al.	2000)	quanto	na	fase	

leveduriforme	no	modelo	 in	vivo	(Bocca,	Hayashi	et	al.	1998).	No	entanto	o	papel	

do	NO	na	PCM	permanece	 controverso,	 já	que	a	produção	excessiva	de	NO	pode	

estar	 relacionada	 com	 susceptibilidade	 no	 processo	 de	 infecção	 (Nascimento,	

Calich	et	al.	2002).	

As	 células	 dendríticas	 (DCs)	 são	 as	 principais	 células	 apresentadoras	 de	

antígeno	e	recentes	estudos	experimentais	têm	demonstrado	que	a	infecção	com	o	

P.	 brasiliensis	 ativa	 estas	 células	 a	 migrar	 para	 a	 região	 dos	 nódulos	 linfáticos,	

providenciando	o	primeiro	contato	para	a	posterior	ativação	de	uma	resposta	do	

tipo	Th1	(Silvana	dos	 Santos,	 Ferreira	 et	 al.	 2011).	DCs	pulsadas	 com	P10	 foram	

capazes	 de	 reduzir	 a	 carga	 fúngica	 nos	 pulmões	 de	 camundongos	

imunocompetentes	 e	 imunossuprimidos	 infectados	 com	 Paracoccidioides	

brasiliensis	em	associação	ou	não	com	drogas	antifúngicas	(Magalhaes,	Ferreira	et	

al.	2012,	Silva,	Dias	et	al.	2017).	 	
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1.5	Peptídeo	10	(P10)	

	

Estudos	de	imunoprecipitação	demonstraram	que	a	glicoproteína	de	43	kDa	

(gp43)	 é	 reconhecida	 em	quase	 100%	dos	 soros	 de	 pacientes	 com	PCM	 causada	

por	 P.	 brasiliensis,	 enquanto	 em	 pessoas	 saudáveis	 a	 Gp43	 não	 era	 reconhecida	

(Puccia	 and	 Travassos	 1991).	 Assim,	 a	 gp43	 tem	 sido	 vista	 como	 o	 principal	

marcador	 sorológico	 da	PCM,	 aumentando	 a	 especificidade	 e	 a	 sensibilidade	dos	

testes	sorológicos	(Camargo,	Gesztesi	et	al.	1994);	(Taborda	and	Camargo	1994).		

A	 gp43	 possui	 416	 aminoácidos,	 onde	 um	 peptídeo	 composto	 por	 15	

aminoácidos,	denominado	Peptídeo	10	ou	P10,	foi	caracterizado	(Taborda,	Juliano	

et	al.	1998).	O	peptídeo	P10	tem	a	capacidade	de	estimular	 linfócitos	T	CD4+	Th1	

produtores	de	IFN-γ	e	IL-2	(Taborda,	Juliano	et	al.	1998)	(Figura	4).	O	peptídeo	P10	

é	 reconhecido	 pelos	 linfócitos	 T	 de	 camundongos	 infectados	 com	 o	 fungo	 ou	

imunizados	 com	 a	 gp43	 purificada.	 A	 imunização	 com	 o	 peptídeo	 P10	 em	

camundongos	 BALB/c	 reduziu	 a	 carga	 fúngica	 pulmonar	 em	 200	 vezes	

comparando-se	 com	 os	 animais	 controles	 não	 tratados	 (Taborda,	 Juliano	 et	 al.	

1998).		

Este	 peptídeo,	 quando	 associado	 às	 drogas	 comumente	 utilizadas	 no	

tratamento	 da	 paracoccidioidomicose,	 apresenta	 um	 efeito	 aditivo	 no	 modelo	

experimental	utilizando	camundongos	BALB/c,	o	que	demonstra	a	capacidade	do	

peptídeo	 P10	 em	 auxiliar	 na	 diminuição	 do	 tempo	 de	 tratamento	 desta	 micose	

(Marques,	da	Silva	et	al.	2006).		
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Figura	 4:	 Identificação	 e	 caracterização	 do	 Peptídeo	 10.	 O	 gráfico	 demostra	 proliferação	 de	 células	
sensibilizadas	com	a	glicoproteína	gp43,	induzida	por	25	peptídeos	oriundos	da	fragmentação	da	gp43,	onde	
Taborda	et	al.,	 1998,	 verificou	que	o	décimo	 fragmento,	 peptídeo	10	ou	P10	 foi	 o	único	que	gerou	 resposta	
induzindo	proliferação	(Infect	Immun	66:	786-793).	

	

1.6	Células	Dendríticas		

	

As	células	dendríticas	foram	descritas	pela	primeira	vez	por	(Steinman	and	

Cohn	 1973),	 ao	 observarem	 diferentes	 populações	 celulares	 no	 baço	 de	

camundongos.	 Os	 autores	 relataram	 a	 diferença	morfológica	 dessas	 células,	 que	

apresentam	 forma	 estrelar	 com	 formações	 de	 pseudópodes,	 chamados	 de	

dendrítos,	 e	 por	 essa	 razão	 receberam	 o	 nome	 de	 células	 dendríticas.	 As	 DCs	

tiveram	mais	destaque	ainda	quando	verificou-se	que	elas	participam	ativamente	

do	 processo	 de	 rejeição	 à	 transplantes.	 No	 entanto,	 muitos	 fatores	 contribuíam	

para	 dificultar	 a	 compreensão	 das	 funções	 das	 DCs,	 tais	 como	 a	 escassez	 de	

marcadores	específicos,	a	dificuldade	em	distingui-las	de	monócitos	e	macrófagos,	

bem	 como	 os	 problemas	 envolvendo	 as	 técnicas	 de	 purificação.	 Os	 estudos	

sugeriram	 que	 as	 DCs	 pertencem	 à	 uma	 população	 rara	 de	 leucócitos,	 com	

complexa	 heterogeneidade	 fenotípica	 e	 funcional,	 especializadas	 em	 processar	 e	
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apresentar	 antígenos,	 dando	 inicio	 à	 resposta	 imune	 inata	 e	 adaptativa	 dos	

linfócitos	T	(Hart	1997)(Banchereau	and	Steinman	1998)(Lin,	Jacek	et	al.	2006).	

Desde	 então,	 as	 células	 dendríticas	 começaram	 a	 ser	 extensivamente	

pesquisadas	e	se	tornaram	alvo	de	diversas	pesquisas.	Na	década	de	1980,	as	DCs	

foram	consideradas	células	apresentadoras	de	antígenos	(APCs).	Estas	células	são	

altamente	 eficientes	na	 captura,	 processamento	 e	 apresentação	de	 antígenos	 aos	

linfócitos	 T	 e	 B	 (Constantino,	 Gomes	 et	 al.	 2017).	 Expressam	 elevado	 nível	 de	

moléculas	 do	 complexo	 de	 histocompatibilidade	 principal	 (MHC),	 moléculas	 co-

estimulatórias	e	moléculas	adesivas,	um	pré-requisito	para	a	ativação	de	linfócitos	

T	(Lin,	Jacek	et	al.	2006).		

As	DCs	 são	 oriundas	 de	 células	 pluripotentes	 CD34+	 presentes	 na	medula	

óssea	 e	 se	 diferenciam	 em	 duas	 vias	 principais:	 a	 via	 mieloide	 e	 a	 via	 linfoide	

(Banchereau	 and	 Steinman	 1998,	 Gogolak,	 Rethi	 et	 al.	 2003)(Cruvinel	 Wde,	

Mesquita	 et	 al.	 2010),	 e	 ainda	 são	 subdivididas	 de	 acordo	 com	 seu	 estágio	 de	

maturação,	em	imaturas	e	maturas	(Lutz	and	Schuler	2002).		

	

As	linhagens	mielóides	ou	linfóides	são	diferenciadas	pelo	marcador	CD11c.	

As	células	dendríticas	mielóides	 (mDC)	 têm	o	 fenótipo	CD11c+/CD123-,	 secretam	

IL-12	e	uma	grande	variedade	de	citocinas	e	quimiocinas	em	resposta	a	padrões	

moleculares	 associados	 a	 patógenos	 (PAMPs)	 (Banchereau	 and	 Steinman	 1998).	

Estas	células	são	semelhantes	às	DCs	derivadas	de	monócitos,	que	são	geradas	 in	

vitro	após	estímulos	dos	monócitos	com	GM-CSF	e	IL-4	(Sallusto	and	Lanzavecchia	

1994).	 As	 células	 dendríticas	 linfóides	 foram	 inicialmente	 caracterizadas	 como	

uma	população	 imatura,	CD11C-,	 chamadas	de	pré-pDCs	 (precursoras	das	pDCs).	

Esta	 população	 é	 distinta	 das	 mDCs	 CD11c+,	 possuindo	 o	 fenótipo	 CD11c-



		

	 45	

/CD123+/CD303+(BCDA-2)/CD304+(BCDA-4)	 	 e	 correspondendo	

quantitativamente	 à	 1,4%	 das	 células	 mononucleares	 do	 sangue	 periférico		

(Sandberg,	Eloranta	et	al.	1991)(Pulendran,	Smith	et	al.	1999).		

As	 principais	 diferenças	 fenotípicas	 entre	 as	 subpopulações	 de	 DCs	 são	 a	

expressão	diferencial	dos	marcadores	CD11b,	CD8	e	B220.	As	DCs	que	expressam	

B220	 apresentam	 quantidades	 intermediárias	 da	 molécula	 CD11c	 em	 sua	

superfície	e	são	denominadas	“células	dendríticas	plasmocitóides”	(pDCs).	As	DCs	

caracterizadas	pela	alta	expressão	de	CD11c	são	denominadas	“células	dendríticas	

convencionais”	(cDCs)	e	subdivididas	em	células	CD8+	e	CD8-,	sendo	que	as	últimas	

expressam	 a	 molécula	 CD11b.	 Há	 ainda	 populações	 de	 DCs	 caracterizadas	 pela	

expressão	de	CD4,	concomitante	ou	não,	com	a	expressão	de	CD8.	No	entanto,	essa	

subpopulação	 é	 menos	 conhecida.	 As	 diferentes	 subpopulações	 de	 DCs	

apresentam,	além	das	diferenças	 fenotípicas,	 algumas	diferenças	 funcionais	e	em	

seu	desenvolvimento	 (Shortman	and	Liu	2002,	 Shortman	and	Naik	2007,	Merad,	

Sather,	et	al.	2013).		

Além	de	poderem	ser	distinguidas	quanto	às	subpopulações,	as	DCs	podem	

ser	 diferenciadas	 quanto	 ao	 seu	 estado	 de	 ativação.	 Na	 ausência	 de	 sinais	

inflamatórios	 ou	 indução,	 as	 DCs	 imaturas	 possuem	 alta	 capacidade	 de	 realizar	

endocitose,	 um	 fenótipo	 caracterizado	 pela	 baixa	 expressão	 de	 moléculas	 do	

complexo	 de	 histocompatibilidade	 principal	 de	 classe	 II	 (MHC-II)	 e	 também	 das	

moléculas	 co-estimuladoras	 como	 CD80,	 CD86,	 CD40,	 e	 não	 são	 boas	

estimuladoras	 de	 respostas	 de	 células	 T.	 Quando	 sinais	 inflamatórios	 estão	

presentes	 ou	 as	 DCs	 são	 	 expostas	 a	 componentes	 derivados	 de	 patógenos,	 seu	

fenótipo	sofre	uma	alteração	significativa,	com	um	aumento	na	expressão	de	MHC	

II	 e	moléculas	 co-estimulatórias,	 tornando-se	 capazes	 de	 estimular	 respostas	 de	
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células	 T,	 sendo	 denominadas	 DCs	maduras	 (Guermonprez,	 Fayolle	 et	 al.	 2002).	

Durante	o	processo	de	maturação	das	células	dendríticas	a	expressão	do	receptor	

de	quimiocina	CCR7	se	dá	em	outras	células	além	das	DCs,	como	linfócitos	T	e	B.	As	

quimiocinas	 CCL19	 e	 CCL21	 são	 seus	 únicos	 ligantes	 e	 estão	 presentes	

constitutivamente	 em	 células	 epiteliais	 dos	 órgãos	 linfóides	 secundários.	 Essas	

ligações	 guiam	 a	 migração	 das	 DCs	 maduras	 para	 linfonodos	 e	 sua	 fixação	 nas	

áreas	de	células	T	revisado	por	(Forster,	Davalos-Misslitz	et	al.	2008).	Dessa	forma,	

o	processo	de	maturação	das	DCs	integra-se	ao	processo	de	migração	das	mesmas	

em	 direção	 às	 áreas	 T	 dos	 linfonodos,	 fazendo	 com	 que	 a	 probabilidade	 do	

encontro	 com	 um	 linfócito	 T	 antígeno-específico	 aumente	 (Worbs,	

Hammerschmidt,	et	al.	2016).		

As	células	dendríticas	possuem	papel	central	na	ativação	de	células	T	e	na	

indução	da	resposta	Th1	e	Th2,	sendo	a	produção	de	IL-12	um	fator	chave	para	essa	

indução.	Elas	regulam	o	balanço	entre	a	produção	de	anticorpos	da	resposta	Th2	e	

a	indução	da	resposta	imune	celular	Th1.	A	função	central	das	células	dendríticas	é	

induzir	a	proliferação	das	células	T,	gerando	ou	ativando	células	T	reguladoras	ou	

T	 efetoras,	 o	 que	 irá	 resultar	 em	 tolerância	 ou	 imunidade,	 respectivamente.	

Também	direcionam	a	produção	de	citocinas	pelas	células	T	auxiliares	 induzindo	

diferentes	padrões	de	resposta	(Shortman	and	Liu	2002,	Decker,	Xing	et	al.	2009).
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A	polarização	para	resposta	Th1,	pelas	células	dendríticas,	é	regida	por	uma	

série	de	fatores	que	incluem	o	microambiente	e	o	tipo	de	estímulo	para	maturação.	

As	DCs	 carreando	determinantes	antigênicos	que	 se	 ligam	a	MHC	de	classe	 I	 e	 II	

dão	 suporte	 para	 forte	 resposta	 imune	 celular	 Th1,	 regulando	 positivamente	 os	

genes	 promotores	 de	 Th1	 e	 regulando	 negativamente	 os	 genes	 envolvidos	 na	

resposta	Th2	(Lanzavecchia	and	Sallusto	2001,	Decker,	Xing	et	al.	2009).		

	

1.7	Vacinas	em	doenças	fúngicas		

		

A	produção	de	vacinas	a	partir	de	proteínas	(peptídeos)	ou	polissacarídeos	

é	uma	abordagem	padrão	para	a	vacinação	(Travassos	e	Taborda,	2017).	O	uso	de	

peptídeos	 como	 vacinas	 apresentam	 vantagens,	 pois	 estes	 são	 livres	 de	material	

infeccioso	 e	 podem	 ser	 produzidos	 em	 larga	 escala;	 incluem	 múltiplos	

determinantes	ou	epítopos;	pode	ser	modificado	por	lipídeos,	hidratos	de	carbono	

ou	grupos	fosfato,	acetilo	e	amida	terminal	para	aumentar	a	sua	estabilidade,		além	

de	poder	ser	ligado	a	macromoléculas	para	aumentar	a	imunogenicidade	(Purcell,	

McCluskey	et	 al.,	 2007,	Taborda,	Nosanchuk	et	 al.	 2017).	A	entrega	de	peptídeos	

utilizando	 diferentes	 formulações	 é	 um	 desafio	 para	 a	 criação	 de	 uma	 vacina	

eficiente,	 porém	o	uso	de	 células	 dendríticas	 pulsadas	 com	o	peptídeo	10	 (P10),	

como	 vacina	 profilática	 ou	 terapêutica	 em	 modelo	 experimental,	 utilizando	

camundongos	 infectados	 com	 leveduras	 do	 P.	 brasiliensis,	 reduziu	 as	 cargas	

fúngicas	 pulmonares	 (Magalhães,	 Ferreira	 et	 al.	 2012).	 Usando	 uma	 abordagem	

semelhante,	Silva	et	al.	(2017)	utilizaram	células	dendríticas	iniciadas	com	P10	em	

combinação	 com	 a	 administração	 de	 trimetoprim-sulfametoxazol	 para	 tratar	



		

	 48	

camundongos	 imunocomprometidos	 infectados	 com	 P.	 brasiliensis.	 Os	 autores	

observaram	 que	 as	 células	 dendríticas	 pulsadas	 com	 P10	 com	 ou	 sem	 drogas	

antifúngicas	 são	 potencialmente	 eficazes	 no	 combate	 à	 paracoccidiodomicose	

invasiva.		

Os	 fungos	 patogênicos	 ao	 entrarem	 em	 contato	 com	 o	 hospedeiro	 podem	

induzir	 a	 produção	 de	 anticorpos,	 induzindo	 uma	 resposta	 protetora.	 	 A	 partir	

disso,	 vários	 estudos	 demonstraram	 que	 anticorpos	 monoclonais	 podem	 atuar	

como	vacina	eficaz	no	combate	a	 infecções	sistêmicas	causadas	por	 fungos,	como	

por	exemplo,	aspergilose	(Chaturvedi,	Kavishwar	et	al.,	2005),	cromoblastomicose	

(Nimrichter,	 Berreto-Bergter	 et	 al.,	 2004),	 candidíase	 (Coleman,	Oh	 et	 al.,	 2009),	

criptococose	 (Taborda,	 Rivera	 et	 al.,	 2003),	 paracoccidioidomicose	 (Buissa-Filho,	

Puccia	 et	 al.,	 2008),	 histoplasmose	 (Nosanchuk,	 Zancopé-Oliveira	 et	 al.,	 2012),	

entre	outros.	A	principal	vantagem	da	administração	de	anticorpos	humanizados	é	

que	 eles	 podem	 ter	 menos	 efeitos	 colaterais	 em	 comparação	 com	 anticorpos	

quiméricos	ou	não	humanos.	

	

1.8	Paracoccidioidomicose	e	Células	Dendríticas	

	

Na	PCM,	dados	clínicos	e	experimentais	indicam	que	a	imunidade	mediada	

por	 células	 desempenha	 papel	 significativo	 na	 defesa	 do	 hospedeiro	 contra	 a	

infecção	 por	 Paracoccidioides	 spp.,	 resultando	 na	 formação	 de	 granulomas	 bem	

definidos	e	que	conseguem	limitar	a	infecção.	As	formas	mais	severas,	assim	como	

o	aumento	da	disseminação	da	doença,	estão	associadas	com	uma	resposta	imune	

predominantemente	 humoral,	 com	 altos	 títulos	 de	 anticorpos	 específicos	 não	
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protetores	e	inibição	da	imunidade	celular	contra	o	agente	infeccioso	(Arango	and	

Yarzabal	1982,	Franco	1987,	Brummer,	Castaneda	et	al.	1993).		

	Em	 estudos	 experimentais	 têm	 sido	 demonstrado	 que	 a	 infecção	 com	 P.	

brasiliensis	 ativa	 as	 células	 dendríticas	 (DCs)	 e	 induz	migração	 para	 regiões	 dos	

nódulos	linfáticos,	para	posterior	ativação	de	uma	resposta	protetora	do	tipo	Th1	

(Pina,	Saldiva	et	al.	2006).		

Na	PCM	experimental,	em	camundongos	resistentes	(A/J)	 foi	demonstrado	

que	 subpopulações	 mistas	 de	 células	 dendríticas	 (mielóides	 e	 plasmocitóides)	

levam	a	uma	resposta	protetora	mediada	pela	proliferação	de	linfócitos	efetores	e	

reguladores	(Tregs)	(Pina,	de	Araujo	et	al.	2013).		

Nosso	 grupo	 demonstrou	 que	 células	 dendríticas	 derivadas	 de	 medula	

óssea	testadas	no	modelo	experimental	de	PCM	e	usadas	como	adjuvante,	permitiu	

a	diminuição	na	quantidade	de	peptídeo	P10	utilizado	no	tratamento	da	PCM.	As	

células	dendríticas	pulsadas	com	o	P10	foram	capazes	de,	in	vitro,	ativar	e	induzir	a	

proliferação	 de	 células	 de	 baço	 primadas	 com	 o	 peptídeo	 in	 vivo	 (Magalhaes,	

Ferreira	 et	 al.	 2012).	 A	 vacina	 contendo	 células	 dendríticas	 pulsadas	 com	 P10,	

quando	aplicada	por	via	subcutânea,	foi	capaz	de	causar	um	aumento	significativo	

nas	citocinas	pró-inflamatórias	IFN-γ	e	IL-12	e	proporcionar	a	diminuição	na	carga	

fúngicas	nos	pulmões.	Além	disso,	 foi	possível	observar	 também	a	diminuição	da	

citocina	anti-inflamatória	IL-10,	o	qual	pode	ser	correlacionado	com	a	diminuição	

da	inflamação	nesses	tecidos	(Magalhaes,	Ferreira	et	al.	2012).	

	Tentando	mimetizar	a	forma	aguda/subaguda	da	doença	em	humanos,	DCs	

pulsadas	 com	 P10	 também	 foram	 testadas	 em	 nosso	 laboratório	 no	 modelo	 de	

PCM	 em	 camundongos	 imunossuprimidos.	 Como	 resultado	 foi	 observado	 que	 as	

DCs	pulsadas	com	P10,	associadas	ou	não	com	drogas	antifúngicas,	foram	capazes	
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de	reduzir	a	carga	fúngica	nos	pulmões	dos	camundongos	infectados	(Silva,	Dias	et	

al.	 2017).	 DCs	 diferenciadas	 a	 partir	 de	 medula	 óssea	 de	 camundongos	 não	

infectados,	após	serem	pulsadas	com	o	peptídeo	P10,	apresentaram	um	alto	nível	

de	 expressão	 de	 MHC	 II	 e	 elevada	 produção	 de	 IL-12	 em	 cultura	 in	 vitro	

(Magalhaes,	Ferreira	et	al.	2012).	

2	Justificativa	

	

Com	o	 propósito	 de	 diminuir,	 o	 tempo	de	 tratamento,	 sequelas,	 cicatrizes	

deixadas	pela	doença	e	melhorar	a	eficácia	dos	tratamentos	já	existentes	o	estudo	

de	vacinas	preventivas	ou	terapêuticas	em	doenças	 infecciosas	 tem	se	expandido	

ao	longo	dos	últimos	anos.		

Resultados	já	apresentados	por	nosso	grupo,	utilizando	células	dendríticas	

diferenciadas	de	medula	óssea	de	camundongos	sadios,	pulsadas	com	o	peptídeo	

10	 é	 um	 candidato	 promissor	 para	 uma	 vacina	 terapêuticas	 no	 tratamento	 da	

paracoccidioidomicose.	 No	 entanto,	 até	 o	 presente	 momento	 todos	 estudos	

utilizando	 células	 dendríticas	 pulsadas	 com	 P10,	 foram	 realizados	 com	 células	

dendríticas	diferenciadas	de	medula	óssea	de	camundongos	sadios	e	no	intuito	de	

se	 aproximar	 ao	 máximo	 de	 como	 seria	 o	 tratamento	 de	 um	 paciente	 com	

paracoccidioidomicose.	 A	 proposta	 desse	 trabalho	 é	 utilizar	 células	 dendríticas	

diferenciadas	 de	 monócitos	 (MoDCs)	 circulantes,	 provenientes	 de	 camundongos	

infectados	com	isolado	virulento	de	P.	brasiliensis	e	analisar	a	capacidade	do	P10	

em	modular	a	atividade	destas	MoDCs.	

No	entanto,	analisar	 se	as	MoDCs	de	camundongos	 infectados	apresentam	

modulação	previa	devido	 a	 infecção	pelo	 fungo	P.	Brasiliensis,	 avaliar	 o	 efeito	do	
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P10,	frente	a	células	dendríticas	diferenciadas	a	partir	de	monócitos	circulantes	de	

camundongos	 infectados	com	P.	Brasiliensis,	 avaliar	 se	as	MoDCs	pulsadas	com	o	

P10	 tem	 a	 capacidade	 de	 estimular	 proliferação	 de	 células	 T	 e	 induzir	 uma	

resposta	protetora	do	tipo	Th1.	
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3	Objetivos	

	

3.1	Objetivo	geral	

	

Aproximar	ao	máximo	de	 como	 seria	o	 tratamento	Paracoccidioidomicose	

em	pacientes,	avaliando	o	efeito	terapêutico	das	células	dendríticas	diferenciadas	

de	monócitos	circulantes	(MoDCs)	provenientes	de	camundongos	 infectados	com	

isolado	virulento	de	Paracoccidioides	brasiliensis	 (Pb18)	pulsadas	com	o	peptídeo	

P10	em	modelo	experimental	de	Paracoccidioidomise.	

	

3.2	Objetivos	específicos	

	

• Analisar	as	características	 fenotípicas	das	células	dendríticas	

de	camundongos	BALB/c	infectados	com	P.	brasiliensis.		

• Observar	se	as	DCs	diferenciadas	a	partir	de	células	de	medula	

óssea	 ou	 de	 monócitos	 circulantes	 de	 camundongos	 (BALB/c)	 infectados	

apresentam	modulação	prévia	devido	à	exposição	a	antígenos	fúngicos.	

• Avaliar	in	vitro	a	capacidade	das	células	dendríticas	(BALB/c)	

diferenciadas	a	partir	de	monócitos	circulantes	de	camundongos	infectados	

com	 P.	 brasiliensis	 pulsadas	 ou	 não	 com	 P10	 em	 modular	 a	 resposta	 de	

linfócitos	CD8+	e	CD4+.	

• Avaliar	 a	 capacidade	 de	 células	 dendríticas	 derivadas	 de	

monócitos	 circulantes	 de	 camundongos	 infectados	 com	 P.	 brasiliensis	

pulsadas	ou	não	com		P10	em	induzir	uma	resposta	protetora	do	tipo	Th1.	
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• Tipificar	 e	 quantificar	 a	 produção	 de	 citocinas	 pró	 e	 anti-

inflamatórias	 nos	 sobrenadantes	 de	 cultura	 de	 células	 dendríticas	

diferenciadas	de	monócitos	(BALB/c)	pulsadas	com	P10.		

• Verificar	através	da	análise	histológica	a	estrutura	pulmonar	

dos	 animais	 imunizados	 com	 MoDCs	 diferenciadas	 de	 camundongos	

infectados	 com	 P.	 brasiliensis	 pulsadas	 com	 P10.
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4	Materiais	e	Métodos	

	

4.1	Animais	

	

	Foram	utilizados	camundongos	machos	BALB/c	com	média	de	idade	entre	

6	 e	 8	 semanas,	 obtidos	 do	 biotério	 Central	 da	 Faculdade	 de	 Medicina	 da	

Universidade	de	São	Paulo.	Os	animais	utilizados	neste	projeto	 foi	aprovado	pela	

Comissão	 de	 Ética	 no	 Uso	 de	 Animais	 (CEUA),	 da	 Faculdade	 de	 Medicina	 da	

Universidade	de	São	Paulo,	protocolo	de	pesquisa	nº	189/14).	

	

4.2	Isolados		

	

O	 isolado	virulento	de	Paracoccidioides	brasiliensis	 (Pb18)	 foi	mantido	em	

meio	semi-sólido	Fava-Netto	durante	7	dias	e	incubado	a	temperatura	de	37°C.	O	

fungo	foi	coletado	e	lavado	em	solução	salina	tamponada	(PBS)	por	3	vezes.	Após	

decantação	das	partículas	maiores,	fez-se	a	contagem	das	leveduras	em	câmara	de	

Neubauer.	 A	 viabilidade	 do	 inóculo	 de	 leveduras	 foi	 determinado	 utilizando	 o	

corante	 Azul	 de	 Tripan	 (Sigma,	 St.	 Louis,	 EUA)	 e	 todos	 os	 experimentos	 foram	

realizados	com	suspensão	fúngica	de	viabilidade	superior	a	90%.		
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4.3	Infecção	intrataqueal	(i.t.)	

	

Os	camundongos	foram	infectados	por	via	intratraqueal	conforme	descrito	

inicialmente	 por	 (Taborda,	 Juliano	 et	 al.	 1998).	 Foi	 utilizado	 inóculo	 contendo	

3x105	leveduras	em	50μl	de	PBS	estéril	para	cada	camundongo.	O	procedimento	foi	

realizado	 com	 os	 animais	 sob	 anestesia	 (80	mg/kg	 de	 ketamina	 e	 10	mg/kg	 de	

xilazina).	 Quando	 os	 animais	 estavam	 insensíveis	 à	 dor	 (após	 10	 minutos),	 foi	

realizada	uma	pequena	 incisão	 longitudinal	na	região	do	pescoço	e	a	 traquéia	 foi	

exposta.	 Após	 a	 inoculação	 i.t.	 do	 fungo,	 a	 incisão	 foi	 suturada	 e	 os	 animais	

colocados	 sob	 uma	 fonte	 moderada	 de	 calor	 para	 controlar	 a	 hipotermia	

transitória	 produzida	 pela	 anestesia,	 até	 acordarem.	 Camundongos	 inoculados	

apenas	com	PBS	foram	utilizados	como	controle	(sadios).	

	

	 4.4	Caracterização	de	células	dendríticas	

	

	Após	30	dias	de	infecção	dos	camundongos,	foi	realizada	a	eutanásia	destes	

e	retirados	os	linfonodos	(inguinais,	cervicais)	e	o	baço.	Os	quais	foram	macerados	

delicadamente	em	meio	RPMI-1640.	A	suspensão	foi	centrifugada	a	1500	rpm	por	

10	 minutos,	 o	 sobrenadante	 foi	 descartado	 e	 o	 pellet	 foi	 submetido	 a	 lise	 de	

hemácias	 adicionando-se	 solução	 hipotônica	 de	 NaCl	 0,2%	 por	 30s,	 seguido	 do	

mesmo	 volume	 de	 solução	 hipertônica	 de	 NaCl	 1,6%,	 a	 fim	 de	 restabelecer	 a	

isotonia	e	evitar	a	morte	dos	outros	tipos	celulares.	As	células	foram	centrifugadas	

novamente	e	homogeneizadas	em	tampão	FACS.	Foi	feita	a	marcação	de	moléculas	

de	superfície	para	identificação	das	células	dendríticas	e	alguns	de	seus	subtipos,	

utilizando	os	anticorpos	descritos	(Tabela	1).	 	
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Anticorpos Fluorocromo Clone 
CD11c BV711 N418 
CD8a FITC 53-6.7 

MHC-II APC-Cy7 M5/114.15.2 
Ly6C BV605 AL-21 

CD115 PE AFS98 
Viabilidade EF450  

Tabela	1:	Anticorpos	monoclonais	utilizados	para	separação	fenotípica	das	células	dendríticas	e	seus	subtipos,	
CD8+	e	CD8,-	presentes	no	baço	e	linfonodo	de	camundongos	infectados	ou	não	com	Pb18.	Além	disso,	também	
foi	analisado	perfil	de	ativação	dos	subtipos	de	DCs.	

	

Após	a	adição	dos	anticorpos,	as	células	foram	incubadas	por	30	minutos	a	

4ºC.	 Após	 incubação,	 as	 células	 foram	 lavadas	 em	 tampão	 de	 FACS	 para	 retirar	

anticorpos	 não	 ligantes	 e	 as	 células	 foram	 homogeneizadas	 em	 tampão	 para	

citometria	 e	 fixadas	 com	 1%	 de	 paraformaldeído.	 As	 amostras	 foram	 lidas	 no	

citômetro	FACSFortessa	LSR	(BD,	EUA).	Os	dados	adquiridos	foram	analisados	no	

software	 FlowJo	 (versão	 10.0.5,	 TreeStar	 Inc.,	 EUA)	 e	 a	 avaliação	 estatística	 no	

software	Prism	7	(GraphPad	Inc,	EUA).	Cada	anticorpo	foi	previamente	titulado	e	

usado	o	fator	de	diluição	1:100	(0,5	µg/	106	células).	A	estratégia	de	análise	para	as	

células	DCs	 pode	 ser	 visualizada	 na	 figura	 5.	 Para	 cada	 população	 foi	 avaliada	 a	

porcentagem	de	células	positivas	e	a	média	da	intensidade	de	fluorescência	(MFI)	

para	análise	do	estado	de	ativação	das	DCs.	
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Figura	 5:	 Estratégia	 de	 análise	 utilizada	 para	 caracterização	 fenotípica	 e	 perfil	 de	 ativação	 das	 células	
dendríticas	 diferenciadas	 a	 partir	 de	 células	 de	 medula	 óssea	 (BMDC),	 provenientes	 de	 camundongos	
infectados	ou	não	com	isolado	virulento	de	Pb18,	pulsados	ou	não	com	P10.	As	células	separadas		na	primeira	
estratégia	 de	 análise	 foram	 selecionadas	 de	 acordo	 com	 seu	 tamanho	 x	 granulosidade	 (FSC-A	 x	 SSC-A),	 na	
segunda	 estratégia	 de	 análise	 foram	 selecionados	 as	 células	 vivas	 utilizando	 marcadores	 de	 viabilidade	
(Live/Dead	 –	 “Pacific	 Blue”),	 as	 células	 vivas	 foram	 selecionadas	 para	 o	 duplo	 positivo	 CD11c+MHC-II+	 (	
BMDC),	as	BMDCs	 foram	separadas	em	subpopulações	de	células	dendríticas	CD8+	e	CD8-,	 após	a	 separação	
das	 subpopulações,	 foi	 analisado	 o	 perfil	 de	 ativação	 pela	 expressão	 da	 intensidade	média	 de	 fluorescência	
(MFI)	das	moléculas	CD80,	MHC-II,	e	CD86.	

	

4.5	Obtenção	de	células	mononucleares	

	

Células	mononucleares	 foram	obtidas	a	partir	do	sangue	de	camundongos	

sadios	ou	infectados	coletados	por	punção	cardíaca	com	seringa	untada	em	solução	

anticoagulante	 (ACD).	Após	a	coleta,	o	sangue	 foi	diluído	em	solução	salina	0.9%	

(NaCl),	na	proporção	1:1,	e	 transferido	para	um	tubo	cônico	de	50	mL,	contendo	

solução	 de	 Ficoll-hypaque	 (GE	 Healthy	 Care,	 EUA)	 e	 centrifugado	 a	 2300	 rpm	

durante	 30	 minutos.	 A	 fração	 contendo	 as	 células	 mononucleares	 derivadas	 de	

sangue	periférico	(PBMC)	foi	coletada	e	as	células	submetidas	a	duas	lavagens	com	

RPMI	(Cultilab,	Brasil),	 suplementado	com	40	µg/ml	de	gentamicina	(Novafarma,	

Brasil),	200	mM/mL	de	glutamina	(Sigma,	St.	Louis,	MO,	EUA)	(1500	rpm,	por	10	
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minutos	a	4˚C).	As	células	 foram	ressuspendidas	em	meio	RPMI-1640	(Vitrocell	 -	

Campinas),	suplementado	com	10%	de	Soro	Fetal	Bovino	(Gibco	Life	Technologies 

Grand	Island,	NY,	EUA),	contadas	em	câmara	de	Neubauer,	em	seguida	foi	realizada	

a	avaliação	da	viabilidade	celular	com	o	corante	de	Azul	de	Trypan.	

	

4.6	Diferenciação	dos	monócitos	periféricos	em	células	dendríticas	(MoDCs)	

in	vitro	

	

Após	realizar	o	protocolo	acima	as	células	 foram	plaqueadas	em	placas	de	

24	 poços,	 sendo	 que	 em	 cada	 poço	 foi	 adicionado	 um	 total	 de	 5x106	 células	 em	

1mL	de	meio	RPMI	suplementado	com	10%	de	soro	fetal	bovino.	As	células	foram	

mantidas	por	2	horas	em	estufa	com	atmosfera	contendo	5%	de	CO2,	a	37˚C,	para	

aderência	 dos	monócitos.	 Após	 o	 período	de	 aderência,	 as	 células	 não	 aderentes	

foram	 desprezadas	 e	 as	 aderentes	 cultivadas	 em	meio	 RPMI	 suplementado	 com	

10%	de	 soro	 fetal	 bovino	 (SFB	 - Gibco	BRL	 Life	 Technologies,	 BR),	 50	 ng/ml	 de	

GM-CSF	 (Fator	 Estimulatório	 de	 Colônia	 de	 Granulócitos	 e	 Macrófagos	

recombinante),	 35	 ng/ml	 de	 IL-4	 (ambos	 Invitrogem, Thermo Fisher Scientific, 

EUA)	e	20	mg/ml	de	gentamicina	(Gibco	BRL	Life	Technologies,	NY).	No	terceiro	e	

quinto	dia	de	cultura,	novo	meio	de	cultura	suplementado	foi	adicionado	as	células	

e	 no	 oitavo	 foram	 obtidas	 as	 células	 dendríticas	 diferenciadas	 de	 monócitos	

(MoDCs).	
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4.7	Diferenciação	de	células	dendríticas	a	partir	de	células	de	medula	óssea	

(BMDC)	in	vitro	

	

A	 obtenção	 das	 células	 dendríticas	 foi	 feita	 de	 acordo	 com	 o	 protocolo	

descrito	 por	 (Inaba,	 et	 al.,	 1992).	 Foram	 retirados	 o	 fêmur	 e	 a	 tíbia	 de	

camundongos	 e	 lavados	 em	 álcool	 70%,	 seguido	 de	 duas	 lavagens	 em	 PBS.	 A	

medula	 óssea	 foi	 removida	 com	 o	 auxílio	 de	 uma	 seringa	 contendo	 meio	 RPMI	

(Vitrocell	 -	Campinas).	Essas	células	 foram	centrifugadas	 (1500	rpm,	5	minutos),	

ressuspendidas	 em	 RPMI	 e	 quantificadas	 em	 câmara	 de	 Neubauer.	 As	 células	

foram	cultivadas	em	meio	RPMI	suplementado	com	10%	de	soro	fetal	bovino	(SFB	

- Gibco	 BRL	 Life	 Technologies),	 30	 ng/ml	 de	 GM-CSF,	 15	 ng/ml	 de	 IL-4	 (ambos	

Invitrogem, Thermo Fisher Scientific, EUA) 	e	20	mg/ml	de	gentamicina	(Gibco	BRL	

Life	Technologies,	NY).	As	células	foram	cultivadas	por	oito	dias	em	estufa	CO2	5%	

a	37	°C.	No	terceiro	e	quinto	dia	de	cultura,	novo	meio	de	cultura	suplementado	foi	

adicionado	as	células	e	no	oitavo	foram	obtidas	as	células	dendríticas	diferenciadas	

de	monócitos	(MoDCs).	

	

4.8	Purificação	das	células	dendríticas	

	

Após	diferenciação	das	BMDCs	e	MoDCs,	 foi	obtida	uma	cultura	de	células	

heterogêneas,	 pois	 nem	 todas	 as	 células	 em	 cultura	 se	 diferenciaram	 em	 células	

dendríticas.			Para	diminuir	a	heterogeneidade	da	cultura	de	células	diferenciadas,	

antes	 de	 	 ser	 preparada	 a	 vacina	 utilizada	 no	 tratamento	 dos	 camundongos	

infectados	 com	 Pb18,	 as	 culturas	 de	 células	 foram	 purificadas	 utilizando	 coluna	

magnética	 LD	de	 acordo	 com	 instruções	 do	 fabricante	 (Miltenyi	Biotec,	USA).	 As	
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BMDC	e	MoDCs	foram	ressuspendidas	em	tampão	MACS	(PBS,	0.5%	de	BSA	e	2mM	

EDTA),	contadas	em	Câmara	de	Neubauer	e	ajustadas	a	quantidade	de	107	células	

no	volume	de	70	μL	de	tampão	MACS,	foram	acrescentado	20	μl	de	“Microbeads”,	

CD3,	 CD4,	 CD19,	 F4/80	 e	 incubados	 por	 15	 min	 a	 4°C.	 Após	 incubação	 foi	

acrescentado	 1	mL	 de	 tampão	MACS	 e	 centrifugado	 a	 (1500	 rpm,	 10	min),	 para	

lavar	“Microbeads”	não	ligantes.	O	“pellet”	formado	foi	ressupendido	em	500	μL	de	

tampão	MACS.	A	coluna	LD	foi	conectada	ao	“MACS	separator”,	e	foi	passado	3mL	

de	 tampão	 MACS	 para	 preparar	 a	 coluna.	 Após	 a	 coluna	 estar	 pronta	 para	 ser	

usada,	 a	 amostra	 foi	 aplicada,	 e	 foi	 coletado	 a	 fração	 não	 ligante,	 após	 passar	

amostra,	 foi	 passado	 3	 mL	 de	 tampão	 MACS	 na	 coluna	 que	 também	 foram	

coletados,	as	 células	 ligantes	na	coluna,	 células	CD3+,	CD4+,	CD19+,	F4/80+	 foram	

descartadas.	As	células	que	não	aderiram	a	coluna,	células	dendríticas	(BMDC	ou	

MoDCs)	 foram	 pulsadas	 ou	 não	 com	 o	 P10	 e	 utilizadas	 para	 o	 tratamento	 do	

camundongos	infectados	com	Pb18.	

	

4.9	Apresentação	do	P10	para	as	BMDCs	e	MoDCs		

	

As	BMDCs	e	MoDCs	foram	incubadas	na	presença	de	P10	com	2,55	x	101mM	

/	mL	do	peptídeo	10	 (P10)	por	2	horas	 em	estufa	de	CO2	5%	a	37	 °C,	 após	 essa	

incubação,	 as	 células	 foram	 centrifugadas	 a	 1500	 rpm	 por	 10	 minutos,	 o	

sobrenadante	 foi	 descartado	 e	 as	 células	 ressuspendidas	 em	 PBS	 estéril.	 Este	

procedimento	foi	repetido	duas	vezes	para	retirar	o	excedente	de	P10.	As	células	

foram	utilizadas	na	imunização	dos	camundongos	infectados,	cada	dose	contendo	

3x105	 células	 dendríticas	 em	 100ul	 de	 PBS,	 administrada	 através	 de	 da	 via	

subcutânea.	 	
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4.10	Análise	em	citômetro	de	fluxo	das	BMDCs	e	MoDCs	

	

BMDC	e	MoDCs	diferenciadas	pulsadas	ou	não	com	P10	foram	centrifugadas	

a	1500	rpm	por	10	min,	o	 “pellet”	 foi	 ressuspendido	em	PBS	e	 incubadas	por	30	

min	 a	 4°C	 protegidos	 da	 luz,	 com	 50	 µL	 de	 PBS	 contendo	 “Live/Dead”	 (“Pacific	

Blue”),	 marcador	 de	 viabilidade	 celular.	 Após	 incubação,	 foi	 feita	 duas	 lavagens	

acrescentado	 300	 µL	 de	 tampão	 FACS	 e	 centrifugando	 a	 1500	 rpm	 por	 10	min.	

Posteriormente,	 foi	 adicionado	 25	µL	 de	 tampão	 FACS	 contendo	 os	 anticorpos	

descritos	 na	 tabela	 2,	 para	 caracterização	 fenotípica	 das	 BMDCs	 e	 MoDCs	 e	 os	

anticorpos	 da	 tabela	 3,	 para	 caracterização	 e	 análise	 do	 perfil	 de	 ativação	 das	

BMDCs	e	MoDCs.	As	células	foram	incubadas	por	30	minutos	com	os	anticorpos	a	

4°C	 protegidos	 da	 luz.	 Após	 incubação	 as	 células	 foram	 lavadas	 duas	 vezes,	

novamente,	em	tampão	FACS	e	fixadas	com	PFA	a	1%	em	PBS.		

	

Anticorpos Fluorocromo Clone 
CD11c BV711 N418 
CD8a FITC 53-6.7 

MHC-II APC-Cy7 M5/114.15.2 
Ly6C BV605 AL-21 

CD115 PE AFS98 
Viabilidade EF450  

Tabela	2:	Anticorpos	monoclonais	utilizados	para	separação	fenotípica	das	células	dendríticas	diferenciadas	
de	 células	 de	 medula	 óssea	 ou	 diferenciadas	 de	 monócitos	 circulante,	 provenientes	 de	 camundongos	
infectados	ou	não	com	Pb18.	
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Anticorpos Fluorocromo Clone 
CD11c BV711 N418 
MHC-II APC-Cy7 M5/114.15.2 
CD115 PE AFS98 
Ly6C BV605 AL-21 
CD8a FITC 53-6.7 
CD80 PerCP-Cy5.5 GL-1 
CD86 APC 15-10A1 

Viability EF450  
Tabela	 3:	 Painel	 de	 anticorpos	 monoclonais	 utilizados	 para	 análise	 de	 ativação	 das	 BMDCs	 e	 MoDCs	 de	
camundongos	infectados	ou	não	com	Pb18,	pulsados	ou	não	com	P10.	

	

As	 amostras	 foram	 lidas	 no	 citômetro	 FACSFortessa	 LSR	 (BD,	 EUA),	

adquirindo	 um	 total	 de	 100.000	 eventos	 (quando	 possível)	 por	 amostra.	 Como	

controles	 de	 marcação	 foram	 usadas	 células	 não	 marcadas	 e	 “beads”.	 Controles	

FMOs	 foram	 usados	 para	 determinação	 de	 positivo	 real.	 Os	 dados	 adquiridos	

foram	 analisados	 no	 software	 FlowJo	 (versão	 10.0.5,	 TreeStar	 Inc.,	 EUA)	 e	 a	

avaliação	estatística	no	software	Prism	7	(GraphPad	Inc,	EUA).	Cada	anticorpo	foi	

previamente	 titulado	 e	 usado	 o	 fator	 de	 diluição	 1:100	 (0,5	 µg/	 106	 células).	 A	

estratégia	 de	 análise	 para	 as	 células	 BMDC	 pode	 ser	 visualizada	 na	 figura	 6	 e	 a	

estratégia	de	análise	para	as	células	MoDCs	poder	ser	visualizada	na	figura	7.	
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Figura	 6:	 Estratégia	 de	 análise	 utilizada	 para	 caracterização	 fenotípica	 e	 perfil	 de	 ativação	 das	 células	
dendríticas	 diferenciadas	 a	 partir	 de	 células	 de	 medula	 óssea	 (BMDC),	 provenientes	 de	 camundongos	
infectados	ou	não	com	isolado	virulento	de	Pb18,	pulsados	ou	não	com	P10.	As	células	separadas		no	primeiro	
quadrante	 de	 acordo	 com	 seu	 tamanho	 x	 granulosidade	 (FSC-A	 x	 SSC-A),	 no	 segundo	 quadrante	 foram	
selecionadas	 as	 células	 vivas	 utilizando	 marcadores	 de	 viabilidade	 (Live/Dead	 –	 "Pacific	 Blue”),	 as	 células	
vivas	 foram	 selecionadas	 para	 o	 duplo	 positivo	 CD11c+MHC-II+	 (BMDC),	 as	 BMDCs	 foram	 separadas	 em	
subpopulações	de	células	dendríticas	CD8+	e	CD8-,	após	a	separação	das	subpopulações,	foi	analisado	o	perfil	
de	ativação	pela	expressão	da	intensidade	media	de	fluorescência	(MFI)	das	moléculas	CD80,	MHC-II	e	CD86.	
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Figura	 7:	 Estratégia	 de	 análise	 utilizada	 para	 caracterização	 fenotípica	 e	 perfil	 de	 ativação	 das	 células	
dendríticas	 diferenciadas	 a	 partir	 de	 células	 de	 medula	 óssea	 (BMDC),	 provenientes	 de	 camundongos	
infectados	ou	não	com	isolado	virulento	de	Pb18,	pulsados	ou	não	com	P10.	As	células	separadas		no	primeiro	
quadrante	 de	 acordo	 com	 seu	 tamanho	 x	 granulosidade	 (FSC-A	 x	 SSC-A),	 no	 segundo	 quadrante	 foram	
selecionados	 as	 células	 vivas	 utilizando	 marcadores	 de	 viabilidade	 (Live/Dead	 –	 “Pacific	 Blue”),	 as	 células	
vivas	foram	selecionadas	para	o	duplo	negativo	Ly6C-CD115-	monócitos	diferenciados,	o	terceiro	quadrante	foi	
feito	 na	 população	 duplo	 positivo	 CD11c+MHC-II+	 (MoDC)	 diferenciadas,	 as	 MoDCs	 foram	 separadas	 em	
subpopulações	de	células	dendríticas	CD8+	e	CD8-,	após	a	separação	das	subpopulações,	foi	analisado	o	perfil	
de	ativação	pela	expressão	da	intensidade	media	de	fluorescência	(MFI)	das	moléculas	CD80,	MHC-II,	e	CD86.	

	

4.11	 Co-cultura	 e	 análise	 de	 proliferação	 de	 linfócitos	 usando	

Carboxifluoresceína	succinimidil	éster	(CFSE)		

	

As	BMDCs	e	MoDCs,	após	diferenciação	e	purificação,	foram	pulsadas	ou	não	

com	P10,	 foram	centrifugadas	 a	1500	 rpm	por	10	min	 e	 ressuspendias	 em	meio	

RPMI	 simples	 (25mM	HEPES,	 2	 g/L	 bicarbonato	 de	 sódio	 	 de	 ,	 2	 g/L	 glicose,	 25	

mg/L	gentamicina).	As	células	foram	contadas	em	câmara	de	Neubauer,	utilizando	

Azul	 de	 Trypan	 para	 visualizar	 viabilidade.	 As	 células	 foram	 ajustadas	 para	 a	

concentração	de	4x104	células	dendríticas	para	cada	100	µL,	foram	plaqueadas	100	

µl	por	poço	em	placas	de	96	poços	fundo	U.		

Esplenócitos de camundongos infectados com P18 foram extraídos para 

realização de ensaio de lifoproliferação. Brevemente, os baços foram retirados e 
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macerados suavemente em 2 mL de meio RPMI. O macerado foi filtrado usando cell 

strainer de 100 µm e transferido para tubos cônicos de 15 mL estéril. Após 

centrifugação (1500 rpm por 10 min), as hemácias foram lisadas usando NaCl a 0,2% e 

1,6%. O “pellet” celular foi ressuspendido em 2 mL de meio RPMI, as células foram 

contadas em câmara de Neubauer e a viabilidade foi avaliada por azul de trypan. Um 

total de 107 células foi ressuspendido em 1 mL para marcação com CSFE (Invitrogem, 

Thermo Fisher Scientific, EUA) o qual foi diluído e estocado segundo instruções do 

fabricante, o estoque é de 5 mM, diluído em DMSO, a partir desta solução estoque, 1µL 

de CSFE foi diluído em 1 mL de PBS estéril acrescido de 2% de soro fetal bovino. A 

solução de CSFE de 1mL foi acrescido à suspensão de esplenócitos de 1 mL e 

incubados por 15 min a temperatura ambiente protegidos da luz. A marcação foi 

interrompida com SFB gelado e as células foram lavadas e ressuspendidas em meio 

RPMI completo (1% aminoácidos não essenciais, 1% piruvato de sódio, 10% soro fetal 

bovino, 2mM L-glutamina, 50 µM 2b-mercaptoetanol, 50 µl 0.2% ciprofloxacina) e 

foram novamente contadas e ajustadas em uma concentração de 2x105 células para cada 

100 µL.  100 µL de esplenócitos marcados foram plaqueados por poço junto com as 

BMDCs e MoDCs pulsadas ou não com P10. Os grupos de acordo com os 

estímulos/condições: Esplenócitos (controle negativo, apenas Esplenoócitos marcados); 

4 µg/mL de concanavalina A (ConA; controle positivo de proliferação); Esplenócitos 

P10 ( 10 µg de P10 com Esplenócitos marcados), BMDC ou MoDC (BMDC e MoDC 

não pulsadas com P10, com Esplenócitoas marcados); BMDC P10 ou MoDC P10 

(BMDC ou MoDC pulsadas com 10 µg de P10, com esplenócitos marcados). O volume 

final de cada poço foi de 200 µL e as placas foram incubadas por 96 horas à 37°C	em	

estuda	de	CO2	umidificada.	A	proporção	de	BMDCs	ou	MoDCs	e	linfócitos	foi	de	1:5.	

Após	 96h,	 o	 sobrenadante	 da	 co-cultura	 foi	 recolhido	 e	 guardado	 a	 -20°C	 para	
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análise	 de	 citocinas	 produzidas,	 e	 as	 células	 foram	marcadas	 com	 os	 anticorpos	

citados	na	 tabela	4	 (0,5	µg/	106	 células),	por	30	minutos	a	4°C.	As	 células	 foram	

novamente	 lavadas	em	tampão	FACS,	 fixadas	com	PFA	a	1%	e	 lidas	no	citômetro	

FACSFortessa	LSR	(BD,	EUA).			

	

Anticorpos Fluorocromos Clone 
CD3 APC-Cy7 17A2 
CD4 PE RM4-5 
CD8a BV605 53-6.7 

Viability EF450  
CSFE FITC  

Tabela	4:	Painel	de	fluorocromos	e	anticorpos	utilizados	para	análise	de	proliferação	do	ensaio	de	co-cultura	
de	esplenócitos	com	BMDC	ou	MoDC	pulsadas	ou	não	com	P10.	

	

A	 estratégia	 de	 análise	 pode	 ser	 visualizada	 na	 Figura	 8.	 Controles	

adicionais	 foram	 usados:	 células	 não	 marcadas	 com	 CSFE	 e	 não	 estimuladas	

(definição	 do	 limite	 inferior	 do	 intervalo	 de	 proliferação);	 células	 não	marcadas	

com	 CSFE	 e	 estimuladas	 com	 ConA	 (controle	 de	 autofluorescência	 induzida	 por	

proliferação);	 FMOs	 (definição	dos	 limites	positivos	 e	 interferência	de	 cores).	Os	

dados	 adquiridos	 foram	 analisados	 no	 software	 FlowJo	 (versão	 10.0.5,	 TreeStar	

Inc.,	EUA)	e	a	avaliação	estatística	no	software	Prism	7	(GraphPad	Inc,	EUA).	
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Figura	8:	Estratégia	utilizada	para	analisar	o	ensaio	de	proliferação	de	linfócitos	T	CD4+	e	CD8+:	no	primeiro	
quadrante	foi	selecionado	a	população	de	linfócitos	de	acordo	com	Granulosidade	X	Tamanho	(SSC-A	X	FSC-A),	
o	segundo	quadrante	foram	selecionadas	as	células	vivas,	dentro	do	quadrante	de	células	vivas	foram	
selecionados	os	linfócitos	T	células	CD3+.	Dentro	da	população	de	linfócitos	T	foram	feitos	dois	quadrantes	
onde	foram	selecionados	linfócitos	T	CD4+	e	linfócitos	T	CD8+,	a	análise	de	proliferação	foi	feita	dentro	de	cada	
população	de	linfócitos,	analisando	a	fluorescência	do	CSFE.	

	

4.12	Vacina	terapêutica		

	

Os	 camundongos,	 após	 30	 dias	 de	 infecção	 intratraqueal	 com	 isolado	

virulento	 de	 P.	 brasiliensis	 Pb18,	 foram	 tratados	 com	 dose	 única	 	 das	 seguinte	

formulações	vacinais:	BMDC	(apenas	células	dendríticas	diferenciadas	de	medula	

óssea);	 BMDC	 P10	 (células	 dendríticas	 diferenciadas	 de	 medula	 óssea	 pulsadas	

com	P10);	MoDC	(	apenas	células	dendríticas	diferenciadas	de	monócitos);	MoDC	

P10	(células	dendríticas	diferenciadas	de	monócitos	pulsadas	com	P10).	O	modelo	

de	infecção	e	tratamento	é	sumarizada	abaixo	(Figura	9).	
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	 Figure	9:	Esquematização	do	modelo	experimental	(infecção,	tratamento	e	sacrifício.	

	

4.13	Determinação	de	carga	fúngica	pulmonar	

	

Após	 30	 dias	 do	 tratamento,	 os	 animais	 foram	 sacrificados	 e	 os	 pulmões	

foram	excisados	para	análises	diversas,	entre	elas	carga	fúngica.	Os	pulmões	foram	

pesados,	macerados	em	2	mL	de	PBS	estéril	e	100	µl	dessa	suspensão	foi	semeada	

em	meio	ágar	BHI	suplementado	com	5	%	de	SFB	e	4	%	de	filtrado	de	cultura	de	P.	

brasiliensis	 (isolado	 192).	 As	 placas	 foram	 mantidas	 em	 estufa	 à	 37°C	 e	 as	

contagens	das	unidades	formadoras	de	colônia	(UFC)	foram	feitas	após	10	dias.	

	

4.14	Detecção	de	citocinas	pelo	método	de	“Cytometric	Bead	Array”	(CBA)	

	

A	quantificação	das	citocinas	foram	feitas	no	homogeneizado	de	pulmão	dos	

camundongos	 infectados	e	 tratados	 com	BMDCs	ou	MoDCs	pulsadas	ou	não	 com	

P10,	 os	pulmões	 foram	pesados	 e	homogeneizados	na	presença	de	 inibidores	de	

protease.	O	sobrenadante	foi	conservado	a	-80	°C	até	o	momento	do	ensaio.	

O	 sobrenadante	 da	 co-cultura	 foi	 recolhido	 após	 96h	 de	 cultura	 e	

armazenado	a	-80	°C,	para	posterior	análise	de	citocinas.		
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A	 metodologia	 descrita	 para	 análise	 das	 amostras	 de	 homogeneizado	 de	

pulmão	 e	 para	 o	 sobrenadante	 são	 semelhantes	 e	 é	 descrita	 a	 seguir.	 A	

quantificação	das	citocinas	foi	feita	pelo	método	de	“Cytometric	Bead	Array”	(CBA),	

segundo	 instruções	 do	 fabricante	 (BD,	 EUA).	 Antes	 de	 analisar	 as	 amostras,	 foi	

realizada	 a	 curva	 padrão	 com	 as	 diluições	 (1:2,	 1:4,	 1:8,	 1:16,	 1:32,	 1:64,	 1:128,	

1:256)	 definindo	 a	 concentração	 do	 padrão	 entre	 20	 -	 5000	 pg/ml.	 Após	 a	

realização	 do	 padrão,	 foi	 feita	 a	 reconstituição	 do	 Mix,	 no	 qual	 são	 adicionados	

10μl	 do	 anticorpo	 específico	 para	 cada	 citocina	 em	 cada	 amostra.	 Todos	 os	

procedimentos	 foram	 realizados	 a	 temperatura	 de	 4	 oC.	 Após	 adicionar	 o	 mix	

foram	acrescentados	50μl	do	anticorpo	de	detecção		fluorocromo,	PE,	por	amostra	

e	estas	 foram	protegidas	da	 luz	por	2	horas.	Foram	preparadas	as	“Setap	Beads”,	

marcando	 três	 tubos	 (A,	 B	 e	 C):	 nos	 tubos	 B	 e	 C	 foram	 adicionados	 50μl	 dos	

reagentes	de	marcação,	FITC	e	PE	respectivamente,	e	foram	adicionados	400μl	da	

solução	de	lavagem.	No	tubo	A	foram	adicionados	450	μl	desta	solução.	Os	“Setap	

Beads”	 foram	 incubados	 a	 temperatura	 ambiente	 por	 30	minutos,	 protegidos	 da	

luz.	 Após	 este	 procedimento,	 as	 amostras	 foram	 analisadas,	 no	 citometro	

FACSFortessa	 LSR	 (BD,	 EUA),	 e	 analisadas	 no	 software	 FCAP	 Array	 3	 (BD	

Bioscience).	 As	 concentrações	 individuais	 de	 citocinas	 foram	 indicadas	 por	 suas	

intensidades	 fluorescentes.	 Os	 padrões	 de	 citocina	 foram	 diluídos	 em	 série	 para	

facilitar	 a	 construção	 de	 curvas	 de	 calibração,	 que	 foram	 necessárias	 para	

determinar	 as	 concentrações	 das	 citocinas	 nas	 amostras	 testadas.	 Os	 limites	

mínimos	de	detecção		para	as	citocinas	nos	kits	utilizados	foram:		kit	Th1	/	Th2	/	

Th17	foram	0,1	pg	/	mL	para	IL-2,	0,03	pg	/	mL	para	IL-4,	1,4	pg	/	mL	para	IL-6,	

0,5	pg	/	mL	para	IFN-γ,	0,9	pg	/	mL	para	TNF-α,	0,8	pg	/	mL	para	IL-17A	e	16,8	pg	

/	mL	para	IL-10	e	para	o	kit	de	inflamação	foram	5	pg	/	mL	para	IL-6,	17,5	pg	/	mL	
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para	 IL-10	 ,	52,7	pg	/	mL	para	MCP-1,	2,5	pg	/	mL	para	 IFN-y,	7,3	pg	/	mL	para	

TNF-α,	10,7	pg	/	mL	para	IL-12p70,	os	resultados	obtidos	foram	obtidos	em	pg	/	

mL.	

4.15	Histologia	

	

Amostras	 de	 parte	 dos	 pulmões	 dos	 animais	 foram	 acondicionados	 em	

formalina	tamponada	a	10%	(Merck,	Alemanha)	e	enviadas	para	a	o	laboratório	de	

Histologia	 do	 Departamento	 de	 Imunologia	 da	 Universidade	 de	 São	 Paulo	 para	

coloração.	Os	cortes	foram	submetidos	à	coloração	HE	e	Gomori-Grocott.	

	

4.	16	Análise	Estatística	

	

	Os	resultados	foram	analisados	utilizando-se	o	software	GraphPad	Prism	7	

(GraphPad	 Inc.,	 San	 Diego,	 CA)	 e	 a	 análise	 de	 variância	 (ANOVA)	 foi	 realizada	

seguida	do	pós-teste	de	Tukey.	O	resultado	foi	considerado	significativo	quando	o	

p<0,05.		 	
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5	Resultados	

	

5.1	 Padronização	 da	 diferenciação	 de	 células	 dendríticas	 a	 partir	 de	

monócitos	de	sangue	periférico	in	vitro.	

	

Na	padronização	da	diferenciação	dos	monócitos	 de	 sangue	periférico	 em	

células	 dendríticas	 (MoDC)	 foram	utilizados	monócitos	 obtidos	 de	 camundongos	

sadios	estimuladas	com	as	concentrações	15,	25	e	35	ng/mL	de	IL-4	e	30,	40	e	50	

ng/mL	de	GM-CSF	combinadas	durante	8	dias.	Após	8	dias	de	estímulo	com	GM-

CSF	e	IL-4,	foi	feita	a	marcação	de	moléculas	de	superfícies	(Tabela	2).	Analisando	

a	porcentagem	de	células	dendríticas	diferenciadas	obtidas	após	estímulo	com	IL-4	

e	 GM-CSF,	 observamos	 que	 o	 grupo	 35-50	 (que	 recebeu	 35ng/mL	 de	 IL-4	 e	 50	

ng/mL	de	GM-CSF)	obteve	o	melhor	 resultado,	 com	um	aumento	 significativo	na	

quantidade	 de	 células	 CD11c+MHCII+.	 As	 análises	 estatísticas	 foram	 feitas	 em	

combinações	entre	todos	os	grupos	(Figura	10).	 	
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Figure	 10:	 Porcentagens	 de	 células	 dendríticas	 (CD11C+MHC-II+)	 diferenciadas	 a	 partir	 de	 monócitos	 de	
sangue	total	em	diferentes	concentrações	combinadas	de	IL-4	e	GM-CSF.	As	análises	estatísticas	foram	feitas	
em	combinações	entre	todos	os	grupos	utilizando	One-way	ANOVA	seguido	por	teste	de	Tukey,	onde	*p	<0.05	
e	**p	<0.01.	

	

5.2	Diferenciação	de	BMDCs	e	MoDCs	de	camundongos	sadios	ou	infectados	

	

Células	de	medula	óssea	e	monócitos	circulantes	de	camundongos	sadios	ou	

infectados	 foram	 submetidos	 a	diferenciação	 em	BMDCs	 e	MoDCs	 e	 os	 seguintes	

grupos	 foram	 estabelecidos:	 células	 dendríticas	 derivadas	 de	 medula	 óssea	 de	

camundongos	 sadios	 (BMDC),	 células	 dendríticas	 derivadas	 de	medula	 óssea	 de	

camundongos	 infectados	 (Infec	 BMDC),	 as	 BMDCs	 foram	 marcadas	 com	 os	

anticorpos	 indicados	 na	 tabela	 2,	 onde	 foram	 analisados	 2	 subtipos	 de	 BMDCs	

diferenciados:	CD11c+MHCII+CD8a-	(subtipo	CD8a-),	CD11c+MHCII+CD8a+	(subtipo	

CD8a+)	 (Figura	 11).	 As	 análises	 estatísticas	 foram	 feitas	 do	 grupo	 BMDC	 com	 o	

grupo	 Infec	 BMDC.	 Como	 resultado,	 observamos	 que	 células	 de	 medula	 óssea	

provenientes	de	camundongos	infectados	tem	maior	propensão	em	se	diferenciar	

em	células	dendríticas,	havendo		predominância	de	células	dendríticas	do	subtipo	
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Figure	11:	Porcentagem	de	células	de	medula	óssea	diferenciadas	em	células	dendríticas	e	porcentagem	dos	
subtipos	CD8+	e	CD8-	obtidos,	as	células	dendríticas	foram	diferenciadas	de	medulas	ósseas	obtidas	a	partir	de	
camundongos	sadios	(BMDC)	ou	infectados	com	Pb18	(Infec	BMDC).	

	

Utilizando	 os	 anticorpos	 indicados	 na	 tabela	 3	 foi	 analisado	 o	 perfil	 de	

ativação	 das	 BMDC	 diferenciadas	 a	 partir	 de	 camundongos	 sadios	 ou	 infectados	

pulsados	ou	não	com	P10.	Os	seguintes	grupos	experimentais	foram	estabelecidos:	

células	 derivadas	 de	 camundongos	 sadios	 (BMDC),	 células	 dendríticas	 derivadas	

de	 medula	 óssea	 de	 camundongos	 infectados	 (Infec	 BMDC),	 células	 dendríticas	

derivadas	de	medula	óssea	de	camundongos	sadios	pulsados	com	P10	(BMDC	P10)	

e	 células	 dendríticas	 derivadas	 de	 medula	 óssea	 de	 camundongos	 infectados	

pulsados	com	P10	(Infec	BMDC	P10).	Os	dois	subtipos	de	células	dendríticas	foram	

analisados	quanto	a	media	de	intensidade	de	fluorescência	(MFI)	das	moléculas	de	

superfície	 (CD80,	C86,	MHC-II)	 indicadores	de	ativação	das	células	dendríticas.	O	
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resultado	apresentado	na	tabela	4	são	referentes	as	análises	estatísticas	feitas	em	

comparação	 com	 o	 grupo	 BMDC.	 Os	 grupos	 que	 apresentaram	 aumento	

significativo	 foram	 representados	 na	 tabela	 por	 (+).	 As	 BMDCs	 provenientes	 de	

camundongos	 infectados	 não	 apresentaram	 aumento	 significativo	 para	 as	

moléculas	de	CD80,	 CD86,	MHC-II,	 para	 ambos	 subtipos	de	BMDCs.	 Já	 as	BMDCs	

provenientes	 de	 camundongos	 infectados	 ou	 não,	 quando	 pulsadas	 com	 P10,	

apresentaram	 aumento	 significativo	 nas	 moléculas	 MHC-II	 e	 CD86	 no	 subtipo	

CD8a-,	 e	 aumento	 significativo	 nas	 moléculas	 MHC-II,	 CD80,	 CD86	 no	 subtipo	

CD8a+,	quando	comparado	o	grupo	BMDC.	

	

 CD8- Subtipos CD8+ Subtipos 
MHC-II CD80 CD86 MHC-II CD80 CD86 

BMDC 0 0 0 0 0 0 

Infec 
BMDC 0 0 0 0 0 0 

BMDC P10 + 0 + + + + 

Infec 
BMDC P10 + 0 + + 0 + 
Tabela	 4:	Perfil	de	ativação	das	células	dendríticas	diferenciadas	de	medula	óssea	(BMDC)	diferenciadas	de	
células	de	medula	óssea	provenientes	de	camundongos	infectados	ou	não	com	Pb18,	e	DMDC	pulsadas	ou	com	
P10.	(+)	indica	aumento	estatisticamente	significante	para	os	grupos	em	comparação	com	o	grupo	BMDC.		

	

Células	 dendríticas	 derivadas	 de	 monócitos	 de	 camundongos	 sadios	

(MoDC),	 células	 dendríticas	 derivadas	 de	monócitos	 de	 camundongos	 infectados	

(Infec	MoDC)	e	as	MoDCs	foram	marcadas	com	os	anticorpos	indicados	na	tabela	2,	

onde	 foram	 analisados	 2	 subtipos	 de	 MoDCs	 diferenciados:	 CD11c+MHCII+CD8a-	

(subtipo	 CD8a-),	 CD11c+MHCII+CD8a+	 (subtipo	 CD8a+)	 (Figura	 12).	 As	 análises	

estatísticas	foram	feitas	do	grupo	MoDC	com	o	grupo	Infec	MoDC.	Como	resultado,	

não	 foi	 observado	 diferença	 significativa	 na	 porcentagem	 de	 células	 dendríticas	
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diferenciadas	de	monócitos	de	camundongos	infectados	ou	não.	Do	mesmo	modo,	

já	observado	nas	BMDCs,	existe	 	predominância	de	células	dendríticas	do	subtipo	

CD8a-.	

	

	
Figure	 12:	 Porcentagem	 de	 células	 de	 medula	 óssea	 diferenciadas	 em	 células	 dendríticas	 (MoDC)	 e	
porcentagem	dos	 subtipos	 CD8+	 e	 CD8-	 obtidos,	 as	medulas	 ósseas	 foram	obtidas	 a	 partir	 de	 camundongos	
sadios	(MoDC)	ou	infectados	com	Pb18	(Infec	MoDC).	

	

Utilizando	 os	 anticorpos	 indicados	 na	 tabela	 3	 foi	 analisado	 o	 perfil	 de	

ativação	 das	MoDC	 diferenciadas	 a	 partir	 de	 camundongos	 sadios	 ou	 infectados	

pulsados	ou	não	com	P10.	Os	seguintes	grupos	experimentais	foram	estabelecidos:	

células	 dendríticas	 derivadas	 de	 monócitos	 de	 camundongos	 sadios	 (MoDC),	

células	 dendríticas	 derivadas	 de	 monócitos	 de	 camundongos	 infectados	 (Infec	

MoDC),	 células	 dendríticas	 derivadas	 de	 monócitos	 de	 camundongos	 sadios	
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pulsados	 com	 P10	 (MoDC	 P10)	 e	 células	 dendríticas	 derivadas	 de	monócitos	 de	

camundongos	infectados	pulsados	com	P10	(Infec	MoDC	P10).	Os	dois	subtipos	de	

células	 dendríticas	 foram	 analisadas	 quanto	 a	 media	 de	 intensidade	 de	

fluorescência	(MFI)	das	moléculas	de	superfície	(CD80,	C86,	MHC-II).	O	resultado	

apresentado	 na	 tabela	 5	 são	 referentes	 as	 análises	 estatísticas	 feitas	 em	

comparação	 com	 o	 grupo	 MoDC	 e	 os	 grupos	 que	 apresentaram	 aumento	

significativo	 foram	 representados	 na	 tabela	 por	 (+).	 As	 MoDCs	 subtipo	 CD8a+	

provenientes	 de	 camundongos	 infectados	 apresentaram	 maior	 expressão	 da	

molécula	 CD80,	 já	 as	 MoDCs	 provenientes	 de	 camundongos	 infectados	 ou	 não,	

quando	pulsadas	com	P10	apresentaram	maior	expressão	das	moléculas	MHC-II	e	

CD86	para	os	subtipo	CD8a-	e	CD8a+,	quando	comparado	o	grupo	MoDC.	

	

 CD8- Subtipos CD8+ Subtipos 
MHC-II CD80 CD86 MHC-II CD80 CD86 

MoDC 0 0 0 0 0 0 

Infec MoDC + 0 0 + + 0 

MoDC P10 + 0 + + 0 0 

Infec MoDC 
P10 + 0 + + 0 + 

Tabela	5:	Perfil	de	ativação	das	células	dendríticas	diferencias	a	partir	de	monócitos	(MoDC)	provenientes	de	
camundongos	infectados	ou	não	com	Pb18,	e	MoDC	pulsadas	ou	com	P10.	(+)	indica	aumento	estatisticamente	
significante	para	os	grupos	em	comparação	com	o	grupo	MoDC.	

	

5.3	 Análise	 das	 células	 dendríticas	 presentes	 no	 baço	 e	 linfonodos	 de	

camundongos	infectados	ou	não.	

	

Camundongos	 sadios	 e	 infectados	 com	 Pb18,	 após	 30	 dias	 de	 infecção,	

foram	sacrificados.		Foram	retirados,	baços,	linfonodos	(cervicais	e	axilares)	e	suas	

células	foram	marcadas	com	anticorpos	do	painel	1	(Tabela	1)	e	analisadas	através	
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de	citometria	de	fluxo	quanto	à	quantidade	de	células	dendríticas	presentes	nesses	

órgãos.	Os	grupos	analisados	foram:	baço	de	camundongos	não	infectados	(Baço	C-

),	 baço	 de	 camundongos	 infectados	 (Baço	 C+),	 linfonodos	 de	 camundongos	 não	

infectados	(Linfonodo	C-)	e	linfonodo	de	camundongos	infectados	(Linfonodo	C+).	

A	 comparação	 estatística	 foi	 feita	 entres	 os	 grupos	 infectados	 e	 os	 grupos	 não	

infectados.	 Foi	 observado	 aumento	 significativo	 na	 porcentagem	 de	 células	

dendríticas	 tanto	 no	 baço	 quanto	 no	 linfonodo	 dos	 camundongos	 infectados	

(Figura	13).	

	

	
Figure	13:	Porcentagem	de	células	dendríticas	presente	no	baço	e	linfonodo	de	camundongos	infectados	(C+)	
com	 P18	 e	 baço	 e	 linfonodo	 de	 camundongos	 não	 infetados	 (C-).	 A	 comparação	 estatística	 foi	 feita	 entre	 o	
grupo	não	infectados	(Baço	C-	ou	Linfonodo	C-)	com	o	grupo	infectado	(Baço	C+	ou	Linfonodo	C+).	

	

As	 células	 dendríticas	 presentes	 no	 baço	 e	 linfonodos	 de	 camundongos	

sadios	 ou	 infectados	 também	 foram	 analisadas	 quanto	 à	 intensidade	 média	 de	

fluorescência	 (MFI)	 de	 MHC-II,	 CD80	 e	 CD86	 para	 caracterizar	 seu	 perfil	 de	

ativação.	 Para	 esta	 análise	 as	 células	 foram	 marcadas	 com	 os	 anticorpos	

apresentados	na	tabela	1.	A	figura	14	mostra	análise	de	MFI	das	moléculas	MHC-II,	

CD80	 e	 CD86	 dos	 subtipos	 de	 DCs	 presentes	 nos	 baços	 dos	 camundongos	

infectados	 ou	 não	 com	 P18.	 Foi	 observado	 aumento	 significativo	 do	 MFI	 das	
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moléculas	de	ativação	dos	subtipos	CD8-	de	DCs.	A	 figura	15	mostra	a	análise	de	

MFI	 das	 moléculas	 MHC-II,	 CD80	 e	 CD86	 dos	 subtipos	 de	 DCs	 presentes	 nos	

linfonodos	dos	camundongos	infectados	ou	não	com	P18.		Foi	observado	aumento	

significativo	 do	 MFI	 das	 três	 moléculas	 de	 ativação	 analisadas	 do	 grupo	 de	

camundongos	 infectados	 (Linfonodo	 C+)	 quando	 comparado	 com	 o	 grupo	 de	

camundongos	não	infectados	(Linfonodo	C-)	para	ambos	os	subtipos	de	DCs.	

	
Figure	 14:	 Perfil	 de	 ativação	dos	 subtipos	de	DCs	presentes	no	baço	de	 camundongos	 infectados	 (C+)	 com	
Pb18	ou	baço	de	camundongos	não	infectados	(C-)	.	As	análises	estatísticas	dentro	dos	subtipos	de	DCs	foi	feita	
entre	o	grupo	de	Baço	C-	(baço	de	camundongos	não	infectado),	com	o	grupo	Baço	C+	(baço	de	camundongos	
infectados).	
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Figure	 15:	 Perfil	 de	 ativação	dos	 subtipos	de	DCs	presentes	 no	 linfonodo	de	 camundongos	 infectados	 (C+)	
com	Pb18	e	linfonodo	de	camundongos	não	infectados	(C-).	As	análises	estatísticas	dentro	dos	subtipos	de	DCs	
foi	 feita	 entre	 o	 grupo	Linfonodo	C-	 (linfonodo	de	 camundongos	não	 infectado),	 com	o	 grupo	Linfonodo	C+	
(linfonodo	de	camundongos	infectados).	

	

5.4	Proliferação	utilizando	CFSE.	

	

Após	diferenciação	e	purificação	em	coluna	magnética,	as	BMDCs	e	MoDCs	

pulsadas	ou	não	com	P10	foram	plaqueadas	em	placas	de	96	poços	e	colocados	em	

cultura	 junto	 com	 linfócitos	 obtidos	 de	 camundongos	 infectados	 com	 Pb18,	

marcado	com	CFSE,	as	células	ficaram	em	co-cultura	por	96h.	Os	linfócitos	T	CD8	

quando	estimulados	com	BMDCs	pulsadas	ou	não	com	P10	mostraram	proliferação	

estatisticamente	 significativa	 quando	 comprado	 com	 o	 grupo	 contendo	 apenas	

esplenócitos.	No	entanto,	o	grupo	BMDC	P10	(esplenócitos	em	cultura	com	BMDCs	

pulsadas	com	P10)	teve	proliferação	significativamente	maior	quando	comparado	
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com	o	grupo	BMDC	 (esplenócitos	 em	cultura	 com	BMDC	não	pulsadas	 com	P10)	

(Figura	16).	

	
Figura	16:	Proliferação	de	linfócitos	T	CD8+	provenientes	de	camundongos	infectados	com	Pb18,	estimulados	
com	 BMDC	 pulsadas	 ou	 não	 com	 P10.	 Os	 experimentos	 foram	 realizados	 em	 duplicata,	 apresentando	
resultados	 similares,	 as	 análises	 estatísticas	 feitas	 foram,	 	 (*)	 diferença	 estatística	 entre	 os	 grupos	
experimentais	 e	 o	 grupo	 controle	 Esplenócito,	 (#)	 diferença	 estatística	 entre	 o	 grupo	 BMDC	 P10	 e	 o	 grupo	
BMDC,	utilizando	One-way	ANOVA	seguido	por	teste	de	Tukey,	onde	*p	<0.05	e	**p	<0.01	e	##p<0.01.	

	

Os	 linfócitos	 T	 CD4	 apresentaram	 proliferação	 significativa	 quando	

cultivados	 com	 BMDC	 P10	 em	 comparação	 com	 o	 grupo	 Esplenócito.	 Houve	

também	proliferação	significativa	dos	linfócitos	T	CD4	cultivados	com	BMDC	P10,	

quando	comparados	com	o	grupo	BMDC	(esplenócitos	cultivados	com	BMDC	não	

pulsadas	com	P10)	(Figura	17).	
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Figura	17:	Proliferação	de	linfócitos	T	CD4+	provenientes	de	camundongos	infectados	com	Pb18,	estimulados	
com	 BMDC	 pulsadas	 ou	 não	 com	 P10.	 Os	 experimentos	 foram	 realizados	 em	 duplicata,	 apresentando	
resultados	 similares,	 as	 análises	 estatísticas	 feitas	 foram,	 	 (*)	 diferença	 estatística	 entre	 os	 grupos	
experimentais	e	o	grupo	controle	Esplenócito	(cultura	apenas	de	Esplenócitos),	(#)	diferença	estatística	entre	
o	grupo	BMDC	P10	e	o	grupo	BMDC,	utilizando	One-way	ANOVA	seguido	por	teste	de	Tukey,	onde	*p	<0.05	e	
##p<0.01.	

	

Os	 linfócitos	T	CD8	quando	estimulados	com	MoDCs	pulsadas	ou	não	com	

P10	apresentaram	proliferação	significativamente	maior	quando	comprado	com	o	

grupo	 Esplenócitos	 (apenas	 esplenócitos).	 No	 entanto,	 o	 grupo	 MoDC	 P10	

(esplenócitos	 em	 cultura	 com	 MoDCs	 pulsadas	 com	 P10)	 teve	 proliferação	

significativamente	maior	quando	comparado	com	o	grupo	MoDC	(esplenócitos	em	

cultura	com	MoDC	não	pulsadas	com	P10)	(Figura	18).	
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Figura	18:	Proliferação	de	linfócitos	T	CD8+	provenientes	de	camundongos	infectados	com	Pb18,	estimulados	
com	 MoDC	 pulsadas	 ou	 não	 com	 P10.	 Os	 experimentos	 foram	 realizados	 em	 duplicata,	 apresentando	
resultados	 similares,	 as	 análises	 estatísticas	 feitas	 foram,	 	 (*)	 diferença	 estatística	 entre	 os	 grupos	
experimentais	e	o	grupo	controle	Esplenócito	(cultura	apenas	de	Esplenócitos),	(#)	diferença	estatística	entre	
o	grupo	MoDC	P10	e	o	grupo	MoDC,	utilizando	One-way	ANOVA	seguido	por	 teste	de	Tukey,	onde	*p	<0.05,	
**p<0.01	e	#p<0.05.	

	

Os	 linfócitos	 T	 CD4+	 apresentaram	 proliferação	 significativa	 quando	

cultivados	 	 com	 MoDC	 P10	 em	 comparação	 com	 o	 grupo	 Esplenócito	 (cultura	

apenas	de	esplenócitos).	Houve	também	proliferação	significativa	dos	linfócitos	T	

CD4	 cultivados	 com	 MoDC	 P10,	 quando	 comparados	 com	 o	 grupo	 MoDC	

(esplenócitos	cultivados	com	MoDC	não	pulsadas	com	P10)	(Figura	19).	
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Figura	19:	Proliferação	de	linfócitos	T	CD4+	provenientes	de	camundongos	infectados	com	Pb18,	estimulados	
com	 MoDC	 pulsadas	 ou	 não	 com	 P10.	 Os	 experimentos	 foram	 realizados	 em	 duplicata,	 apresentando	
resultados	 similares,	 as	 análises	 estatísticas	 feitas	 foram,	 	 (*)	 diferença	 estatística	 entre	 os	 grupos	
experimentais	e	o	grupo	controle	Esplenócito	(cultura	apenas	de	Esplenócitos),	(#)	diferença	estatística	entre	
o	grupo	MoDC	P10	e	o	grupo	MoDC,	utilizando	One-way	ANOVA	seguido	por	teste	de	Tukey,	onde	***p<0.001	e	
##p<0.01.	

	

5.5	 	Dosagem	das	citocinas	do	sobrenadante	da	co-cultura	de	BMDCs	 com	

esplenócitos.	

	

Antes	da	marcação	das	células	observadas	no	ensaio	de	proliferação	celular,	

foi	 coletado	 o	 sobrenadante	 da	 co-cultura	 dos	 grupos	 experimentais.	 No	

sobrenadante	 da	 co-cultura	 do	 grupo	 BMDC	 P10	 (esplenócitos	 cultivados	 com	

BMDC	pulsadas	com	P10)	foi	observado	aumento	significativo	na	produção	de	IL-

12p70	 quando	 comparados	 com	 o	 grupo	 Esplenócitos	 (cultura	 apenas	 de	

esplenócitos)	ou	comparado	com	BMDC	(esplenócitos	cultivados	com	BMDCs	não	

pulsados	com	P10)	(Figura	20).	
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Figura	 20:	 Análise	 da	 citocina	 IL-12p70	 no	 sobrenadante	 da	 co-cultura	 	 de	 BMDC	 com	 esplenócitos.	 Os	
experimentos	foram	realizados	em	duplicata,	apresentando	resultados	similares,	as	análises	estatísticas	feitas	
foram,		(*)	diferença	estatística	entre	os	grupos	experimentais	e	o	grupo	controle	Esplenócito	(cultura	apenas	
de	 Esplenócitos),	 (#)	 diferença	 estatística	 entre	 o	 grupo	 BMDC	 P10	 e	 o	 grupo	 BMDC,	 utilizando	 One-way	
ANOVA	seguido	por	teste	de	Tukey,	onde	**p<0.01	e	#p<0.05.	

	

No	sobrenadante	da	co-cultura	do	grupo	BMDC	P10	foi	observado	produção	

significativamente	 maior	 de	 IFN-γ	 em	 comparação	 com	 o	 grupo	 Esplenócito	

(Figura	21).	

	

	
Figura	 21:	 Análise	 da	 citocina	 IFN-γ	 no	 sobrenadante	 da	 co-cultura	 	 de	 BMDC	 com	 esplenócitos.	 Os	
experimentos	foram	realizados	em	duplicata,	apresentando	resultados	similares.	As	análises	estatísticas	feitas	
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foram,		(*)	diferença	estatística	entre	os	grupos	experimentais	e	o	grupo	controle	Esplenócito	(cultura	apenas	
de	Esplenócitos),	utilizando	One-way	ANOVA	seguido	por	teste	de	Tukey,	onde	*p<0.05.	

Maior	produção	de	TNF	e	IL-4	foi	observada	no	sobrenadante	da	co-cultura	

do	grupo	BMDC	em	comparação	com	os	grupos	Esplenócito	e	com	o	grupo	BMDC	

P10	(Figuras	22	e	23	respectivamente).	

	

	
Figura	 22:	 Análise	 da	 citocina	 TNF-α	 no	 sobrenadante	 da	 co-cultura	 	 de	 BMDC	 com	 esplenócitos.	 Os	
experimentos	foram	realizados	em	duplicata,	apresentando	resultados	similares.	As	análises	estatísticas	feitas	
foram,		(*)	diferença	estatística	entre	os	grupos	experimentais	e	o	grupo	controle	Esplenócito	(cultura	apenas	
de	 esplenócitos),	 (#)	 diferença	 estatística	 entre	 o	 grupo	 BMDC	 P10	 e	 o	 grupo	 BMDC,	 utilizando	 One-way	
ANOVA	seguido	por	teste	de	Tukey,	onde	**p<0.01	e	###p<0.001.	
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Figura	 23:	 Análise	 da	 citocina	 IL-4	 no	 sobrenadante	 da	 co-cultura	 	 de	 BMDC	 com	 esplenócitos.	 Os	
experimentos	foram	realizados	em	duplicata,	apresentando	resultados	similares.	As	análises	estatísticas	feitas	
foram,		(*)	diferença	estatística	entre	os	grupos	experimentais	e	o	grupo	controle	Esplenócito	(cultura	apenas	
de	 esplenócitos),	 (#)	 diferença	 estatística	 entre	 o	 grupo	 BMDC	 P10	 e	 o	 grupo	 BMDC,	 utilizando	 One-way	
ANOVA	seguido	por	teste	de	Tukey,	onde	***p<0.001	e	###p<0.001.	

No	 sobrenadante	 da	 co-cultura	 de	 BMDC	 pulsadas	 ou	 não	 com	 P10	 foi	

observado	produção	significativamente	maior	de	IL-6	e	IL-2	em	comparação	com	o	

grupo	Esplenócito.	A	produção	de	IL-6	e	IL-2	foi	maior	estatisticamente	no	grupo	

BMDC	em	comparação	com	o	grupo	BMDC	P10	(Figuras	24	e	25,	respectivamente).	
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Figura	 24:	 Análise	 da	 citocina	 IL-6	 no	 sobrenadante	 da	 co-cultura	 	 de	 BMDC	 com	 esplenócitos.	 Os	
experimentos	foram	realizados	em	duplicata,	apresentando	resultados	similares.	As	análises	estatísticas	feitas	
foram,		(*)	diferença	estatística	entre	os	grupos	experimentais	e	o	grupo	controle	Esplenócito	(cultura	apenas	
de	 esplenócitos),	 (#)	 diferença	 estatística	 entre	 o	 grupo	 BMDC	 P10	 e	 o	 grupo	 BMDC,	 utilizando	 One-way	
ANOVA	seguido	por	teste	de	Tukey,	onde	***p<0.001,	****p<0.0001	e	####p<0.0001.	

	

	

	

Figura	 25:	 Análise	 da	 citocina	 IL-2	 no	 sobrenadante	 da	 co-cultura	 	 de	 BMDC	 com	 esplenócitos.	 Os	
experimentos	foram	realizados	em	duplicata,	apresentando	resultados	similares.	As	análises	estatísticas	feitas	
foram,		(*)	diferença	estatística	entre	os	grupos	experimentais	e	o	grupo	controle	Esplenócito	(cultura	apenas	
de	 esplenócitos),	 (#)	 diferença	 estatística	 entre	 o	 grupo	 BMDC	 P10	 e	 o	 grupo	 BMDC,	 utilizando	 One-way	
ANOVA	seguido	por	teste	de	Tukey,	onde	*p<0.05,	****p<0.0001	e	###p<0.001.	
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As	 citocinas	 IL-17A	 e	 IL-10	 não	 apresentaram	 aumento	 de	 produção	 no	

sobrenadante	 da	 cultura	 dos	 grupos	 experimentais	 (Figuras	 26	 e	 27,	

respectivamente).	

	

	
Figura	 16:	 Análise	 da	 citocina	 IL-17A	 no	 sobrenadante	 da	 co-cultura	 de	 BMDC	 com	 esplenócitos.	 Os	
experimentos	foram	realizados	em	duplicata.		

	

	

Figura	 27:	 Análise	 da	 citocina	 IL-10	 no	 sobrenadante	 da	 co-cultura	 	 de	 BMDC	 com	 esplenócitos.	 Os	
experimentos	foram	realizados	em	duplicata.	
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5.6	 Dosagem	 das	 citocinas	 do	 sobrenadante	 da	 co-cultura	 de	MoDCs	 com	

esplenócitos.	

	

Antes	da	marcação	das	células	observadas	no	ensaio	de	proliferação	celular,	

foi	 coletado	 o	 sobrenadante	 da	 co-cultura	 dos	 grupos	 experimentais.	 No	

sobrenadante	 da	 co-cultura	 do	 grupo	 MoDC	 P10	 foi	 observado	 produção	

significativamente	 maior	 de	 IL-12p70	 em	 comparação	 com	 o	 grupo	 Esplenócito	

(Figura	28).	

	

	
Figura	 28:	 Análise	 da	 citocina	 IL-12p70	 no	 sobrenadante	 da	 co-cultura	 	 de	 MoDC	 com	 esplenócitos.	 Os	
experimentos	foram	realizados	em	duplicata,	apresentando	resultados	similares.	As	análises	estatísticas	feitas	
foram,		(*)	diferença	estatística	entre	os	grupos	experimentais	e	o	grupo	controle	Esplenócito	(cultura	apenas	
de	esplenócitos),	utilizando	One-way	ANOVA	seguido	por	teste	de	Tukey,	onde	*p<0.05.	

	 	

No	 sobrenadante	 da	 co-cultura	 de	 MoDC	 pulsadas	 ou	 não	 com	 P10	 foi	

observado	 produção	 significativamente	 maior	 de	 IFN-γ	 em	 comparação	 com	 o	

grupo	Esplenócito	A	produção	de	IFN-γ	foi	maior	estatisticamente	no	grupo	MoDC	

P10	em	comparação	com	o	grupo	BMDC	(Figura	29).	
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Figura	 29:	 Análise	 da	 citocina	 IFN-y	 no	 sobrenadante	 da	 co-cultura	 	 de	 BMDC	 com	 esplenócitos.	 Os	
experimentos	foram	realizados	em	duplicata,	apresentando	resultados	similares.	As	análises	estatísticas	feitas	
foram,		(*)	diferença	estatística	entre	os	grupos	experimentais	e	o	grupo	controle	Esplenócito	(cultura	apenas	
de	esplenócitos),	(#)	diferença	estatística	entre	o	grupo	BMDC	P10	e	o	grupo	BMDC,	utilizando	One-way	
ANOVA	seguido	por	teste	de	Tukey,	onde	**p<0.01,	***p<0.001	e	##p<0.01.	

	 	

No	 sobrenadante	 da	 co-cultura	 de	 MoDC	 pulsadas	 ou	 não	 com	 P10	 foi	

observado	produção	significativamente	maior	de	IL-6,	IL-10	e	IL-4	em	comparação	

com	 o	 grupo	 Esplenócito.	 A	 produção	 de	 IL-6,	 IL-10	 e	 IL-4	 foi	 maior	

estatisticamente	no	grupo	BMDC	em	comparação	com	o	grupo	BMDC	P10	(Figuras	

30,	31	e	32,	respectivamente).	
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Figura	 30:	 Análise	 da	 citocina	 IL-6	 no	 sobrenadante	 da	 co-cultura	 	 de	 BMDC	 com	 esplenócitos.	 Os	
experimentos	foram	realizados	em	duplicata,	apresentando	resultados	similares.	As	análises	estatísticas	feitas	
foram,		(*)	diferença	estatística	entre	os	grupos	experimentais	e	o	grupo	controle	Esplenócito	(cultura	apenas	
de	 esplenócitos),	 (#)	 diferença	 estatística	 entre	 o	 grupo	 BMDC	 P10	 e	 o	 grupo	 BMDC,	 utilizando	 One-way	
ANOVA	seguido	por	teste	de	Tukey,	onde	**p<0.01	e	##p<0.01.	

	

	

	
Figura	 31:	 Análise	 da	 citocina	 IL-10	 no	 sobrenadante	 da	 co-cultura	 	 de	 BMDC	 com	 esplenócitos.	 Os	
experimentos	foram	realizados	em	duplicata,	apresentando	resultados	similares.	As	análises	estatísticas	feitas	
foram,		(*)	diferença	estatística	entre	os	grupos	experimentais	e	o	grupo	controle	Esplenócito	(cultura	apenas	
de	 esplenócitos),	 (#)	 diferença	 estatística	 entre	 o	 grupo	 BMDC	 P10	 e	 o	 grupo	 BMDC,	 utilizando	 One-way	
ANOVA	seguido	por	teste	de	Tukey,	onde	****p<0.0001	e	##p<0.01.	
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Figura	 32:	 Análise	 da	 citocina	 IL-4	 no	 sobrenadante	 da	 co-cultura	 	 de	 BMDC	 com	 esplenócitos.	 Os	
experimentos	foram	realizados	em	duplicata,	apresentando	resultados	similares.	As	análises	estatísticas	feitas	
foram,		(*)	diferença	estatística	entre	os	grupos	experimentais	e	o	grupo	controle	Esplenócito	(cultura	apenas	
de	 esplenócitos),	 (#)	 diferença	 estatística	 entre	 o	 grupo	 BMDC	 P10	 e	 o	 grupo	 BMDC,	 utilizando	 One-way	
ANOVA	seguido	por	teste	de	Tukey,	onde	**p<0.01,	****p<0.0001	e	##p<0.01.	

	 	

	A	produção	de	TNF-α	e	IL-17A	foi	significantemente	maior	para	ambos	os	

grupos	MoDC	e	MoDC	P10,	em	comparação	com	o	grupo	Esplenócito	(Figura	33	e	

34,	respectivamente).	

	

Esp
len

ócit
o

Esp
len

ócit
o P

10

MoDC

MoDC P
10

0

10

20

30

40

IL
-4

 p
g/

m
L

****

**

####



		

	 93	

	
Figura	 33:	 Análise	 da	 citocina	 TNF-α	 no	 sobrenadante	 da	 co-cultura	 	 de	 BMDC	 com	 esplenócitos.	 Os	
experimentos	foram	realizados	em	duplicata,	apresentando	resultados	similares.	As	análises	estatísticas	feitas	
foram,		(*)	diferença	estatística	entre	os	grupos	experimentais	e	o	grupo	controle	Esplenócito	(cultura	apenas	
de	esplenócitos)	,	utilizando	One-way	ANOVA	seguido	por	teste	de	Tukey,	onde	**p<0.01	e	***p<0.001.	

	

	

Figura	 34:	 Análise	 da	 citocina	 IL-17A	 no	 sobrenadante	 da	 co-cultura	 	 de	 BMDC	 com	 esplenócitos.	 Os	
experimentos	foram	realizados	em	duplicata,	apresentando	resultados	similares.	As	análises	estatísticas	feitas	
foram,		(*)	diferença	estatística	entre	os	grupos	experimentais	e	o	grupo	controle	Esplenócito	(cultura	apenas	
de	esplenócitos)	,	utilizando	One-way	ANOVA	seguido	por	teste	de	Tukey,	onde	***p<0.001.	

	 	

A	 citocina	 IL-2	não	apresentou	aumento	de	produção	no	 sobrenadante	da	

cultura	dos	grupos	experimentais	(Figuras	35).	
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Figura	 35:	 Análise	 da	 citocina	 IL-2	 no	 sobrenadante	 da	 co-cultura	 	 de	 MoDC	 com	 esplenócitos.	 Os	
experimentos	foram	realizados	em	duplicata.	

	

5.7	Análise	de	carga	fúngica	através	das	unidades	formadoras	de	colônias.		

	

	 Neste	 protocolo,	 os	 animais	 infectados	 com	 3x105	 células	 de	

leveduras	de	P.	brasiliensis,	pela	via	 intratraqueal,	 foram	tratados	com	BMDCs	ou	

MoDCs	 pulsadas	 ou	 não	 com	 P10,	 após	 purificação	 em	 coluna	 magnética.	 	 O	

tratamento	 foi	 aplicado	 através	 da	 via	 subcutânea,	 em	 dose	 única,	 30	 dias	 após	

infecção	 dos	 camundongos.	 Todos	 os	 grupos	 experimentais	 apresentaram	

diminuição	 significativa	 na	 carga	 fúngica	 quando	 comparados	 com	 o	 grupo	

controle	 que	 não	 recebeu	 nenhum	 tratamento	 (C+),	 sendo	 as	 diminuições	 mais	

significativas	 observadas	 nos	 grupos	 que	 receberam	 tratamento	 com	 MoDC	 e	

MoDC	P10	 (dendríticas	 derivadas	 de	monócitos	 de	 camundongos	 infectados	 não	

pulsados	com	P10	ou	pulsadas	com	P10)	e	BMDC	P10	(dendríticas	diferenciadas	

de	 células	 de	medula	 óssea	 pulsadas	 com	P10).	No	 entanto,	 foi	 observado	que	 a	

diminuição	 da	 carga	 fúngica	 no	 pulmões	 dos	 grupo	 BMDC	 P10	 e	MoDC	 P10	 em	
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comparação	 com	 seus	 respectivos	 grupos,	 BMDC	 e	 MoDC,	 foi	 significativamente	

menor	(Figura	36).	

	
Figura	 36:	 Unidades	 Formadoras	 de	 Colônia	 de	 pulmão	 de	 camundongos	 BALB/c,	 infectados	
intratraquealmente	 com	 3x105	 leveduras	 de	 Pb18	 e	 tratados	 pela	 via	 subcutânea	 com	 BMDC	 ou	 MoDC	
pulsadas	ou	não	com	o	peptídeo	P10.	Foram	utilizados	como	controle,	animais	infectados	e	não	tratados	(C+).	
(*)	indica	diferença	estatística,	com*p<0,05,	***p<0.001	entre	o	grupo	controle	positivo	e	os	outros	grupos.	#	
indica	diferença	estatística,	com	##p<0,01,	do	grupo	MoDC	em	relação	ao	grupo	MoDC	P10	e	entre	os	grupos	
BMDC	e	BMDC	P10.	

	

5.8	Análise	das	citocinas	no	pulmão	dos	camundongos	infectados	e	tratados	

com	BMDCs	ou	MoDCs	pulsadas	ou	não	com	P10.	

	

	 Uma	 fração	 dos	 pulmões	 dos	 camundongos	 infectados	 e	 tratados	

com	 as	 BMDCs	 ou	 MoDCs	 pulsados	 ou	 não	 com	 P10,	 foram	 pesados	 e	

homogeneizados	 na	 presença	 de	 inibidor	 de	 protease.	 O	 Sobrenadante	 foi	

conservado	a	-80	oC	até	o	momento	do	ensaio.	
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	 No	 homogeneizado	 de	 pulmão	 dos	 camundongos	 foi	 observado	

discreto	aumento,	e	não	significativo,	na	produção	das	citocinas,	IL-12p70	e	TNF-α,	

principalmente	na	produção	de	IL-12p70	nos	animais	do	grupo	tratado	com	MoDC	

P10	(camundongos	tratados	com	MoDCs	pulsadas	com	P10)	(Figura	37).	Para	TNF-

α	o	 aumento	 foi	 observado	principalmente	nos	grupos	 tratado	 com	BMDC	P10	e	

MoDC	 P10	 (camundongos	 tratados	 com	 BMDCs	 e	 MoDCs	 pulsadas	 com	 P10)	

(Figura	38),	em	ambos	os	casos	quando	comparados	com	o	grupo	de	camundongos	

infectados	e	não	tratado	(C+).	

	

	
Figura	37:	Dosagem	das	citocinas	IL-12p70	no	sobrenadante	do	macerado	dos	pulmões	dos	diferentes	grupos	
experimentais.	 Os	 animais	 de	 cada	 grupo	 foram	 infectados	 com	 3x105	 leveduras.	 Foram	 utilizados	 como	
controle	animais	infectados	e	não	tratados	(C+).	
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Figura	 38:	Dosagem	das	citocinas	TNF-α	no	sobrenadante	do	macerado	dos	pulmões	dos	diferentes	grupos	
experimentais.	 Os	 animais	 de	 cada	 grupo	 foram	 infectados	 com	 3x105	 leveduras.	 Foram	 utilizados	 como	
controle	animais	infectados	e	não	tratados	(C+).	

	

	 Nas	 figuras	 39	 e	 40	 são	 indicados	 os	 valores	 de	 IFN-γ	 e	 IL-2,	

respectivamente,	 onde	 não	 foi	 observado	 diferença	 significativa	 entre	 os	 grupos	

experimentais	quando	comparados	com	o	grupo	(C+).	

	
Figura	 39:	Dosagem	das	 citocinas	 IFN-y	 no	 sobrenadante	 do	macerado	dos	 pulmões	 dos	 diferentes	 grupos	
experimentais.	 Os	 animais	 de	 cada	 grupo	 foram	 infectados	 com	 3x105	 leveduras.	 Foram	 utilizados	 como	
controle	animais	infectados	e	não	tratados	(C+).	
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Figura	 40:	 Dosagem	 das	 citocinas	 IL-2	 no	 sobrenadante	 do	macerado	 dos	 pulmões	 dos	 diferentes	 grupos	
experimentais.	 Os	 animais	 de	 cada	 grupo	 foram	 infectados	 com	 3x105	 leveduras.	 Foram	 utilizados	 como	
controle	animais	infectados	e	não	tratados	(C+).	

	

	 A	figura	41	indica	os	valores	de	MCP-1	no	homogeneizado	de	pulmão	

dos	 camundongos.	 Foi	 observado	 discreto	 aumento,	 mas	 não	 significativo,	 nos	

grupos	de	camundongos	tratados	com	MoDC	P10,	BMDC	e	BMDC	P10.	No	entanto,	

no	grupo	tratado	apenas	com	MoDC	o	aumento	foi	estatisticamente	significante.	

	
Figura	41:	Dosagem	das	citocinas	MCP-1	no	sobrenadante	do	macerado	dos	pulmões	dos	diferentes	grupos	
experimentais.	 Os	 animais	 de	 cada	 grupo	 foram	 infectados	 com	 3x105	 leveduras.	 Foram	 utilizados	 como	
controle	animais	 infectados	e	não	tratados	(C+).	(*)	 indica	diferença	estatística,	com	**p<0.01,	entre	o	grupo	
controle	positivo	e	os	outros	grupos.	
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	 As	 citocinas	 IL-10	 e	 IL-4,	 apresentou	 discreta	 diminuição	 em	 sua	

quantidade	nos	grupos	tratados	com	BMDC	P10	e	MoDC	P10,	quando	comparado	

com	o	grupo	(C+)	(Figuras	42	e	43	respectivamente).	

	

	
Figura	 42:	Dosagem	das	 citocinas	 IL-10	no	 sobrenadante	 do	macerado	dos	 pulmões	 dos	 diferentes	 grupos	
experimentais.	 Os	 animais	 de	 cada	 grupo	 foram	 infectados	 com	 3x105	 leveduras.	 Foram	 utilizados	 como	
controle	animais	infectados	e	não	tratados	(C+).	

	
Figure	 43:	 Dosagem	 das	 citocinas	 IL-4	 no	 sobrenadante	 do	 macerado	 dos	 pulmões	 dos	 diferentes	 grupos	
experimentais.	 Os	 animais	 de	 cada	 grupo	 foram	 infectados	 com	 3x105	 leveduras.	 Foram	 utilizados	 como	
controle	animais	infectados	e	não	tratados	(C+).	
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	 A	 figura	 44	 indica	 os	 valores	 de	 IL-17A,	 onde	 podemos	 observar	 que	 os	

animais	que	receberam	tratamento	com	BMDCs	e	MoDCs	pulsadas	ou	não	com	P10	

tiveram	aumento	significativo	da	citocina	IL-17A	em	comparação	com	o	grupo	de	

camundongos	infectado	e	não	tratado	(C+).	

	

	
Figure	44:	Dosagem	das	citocinas	IL-17A	no	sobrenadante	do	macerado	dos	pulmões	dos	diferentes	grupos	
experimentais.	 Os	 animais	 de	 cada	 grupo	 foram	 infectados	 com	 3x105	 leveduras.	 Foram	 utilizados	 como	
controle	 animais	 infectados	 e	 não	 tratados	 (C+).	 (*)	 indica	 diferença	 estatística,	 com	 *p<0.05	 e	 ***p<0.001,	
entre	o	grupo	controle	positivo	e	os	outros	grupos.	

	

	 Os	 valores	 da	 citocina	 IL-6,	 apresentados	 na	 figura	 45,	

demonstraram	que	nos	grupos	tratados	com	BMDC	e	MoDCs	pulsados	ou	não	com	

P10	houve	diminuição	significativa	na	quantidade	de	citocinas	presentes	no	tecido.	
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Figure	 45:	 Dosagem	 das	 citocinas	 IL-6	 no	 sobrenadante	 do	 macerado	 dos	 pulmões	 dos	 diferentes	 grupos	
experimentais.	 Os	 animais	 de	 cada	 grupo	 foram	 infectados	 com	 3x105	 leveduras.	 Foram	 utilizados	 como	
controle	animais	 infectados	e	não	 tratados	 (C+).	 (*)	 indica	diferença	estatística,	 com	**p<0.01	e	 ***p<0.001,	
entre	o	grupo	controle	positivo	e	os	outros	grupos.	

	

5.9	Análise	de	cortes	histológicos	

	

	 O	pulmão	dos	camundongos	provenientes	dos	grupos	experimentais	

foram	 analisados	 por	 cortes	 histológicos	 pela	 coloração	 Gomori-Grocott	 (Figura	

46).	Como	controles	foram	utilizados	camundongos	não	infectados	(Sham)	(Figura	

46A1	 e	 46A2)	 e	 o	 grupo	 com	 camundongos	 infectados	 e	 que	 não	 receberam	

tratamento	 (C+)	 (Figura	 46B1	 e	 46B2).	 No	 controle	 infectado	 e	 não	 tratado,	 foi	

observado	 parênquima	 pulmonar	muito	 comprometido,	 contendo	muitas	 células	

fúngicas	e	não	é	observado	a	formação	de	granulomas.	Por	outro	lado,	o	grupo	que	

recebeu	tratamento	apenas	com	BMDC	(Figura	46C1	e	46C2)	foi	possível	observar	

a	 formação	 de	 granulomas	 com	 certa	 definição	 e	 diminuição	 de	 células	 fúngicas	

soltas	no	tecido.	Os	grupos	MoDC	(Figura	46D1	e	46D2),	BMDC	P10	(Figura	46E1	e	

46E2)	e	MoDC	P10	(Figura	46F1	e	46F2)	(grupos	que	receberam,	respectivamente,		

os	 tratamentos	 com	 BMDCs	 pulsadas	 com	 P10,	MoDCs	 não	 pulsadas	 com	 P10	 e	
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MoDCs	 pulsadas	 com	 P10),	 apresentaram	 o	 parênquima	 pulmonar	 mais	

preservado,	granulomas	bem	definidos	e	contendo	células	 fúngicas	e	a	redução	é	

visível	na	quantidade	de	células	de	leveduras	fúngicas	no	tecido.	

	

A1 A2 

B1 B2 

C1 C2 
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Figure	 46:	 Exame	 histológico	 de	 um	 fragmento	 do	 pulmão	 dos	 animais	 estudados.	 Os	 animais	 foram	
infectados	 com	 3x105	leveduras	 e	 após	 30	 dias	 esses	 receberam	 diferentes	 tratamentos.	 Os	 grupos	 são:	 A)	
animais	não	 infectados	não	 tratados;	B)	 animais	 infectados	 e	não	 tratados;	 C)	 animais	 tratados	 com	células	
dendríticas	diferenciadas	de	medula	óssea	(BMDC);	D)	animais	tratados	com	células	dendríticas	de	monócitos	
(MoDC);	 E)	 animais	 tratados	 com	 BMDC	 pulsadas	 com	 P10	 (BMDC	 P10)	 ;	 F)	 animais	 tratados	 com	 MoDC	
pulsadas	com	P10	(MoDC	P10).	Em	A1,	B1,	C1,	D1,	E1	e	F1	correspondem	a	um	aumento	de	50	vezes,	 	e	as	
pranchas	A2,	B2,	C2,	D2,	E2	e	F2	correspondem	a	um	aumento	de	100	vezes	(Nikon	Eclipse	E200).	Lâminas	
coradas	pelo	método	de	Gomori-Grocoot.	

	

A	 figura	 47	 corresponde	 aos	 cortes	 histológicos	 corados	 por	

hematoxilina/eosina	(HE).	Na	análise	do	corte	histológico	do	grupo	Sham	(Figura	

47A1	 e	 47A2)	 é	 observado	 o	 pulmão	 no	 seu	 estado	 normal,	 sadio.	 O	 grupo	 de	
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animais	 infectados	 e	 não	 tratados	 (Figura	 47B1	 e	 47B2)	 apresenta	 parênquima	

pulmonar	 comprometido,	 com	 grande	 infiltrado	 pulmonar,	 com	 células	 fúngicas	

viáveis	 em	seu	 interior,	muitos	 granulomas	 frouxos,	 com	células	 fúngicas	viáveis	

em	 seu	 interior,	 bem	 como	muitas	 leveduras	 dispersas	 pelo	 tecido	 pulmonar.	 O	

grupo	que	recebeu	tratamento	com	BMDC	(Figura	47C1	e	47C2)	teve	a	presença	de	

granulomas	 compactos	 e	 com	poucas	 células	 fúngicas.	Os	 grupos	 que	 receberam	

tratamento	com	MoDC	(Figura	47D1	e	47D2),	BMDC	P10	(Figura	47E1	e	47E2)	e	

MoDC	 P10	 (Figura	 47F1	 e	 47F2),	 teve	 uma	 melhora	 importante	 no	 tecido	

pulmonar,	 haja	 visto	 a	 baixa	 recuperação	 de	 unidades	 formadoras	 de	 colônias	

apresentado	acima.	
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Figure	47:	Cortes	histológicos,	corados	por	HE,	de	pulmão	de	camundongos	BALB/c	infectados	com	Pb18.	Os	
grupos	são:	A)	animais	não	infectados	não	tratados;	B)	animais	infectados	e	não	tratados;	C)	animais	tratados	
com	células	dendríticas	diferenciadas	de	medula	óssea	(BMDC);	D)	animais	 tratados	com	células	dendríticas	
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de	monócitos	 (MoDC);	E)	animais	 tratados	 com	BMDC	pulsadas	 com	P10	 (BMDC	P10)	 ;	F)	animais	 tratados	
com	MoDC	pulsadas	 com	P10	 (MoDC	P10).	Em	A1,	B1,	C1,	D1,	E1	e	F1	 correspondem	a	um	aumento	de	50	
vezes,		e	as	pranchas	A2,	B2,	C2,	D2,	E2	e	F2	correspondem	a	um	aumento	de	100	vezes	(Nikon	Eclipse	E200).	
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6	Discussão	

	

A	paracoccidioidomicose	é	uma	doença	que	requer	um	tratamento	longo	e	

desgastante,	 tanto	 para	 o	 paciente	 quanto	 para	 o	 sistema	 público	 de	 saúde.	 As	

drogas	de	escolha	clínica,	apesar	de	eficazes,	como	a	combinação	sulfametoxazol-

trimetoprim	 ou	 anfotericina	 B,	 possuem	 desvantagens	 como	 a	 necessidade	 de	

longos	períodos	de	 tratamento	e/ou	efeitos	colaterais,	podendo	ser	graves,	como	

nefrotoxicidade	 (Shikanai-Yasuda,	 Telles	 Filho	 Fde	 et	 al.	 2006,	 Shikanai-Yasuda,	

Mendes	et	al.,	2017).	

Nosso	grupo	ao	longo	dos	anos	apresentou	diferentes	estudos	sobre	o	papel	

imunoestimulador	 e	 imunomodulador	 do	 peptídeo	 P10	 na	 PCM	 experimental	

(Taborda,	 Juliano	et	al.	1998)	(de	Amorim,	Magalhaes	et	al.	2013,	Muñoz,	L	et	al.	

2014).	O	P10	é	um	forte	candidato	vacinal,	considerando	que	este	peptídeo	induz	

proliferação	 de	 células	 TCD4+,	 polarizando	 a	 resposta	 imune	 do	 tipo	 Th1,	

caracterizada	pelo	aumento	na	secreção	de	 IFN-γ,	o	qual	estimula	a	 formação	de	

granulomas	 que	 auxilia	 no	 processo	 de	 contenção	 das	 leveduras	 patogênica		

(Taborda,	 Juliano	et	al.	1998).	O	 IFN-γ	 tem	a	capacidade	de	ativar	os	macrófagos	

pulmonares,	 os	 quais	 tem	 sua	 atividade	 fungicida	 aumentada	 e	 auxilia	 na	

resistência	à	infecção	por	P.	brasiliensis,	enquanto	a	ausência	na	produção	de	IFN-y	

contribui	 para	 determinar	 a	 suscetibilidade	 à	 infecção	 (Brummer,	 Hanson	 et	 al.	

1988)	(Kashino,	Fazioli	et	al.	2000)	(Souto,	Figueiredo	et	al.	2000).	

Uma	importante	célula	constituinte	do	sistema	imune	inato,	e	descrita	pela	

primeira	vez	por	Steinman	e	Cohn	(1973),	são	as	células	dendríticas,	que	têm	um	

papel	crítico	na	mediação	da	resposta	imune	inata	e	na	indução	da	resposta	imune	
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adaptativa.	 Desde	 então,	 as	 DCs,	 muitas	 vezes	 referidas	 como	 “adjuvantes	 da	

natureza”,	 foram	 reconhecidas	 como	 as	 células	 apresentadoras	 de	 antígenos	

profissionais	(APCs),	capazes	de	ativar	respostas	imunes	de	células	T	naive	ou	de	

memória.	 As	 DCs	 têm	 uma	 capacidade	 superior	 para	 capturar	 e	 processar	

antígenos	para	apresentação	às	células	T	e	expressam	altos	níveis	de	moléculas	co-

estimulatórias	 ou	 co-inibitórias	 que	 determinam	 ativação	 imune	 ou	 anergia	

(Steinman	2012).	

As	DCs	em	sua	forma	imatura	apresentam	alta	capacidade	fagocitose	e	baixa	

expressão	de	MHC-II	 e	 também	baixa	 expressão	das	moléculas	 co-estimulatórias		

CD80	e	CD86	(Jiang,	Swiggard	et	al.	1995)	(Sallusto	and	Lanzavecchia	1994)	(Cella,	

Sallusto	 et	 al.	 1997).	 Elas	 estão	 estrategicamente	 posicionados	 nas	 barreiras	

corporais	e	pontos	de	entrada	dos	órgãos,	como	a	zona	marginal	esplênica.	Quando	

estimuladas	 ou	 na	 presença	 de	 antígenos,	 estas	 células	 migram	 para	 órgãos	

linfóides	 utilizando	 eficientes	 mecanismos	 direcionais	 de	 migração.	 Durante	 a	

migração	as	DCs	vão	perder	suas	características	imaturas	e	passam	a	expressar	em	

sua	 superfície	grandes	quantidades	de	MHC-II,	bem	como	moléculas	de	adesão	e	

co-estimulatórias,	CD80	e	CD86.	As	DCs	agora,	DCs	maduras,	ao	chegar	nos	órgãos	

linfóides	drenantes,	 apresenatam	baixa	 capacidade	de	 captura	de	 antígenos,	mas	

são	 extremamente	 eficientes	 na	 apresentação	 de	 antígenos	 para	 células	 T	 naive		

(Cella,	 Sallusto	 et	 al.	 1997,	 Forster,	 Schubel	 et	 al.	 1999,	 Lammermann,	 Bader	 et	 al.	

2008,	 Gatto,	 Wood	 et	 al.	 2013).	 Nos	 órgãos	 linfoides,	 as	 DCs	 podem	 regular	

positivamente	as	moléculas	co-estimulatórias	que	são	necessárias	para	a	interação	

com	 as	 células	 T	 e,	 de	 forma	 eficaz,	 desencadear	 uma	 resposta	 imune	 por	

quaisquer	 células	 T	 com	 um	 receptor	 que	 é	 especifico	 para	 os	 complexos	 do	
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peptídeo-MHC	 do	 microrganismo	 sobre	 a	 superfície	 da	 DC	 (Shortman	 and	 Liu	

2002).		

Utilizando	 o	 marcador	 de	 superfície	 CD8	 foram	 identificadas	 no	 baço	 e	

linfonodo	dos	camundongos		dois	subtipos	de	células	dendríticas:	DCs	CD8+	e	DCs	

CD8-	(Vremec	and	Shortman	1997)	(Anjuere,	Martin	et	al.	1999)	(Salomon,	Cohen	

et	 al.	 1998)	 (Shortman	 and	 Naik	 2007)	 (Vremec	 2016).	 DCs	 CD8+	 e	 CD8-	

apresentam	dicotomia	 funcional,	 sendo	as	DCs	CD8+	eficientes	APC	para	 indução	

de	uma	resposta	do	tipo	Th1	associada	com	alta	produção	de	IL-12p70,		devido	sua	

capacidade	de	apresentação	cruzada	e	ativar	 resposta	através	do	CTL	 (Hochrein,	

Shortman	 et	 al.	 2001).	 Enquanto	 DCs	 CD8-	 apresentam	 preferencialmente	 Ag	

exógena	 e	 induz	 resposta	 imune	 do	 tipo	 Th2	 (Heath,	 Belz	 et	 al.	 2004,	 Dudziak,	

Kamphorst	 et	 al.	 2007,	 Villadangos	 and	 Schnorrer	 2007,	 Shortman	 and	 Heath	

2010).	

No	presente	 trabalho,	baços	e	 linfonodos	obtidos	após	30	dias	de	 infecção	

com	 isolado	 virulento	 de	P.	brasiliensis	 e	 de	 camundongos	 não	 infectados,	 foram	

analisados	 em	 citometria	 de	 fluxo.	 Foi	 observado	 aumento	 significativo	 na	

população	de	células	dendríticas	nos	órgãos	do	grupo	de	camundongos	infectados,	

podendo	 estar	diretamente	 relacionado	 com	a	 capacidade	migratória	das	 células	

dendríticas,	 que	 ao	 entrar	 em	 contato	 com	 patógeno	 recebe	 sinalização	 para	 a	

migração	 para	 os	 órgãos	 linfóides	 drenantes	 (Wilson,	 Young	 et	 al.	 2008).	 Foi	

observado	a	presença	dos	subtipos	de	DCs	no	baço	e	linfonodo	dos	camundongos,	

DCs	CD8+	e	DCs	CD8-,	e	estas	foram	analisadas	quanto	a	expressão	de	MHC-II,	CD80	

e	 CD86.	 Quando	 comparadas	 as	 DCs	 CD8+	 e	 DCs	 CD8-	 de	 camundongos	 não	

infectados	com	as	DCs	CD8+	e	DCs	CD8-	de	camundongos	infectados,	foi	observado		

mudança	de	perfil	de	DCs	 imaturas,	antes	da	 infecção,	para	o	que	provavelmente	
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sejam	DCs	maturas,	pois	após	infecção	com	P.	brasiliensis	tanto	as	DCs	CD8+	e	DCs	

CD8-	 passaram	 a	 expressar	 quantidades	 estatisticamente	 significativa	maior	 das	

moléculas	MHC-II,	CD80	e	CD86.		

Com	 estes	 resultados	 podemos	 pressupor	 que	 as	 DCs	 estão	 diretamente	

relacionadas	 com	 o	 combate	 e	 controle	 da	 infecção	 por	 P.	 brasiliensis,	 pois	

trabalhos	 já	 publicados	 corroboram	 com	 esta	 hipótese,	 demonstrando	 a	

importância	 das	 DCs	 em	 modelos	 experimentais	 de	 PCM	 em	 camundongos	

susceptíveis	e	resistentes	a	doença	(Pina,	de	Araujo	et	al.	2013,	de	Araujo,	Feriotti	

et	 al.	 2017).	 Estudos	 que	utilizaram	 células	 dendríticas	 diferenciadas	 a	 partir	 de	

células	 de	 medulas	 óssea	 de	 camundongos	 não	 infectados	 com	 Pb18,	 como	

proposta	 vacinal	 em	 conjunto	 com	peptídeo	 P10,	 sendo	 estas	 administradas	 por	

vias	 subcutânea	 ou	 intravenosa	 em	 camundongos	 imunocompetentes,	 e	 também	

testadas	 através	 da	 via	 subcutânea	 em	 camundongos	 	 imunossuprimidos,	

apresentaram	resultados	promissores	com	diminuição	da	carga	fúngica	no	tecido	

pulmonar,	 produção	 de	 citocinas	 e	 indução	 de	 citocinas	 que	 favorecem	 uma	

resposta	do	tipo	Th1	(Magalhaes,	Ferreira	et	al.	2012)(Silva,	Dias	et	al.	2017).		

No	 presente	 trabalho,	 a	 proposta	 foi	 de	 utilizar	 uma	 vacina	 com	 células	

dendríticas	diferenciadas	a	partir	de	monócitos	(MoDC)	circulantes,	provenientes	

de	camundongos	com	infecção	já	estabelecida	por	P.	brasiliensis,	com	a	proposta	de	

chegar	mais	próximo	possível	de	um	modelo	de	tratamento	em	paciente	com	PCM.	

	Foi	 realizado	a	padronização	da	metodologia	de	obtenção	e	diferenciação	

das	MoDCs,	onde	ficou	bem	estabelecido	a	utilização	de	30	ng/mL	e	50	ng/mL	de	

IL-4	 e	 GM-CSF,	 respectivamente,	 concentração	 a	 qual	 foi	 obtido	 o	 melhor	

rendimento	 de	 diferenciação	 com	 ~20%	MoDCs	 diferenciadas.	 A	 quantidade	 de	

GM-CSF	 e	 IL-4	 utilizadas	 para	 diferenciação	 de	 células	 dendríticas	 a	 partir	 de	
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medula	 óssea	 (BMDC)	 já	 é	 bem	 estabelecida	 em	 nosso	 laboratório	 	 com	

rendimento	~70%	BMDCS	diferenciadas.	 BMDCs	 e	MoDCs	 diferenciados	 a	 partir	

de	 células	 de	 camundongos	 não	 infectados	 e	 infectados	 foram	 divididas	 em	

subtipos,	BMDC	CD8+,	BMDC	CD8-,	MoDC	CD8+	 e	MoDC	CD8-,	 e	 foram	analisadas	

quanto	a	possíveis	modulações	influenciadas	pela	infecção.	Através	dos	resultados	

é	possível	observar	que	BMDC	de	ambos	subtipos	diferenciadas	de	camundongos	

infectados	não	sofrem	alteração	na	quantidade	das	moléculas	MHC-II,	CD80,	CD86	

expressas	em	sua	superfície.	Quando	comparadas	a	expressão	destas	mesmas	em	

BMDC	 diferenciadas	 de	 camundongos	 não	 infectados,	 esse	 resultado	 pressupõe	

que	 a	 infecção	 não	 causa	 alterações	 previas	 nos	 subtipos	 de	 BMDCs,	 apesar	 de	

estas	serem	provenientes	de	camundongos	infectados.	No	entanto,	ambos	BMDCs	

CD8+	 e	 CD8-,	 tanto	 de	 camundongos	 infectado	 ou	 não	 infectados,	 demonstraram	

aumento	na	quantidade	das	moléculas	de	 superfície,	MHC-II	 e	CD86,	 após	 serem	

pulsadas	com	P10,	o	que	demonstra	a	capacidade	do	P10	em	modular	BMDC	CD8+	

e	CD8-	provenientes	de	camundongos	infectados	ou	não	com	Pb18.	Na	análise	das	

MoDCs	CD8+	e	CD8-	 	o	 fato	dos	monócitos	serem	oriundos	de	camundongos	com	

PCM	 foi	 suficiente	 para	 alterar	 o	 perfil	 das	 MoDCs	 diferenciadas,	 onde	 foi	

observado	aumento	na	expressão	de	MHC-II	nas	MoDC	CD8-	e	aumento	em	MHC-II	

e	 CD80	 nas	 MoDCs	 CD8+.	 O	 peptídeo	 P10	 quando	 apresentado	 para	 as	 MoDCs	

também	foi	capaz	de	modificar	o	perfil	das	moléculas	de	superfície	MHC-II	e	CD86,	

e	o	aumento	da	quantidade	destas	moléculas	nas	superfícies	das	células	deixou	as	

MoDCs	mais	ativadas.		

Na	análise	por	citometria	de	fluxo	dos	subtipos	de	BMDC	CD8+,	CD8-	e	MoDC	

CD8+	 e	 CD8-,	 foi	 observado	 predominância	 de	 BMDC	 CD8-	 e	 MoDC	 CD8-.	 Este	

subtipo	descrito	 acima	 é	 responsável	 por	 estimular	 resposta	 imune	do	 tipo	Th2,	
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porém	 Naik	 e	 colaboradores	 (Naik,	 Proietto	 et	 al.	 2005)	 observaram	 que	 DCs	

diferenciadas	in	vitro	não	expressam	o	marcador	de	superfície	CD8,	o	que	explica	a	

predominância	de	BMDC	e	MoDC	 	CD8-	obtidas	em	nossa	diferenciação.	Em	uma	

diferenciação	 de	 células	 utilizando	 GM-CSF	 é	 esperado	 que	 se	 obtenha	 DCs	

semelhantes	as	encontradas	em	órgão	 linfóides	 (Brasel,	De	Smedt	et	 al.	 2000).	E	

segundo	Naik	e	colaboradores	(Naik,	Metcalf	et	al.	2006),	a	expressão	de	CD8	em	

células	pré-DCs	está	diretamente	relacionada	com	a	expressão	do	marcador	CD24,	

onde	pré-DC	CD24hi	da	origem	a	DCs	CD8+.	Enquanto	que	pré-DC	CD24low	vai	dar	

origem	a	DCs	CD8-.		

Em	 ambos	 processos	 de	 diferenciação	 foi	 obtido	 uma	 cultura	 de	 células	

heterogêneas,	 sendo	 70%	 de	 BMDCs	 diferenciadas	 e	 20%	 de	 MoDCs,	

aproximadamente.	No	 intuito	de	diminuir	a	heterogeneidade	da	cultura,	antes	de	

utilizar	 as	 BMDC	 e	 MoDCs	 nos	 testes	 vacinais	 e	 para	 co-culturas,	 as	 células	

dendríticas	foram	submetidas	ao	um	processo	de	separação	magnética,	onde	foram	

excluídas	células	CD3,	CD4,	CD19,	F4/80.		

Magalhães	e	colaboradores	em	2012	evidenciaram	a	capacidade	de	células	

dendríticas	 diferenciadas	 de	 medula	 óssea	 pulsadas	 com	 P10	 em	 estimular	

proliferação	 de	 linfócitos	 T.	 DCs	 CD8+	 tem	 uma	 grande	 habilidade	 de	 primar	

células	T	CD8+	(Dudziak,	Kamphorst	et	al.	2007)	e	DCs	CD8+	são	responsáveis	por	

grande	 produção	 de	 citocina	 IL-12,	 que	 polariza	 a	 resposta	 imune	 para	 uma	

resposta	 do	 tipo	 Th1	 (Maldonado-Lopez,	 De	 Smedt	 et	 al.	 1999)	 (Farrand,	

Dickgreber	 et	 al.	 2009).	 DCs	 CD8-	 apresentam	 preferencialmente	 antígenos	

exógenos	para	células	T	CD4+	induzindo	uma	resposta	Th2	(Dudziak,	Kamphorst	et	

al.	2007)	(Maldonado-Lopez,	De	Smedt	et	al.	1999).	DCs	CD8-,	quando	expostas	a	

peptídeos	 de	 OVA	 tem	 a	 capacidade	 de	 ativação	 de	 linfócitos	 T	 CD4+	 (Bialecki,	
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Macho	et	 al.	 2011)	 e	DCs	CD8-	 também	podem	ser	 grandes	produtoras	de	 IL-12,	

caso	 estas	 forem	 estimuladas	 por	 TLR	 ou	 por	 ligantes	 de	 CD40	 (Hochrein,	

Shortman	 et	 al.	 2001)	 (Maroof	 and	 Kaye	 2008).	 DCs	 CD8+	 ou	 CD8-	 podem	 ser	

ativadas	e	estimuladas	através	diferentes	vias,	deixando	assim	pressuposto	que	o	

papel	 de	 indução	 de	 resposta	 Th1	 ou	 Th2	 varia	 de	 acordo	 com	 os	 ligantes	

encontradas	por	cada	subtipo	de	DCs	(Merad,	Sathe	et	al.	2013).		

Neste	 estudo	 foi	 observado	 que	 BMDC	 e	MoDC	 isoladas	 de	 camundongos	

infectados	com	Pb18,	pulsadas	com	P10,	estimularam	proliferação	de	 linfócitos	T	

CD8+	 e	 linfócitos	T	CD4+.	Analisando	o	 sobrenadante	da	 co-cultura	dos	 linfócitos	

com	as	BMDCs	pulsadas	com	P10,	 foi	possível	observar	aumento	na	produção	de	

citocinas	pro-inflamatórias	IFN-y,	IL-12,	TNF	e	IL-2.	O	aumento	na	produção	de	IL-

6	pode	contribuir	com	a	proliferação	de	linfócitos	B,	mas	também	pode	ajudar	no	

estímulo	da	unidade	 formadora	de	 colônia	de	 	 granulócitos-macrófago	 (GM-CSF)	

(Roilides,	Blake	et	al.	1996).	A	análise	das	citocinas	anti-inflamatórias	produzidas	

no	 sobrenadante	 da	 co-cultura	 de	 linfócitos	 com	 BMDC,	 pulsadas	 com	 P10,	 não	

apresentaram	 alteração	 significantes,	 o	 que	 pode	 favorecer	 a	 indução	 de	 uma	

resposta	protetora	para	PCM	do	 tipo	Th1	(Taborda,	 Juliano	et	al.	1998)	(Pina,	de	

Araujo	et	al.	2013).	

Na	análise	das	citocinas	pró-inflamatórias	no	sobrenadante	da	co-cultura	de	

linfócitos	 com	MoDC,	pulsadas	 com	P10,	 foi	observado	aumento	 significativo	das	

citocinas	IL-12p70,	IFN-y	e	TNF-α,	as	quais	são	importantes	na	PCM	para	proteção	

e	 evitar	 disseminação	 do	 fungo	 (Parise-Fortes,	 Marques	 et	 al.	 2006)	 (Romano,	

Mendes-Giannini	 et	 al.	 2002)	 (Benard	 2008).	 Foi	 observado	 também	 aumento	

significativo	da	citocina	IL-10,	a	qual	tem	o	efeito	regulatório	e	antagônico	ao	IFN-y	

(Huffnagle	and	Deepe	2003).	Porém,	DCs	maturas	tem	a	capacidade	de	resistir	ao	
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efeito	supressor	provocado	pela	presença	de	IL-10	(Koch,	Bonness	et	al.	1996,	Reis	

e	 Sousa,	Hieny	 et	 al.	 1997).	 Já	 a	presença	da	 IL-10	 é	 importante	na	 expansão	de	

células	 T	 regulatórias	 que	 tem,	 dentre	 suas	 funções,	 controlar	 uma	 resposta	

excessiva	 inflamatória	 (Netea,	 Gow	 et	 al.	 2006)	 (Netea	 MG,	 et	 al.,	 2006).	 Um	

aumento	 significativo	 também	 foi	 observado	 na	 qauntidade	 de	 IL-17A,	 tem	 sido	

descrito,,	que	as	células	T	CD8+	de	memória,	neutrófilos,	monócitos	e	 linfócitos	T	

CD4+,	são	células	produtoras	destas	citocina	(Ferretti,	Bonneau	et	al.	2003)	(Zhou,	

Desta	 et	 al.	 2005).	 A	 IL-17	 é	 uma	 citocina	 pró-inflamatória,	 importante	 no	

“clearance”	 de	 patógenos	 extracelulares	 e	 a	 deficiência	 desta	 citocina	 pode	

aumentar	 a	 susceptibilidade	 à	 infecção,	 como	 foi	 descrito	 em	C.	albicans	 (Huang,	

Na	et	al.	2004).		O	aumento	da	citocinas	IL-4,	principal	estímulo	para	a	produção	de	

anticorpos	 IgE	 e	 para	 o	 desenvolvimento	 de	 células	 Th2	 a	 partir	 de	 células	 T	

auxiliares	CD4+	 a	qual	é	 a	 "assinatura"	da	subpopulação	Th2,	 	 não	 era	 esperado,	

porem	 Pina	 e	 colaboradores	 (2013)	 demonstraram	 utilizando	 camundongos	

susceptíveis	 e	 resistentes	 a	 paracoccidioidomicose,	 que	 uma	 resposta	 pró-

inflamatória	precoce	leva	à	suscetibilidade,	enquanto	uma	reação	anti-inflamatória	

mediada	 por	 TGF-β	 contrabalanceada	 por	 uma	 resposta	 pró-inflamatória	 resulta	

em	uma	resistência.	

	 Os	 	nossos	resultados	indicam	que	o	tratamento	terapêutico	com	as	

BMDCs	 e	MoDCs,tem	 efeito	 benéfico	 com	 diminuição	 da	 carga	 fúngica	 no	 tecido	

pulmonar	 dos	 camundongos.	 Essa	 redução	 pode	 estar	 diretamente	 relacionada	

com	 a	 produção	 de	 citocinas	 induzidas	 pelas	 BMDC	 e	 MoDC,	 discutidos	 e	

apresentados	 anteriormente.	 No	 tecido	 pulmonar	 foi	 observado	 perfil	 misto	 de	

citocinas,	 porém	 um	 aumento	 significativo	 na	 produção	 de	 IL-17,	 a	 qual	 é	

produzida	 por	 células	 T	 CD4+,	 apresentam	 reatividade	 com	 antígenos	 fúngicos,	
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sugerindo	importância	em	uma	resposta	Th17	na	defesa	contra	infecções	fúngicas	

(Acosta-Rodriguez,	Rivino	et	al.	2007)	(Korn,	Bettelli	et	al.	2009).	A	resposta	Th17	

parece	ter	importância	na	PCM,	uma	vez	que	predomina	nas	formas	mais	brandas	

e	localizadas	da	doença,	exercendo	um	papel	semelhante	ao	observado	em	outras	

infecções	fúngicas,	induzindo	uma	resposta	inflamatória	local	e	ativando	células	do	

sistema	imune	inato	(Conti,	Shen	et	al.	2009)	(Gaffen	2008).	A	quimiocina	MCP-1,	a	

qual	desempenha	importante	papel	em	doenças	granulomatosas,		leva	a	atração	de	

células	 mononucleares	 (Lu,	 Rutledge	 et	 al.	 1998)	 (Sadek,	 Sada	 et	 al.	 1998).	 Em	

nosso	 estudo	 foi	 possível	 observar	 um	 leve	 aumento	 desta	 quimiocina	 no	 tecido	

pulmonar.	 	Foi	observado	também	em	nossos	resultados	a	diminuição	significava	

na	quantidade	de	IL-6	no	tecido	pulmonar	dos	camundongos	tratados	com	BMDCs	

e	 MoDCs,	 pulsadas	 ou	 não	 com	 P10,	 o	 qual	 na	 paracoccidioidomicose	 pode	 ser	

partidário	ao	combate	do	fungo,	pois	IL-6	quando	produzida	em	altos	níveis	pode	

inibir	 a	 produção	 de	 TNF-α,	 consequentemente	 prejudicando	 a	 ativação	 dos	

monócitos	com	ação	fungicida	contra	P.	brasiliensis	(Siqueira,	Campos	Soares	et	al.	

2009).		

	 A	 análise	 histológica	 de	 fragmentos	 de	 tecido	 pulmonar	 de	

camundongos	BALB/c	infectados,	coradas	por	hematoxilina/eosina	(HE)	e	Gomori-

Grocott,	 indicou	um	parênquima	pulmonar	comprometido,	com	intenso	infiltrado	

inflamatório	 de	 células	 polimorfonucleares,	 e	 grande	 quantidade	 de	 leveduras	

viáveis.	Entretanto,	camundongos	que	receberam	tratamento	com	BMDCs	e	MoDCs	

pulsadas	ou	não	com	P10,	foi	possível	observar	parênquima	pulmonar	preservado,	

com	formação	de	granulomas	bem	definidos,	compactos	e	com	menor	quantidade	

de	leveduras	viáveis	em	seu	interior.	
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O	uso	de	vacinas	preventivas	e	terapêuticas	em	doenças	infecciosas	tem	se	

expandido	 e	 exige	 a	 seleção	 de	 componentes	 imunogênicos	 que	 possam	 levar	 a	

proteção	 do	 hospedeiro.	 Resultados	 obtidos	 em	 nosso	 laboratório	 reforçam	 a	

conclusão	de	que	o	P10	protege	contra	a	infecção	experimental	e	abre	perspectivas	

para	o	estudo	em	humanos,	tomando-se	um	importante	candidato	vacinal	para	ser	

testado	na	paracoccidioidomicose	humana.		

A	 eficácia	 do	 tratamento	 da	 PCM	 experimental,	 utilizando	 células	

dendríticas	 pulsadas	 com	 P10,	 já	 foram	 demonstradas	 por	 nosso	 grupo	

(Magalhaes,	Ferreira	et	al.	2012)	(Silva,	Dias	et	al.	2017).	Porém,	as	DCs	utilizadas	

nos	 trabalhos	 anteriores	 eram	 provenientes	 de	 camundongos	 não	 infectados	 e	

diferenciadas	a	partir	de	células	de	medula	óssea,	procedimento	que	não	é	muito	

viável	 para	 ser	 realizando	 com	 paciente	 por	 ser	 muito	 invasivo	 a	 obtenção	 das	

células	 de	medula	 óssea	 de	 humanos.	 Nossa	 proposta	 neste	 trabalho,	 utilizando	

células	 dendríticas	 diferenciadas	 a	 partir	 de	 monócitos	 circulantes	 de	

camundongos	infectados	com	P18,	aproxima	ao	máximo	de	como	seria	um	possível	

tratamento	 de	 pacientes	 com	 PCM,	 além	 de	 o	 protocolo	 para	 diferenciar	 células	

dendríticas	 de	 monócitos	 circulantes	 de	 pacientes	 ser	 menos	 invasivo	 e	 mais	

viável.	

Em	 conclusão,	 os	 resultados	 obtidos	 nesse	 trabalho	 são	 promissores	 e	

indicam	 que	 células	 dendríticas	 diferenciadas	 de	 monócitos	 de	 camundongos	

infectados,	 podem	 ser	 utilizadas	 no	 tratamento	 da	 paracoccidioidomicose,	 sendo	

uma	grande	vantagem	não	ser	necessário	a	utilização	de	adjuvante.	
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7	Conclusões		

	

• Observamos	 que	 o	 tratamento	 com	MoDCs,	 pulsadas	 ou	 não	

com	 P10,	 apresentou	 eficácia,	 levando	 a	 redução	 da	 carga	 fúngica	 e	

impedindo	a	disseminação	do	fungo	para	outros	órgãos,	como	baço	e	fígado,	

nos	camundongos	infectados	com	isolado	virulento	Pb18.	

• Observamos	que	células	dendríticas	diferenciadas	de	medula	

óssea	 de	 camundongos	 infectados	 não	 sofrem	 modulação	 quanto	 a	

expressão	 das	 moléculas	 de	 superfície	 (MHC-II,	 CD80,	 CD86)	 em	

comparação	 com	 células	 dendríticas	 diferenciadas	 de	 medula	 óssea	 de	

camundongos	não	infectados.	

• Observamos	 que	 células	 dendríticas	 diferenciadas	 de	

monócitos	de	camundongos	infectados	expressavam	maior	quantidade	das	

moléculas	 de	 superfície	 (MHC-II,	 CD80,	 CD86)	 quando	 comparadas	 com	

células	 dendríticas	 diferenciadas	 de	 monócitos	 de	 camundongos	 não	

infectados.	

• Observamos	que	o	peptídeo	P10	tem	a	capacidade	de	modular	

células	dendríticas	diferenciadas	de	monócitos	circulantes	de	camundongos	

infectados,	 fazendo	 com	 que	 estas	 células	 apresentem	 em	 sua	 superfície	

maior	quantidade	de	moléculas	MHC-II,	CD80,	CD86.	

• Camundongos	 tratados	 com	 BMDCs	 ou	 MoDCs,	 pulsadas	 ou	

não	 com	P10,	 apresentaram	um	perfil	 de	 citocinas	mista	de	 (IL-6,	 IL-17A,	

IL-4,	IL-10,	MCP-1,	IL-2,	IFN-y,	TNF	e	IL-12p70),	com	diminuição	de	IL-6	e	

aumento	de	IL-17A,	em	relação	aos	controles.	
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• Verificamos,	 através	 de	 cortes	 histológicos,	 que	 os	 pulmões	

dos	 camundongos	 tratados	 com	 BMDCs	 e	 MoDCs	 pulsadas	 com	 P10	

apresentaram	 parênquima	 pulmonar	 conservado,	 com	 diminuição	

significativa	de	células	fúngicas.	
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