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Resumo

Sporothrix shenckii, um fungo dimórfico, termo-dependente, é encontrado na

natureza associado com matéria orgânica em decomposição, como, espinhos, folhas

secas, madeira e também na água. Este fungo é o agente causador da esporotricose, que

ocorre com maior freqüência em pessoas que trabalham com o solo e vegetais

contaminados com os esporos do fungo, sendo considerada uma doença ocupacional.

A contaminação acontece com a inoculação traumática do material contaminado e

em alguns casos por inalação dos esporos. Quando infecta o organismo humano, bem

como outros mamíferos ou quando cultivado a 37°C, passa para a forma de levedura. É

comum em áreas de clima tropical e subtropical, com alta umidade. Apresenta

distribuição mundial, sendo que, atualmente no Brasil, são relatados casos em São

Paulo, Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro, a esporotricose tem

sido relatada como doença endêmica, onde o agente etiológico é transmitido de gatos

para homens.

A esporotricose apresenta caráter crônico, polimórfico e com formação

granulamatosa. As formas clínicas e a patogênese dependem do sítio de inoculação do

fungo e da resposta imunológica do hospedeiro. O mecanismo de defesa e

suscetibilidade do organismo, bem como a disseminação da infecção por este fungo

ainda não são totalmente conhecidos. O estado de saúde do paciente contribui

diretamente para o estabelecimento da doença, sendo que, alcoolismo, diabete,

imunidade comprometida e uso extensivo de drogas imunosupressoras são fatores que

podem predispor à infecções severas.

Neste trabalho estudamos in vitro a interação do S. schenckii com macrófagos

murinos. Por meio de técnicas de fagocitose, ELISA, dosagem de óxido nítrico,

viabilidade de leveduras, citometria de fluxo e RT-PCR foram realizados ensaios da

atividade de macrófagos. Desta form~ram gerados alguns dados para o melhor

entendimento da resposta de defesa nesta doença.

Nos estudos realizados, concluímos que os anticorpos gerados nos camundongos

pela infecção por S. schenckii foram capazes de induzir a fagocitose do fungo. Também,

após a fagocitose das leveduras pelos macrófagos, incubados com laminarina ou
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manana, houve inibição significativa da produção de TNF-a, indicando que os

receptores dectina-l e manose, respectivamente, estão relacionados à produção desta

citocina. O soro, contendo os anticorpos do animal infectado, também induziu forte

produção desta citocina, mostranto que a entrada do fungo via receptor Fc pode também

induzir a produção dessa citocina. Verificamos ainda que a fagocitose de leveduras,

pelos macrófagos, na presença de soro de camundongo infectado, induziu alta produção

de IL-IO.

Quando analisamos a expressão de genes presentes nos macrófagos, observamos

forte expressão de TLR-2 e MyD-88, na presença das leveduras. Já a expressão de iNOS

pelos macrófagos, observamos que foi maior na presença do fungo somente quando as

leveduras foram incubadas com o soro, após o período de 72 horas. Em seguida, ao

dosar a produção de Óxido Nítrico (NO), verificamos no período de 3 dias de

incubação, que houve redução significativa na concentração de NO produzida pelos

macrófagos, quando estes foram incubados com o fungo. Porém, quando as leveduras

foram opsonizadas pelo soro, houve aumento da produção de NO após 72 horas de

incubação. Outra verificação importante foi que os macrófagos foram capazes de

destruir as leveduras fagocitadas na presença de soro.
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Abstract

Sporothrix schenckii is a dimorfic fungus, term-dependent, find in nature

associated with organic material at decomposition, like thoms, wheat leaves, wood and

water. This is the fungi agent that causes sporothricosis, which happens with more

frequency with people that work with land and green, contaminated with mold of

fungus. That is why it is considered a occupational disease.

The contamination happens with traumatic inoculation of material and some

cases with inhalation of moldo When a human is infected, as welI as other mammals or

when cultivate at 37°C, it tums into the yeast formo Is common at tropical and moisture

weather areas. Is found alI around the world, and nowadays at Brazil, with cases related

São Paulo, Rio de Janeiro and Rio Grande do Sul. At Rio de Janeiro, sporothricosis are

related like endemic disease, where the etiologic agent is transmitted by cats to men.

Sporothricosis is a chronic, polimorfic disease, and with fonu granulamatosa. The

clinicaI type and the pathogenesis depend on the way of inoculation and the response of

immunological system of the host. The defense and suscebility of the organism, as

dissemination of infection with this fungi is not yet totally known. The patient's health

state contributes directly to the disease, as much as a1coholism, diabetes and immunity

deficiency and the extensive use of immunosuppressive drugs are factors that can bring

to harder infection.

Here, we studied in vitro the interaction of S. schenckii with munne

macrophages. Using phagocytosis assay, ELISA, dosage of oxide nitric, CFU assay,

f10w citometry and RT-PCR were analysed activity ofmacrophages. We produced some

results in order to better understand the response of defense with this disease.

In the present study, we conclude that antibodies generated in mice by infection

with S. schenckii were capable to promote phagocytosis of fungus. Also, when

macrophages and yeast were incubated with laminarin or mannan, we had significant

decrease in production of TNF-a, showing that receptors dectin-l and manose,

respectively, are related with production this cytokine. The antibodies of mice infected

with S. schenckii, also produced hard leveI this cytokine showing that entrance of

fungus by receptor Fc can produce TNF- a. Besides, we verify that phagocitosys of

yeast, with sera of infected mice, induct hard production of IL-I O.
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When we analysed the expression of genes of macrophages, we observed hard

expression of TLR-2 and MyD-88, when yeast were present. However, the expression

of iNOS by macrophages, was more hard with yeast only when sera was present, before

72 hours. Similarly, when yeast were opsonized by sera, we had increase of production

of NO after 72 hours of incubation. After, macrophage were capable to destruct yeast

phagocyted when sera was present.



Introdução

A Esporotricose foi descrita pela primeira vez por um estudante de medicina,

Benjamin Shenck em 1898 em Baltimore. Depois de isolado o microrganismo, este foi

enviado ao micologista Erwin Smith, que conclui que o agente pertencia ao gênero

Sporotrichum. Em 1900, a mesma doença foi relatada por Hektoen & Perkins, que

classificaram o agente etiológico como Sporothrix shenckii (Lipstein-Fresch, et a],

1985). O S. schenckii é um fungo dimórfico termo-dependente, sendo que esta

caractenstica de transição dimórfica foi descrita por Howard (1961). O fungo pertence a

subdivisão Deuteromycotina, classe Hyphomycetes (Kwon-Chung, K.J. et a], 1992). O

primeiro relato no Brasil foi feito por Lutz & Esp]endore em 1907 (Lipstein-Fresch, et

aI, 1985).

O fungo, é encontrado na natureza, em áreas de clima tropical e subtropical, com

alta umidade, sob a forma de micélio (Criseo, et aI, 2008). Quando infecta o organismo

humano, bem como outros mamíferos ou quando cultivado a 37°C, passa para a forma

de levedura. É encontrado na natureza, associado com matéria orgânica em

decomposição, como por exemplo, espinhos, folhas secas, madeira e também na água

(Revisado por Lopes Bezerra, et aI, 2006). Ocorre com maior freqüência em pessoas

que trabalham com o solo e vegetais contaminados com esporos de S. schenkii, sendo

considerada uma doença ocupacional, atingindo floristas, agricultores e mineradores

(Coles, F.B., et aI, 1992, Dixon, D.M., et aI, 1991, Hajjeh, R, et aI, 1997, Dooley, D.P.,

et aI, 1997, Criseo, et aI, 2008). A contaminação acontece com a inoculação traumática

do material contaminado e em alguns casos por inalação dos esporos (Rippon, 1988,

Conti Diaz, 1989, Elgart, 1992, Radentz, et aI, 1992, Davis, 1996).

A doença se distribui mundialmente atingindo pessoas e algumas espécies de

animais. Na Europa o primeiro caso foi descrito em 1903, sendo que mais de 200 foram

registrados ao longo de 10 anos (Mackinnon, et aI, 1969), sendo de ocorrência rara no

continente atualmente (Revisado por Lopes-Bezerra, et aI, 2006). Na Itália, 16 casos de

esporotricose foram registrados no penado de 1978 a 1992 numa província do sudeste

da Italia e alguns casos têm sido descritos em outras regiões do país atualmente (Criseo,

et aI, 2008). A doença ocorre mais comumente de modo esporádico, porém epidemias

têm sido descritas (Matter, et aI, 1984), como o ocorrido na África do Sul, na década de
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40 (Shiraishi, et aI, 1992). Um estudo epidemiológico realizado na Índia, no período de

janeiro de 2005 a junho de 2006, relatou que a maior parte dos casos ocorreram nos

estados do noroeste do país (Agarwal, 2008). Foi observado aumento da incidência no

Japão, em parte atribuído ao melhor preparo médico para o diagnóstico (Kusuhara, et aI,

1988).

A maior parte dos casos são relatados nas Américas do Norte e do Sul

(principalmente México, Colômbia, Uruguai e Brasil) (Kusuhara, et aI, 1988, Simson, et

aI, 1947, Northoff, et aI, 1986, D'Alessio, et aI, 1965, Crevasse, et aI, 1960, Lopes, J .0.,

et aI, 1999). Na Venezuela se constitui a micose subcutânea de maior incidência na área

urbana, onde as condições geográficas e climáticas são favoráveis para o

desenvolvimento deste fungo (Mendonza, 2007). Conte-Diaz (1980), registrou no

Uruguai grande frequência de casos da doença em caçadores de tatus, estes animais são

infectados pelo fungo por habitarem um nicho propício ao desenvolvimento deste

(Kwon-Chung, et aI, 1992). O fungo pode infectar outros animais como mulas, ratos,

camundongos, coelhos, cachorros, bois e pássaros, os quais podem ser fonte de

contaminação para humanos (Previato, et aI, 1979).

Atualmente no Brasil, a esporotricose é relatada em São Paulo, Rio Grande do

Sul e Rio de Janeiro (Gutierrez Galhardo, et aI, 2008). De 1945 a 1954, a doença teve

alto índice na cidade de São Paulo, compreendendo 0,5% de todas as dennatoses

registradas no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São

Paulo. A incidência de casos diminuiu, provavelmente, devido à industrialização e

urbanização, a melhora no diagnóstico no início da doença e ao tratamento adequado

(Sampaio, et aI, 1954).

No Rio de Janeiro, a esporotricose tem· sido relatada como doença endêmica,

onde o agente etiológico é transmitido de gatos para homens. Desses casos, 85% dos

cachorros e 83,4% dos pacientes possuem contato constante com gatos infectados com

esporotricose (Schubach, et aI, 2008). Tem sido identificada principalmente em áreas

onde a situação socioeconômica é menos privilegiada e as condições de saúde são

precárias. Entre 1998 e 2004, foram diagnosticados, por Lopes-Bezerra em 2006, na

região metroplolitana, 759 casos em humanos, 1.503 em gatos e 64 em cachorros.

A esporotricose apresenta caráter crônico, polimórfico e com fonnação

granulamatosa (Morris-Jones, 2002). As formas clínicas e a patogênese dependem do

sítio de inoculação do fungo e da resposta imunológica do hospedeiro. Os pacientes são

geralmente adultos saudáveis com menos de 30 anos de idade (Kaplan, et aI, 1963,

2



citado por Matter, et aI, 1984). A esporotricose na infância é rara na maior parte dos

países, porém, casos isolados ligados à atividade recreacional têm sido demonstrados.

Foram diagnosticados 81 casos da doença em crianças abaixo de 15 anos de idade entre

1998 e 2004, parte desses casos estão relacionados ao contato com gatos (Barros, 2008).

Uma vez que ocorre a inoculação do fungo na epiderme, o patógeno pode

infectar o organismo em 7 a 30 dias. A inoculação dos esporos produz lesão em 14 dias,

na epiderme lesionada previamente, entretanto, quando são inoculados na epiderme

sadia, a lesão inicia após 60 dias. Há relatos de pessoas que foram inoculadas pelo

patógeno mas não desenvolveram a doença, demonstrando imunidade à esporotricose

(Revisado por Rivitti, et aI, 1999).

A maior parte dos pacientes apresenta forma localizada ou subcutânea. As

manifestações clínicas da doença podem ser agrupadas da seguinte forma:

• Linfocutânea: é a mais freqüente forma da doença, afetando partes

expostas do corpo como rosto e membros. Os primeiros sintomas

aparecem aproximadamente 3 semanas depois da infecção, mas podem

ser retardados a 6 semanas em alguns casos. As lesões iniciais consistem

de pequenas pápulas eritematosas indolores, as quais podem aumentar de

tamanho em dias ou semanas. Embora as lesões possam permanecer

únicas, é comum o alastramento para regiões próximas, formando lesões

nodulares discretas. As lesões secundárias produzidas ao longo dos vasos

linfáticos se manifesta como pápulas, nódulos ou placas eritematosas.

Algumas lesões iniciam-se violáceas e então se tornam ulceradas no

centro. Pequena quantidade de fluído sérico ou pus pode ser secretado da

lesão e a maior parte dos pacientes necessita de tratamento.

• Cutânea-fixa: ocorre menos comumente e é caracterizada por lesão

localizada sem envolvimento linfático. As regiões comumente afetadas

são: face, tronco, joelho e dedos, sendo que se apresentam na forma de

nódulos que podem ser ulcerados e ocasionalmente formar pequenas

lesões satélites nas proximidades.

• Cutânea-disseminada: é raramente demonstrada, sendo descrita

clinicamente como lesões disseminadas por várias partes do corpo,

podendo anunciar o começo de esporotricose osteoarticular.

3
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• Extra-cutânea: ocorre por alastramento hematogênico, ocasionalmente de

regiões da inoculação primária ou linfonodos regionais (Janes, et aI,

1987), porém mais comum é o alastramento a partir do foco pulmonar. A

disseminação da doença pode afetar regiões como: joelho, cotovelo,

tornozelo ou punho. Pode atingir o Sistema Nervoso Central, formando

múltiplos abscessos cerebrais ou meningite crônica. a alastramento

sistêmico pode representar dificil tratamento e pode causar relevante

morbidade e mortalidade.

a estado de saúde do paciente contribui diretamente para o estabelecimento da

doença, sendo que, alcoolismo, diabete e uso extensivo de drogas imunosupressoras são

fatores de risco e podem predispor a infecções severas, incluindo esporotricose

pulmonar e osteoarticular (Revisado por Kauffinan, 1999). A infecção pode ser bastante

severa também em imunocomprometidos (Lipstein-Fresch, et aI, 1985, Matter, et aI,

1984) sendo que, infecções locais ou sistêmicas podem ocorrer com pouca ou nenhuma

evidência (Velasco-Castrejón, et aI, 1976).

No aspecto macroscópico, os isolados clínicos de S. schenckii produzem

colônias com aspecto membranoso e superficie rugosa a 25°C. A princípio, as colônias

apresentam a coloração branca a creme, se tomando marrom, cinza escuro ou preto com

o tempo (Lacaz, 1998, citado por Lopes Bezerra, et aI, 2006). A 37°C, o aspecto das

colônias é cremoso e úmido, de coloração creme. No aspecto microscópico, a fase

miceliar é caracterizada por hifas delgadas, hialinas, septadas e ramificadas. No ápice

das hifas há formação de uma vesícula e a partir desta, um conidióforo, onde

implantam-se conídeos ovalados, esta forma é denominada de "margarida". As colônias

na fase leveduriforme apresentam células leveduriformes ovais, arredondadas ou em

forma de charuto (Lopes Bezerra, et aI, 2006).

Fatores como aeração, presença de Cal, fonte de carbono, cálcio e pH podem

influenciar a transição morfológica (Rodriguez-Del Valle, et aI, 1984, Alsina, et aI,

1984), entretanto, a temperatura é o fator determinante no dimorfismo (Lopes Bezerra,

et aI, 2006).

A presença de melanina na parede celular pode exercer um papel protetor do

patógeno, uma vez que este pigmento funciona como captador de radicais-livres

(Romero Martinez, et aI, 2000, Morris Jones, et aI, 2003). Ao estudar a atividade da

melanina presente nos conídeos, Romero-Martinez, et aI (2000) observaram que o

pigmento conferiu maior resistência à fagocitose e destruição por monócitos humanos e

4



macrófagos murinos em relação aos conídeos com ausência de melanina. Os resultados

demonstraram que este pigmento confere proteção ao S. schenckii contra compostos

antimicrobianos oxidativos e ao ataque de macrófagos.

A parede celular tem papel central na interação fungo-hospedeiro, mediando

vários processos associados com a patogênese deste microrganismo. Esta parede

consiste de glucanas alcalinas solúveis e insolúveis encontradas em ambas as fases

morfológicas (Previato, et aI, 1979).

Lúcia Mendonça (1976) estudou os polissacarideos do S. schenkii, encontrando

proporções diversas de ramnose e galactose. A fração contendo 33,5% de

glicoproteínas, 57% de manose e 14,2% de proteínas é chamada de

peptidioramnomanana, foi isolada da parede celular da fase leveduriforme. Esta fração

glicoprotéica reagiu com soro de pacientes com esporotricose e com concavalina A

(ConA) (LJoyd, et aI, 1971, Travassos, et aI, 1977). Cardoso (1984) estudou os

glicolipídios, tanto na fase miceliana como na fase leveduriforme, fracionadas por

cromatografi a. Neste estudo foi notada a predominância de ácido oléico na forma de

levedura e do ácido linoléico na de micélio (Kwon-Chung, et aI, 1992).

O diagnóstico da esporotricose pode ser realizado pela localização de uma

estrutura denominada corpo asteróide, cuja estrutura e formação não são ainda

completamente entendidos. Ao estudar a relação do corpo asteróide com a resposta

imune do hospedeiro, Da Rosa, et aI (2008), aplicaram o teste de imunofluorescência

indireta, onde IgG e IgM tiveram ligação com a estrutura em estudo. O corpo asteróide

formado na esporotricose é, provavelmente, uma estrutura que o patógeno forma,

utilizando moléculas de defesa do hospedeiro e criando resistência. Gezuele, et aI

(2005), utilizaram a técnica de identificação do corpo asteróide por microscopia como

diagnóstico da esporotricose cutânea, onde foram analisados 80 pacientes. Os autores

mencionam a importância da técnica como diagnóstico rápido, porém a identificação

desta estrutura pode ser exaustiva (Rodriguez, 1998).

A esporotriquina pode ser utilizada na realização de estudos epidemiológicos e

como método auxiliar na detecção de formas atípicas da doença (Toriello, et aI, 1991).

O teste da esporotriquina é utilizado na reação intradérmica em cobaias e humanos

(Nielsen Jr, 1968). No entanto, este teste pode fornecer resultado falso-positivo em

pacientes saudáveis ou falso-negativo em pacientes doentes (Scheneidau, 1964, Lopes

Bezerra, et aI, 2006). A esporotriquina consiste de antígenos isolados de filtrado de

cultura ou antígenos isolados de células leveduriformes. Antígenos isolados de filtrado
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de cultura são altamente heterogêneos e a reatividade positiva no teste intradérmico e na

imunodifusão depende das condições de cultura (Takata, et aI, 1983).

Lopes-Bezerra, et aI, (2006), aplicaram a técnica para detecção de IgG em

materiais clínicos, como líquido sinovial e fluido cérebro-espinhal para o diagnóstico de

pacientes com esporotricose meníngea e esporotricose osteo-articuIar, respectivamente.

O teste sorológico, por ELISA, apresenta grande utilidade para diagnóstico de pacientes

em tratamento (Bernardes-Engemann, et aI, 2005).

Em 1984, Albornoz et aI, proporam os testes de imunodifusão e de

imunoeletroforese no diagnóstico da esporotricose utilizando um filtrado de cultura

como antígeno e o soro do paciente com a forma cutânea disseminada. A caracterização

de antígenos específicos, facilmente padronizados expandiu a possibilidade de

utilização de métodos sorológicos como ferramenta no diagnóstico de micoses

sistêmicas e de forma não-invasiva. Este método é principalmente utilizado em caso de

esporotricose extra-cutânea, permitindo a seleção de um tratamento adequado.

Plouffe, l.F., et aI, em 1979, estudaram a resposta imune mediada por células

induzida na esporotricose cutânea e disseminada, no qual padronizaram um ensaio de

proliferação de linfócitos com mitógenos e antígenos de S. schenkii, durante o período

da doença ativa e tratamento. Enquanto pacientes com esporotricose cutânea mostraram

imunidade mediada por células preservada, os pacientes com doença sistêmica tiveram

uma significante dimunuição na resposta.

Ao comparar a resposta de camundongos com timo e atímicos, infectados com

S. schenkii, foi verificado maior sensitividade à infecção nos atímicos (Shiraishi, et aI,

1979, Shiraishi, et aI, 1992). A resposta sugere que células derivadas do timo

desenvolvem importante papel na resistência à infecção pelo fungo (Shiraishi, et aI,

1992). A descoberta da interação imune no combate à doença indica que a resposta é

controlada, em parte, por mediadores solúveis (citocinas) produzidas por macrófagos.

Citocinas são importantes na resposta inflamatória aguda ou crônica e as

predominantemente envolvidas são IL-l e TNF, as quais medeiam respostas

inflamatórias locais e sistêmicas (Dinarel1o, 1984, Oppenheim, et aI, 1986, Northoff, et

aI, 1986, Silva, et aI, 1992). As citocinas citadas são produzidas por monócitos e

macrófagos na resposta a agentes infecciosos ou endotoxinas (Dinarel1o, et aI, 1984,

Oppenheim, et aI, 1986), sendo que possuem atividade microbicida e síntese de

proteínas regulatórias. No estudo citado acima, foi demonstrado que a produção de

ambas citocinas são bastante prejudicadas no camundongo infectado com S. schenkii.
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o óxido nítrico (NO) é um importante mediador da resposta imune. A

eliminação de microrganismos por macrófagos depende de eventos como fagocitose e

liberação de agentes tóxicos ao microrganismo, como intermediários do oxigênio e

nitrogênio. O NO possui importante papel na eliminação de parasitas intracelulares,

viroses e algumas bactérias (Ding, 1988, citado por Carlos, 2003). Carlos, et aI (2003),

estudaram o efeito do composto ergosterol, contido na parede celular, e de exoantígenos

de S. schenckii, onde foi analisada a interação de macrófagos peritoniais com o fungo

dosando a produção de NO e TNF-a. Os autores concluiram que os compostos lipídicos

da parede celular desenvolvem um importante papel na patogenia desta micose, inibindo

o processo fagocítico, outro dado observado foi a alta liberação de NO e TNF-a por

macrófagos.

O sistema complemento é um dos principais mecanismos de defesa da

imunidade humoral e um importante mecanismo efetor da imunidade inata. A ativação

do complemento é inibida por proteínas reguladoras presentes nas células do hospedeiro

normal e ausentes nos microrganismos. O complemento pode ser ativado por três vias:

clássica, alternativa e das lectinas. A clássica normalmente necessita da interação de

anticorpos, a alternativa pode ser ativada independentemente destes, por

lipopolissacarídeos e outros polissacarídeos presentes na parede celular de

microrganismos (Scott, et aI, 1986). E a via das lectinas é desencadeada por uma

proteína plasmática chamada lectina de ligação à manose (MBL), que reconhece

resíduos terminais de manose em glicoproteínas e glicolipídeos microbianos. Todas

essas vias levam a produção de C3b, que é responsável pela fagocitose e opsonização

(Abul K. Abbas, 2008).

Nascimento & Almeida em 2005, realizaram um estudo da imunidade humoral,

no qual foi analisada a produção de anticorpos contra antígenos solúveis e fracionados

de S. schenckii. Na lO semana após a infecção experimental em camundongos BALB/c,

houve formação de carga fúngica, que diminuiu drasticamente após 14 dias de infecção.

A análise imunoquímica mostrou que o soro dos camundongos apresentaram anticorpos

reativos com o antígeno 70 kDa, com IgG 1 e IgG3 predominantes, evidenciando

atividade específica humoral nos camundongos infectados. Dando continuidade ao

estudo, Nascimento, et aI, em 2008, produziram um anticorpo monocIonal (mAb)

contra a glicoproteína 70 kDa de S. schenckii. Os resultados mostraram significante

redução do número de UFCs em órgãos de camundongos pela injeção do mAb, que foi

administrado antes e durante a infecção. O mAb foi também injetado após a infecção ter
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sido estabelecida e foi observado redução das UFCs, associado com o aumento da

produção de lFN-y.

O mecanismo de defesa e suscetibilidade do organismo, bem como a

disseminação da infecção por este fungo ainda não são totalmente conhecidos. Neste

trabalho estudamos in vitro a interação do S. schenckii com macrófagos murinos. Por

meio técnicas de ensaio de fagocitose, ELISA, citometria de fluxo e RT-PCR foram

realizados ensaios da atividade de macrófagos. Desta forma foram gerados alguns dados

para o melhor entendimento da resposta de defesa na doença.
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Objetivos

• Determinar o índice fagocítico (IF) de macrófagos após fagocitose das

leveduras;

• Avaliar os possíveis receptores utilizados pelo fungo no processo fagocitico;

• Avaliar a capacidade dos macrófagos em destruir o fungo após fagocitose;

• Por meio de RT-PCR pretende-se determinar a expressão dos genes para

TLR-2, TLR-4, MyD88, iNOS, TNF-a, IL-lO, IL-4 e IFN-y pelos macrófagos

após fagocitose;

• Dosar citocinas IL-l O, IL-12, TNF-a, IL-I e IL-6 liberadas por macrófagos após

fagocitose;

• Determinação das moléculas de superfície: CD80, CD86, MHC-Il, CD54, CD40

por meio de citometria de fluxo.

9



- ---~ --

Material e Métodos

Fungos

Foi utilizado o isolado M-64 de S. schenkii, obtido de material clínico de um

paciente com esporotricose linfocutânea. Este isolado é mantido na micoteca do

Laboratório de Micologia Clínica da Faculdade de Ciências Fannacêuticas da

Universidade de São Paulo (FCF-USP), na fase filamentosa, em ágar-Sabouraud, à

temperatura de 25°C, sob óleo mineral. Foi revertido para a fase levedurifonne em ágar

BHI a 37°C e mantido através de repiques a cada 15 dias.

Macrófagos

Foram utilizados para todos os experimentos macrófagos murinos da linhagem

1774-16, originariamente derivados de sarcoma de camundongos BALB/c. Os

macrófagos foram cultivados a 37°C em estufa de CO2 com meio RPMl com 10% de

SFB (Meio R10) (SFB - Soro Fetal Bovino, Cultilab).

Ensaio de Fagocitose

Os macrófagos foram contados em câmara de Neubauer, e ajustados na

proporção de 3 leveduras para cada macrófago.

Em cada orificio da placa para cultura celular contendo 24 orificios (Corning

COSTAR, EUA) foi colocado uma lamínula de vidro de 13 mm de diâmetro.

Posterionnente, adicionada a suspensão celular de macrófagos na concentração de

lxl05 células/mL em meio RPMI. As células foram incubadas a 37°C, em estufa

contendo 5% de CO2, na presença de umidade por 16 horas. As lamínulas foram lavadas

com RPMI para retirar as células que não aderiram. Em seguida, foi acrescentado, em

cada orificio, a suspensão de células leveduriformes de S. schenkii, na concentração de

3xl05 leveduras e incubadas por 4 horas.

Para o ensaio de inibição da fagocitose, após o período de aderência dos

macrófagos nas lamínulas, estas foram lavadas e as células cultivadas na presença de

Iaminarina ou manana nas concentrações de 50, 100 e 200 ~g/mL (Sigma-Aldrich 

EUA) por 30 minutos. Após este período, foi adicionada a suspensão de células

levedurifonnes.
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Para avaliar a influência dos anticorpos contidos no soro do camundongo

infectado, a suspensão de células leveduriformes foi incubada com o soro diluido nas

proporções de 1:50, 1: I00 e I :200. Após o período de incubação de 30 minutos a 37°C,

essa suspensão foi adicionada a cultura de macrófagos.

Após os ensaios de fagocitose as lamínulas foram coradas por Giemsa e fixadas

em lâminas para microscopia com Entellan (Merck, Alemanha). As lâminas foram

analisadas em microscópio óptico comum (MOC) (OLYMPUS CBA, Japão) e o índice

de fagocitose (IF) calculado multiplicando-se a porcentagem de macrófagos que

fagocitaram, pelo número médio de leveduras fagocitadas por estas células.

Microscopia eletrônica

Os macrófagos foram contados e colocados em placa de cultura celular como

descrito anteriormente. Após o período de 16 horas, as leveduras foram cultivadas com

soro e adicionadas à placa na proporção de 3 leveduras para cada macrófago. Após o

período de 4 horas de incubação, as células foram fixadas de um dia para outro em 2,5%

de glutaraldeido a 0,1 M e tampão de sódio (pH 7,2) a 4°C. Em seguida, a suspensão foi

lavada por 3 vezes em PBS e fixada em 2% de osmium por 2 horas. As amostras foram,

então, desidratadas em etanol (25 a 100%) e cobertas com ouro (l2nm). As células

puderam ser visualizadas no microscópio eletrônico GOL X-IOO em um aumento de

5000 e 10000x.

Análise de viabilidade das leveduras de S. schenckii após fagocitose por
macrófagos, contendo soro, manana e laminarina

Os macrófagos foram cultivados com as células leveduriformes, contendo soro,

manana ou laminarina e como controle, somente macrófagos com as células

leveduriformes. O ensaio foi realizado em placa de 24 orifícios com incubação de 1 ou 3

dias, numa proporção de 3 leveduras para cada macrófago, ajustados em câmara de

Neubauer e incubadas em estufa, a 37°C em 5% de CO2. Após esse período, o

sobrenadante foi retirado e os orifícios foram lavados 2 vezes com PBS estéril para

remoção das leveduras não fagocitadas. Em seguida, adicionado a cada orifício, ImL de

água destilada para lisar as células e promover a liberação das leveduras internalizadas.

Deste conteúdo, foi coletado 250JlL e diluído a 1.600 vezes em PBS, posteriormente,

600JlL da suspensão foi semeada numa placa de Petri contendo meio Sabouraund. As
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placas foram mantidas em estufa a 30°C até o crescimento das unidades formadoras de

colônias (UFC) do fungo.

Dosagem de Citocinas

o sobrenadante obtido após o ensaio de fagocitose foi coletado para dosagem

das citocinas IL-1 p, IL-6, IL-l 0, IL-12, e TNF-a. A técnica utilizada para a dosagem foi

ELISA de captura, utilizando anticorpos monoclonais de captura e detecção contra as

citocinas, nas concentrações recomendadas pelo fabricante (Peprotech ou BD

Biosciences). A técnica foi realizada como descrito a seguir:

• A placa de microtitulação de 96 poços foi sensibilizada com anticorpo de

captura diluído em PBS, e deixada por 16 horas a temperatura ambiente;

• A solução contida nos wells foi removida e a placa foi lavada 4 vezes com a

solução de lavagem PBS contendo Tween-20 a 0,05%;

• Foi realizado bloqueio de sítios livres da placa com PBS contendo 1% de BSA

(Soro Albumina Bovina), por 1 hora a temperatura ambiente e após este período,

a lavagem dos poços por 4 vezes;

• Incubação dos sobrenadantes de cultura e das citocinas recombinantes diluídas

em PBS contendo 0,1% de BSA e tween-20 a 0,05%, por 2 horas a temperatura

ambiente;

• Lavagem dos poços por 4 vezes;

• Adição dos anticorpos de detecção diluídos PBS contendo 0,1% de BSA e

tween-20 a 0,05% e incubados por 2 horas a temperatura ambiente;

• Lavagem dos poços por 4 vezes;

• Incubação com conjugado estreptoavidina-peroxidase por 30 minutos a

temperatura ambiente;

• Lavagem dos poços

• Revelação com o-fenilenodiamina 1 mg/mL diluída em tampão fosfato 0,4M

citrato de sódio pH 5,3 por 15-30 minutos

• A reação foi bloqueada com H2S04 4N e a leitura das densidades ópticas (DO)

foi feita por meio de um leitor automático, com comprimento de onda de 492nm.

• As concentrações de citocinas nos sobrenadantes foram calculadas com base na

equação da reta de regressão linear da curva padrão obtida com citocinas

recombinates murinas.
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Caracterização de macrófagos através de citometria de fluxo

Os macrófagos, na concentração de 1x 106
, foram cultivados na presença de

3x106 leveduras de S. schenkii e após 4 horas, o sobrenadante foi retirado e acrescentado

PBS com 3% de SFB em cada orificio e deixados no gelo por 15 minutos. Os

macrófagos foram retirados da placa e colocados em tubos. Os anticorpos de marcação:

~
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cada alíquota e incubados no gelo por 30 minutos. Após incubação, a suspensão foi

fixada em 2% de glicose, 1% de formaldeído, diluído em PBS, até análise.

CD80, CD86, MHC-II, CD40 e CD54, previamente titulados, foram adicionados à
J.;

Dosagem de NO

Os macrófagos foram incubados com as leveduras na presença e ausência de

soro de camundongos infectados, nas condições já descritas anterionnente, e após 4

horas de cultivo o sobrenadante foi retirado para quantificação de Óxido Nítrico (NO)

liberado pelos macrófagos.

Análise da expressão de RNAm de TLR-2, TLR-4, MyD88, iNOS, TNF-a, IL-IO,

IFN-y e IL-4 de células macrofágicas após interação com S. schenkii

Extração do RNA-total

Macrófagos, na concentração de 1x 106 células, foram cultivados na presença de

3x106 células leveduriformes em placa de 6 poços e após 4 horas foram submetidos a

extração de RNA pelo reagente Trizol (Invitrogen - Aukland, New Zealand).

As células foram ressuspendidas em 500 I-lL de Trizol para cada 106 células e

submetidas a agitação. O material foi incubado por 5 minutos a temperatura ambiente.

Após este período foi adicionado 100 I-lL de clorofónnio e então agitado manualmente e

incubado por 15 segundos a temperatura ambiente. O material foi centrifugado (4°C a

15.000g, por 15 minutos), desta forma o conteúdo foi separado em três fases: fenol

clorofórmio, interfase (DNA) e fase aquosa (RNA). A fase aquosa foi transferida para

outro tubo e neste adicionado 250 I-lL de álcool isopropílico para precipitar o RNA. A

solução foi incubada por 10 minutos a temperatura ambiente e centrifugada (4°C a

15.000g, por 10 minutos) e o sobrenadante desprezado, permanecendo oRNA

precipitado.
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Na seqüência, o RNA foi lavado com ImL de etanol 75% e centrifugado (4°C a

] 5.000g, por 5 minutos). O pellet foi deixado secar por] 5 a 30 minutos e ressuspendido

em 20 fJ.L de água· livre de RNAse (DEPC). O RNA extraído foi submetido a

quantificação e síntese de cDNA (as amostras que não puderam ser convertidas à cDNA

em seguida, foram armazenadas a temperatura de -80°C até o uso).

Quantificação do RNA total

Uma alíquota de cada preparação de RNA extraído foi quantificado pelo método

espectrofotométrico a 260 nm e a pureza avaliada em um comprimento de onda 280/260

nm (Beckman DU 640 spectrophotometer, Roche, EUA).

Síntese de cDNA

Após a quantificação do RNA, foi sintetizada a primeira fita de cDNA por meio

de SuperScript e Random hexâmeros do kit Super Script First-Strand Synthesis System

for RT-PCR (Invitrogen, CA, EUA). Cada reação de lO fJ.L de volume final continha,

(1 fJ.L) de Oligo dT, (1 IlL) de JOmm dNTP mix e volume variável de RNA para cada

amostra. Está reação foi incubado a 65° C durante 5 minutos e logo após, resfriados no

gelo, por pelo menos] minuto. Um segundo "mix", contendo (2,5 IlL) de ]x RT Buffer,

(5 fJ.L) de 25mm MgCh, (5 fJ.L ) de 0,1 M DTT e (1,25 pL) de "RNase OLIGO" foi

adicionado à reação. A reação foi incubada em 42°C por 2 minutos e logo após, foi

adicionado (1 pL) de Super Script II RT e incubado por 42°C por 50 minutos e a 70°C

por 15 minutos. No final da reação foi adicionado (1 pL) de RNAse H e incubado a 37

°C por 20 minutos para remover as fitas de RNA que não foram convertidas a cDNA.

As preparações de cDNA obtidas foram estocadas a - 20°C até o uso.

RT-PCR semiquantitativo

A primeira fita de cDNA sintetizada foi submetida à técnica de RT-PCR

semiquantitativo. O cDNA foi amplificado em reação de PCR utilizando Taq DNA

polimerase, tampão de enzima, e iniciadores específicos. As seqüência de cDNA

utilizadas foram, obtidas no Gen Bank com número de acesso para TLR-2: AF124741 e

para TLR-4: AF095353. Os primers do RT-PCR para: TLR 2 serão: 5'- ACA GCT

TACTGTGACTCTCCGCC-3' e 5'-GGTCTTGGTGTT ATT ATCTIGCGC-3'.
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Para TLR4: 5'-GAC CTC AGC TTC AAT GGT GC-3' e 5'-TAT CAG AAA TGC

TAC AGT GGA TAC C-3'. Para MyD88: 5'-CAC CTG TCT GGT CCA TI-3' e 5'

CGC AGG ATA CTG GGA AAG T-3'. Para iNOS: 5'-(F): CAT GGC TTG CCC CTG

GAA GTI TCT CTT CAA AG-3' e 5'-GCA GCA TCC CCT CTG ATG GTC CCA

TCG-3'. Para TNF-u: 5'-GGC AGG TCT ACT TIG GAG TCA TTG C-3' e 5'-ACA

TIC GAG GCT CCA GTG AAT TCG G-3'. Para IFN-y: 5'-AGC GGC TGA CTG

AAC TCA GAT TGT AG-3' e 5'-GTC ACA GTI rrc AGC TGT ATA GGG-3'.

Para IL-IO: 5'-CCA GTT TIA CCT GGT AGA AGT GAT G-3' e 5'-TGT CTA GGT

CCT GGA GTC CAG CAG ACT CAA-3'. Para IL-4: 5'-CAT CGG CAT TTT GAA

CGA GGT CA-3' e 5'-CTI ATC GAT GAA TCC AGG CAT CG-3'.

As reações foram padronizadas para um volume de 30 flL, contendo 22flL de

Platinum mix, I ,3flL de MgCh, 0,1 flL de enzima Taq DNA polimerase e 0,6 flL de água

DEPC. Logo em seguida, foi acrescentado 2 flL da amostra de cDNA, 2 flL de Primer

forward e 2 flL de Primer-reverse. As amplificações foram realizadas em termociclador

(Mastercycler Gradient, Eppendorf), com as condições ideias para cada primer. Os

produtos de PCR foram analisados em gel de agarose I % utilizando TBE 0,5 (Trisma

base 0,1 M, ácido bórico 0,09M e EDTA ImM) como tampão de corrida. As amostras

foram coradas em brometo de etídio (l0flg/mL) e visualizadas em luz UV. Como

controle positivo, utilizamos a enzima hipoxantina guanina fosforibosil transferase

(HPGRT), presente em todas as células eucariontes.

Estatística
Os resultados obtidos foram analisados pelo método One-Way ANOVA e

múltiplas comparações pelo método de Turkey. O nível de significância admitido foi de

p<0,05, em todas as amostras analisadas. Cada um dos experimentos foram realizados

pelo menos 3 vezes, aqui foram representados uma média destes.
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Resultados

Ensaios de Fagocitose

A linhagem de macrófagos 1774-16 foi cultivada com as células leveduriformes

de S. schenckii a fim de estudarmos as possíveis vias de fagocitose. Para observarmos a

fagocitose de leveduras opsonizadas, soro de animais BALB/c infectados com

S. schenckii foi colocado em contato com os fungos por 30 minutos. Após este período,

esta suspensão foi adicionada às culturas de inacrófagos.

Utilizamos manana e laminarina a fim de estudar as possíveis interações do

fungo com receptores de manose e dectina-I, respectivamente. Desta forma, manana ou

laminarina foram adicionadas aos macrófagos nas concentrações 50, 100, e 200Ilg/mL

30 minutos antes da adição das células leveduriformes.

Os nossos resultados mostraram que os macrófagos aumentaram a capacidade de

fagocitose quando leveduras foram incubadas com soro de animal infectado na diluição

de 1:200 (Figura IA).

Como pode ser observado na figura 1B, a laminarina induziu a diminuição do

índice de fagocitose, com 100 e 200 llg/mI. O mesmo fenômeno foi observado quando

adicionado de 50 Ilg/ml de manana, como demonstra a figura 1C.
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Figura 1: A - Indução experimental da fagocitose por meio de soro de animal BALBlc infectado com
células leveduriformes de S. Schenckii nas diluições 1:50, 1: I00 e 1:200. B -Inibição experimental da
fagocitose por meio de laminarina nas concentrações 50, 100 ,e 200Ilg/mL. C - Inibição experimental da
fagocitose por meio de manana nas concentrações 50,100 ,e 200Jlg/mL. *p< 0,05 em relação ao controle
(macrófagos na presença de células leveduriformes).

"I
Microscopia eletrônica

Após aderência dos macrófagos na placa:, as leveduras foram cultivadas com

soro e adicionadas à cultura, na proporção de 3 leveduras para cada macrófago, para

observarmos e confirmarmos a capacidade dos macrófagos 1774-16 fagocitarem

S. schenckii opsonizados por IgG. Após o penodo de 4 horas de incubação, as células

foram fixadas e visualizadas no microscópio eletrônico GOL X-I 00 em um aumento de
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5000 e 10000x. Na figura abaixo, podemos observar que os macrófagos intemalizaram

eficientemente as leveduras de S. schenckii opsonizadas.

5000x 10000x

Figura 2: Microscopia eletrônica dos macrófagos ]774-16 após fagocitose das células leveduriformes de

S. Schenckii opsonizadas com soro de animal BALB/c infectado na diluição 1:200, incubadas pelo

período de 4 horas. As flechas indicam as leveduras fagocitadas. Aumento de 5000 e 10000x.

Produção de citocinas por macrófagos após interação in vitro com S. schenckii

Após o penodo de incubação de 4 horas entre macrófagos e células

leveduriformes de S. schenckii, o sobrenadante de cultura foi coletado a fim de

observarmos o padrão de citocinas produzido após a fagocitose do fungo. As citocinas,

dosadas por ELlSA, foram IL-6, IL-10, TNF-a, IL-12 e IL-1p.

O soro de camundongo infectado (Figura 3) induziu um aumento significativo

de IL-6 com a diluição de 1:200, em relação aos controles (macrófagos e macrófagos na

presença de células leveduriformes). A presença de laminarina no cultivo dos

macrófagos com as células leveduriformes apresentou produção de IL-6, porém não foi

significativo. A manana induziu produção significativa de IL-6 com a concentração de

50 ~g1mL. Quando incubamos os macrófagos com laminarina e manana, não houve

produção desta citocina (resultado não demostrado).
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Figura 3: Produção da citocina IL-6, quantificada a partir do sobrenadante de cultura de macrófagos com
células leveduriformes. A - Na presença de soro de animal BALBlc infectado, nas diluições de 1:50,
I: 100 e 1:200. B - Na presença de laminarina, nas concentrações 50, 100 ,e 200llg/rnL. C - Na presença
de manana nas concentrações 50, 100 ,e 200llg/mL. *p<0,05 em relação ao controle (macrófagos na
presença de células leveduriformes).
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A fagocitose de leveduras na presença de soro de camundongo infectado (Figura

4) induziu alta e significativa produção de IL-10 em todas as diluições de soro

utilizadas. A incubação com 1aminarina induziu produção de 1.112,62 pg/rnL de IL-10,
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com a concentração de 50 llg/mL sendo um aumento significativo em relação ao

controle. Na dosagem do sobrenadante contendo manana na incubação, o resultado foi

significativamente maior em relação ao controle na concentração de 50 llg/mL (1.245,1

pg/mL) e 100 llg/mL (1.087,15 pg/mL). A presença de larninarina e manana na cultura,

induziu a diminuição da produção desta citocina em relação aos controles.
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Figura 4: Produção da citocina IL-IO, medido a partir do sobrenadante de cultura de macrófagos com
células leveduriformes. A - Na presença de soro de animal BALBlc infectado, nas diluições 1:50, 1:100 e
1:200. B - Na presença de laminarina, nas concentrações 50, 100, e 200llg/mL. C - Na presença de
manana nas concentrações 50, 100, e 200llg/mL. D - Na presença de laminarina e manana nas
concentrações de 50, 100 e 200 Ilg/mL. *p<O,OS em relação ao controle (macrófagos na presença de
células leveduriformes).
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A produção de TNF-a, quando os macrófagos foram incubados com soro, foi

significantemente maior com as diluições de 1: I00 e 1:200, alcançando 934 pg/mL. Os

resultados obtidos após a fagocitose de leveduras na presença de laminarina mostrou

que a produção de TNF-a foi inibida com todas as concentrações utilizadas. A produção

de TNF-a por macrófagos incubados com manana foi significativamente menor, em

relação ao controle, quando a concentração de 100 Jlg/mL foi utilizada. Também, a

produção desta citocina foi significativamente diminuida quando os macrófagos foram

incubados com laminarina e manana (Figura 5).
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Figura 5: A - Produção de cilocinas TNF-a, quantificado a partir do sobrenadante de cultura de macrófagos com
células leveduriforrnes na presença de soro de animal BALBlc infectado, nas diluições I :50, I: I00 e 1:200. B - Na
presença de laminarina, nas concentrações 50, 100, e 200Ilg/mL. C - Na presença de manana nas concentrações 50,
100 e 200Ilg/mL. D - Na presença de laminarina e manana, nas concentrações 50, 100 e 200Ilg/mL. *p<0,05 em
relação ao controle (macrófagos na presença de células leveduriforrnes).
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A Produção de ILI-~ pelos macrófagos, quando as leveduras foram opsonizadas

pelo soro de camundongo infetado, foi significativamente maior em relação ao controle.

Quando os macrófagos foram incubados com laminarina, houve diminuição

significativa da produção desta citocina, em relação ao controle. Obtivemos redução

significativa, porém, pequena quando as células foram incubadas com manana. Houve

grande e significativa redução, na produção desta citocina, quando as células foram

incubadas com laminarina e manana ao mesmo tempo (Figura 6).
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Figura 6: A - Produção de citocinas ILI-~, quantificada a partir do sobrenadante de cultura de
macrófagos com células leveduriformes na presença de soro de animal BALB/c infectado, nas diluições
1:50, 1:100 e 1:200. B - Na presença de laminarina, nas concentrações 50, 100, e 200Jlg/mL. C - Na
presença de manana nas concentrações 50, 100 e 200Jlg/mL. D - Na presença de laminarina e manana, as
concentrações 50, 100 e 200Jlg/mL. *p<0,05 em relação ao controle (macrófagos na presença de células
leveduriformes).
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Após opsonização das leveduras pelo soro do camundongo infectado, a produção

de IL-12 encontrada foi menor em relação ao controle. Quando incubamos os

macrófagos com laminarina, houve diminuição significativa da produção desta citocina,

em relação ao controle. De forma similar, quando os macrófagos foram incubados com

manana, a produção de IL-12 foi significativamente menor em relação ao controle,

porém, pequena. Já quando as células foram incubadas com laminarina e manana, houve

grande e significativa diminuição da produção desta citocina, em relação ao controle
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Figura 7: A - Produção da citocina IL12, quantificada a partir do sobrenadante de cultura de rnacrófagos
com células Jeveduriformes na presença de soro de animal BALB/c infectado, nas diluições I :50, I: 100 e
1:200. B - Na presença de larninarina, nas concentrações 50, 100, e 200llg/mL. C - Na presença de
manana nas concentrações 50, 100 e 200llg/rnL. D - Na presença de Jaminarina e manana, nas
concentrações 50, 100 e 2001lg/mL. *p<0,05 em relação ao controle (macrófagos na presença de células
leveduriformes).
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Caracterização dos macrófagos por citometria de fluxo

Após fagocitose das leveduras pelos macrófagos, foi realizada incubação com os

anticorpos CD86, CD8ü, CD4ü, CD54 e de MHC-II para análise da expressão dos

receptores de membrana.

Nos ensaios de citometria de fluxo realizados, não houve diferença na

intensidade de fluorescência nessas moléculas quando macrófagos foram incubados

com as células leveduriformes. Entretanto, foi observado que um menor número de

macrófagos expressavam essas moléculas na presença do fungo (Figura 8). Esses

resultados foram obtidos em todas as análises realizadas, abaixo representamos um dos
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Figura 8: Fenotipagem de macrófagos 1774-16 na presença de células leveduriformes de S. schenckii por

citometria de fluxo. Análise dos receptores de membrana CD86 (marcado com FITC), CD8ü, CD4ü,

CD54 e de MHC-I1 (marcado com PE) presentes nos macrófagos. Vermelho: controle (fmo), azul:

macrófagos e verde: macrófagos na presença do fungo.

Produção de RNAm por TLR4, TLR2, TNF-a, IFN-y, IL-10, iNOS e MyD88 em
macrófagos J774-l6

Para estudarmos a expressão de TLR4, TLR2, TNF-a, IFN-y, IL-lO, iNOS e da

molécula adaptadora MyD88, os macrófagos 1774-16 foram cultivados na presença ou

ausência de células leveduriformes por 4 horas e submetidos a extração total de RNA,

síntese de cDNA e RT-PCR semiquantitativo. Como controle da reação de RT-PCR, foi

utilizado HPGRT que é expresso em todas as células eucariontes.

A expressão de TLR-4 pelos macrófagos foi bastante fraca e não houve

diferença de expressão com presença ou ausência do fungo. Na figura abaixo podemos

observar que a expressão de TLR-2 e de MyD88 pelos macrófagos, foi maior quando

estes foram incubados com o fungo, em relação ao controle de macrófagos.

IL-lO foi expressado pelos macrófagos de forma fraca, porém, sem variação

quando o fungo estava presente ou ausente. A expressão de IFN-y foi bastante fraca

quando os macrófagos foram incubados com o fungo, e com a ausência deste não houve

expressão. Já a expressão de iNOS pelos macrófagos, podemos observar na Figura 9

que foi maior na ausência do fungo.
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Figura 9: Os macrófagos foram incubados na presença ou ausência das células leveduriformes pelo
período de 4 horas. Após este período foram realizadas a extração de RNA, cDNA e RT-PCR para
verificar a expressão de TLR-4, TLR-2, MyD88, IL-lO, IFN-y, iNOS e TNF-a. A: Macrófagos 1774-16
com presença das células leveduriformes, B: Macrófagos J774-l6 e C: HPGRT (utilizado como controle,
com os macrófagos).
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Viabilidade de leveduras

Com o objetivo de analisar a diferença na viabilidade das leveduras após

fagocitose, com diferentes períodos de incubação, cultivamos os macrófagos com as

células leveduriforme por 1 e 3 dias. Após o período de incubação, as células contidas

nos orifícios da placa foram semeadas em placa de Petri contendo ágar Sabouraud a fim

de obtermos as UFC (Unidades Formadoras de Colônia).

Nossos resultados mostraram que, macrófagos sem estímulo não foram capazes

de destruir as leveduras fagocitadas, onde observamos um aumento significativo das

UFCs após 3 dias de cultura quando comparados com I dia (Figura 10).
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Figura 10: Unidades formadoras de colonias (UFC) de S. schenkii após I e 3 dias de fagocitose por
macrofagos. *p<O,OS quando comparado com I dia
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Produção de IL-IO, TNF-a e IFN-y após fagocitose com 1 e 3 dias de incubação

A dosagem de citocinas foi realizada com os macrófagos na presença e ausência

de células leveduriformes por 1 e 3 dias para verificar a quantidade liberada por essas

células nestes tempos de incubação. O maior nível de IL-IO produzido pelos

macrófagos na presença do fungo foi de 614,3 pg/mL com 3 dias de cultivo, porém não

foi significativo em relação ao controle de 3 dias. Ao dosar TNF-a, produzido pelos

macrófagos, detectamos apenas produção basal da citocina. Na dosagem da citocina

IFN-y, produzida pelos macrófagos, não foi detectada produção da citocina na presença

do fungo (Figura 11).
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Produção de Óxido Nítrico após incubação dos macrófagos com células
leveduriformes de S. schenckii

Para estudannos os possiveis mecanismos microbicidas liberados por

macrófagos durante a fagocitose, foi realizada a dosagem de NO.

A figura 12 mostra produção similar de NO dos macrófagos na presença de

leveduras com I dia de incubação em comparação ao controle. Já no periodo de 3 dias

de incubação houve redução significativa na concentração de NO produzida pelos

macrófagos quando estes foram incubados com o fungo.
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Figura 12: Produção de NO após incubação de macrófagos com células leveduriformes nos períodos de I
e 3 dias. O NO foi dosado a partir do sobrenadante de cultura após o período de incubação. *p < 0,05 em
relação ao controle (macrófagos na presença de células leveduriformes).
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Produção de Óxido Nítrico após incubação dos macrófagos com células
leveduriformes de S. schenckü opsonizadas com soro de camundongo infectado

Após observação dos resultados acima, onde encontramos forte redução de

óxido nítrico produzida pelos macrófagos, quando as leveduras estavam presentes,

incubamos as leveduras com o soro de camundongo infectado com S. schenckii.

Relatamos que o soro não induziu aumento da produção de óxido nítrico, em relação ao

controle. Entretanto, não foi observado uma queda da produção de NO, após 3 dias,

como observado no experimento anterior.
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Figura 13: Produção de NO após incubação de macrófagos com células leveduriformes opsonizadas com
soro de camundongo infectado com S. schenckíí, nos períodos de I e 3 dias. O NO foi dosado a partir do
sobrenadante de cultura após o período de incubação.

Viabilidade de leveduras após fagocitose na presença de soro, laminarina ou
manana

Com o objetivo de analisar a diferença na viabilidade das leveduras após

fagocitose com diferentes estimulos, cultivamos os macrófagos com as células

leveduriforme por I e 3 dias na presença de soro, laminarina ou manana. Após o

período de incubação, as células contidas nos orifícios da placa foram semeadas em

placa de Petri contendo ágar Sabouraud a fim de obtermos as UFC (Unidades

Fonnadoras de Colônia).

Nossos resultados mostraram que os macrófagos foram capazes de destruir

leveduras fagocitadas, na presença de soro. Esse dado demonstra que apesar das

30



leveduras opsonizadas com soro fossem mais fagocitadas, os macrófagos mostraram

maior capacidade microbicida. Foi também observado no periodo de 3 dias uma

diminuição significativa da viabilidade das leveduras quando macrófagos foram

incubados na presença de laminarina. Por outro lado, quando os macrófagos foram

incubados com manana, não foi observada diferença na viabilidade das leveduras

(Figura 14).
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Produção de RNAm por iNOS em macrófagos após incubação com soro

Ao analisar, por meio da técnica de RT-PCR, que os macrófagos tiveram a

expressão de iNOS reduzida quando as leveduras estavam presentes, e que após a

fagocitose das leveduras com presença de soro de camundongo infectado, houve

redução das UFCs, com atividade fungicida, realizamos um ensaio incubando as

leveduras com soro para observar uma possível atividade dos anticorpos. Analisamos

então a expressão de iNOS pelos macrófagos, após incubação das leveduras com soro.

Verificamos que após 72 horas de incubação, a expressão de iNOS foi maior quando as

leveduras foram opsonizadas com o soro, em relação ao controle de macrófagos.

A B c

I

II

III

Figura 15: Os macrófagos foram incubados na presença ou ausência das células leveduriformes pelo

período de 4 (I), 24 (11) e 72 (I1I) horas. Após este período foram realizadas a extração de RNA, cDNA e

RT-PCR para verificar a expressão de iNOS. A: Macrófagos 1774-16 com presença das células

leveduriformes opsonizados com soro de camundongo infectado com S. schenckii, B: Macrófagos 1774

16 e C: HPGRT (utilizado como controle, com os macrófagos).
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Discussão

Por meio dos ensaios de fagocitose, foi possível observar que os anticorpos

gerados nos camundongos pela infecção por S. schenckii, exerceram importante

atividade. Esses anticorpos, presentes no soro do animal foram capazes de induzir a

fagocitose de S. schenckii. Isso pode ser explicado pelo fato de que os macrófagos

possuem receptores para a região Fc das moléculas de anticorpo, sendo que estes

opsonizam os microrganismos e promovem a fagocitose pela ligação desse receptor

com o anticorpo. Porém, não podemos excluir a participação de proteinas do

complemento nesse processo, pois essas proteínas não foram inativadas.

De acordo com a revisão de Underhill em 2002, a ligação de manana ao receptor

de manose é suficiente para induzir a intemalização de partículas. Entretanto, quando

bloqueamos o receptor de manose nos macrófagos, por meio da incubação de manana, a

inibição da fagocitose foi muito baixa, sugerindo que a participação desse receptor no

processo de intemalização de leveduras de S. schenckii possa ser limitada. Como citado

por Lawrence et aI em 2008, a dectina-l tem sido estudada quanto ao reconhecimento

de fungos patogênicos e é expressada na maior parte das células de defesa, sendo

responsável por fagocitose e morte dos fungos pelos macrófagos e outras células. Nos

nossos resultados, podemos observar a inibição da fagocitose por meio do bloqueio de

dectina-l, porém a diminuição foi pequena, o que também mostra, a baixa participação

desse receptor no processo de fagocitose.

A fagocitose promovida por manana pode gerar sinais pro-inflamatórios, onde

são produzidas as citocinas IL-IJ), IL-6 (Yamamoto, 1997), TNF-a (Stein, 1991,

Gamer, 1994) e IL-12 (Shibata, 1997). Apesar de termos obtido pouca redução da

fagocitose quando as células foram incubadas com manana ou laminarina, nos nossos

resultados observamos que a manana na concentração de 100 Jlg/mL foi capaz de

diminuir significativamente a produção de TNF-a em relação aos controles. Também,

após a fagocitose das leveduras pelos macrófagos, incubados com laminarina, houve

inibição da produção de TNF-a. Esses resultados podem sugerir que, apesar desses

receptores não participarem ativamente no processo de fagocitose, estariam envolvidos

na ativação de eventos relacionados com a produção de TNF-a, principalmente o

receptor dectina-l. Adicionalmente, o soro induziu forte produção desta citocina

mostranto que a entrada do fungo via receptor Fc pode também induzir a produção

dessa citocina.
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A IL-6 atua na imunidade natural e adquirida, sendo sintetizada por fagócitos

mononucleares, células do endotélio vascular, fibroblastos e outras células e também é

produzido em resposta a outras citocinas, como IL-l e TNF-a. Na imunidade natural,

ela estimula proteínas de fase aguda. Na imunidade adquirida, estimula o crescimento

de linfócitos B produtores de anticorpos. Nos ensaios realizados, verificamos baixa

produção de IL-6, produzida pelos macrÓfagos. Como citado acima, a via de entrada de

manose poderia ativar a produção desta citocina, mas isto não foi observado em nossos

resultados.

A IL-l ~ é mediadora da resposta inflamatória do hospedeiro na imuidade inata,

em infecções e outros estímulos. A principal fonte celular da citocina são os macrófagos

ativados e é produzida por produtos bacterianos como LPS e por outras citocinas como

TNF-a. Na dosagem de IL-l~, detectamos alta e significativa produção da citocina,

quando as células leveduriformes foram incubadas com soro, porém o controle obtido

foi bastante alto. Quando os macrófagos foram incubados com laminarina ou manana,

houve diminuição significativa da produção da citocina. Também, quando os

macrófagos foram incubados com laminarina e manana ao mesmo tempo, houve

redução significativa.

IL-12 é o principal mediador da resposta imune natural inicial a microrganismos

intracelulares, sendo essencial na imunidade mediada por células. Apresenta papel de

ativação das células Natural Killer (NK), estimula a produção de IFN-y pelas células T e

células NK. Obtemos significante redução na produção da citocina, quando os

macrófagos foram incubados com laminarina ou manana. Quando foram incubados com

laminarina e manana ao mesmo tempo, houve redução alta e significativa na produção

da citocina, indicando que os receptores dectina-l e manose estão fortemente

relacionados a produção de IL-12.

A IL-lO é produzida principalmente por macrófagos ativados e células T

reguladoras. Esta citocina tem a função de regular e inibir as atividades de células de

defesa como os macrófagos, inibindo a produção de IL-12, IFN-y e expressão de co

estimuladores e moléculas MHC de classe lI. Está envolvida na imunidade natural e

mediada por células (Abbul K Abbas, 2008). Sendo que, quando as leveduras foram

opsonizadas com soro e incubadas com os macrófagos, houve grande produção da

citocina. Obtivemos também, redução de IL-IO, em relação ao controle, quando os

macrófagos foram incubados com laminarina e manana. Ainda, obeservamos que com
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72 horas de interação dos macrófagos com as leveduras, sem estímulo, houve grande

produção de lL-1 O, porém, similar ao controle. Estes resultados sugerem que a produção

de IL-1 Opelos macrófagos em interação com S. schenckii esteja promovendo respostas

imunes como inibição da produção de outras citocinas e de anticorpos.

De acordo com alguns trabalhos descrtitos na literatura, IL-10 tem sido

detectada como imunossupressora de mediadores pró-inflamatórios em muitos estudos

(Fiorentino, D.F., 1991, Fiorentino, D.F, 1991, Bogdan, c., 1991), sendo associada com

inibição de iNOS (Cunha, F.Q., 1992) e com promoção de defeitos na atividade

antirungica de macrófagos murinos (Fearon, D.T., 1996). Ainda, IL-I0 inibe a

proliferação de células T e produção de IFN-')' (Fiorentino, et aI, 1989), sendo também

envolvido na imunossupressão em algumas infecções rungicas (Del Sero, G., 1999,

Michelin, M. A., 2002, Sisto, F., 2003, Netea, M.G., 2004). A baixa produção de NO

obtida em nossos resultados, quando os macrófagos foram incubados com as células

leveduriformes sem soro, pode ter sido estimulada pela produção de IL-1 o.
Na dosagem de NO realizada, foi possível observar forte redução de óxido

nítrico na presença das células leveduriformes sem estímulos. Já, quando as leveduras

foram opsonizadas com o soro, houve um aumento da produção de NO, em relação ao

ensaio anterior, proporcionando uma atividade protetora aos macrófagos. Também, por

meio da técnica de RT-PCR realizada, observamos que os macrófagos tiveram a

expressão de iNOS mais fraca quando o fungo estava presente, em relação ao controle.

No entanto, quando as leveduras foram incubadas com o soro, houve aumento da

expressão de iNOS no 3° dia. Por meio dos resultados aqui demonstrados, podemos

sugerir que os macrófagos, sem estímulos, apresentam fraca atividade de intermediários

do óxido nítrico frente ao S. schenckii. Quando estimulados pelos anticorpos contidos

no soro, são capazes de gerar resposta imune mediada por NO, que é um importante

mecanismo de defesa in vitro.

Macrófagos podem representar uma fonte de produção de NO, importante para o

controle da multiplicação rungica em camundongos resistentes e suscetíveis. No

entanto, alta e persistente produção de NO é uma característica de susceptibilidade, uma

vez que inibe a linfoproliferação, a produção de TNF-a e a expressão de moléculas

MHCII, enquanto a produção de TNF é associada a resistência na infecção rungica

(Oswald, 1996).

Dosamos também, sem estímulo, a citocina IFN-y com o objetivo de verificar a

produção desta em diferentes períodos de incubação. A produção de IFN-')' foi pequena
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e mais baixa quando as leveduras estavam presentes, em relação ao controle. ° IFN-y

acentua a função microbicida dos macrófagos mediante a estimulação da síntese de

intermediários reativos do óxido nítrico e do oxigênio (Abbas, 2008). Casadevall, et aI

(1995) realizaram experimentos para determinar o quanto IgG (IgG1, IgG2a, IgG2b,

IgG3) e IgM influenciam os macrófagos (1774-16) na produção de NO, comparando

resultados na presença e ausência de IFN-y. O estudo demonstrou que somente na

presença desta citocina, o complexo imune (IgG) aumentou a produção de nitrato pelos

macrófagos.

As moléculas co-estimulatórias e MHC-I1 expressa por macrófagos são muito

importantes na apresentação de antígenos. Alguns microrganismos possuem a

capacidade de alterar a capacidade de expressão destas moléculas. Para avaliar a

possível expressão dessas moléculas induzidas por S. schenckii, analizamos por

citometria de fluxo, CD80, CD86, CD40, CD54 e MHC-I1 após fagocitose. Os

resultados mostraram que não houve diferença na intensidade de fluorescência quando

os macrófagos foram incubados com as células leveduriformes e marcados com os

anticorpos destas moléculas. Contudo, o número de macrófagos que expressam essas

moléculas foi menor quando estes foram incubados com a levedura, em relação ao

controle.

Observamos também, que após a fagocitose das leveduras pelos macrófagos

incubados por 1 e 3 dias, com soro do animal infectado, houve redução das UFCs, com

atividade fungicida no terceiro dia. Mostrando que esta é uma importante forma de

ativação da resposta imune microbicida exercida por macrófagos frente ao S. schenckii.

Redução das UFCs também foi observada com o 3° dia de incubação, quando as células

foram incubadas com laminarina, porém esse resultado pode ser explicado pela baixa

quantidade de leveduras no interior de macrófagos, pois na presença de laminarina

houve uma redução da fagocitose.

Os receptores tipo Toll (TLRs) apresentam dois caminhos de sinalização: um,

dependente de MyD88 (fator de diferenciação mielóide), que age via fator KB (NF-KB)

para induzir citocinas proinflamatórias como TNF-a e o outro caminho é independente

de MyD88, que age via IFN-I, para aumentar a expressão de genes IFN (Jones, et aI,

2006). Nossos resultados demonstraram, pela técnica de RT-PCR, que os macrófagos

apresentam forte expressão de TNF-a na presença e na ausência das células

leveduriformes de S. shenckii, porém de forma semelhante. Foi demonstrado também,
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que os macrófagos expressaram, de forma fraca, IFN-y na presença de células

leveduriformes mas não na ausência.

Os TLRs são uma família de receptores de padrão expressos na superfície

celular de macrófagos e possuem papel na resposta imune natural aos microrganismos.

Alguns dos componentes presentes nos microrganismos que estimulam os TLRs são

lipopolissacarídeos bacterianos gram-negativos, peptideoglicanos de bactérias gram

positivas, RNA de simples e dupla-fita, entre outras substâncias (Abul K. Abbas, 2008).

O receptor de TLR2 presente em macrófagos, possui o papel de recrutamento de

proteínas adaptadoras e conseqüentemente pode causar a expressão de citocinas

inflamatórias, moléculas de adesão endotelial, moléculas co-estimuladoras e citocinas

antivirais. A fagocitose e a resposta inflamatória associada, entretanto, não necessitam

da ativação de TLR. Esta molécula também é recrutada no fagossomo durante a

intemalização de partículas via receptores Fc, um processo que não estimula TLR,

sugerindo ser característica da fagocitose, para reconhecimento de ligantes (Ozinski,

2000). O TLR2 reconhece padrões moleculares como peptideoglicano, lipoproteína e

ácido lipoteicóico. Entretanto, alguns autores tem demonstrado que patógenos podem

usar a ativação de TLR2 como mecanismo de escape, principalmete pela produção de

IL-lO. A técnica de RT-PCR mostrou que o gene de TLR-2 foi expresso, de forma mais

forte quando as células leveduriformes estavam presentes. Esse dado pode sugerir que a

ativação do TLR2 possa estar sendo usado pelo S. schenckii para escapar dos processos

microbicidas dos macrófagos, pois como observamos em nossos resultados, leveduras

conseguiram sobreviver no interior dessas células sem estimulo.

Nascimento & Almeida (2005) realizaram estudos da imunidade humoral e

demostraram uma possível participação de anticorpos específicos no controle da

infecção. A análise por immunoblotting mostrou que os anticorpos do soro de

camundongos infectados com S. schenckii reagiram apenas contra o antígeno de 70 kDa,

uma proteína específica produzida pelo fungo. Essa reação começou 14 dias após a

infecção e permaneceu por pelo menos 28 dias depois da infecção. Estudos posteriores

realizados por Nascimento, et aI (2008), confirmaram que antígenos secretados por

S. schenckii induziram resposta humoral específica nos animais infectados,

principalmente contra a molécula de 70 kDa.

Resposta imune gerada por Th1 pode ser mediada por citocinas pró

inflamatórias como IFN-y, IL-l~, IL-12 e TNF-(l e respostas Th2 pode ser caracterizada

por IL-4 (Kovalovsky, 2000).
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Shibuya, et aI (1998) estudaram o padrão de citocinas produzidas por

camundongos sensibilizados com proteína e detectaram que IL-12 e IFN-y inibem Th2 e

IL-4 e IL-IO inibem respostas de Th-1. IL-4 e IL-IO promovem imunidade humoral

estimulando o crescimento e ativação de mastócitos e eosinófilos, pela diferenciação de

células B em células secretoras de anticorpos. Ainda, estas citocinas inibem a ativação

de macrófagos e proliferação de células-T.

Nossos resultados sugerem que a infecção dos camundongos por S. schenckii

gerou resposta imune humoral e o soro destes camundongos infectados apresentou

importante função, tais como, a atividade fungicida detectada por meio de ensaio de

viabilidade de leveduras, aumento do índice de fagocitos, expressão de iNOS por RT

peR, aumento da produção de NO e também no estímulo da produção de citocinas. Os

receptores dectina-1 e/ou manose, presentes nos macrófagos, estão ligados a produção

das citocinas IL-I O, TNF-a, IL-1 ~ e IL-12.

Em resumo, nossos resultados mostraram que, ao contrario do que se tem

afirmado na literatura, a resposta imune humoral pode ser extremamente importante no

controle da infecção. Nossos dados demonstraram que macrófagos foram mais

eficientes em eliminar o fungo na presença de soro de camundongos infectados com S.

schenckii. A presença de soro de animais infectados nos ensaios de fagocitose

aumentou, o índice de fagocitose, a expressão de iNOS, a produção de NO e

consequentemente a atividade fungicida. Podemos então sugerir que, a produção de

anticorpos especificos durante a infecção pode ser extremamente importante no controle

da esporotricose.
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Conclusões

• Os anticorpos gerados nos animais pela infecção por S. schenckii aumentaram a

capacidade de fagocitose das leveduras, promoveram atividade fungicida e

maior expressão de iNOS pelos macrófagos murinos;

• Os anticorpos induzem o aumento da produção de IL-6, IL-IO, TNF-a e IL-I~

pelos macrófagos;

• Dectina-l e receptor de manose são vias de sinalização importantes nos

macrófagos para produção de IL-l 0, TNF-a, IL-I ~ e IL-12 na interação com o S.

schencldi;

• IL-IO é produzido pelos macrófagos em interação com o S. schenckii, após 72

horas, sem estímulos;

• TLR-2 e MyD-88 são moléculas co-estimulatórias fortemente expressas na

interação dos macrófagos 1774-16 com S. schenckii.
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