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RESUMO 

Rossi DCP. Paracoccidioides lutzii e outros fungos de importância médica: 
desenvolvimento de vacina terapêutica e tratamento alternativo com compostos 
sintéticos no controle das micoses sistêmicas. [tese (Doutorado em Microbiologia)]. São 
Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2017.  

A paracoccidioidomicose é uma micose sistêmica causada pelos fungos 
dimórfico Paracoccidioides spp.. Cryptococcus neoformans, o agente etiológico 
predominante da criptococose, pode causar infecções do sistema nervoso central, 
colocando em risco de vida indivíduos imunocomprometidos e imunocompetentes. 
Candidíase vulvovaginal ou invasiva é uma condição frequente em indivíduos 
imunossuprimidos. O agente etiológico são leveduras do gênero Candida. Os 
tratamentos antifúngicos são ineficazes e as recaídas podem, contudo, ocorrer apesar 
da terapia prolongada. O presente trabalho foi dividido em 3 capítulos, onde em cada 
capítulo discutimos tratamentos alternativos para o controle da paracoccidioidomicose, 
criptococose e candidíase. Capítulo 1, o objetivo foi prospectar novos epítopos para 
uma possível vacina terapêutica para paracoccidioidomicose e criptococose. Foram 
desenvolvidos dois sistemas distintos de prospecção de epitopos. i) visou a produção 
de antígenos a partir da parede celular e no sobrenadante de cultura de 
Paracoccidioides spp. i) teve o objetivo de purificar epitopos naturalmente apresentados 
por macrófagos via MHCII. Capítulo 2 avaliou os efeitos antifúngicos da miltefosina 
sobre as formas de leveduras de Paracoccidioides brasiliensis e Paracoccidioides lutzii. 
A miltefosina, um análogo de alquilfosfolípidos, tem atividade antifúngica contra 
espécies de leveduras e fungos filamentosos. A miltefosina demonstrou atividade 
inibitória de 0,12 a 1 μg / ml, na qual foi semelhante à anfotericina B ou à combinação 
de sulfametoxazol e trimetoprim. A atividade fungicida da miltefosina ocorreu nas 
concentrações ≥ 1 μg / ml. Alterações ultraestruturais foram observadas após a 
exposição do fungo à concentração sub-inibitória, tais como alteração da membrana 
citoplasmática, inchaço mitocondrial, acúmulo de vacúolos eletroiluminecentes e 
aumento de estruturas tipo melanosoma. A produção de melanina por leveduras após a 
exposição à miltefosina foi confirmada por marcação com anticorpos para a melanina. 
Além disso, a combinação de concentrações sub-inibitórias de miltefosina e triciclazol 
reduziu drasticamente a viabilidade da levedura. Conclui-se que a miltefosina teve efeito 
fungicida contra ambas as espécies de Paracoccidioides e que a concentração sub-
inibitória tem impacto na melanogênese. Capítulo 3 estudou a atividade antifúngica do 
C7a no modelo in vitro e in vivo. Nossos resultados mostraram atividade fungicida com 
baixos valores de concentrações inibitórias mínimas e concentração mínima fungicida. 
Microscopia de fluorescência e microscopia de varredura revelaram que o composto foi 
capaz de inibir a formação de hifas / pseudo-hifas, além disso, promoveu alterações 
morfológicas em algumas organelas e estruturas. C7a diminuiu significativamente a 
formação de biofilme quando testado contra cepas virulentas de C. albicans. Os ensaios 
in vivo demonstraram uma diminuição significativa do crescimento fúngica em 
camundongos infectados intravaginalmente e intravenosamente. Além disso, observou-
se um aumento significativo na sobrevivência dos animais que foram tratados com C7a. 



 

Nossos resultados sugerem que C7a tem potencial para ser uma alternativa ao 
tratamento da candidíase. 

 
 

Palavras chaves: Micoses de interesse médico. Desenvolvimento de vacinas. 
Paracoccidioidomicose. Candidíase. Criptococose. 

  



 

ABSTRACT 

Rossi DCP. Paracoccidioides lutzii and other fungi of medical importance: development 
of therapeutic vaccine and alternative treatment with synthetic compounds in the control 
of systemic mycoses. [Ph. D. thesis (Microbiology)]. São Paulo: Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2017.  

Paracoccidioidomycosis is a systemic mycosis caused by dimorphic fungi 
Paracoccidioides spp.. Cryptococcus neoformans, the predominant etiological agent of 
cryptococcosis, can cause infections of the central nervous system, posing an 
immunocompromised and immunocompetent risk of life. Vulvovaginal or invasive 
candidiasis is a common condition in immunosuppressed individuals. The etiologic agent 
is yeast of the genus Candida. Antifungal treatments are ineffective and relapses can, 
however, occur despite prolonged therapy. The present work was divided into three 
chapters, where each chapter discussed alternative treatments for the control of 
paracoccidioidomycosis, cryptococcosis and candidiasis. Chapter 1, the objective was 
to prospect new epitopes for a possible therapeutic vaccine for Paracoccidioidomycosis 
and Cryptococcosis. Two different epitope prospecting systems were developed. i) 
aimed in the production of antigens from cell wall and in the culture supernatant of 
Paracoccidioides spp.. ii) had the objective of purifying epitopes naturally presented by 
macrophage via MHCII.Chapter 2 Evaluation of the antimicrobial effects of the yeast 
form of Paracoccidioides brasiliensis and Paracoccidioides lutzii. Miltefosine, an analog 
of alkylphospholipids, has antifungal activity against yeast and filamentous fungi 
species. Miltefosine demonstrated activity at 0.12 to 1 μg / ml, in which it was either 
amphotericin B or a combination of sulfamethoxazole and trimethoprim. The fungicidal 
activity of miltefosine occurred at concentrations ≥ 1 μg / ml. Ultrastructural alterations 
were observed after an examination of fungi at the subinhibitory concentration, such as 
cytoplasmic membrane alteration, mitochondrial swelling, accumulation of electro-
luminescent vacuum and increase of melanosome-like structures. The production of 
melanin by yeast after exposure was confirmed by labeling with antibodies to melanin. In 
addition, a combination of sub-inhibitory concentrations of miltefosine and tricyclazole 
drastically reduced yeast viability. It is concluded that miltefosine had a fungicidal effect 
against both species of Paracoccidioides and that the subinhibitory concentration has an 
impact on melanogenesis. Chapter 3 studied an antifungal activity of C7a without model 
in vitro and in vivo. Our results showed fungicidal activity with low values of minimum 
inhibitory concentrations and minimal fungicidal concentration. Fluorescence microscopy 
and scanning microscopy reveal that the compound can inhibit a formation of hyphae / 
pseudohyphas, in addition, has promoted morphological changes in some structures 
and structures. C7a significantly decreased biofilm formation when tested against 
virulent strains of C. albicans. In vivo assays demonstrated a significant decrease in 
fungal growth in mice infected intravaginally and intravenously. In addition, a significant 
increase in the survival of the animals that were treated with C7a was observed. Our 
results suggest that C7a has the potential to be an alternative to the treatment of 
candidiasis. 
Keywords: Mycoses of medical interest. Development of vaccines. 
Paracoccidioidomycosis. Candidiasis. Cryptococcosis 
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CAPITULO 1 – PROSPECÇÃO DE EPÍTOPOS FÚNGICOS A PARTIR DE 
EXOANTÍGENOS, ANTÍGENOS EXTRAÍDOS DE PAREDE CELULAR OU 

MOLÉCULAS APRESENTADOS PELO COMPLEXO PRINCIPAL DE 
HISTOCOMPATIBILIDADE CLASSE II. 

 

Nesse capítulo serão apresentados os dados do projeto de doutorado com 

ênfase na identificação de epitopos com potencial vacinal aplicados em 

Paracoccidioides spp. e Cryptococcus spp.. Este estudo foi realizado em colaboração 

com o Prof. Arturo Casadevall, The Johns Hopkins University - Bloomberg School of 

Public Health, e de Eric Jung, aluno de doutorado, Albert Einstein College of Medicine. 
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1.1 Introdução 
 

1.1.1 A paracoccidioidomicose 
 

A paracoccidioidomicose (PCM) é uma micose sistêmica granulomatosa, de 

caráter crônico, tendo como agente etiológico fungos do complexo Paracoccidioides 

spp. (1,2). O habitat de Paracoccidioides spp. ainda não foi determinado com precisão. 

Alguns isolamentos feitos a partir de amostras de solo de diferentes locais da 

Venezuela (3), Argentina (4) e Brasil (5–7) sustentam a hipótese do solo ser o habitat 

natural do fungo. Além disso, a análise genômica de amostras oriundas de animais 

como porco-da-índia (Cavia aperea), guaxinin (Procyon cancrivoros) e tatu (Dasypus 

septemcinctus), indicam que a infecção pelo fungo em animais selvagens pode ocorrer 

em áreas endêmicas (8).  

Uma das principais características dos fungos do complexo Paracoccidioides é o 

dimorfismo térmico, isto é, à temperatura de 25 °C observa-se a forma micelial 

(filamentos multicelulares), que se caracteriza como a forma saprofítica ou infectante. 

Esses filamentos se transformam em leveduras, à temperatura de 35 a 37 °C, 

desenvolvendo assim sua forma patogênica (1,2).  

A infecção é adquirida quando propágulos, provavelmente da fase micelial, do 

fungo são inalados e, através da via respiratória, instalam-se primariamente nos 

alvéolos pulmonares. Nesse momento, o fungo inicia a mudança para a fase 

leveduriforme, transformação considerada fundamental para que a infecção se 

estabeleça. A partir deste ponto, o fungo pode se disseminar por via hematogênica e ou 

linfática para qualquer parte do organismo (1,2). A PCM se manifesta majoritariamente 

em indivíduos do sexo masculino, entre 30 e 60 anos de idade, em sua maioria 

trabalhadores rurais nas áreas endêmicas. Outras características como tabagismo e 

consumo excessivo de álcool são considerados fatores de risco para o estabelecimento 

da doença (1,2). O hormônio 17-β-estradiol está relacionado ao dimorfismo do fungo 

conferindo às mulheres proteção contra a doença. Estudos mostram que, este hormônio 

inibe a transição do micélio para levedura de maneira dose-dependente (9). Acredita-se 

que a Proteína Ligante de Estradiol - PLE presente no citoplasma fúngico liga-se ao 

hormônio feminino 17-β-estradiol, como resultado desta interação, ocorre o bloqueio da 
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transição da fase infectante para a fase patogênica (10). O tipo de resposta imunológica 

desencadeada pelo sexo do animal também pode estar relacionado à proteção da 

PCM. Ao comparar a resposta imunológica de camundongos machos e fêmeas 

infectados com leveduras do complexo Paracoccidioides, verificou-se uma notável 

influência sobre o estabelecimento da PCM experimental sendo este fato atribuído, pelo 

menos em parte, aos hormônios sexuais que induzem uma resposta protetora (Th1). 

Observou-se também que a paracoccidioidina, antígeno fúngico utilizado em testes 

intradérmicos, ativa com maior intensidade as células imunes inatas de fêmeas, 

fazendo com que estas sejam mais resistentes à infecção (11).  

Casos já foram relatados em pacientes submetidos a tratamento citotóxico ou 

terapia imunossupressora contra o câncer (12), pacientes transplantados (13,14) e 

artrite reumatóide (15). Presume-se que fármacos citotóxicos podem reativar uma lesão 

latente, causando uma infecção pulmonar aguda, provavelmente pelo comprometimento 

do sistema imunológico devido ao tratamento químio e radioterápico.  

A PCM é a mais importante micose sistêmica endêmica da América Latina e os 

países que possuem o maior número de casos são Brasil, Colômbia, Venezuela e 

Argentina. O Brasil possuí 80% do total de casos, e as regiões sudeste, sul e centro-

oeste são as mais prevalentes (16). A PCM é a oitava causa de mortalidade por 

doenças infeciosas crônicas, atingindo taxas de 1,65 óbitos por milhão de habitantes 

(1). No período de 1996 a 2006 ocorreram 517.058 mortes por doenças infecto-

parasitárias no Brasil. As micoses sistêmicas foram responsáveis por 3.583 óbitos, 

sendo a paracoccidioidomicose citada, em aproximadamente, 51.2% dos óbitos 

registrados neste período, ocupando a décima posição, neste levantamento, entre as 

doenças infecto-parasitárias com alta mortalidade (17). Em 2010, foi estimado que há 

3.360 novos casos de PCM por ano apenas no Brasil (18). 

Há duas formas clínicas progressivas da doença: forma aguda ou subaguda (tipo 

juvenil), que envolve de 3 a 5% dos casos, é caracterizada por ter um curso mais rápido 

(semanas ou meses) e ser mais severa, apresentando envolvimento, principalmente no 

sistema reticuloendotelial (baço, fígado, nódulos linfáticos e medula), sendo raro o 

envolvimento pulmonar. Nos tecidos são encontrados fungos ativos e nenhum 

granuloma. Já a forma crônica (tipo adulto) ocorre em mais de 90% dos casos, nos 
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quais a doença demora meses ou anos para se estabelecer, sendo, na maioria das 

vezes, assintomática. As manifestações pulmonares são os melhores indicadores desta 

forma da doença, podendo também disseminar para outros órgãos e/ou sistemas. Os 

pacientes portadores da forma aguda da micose apresentam níveis de anticorpos altos 

dependendo, do nível de gravidade. A razão dessa dicotomia clínica não está clara e 

presume-se que características específicas da relação parasita-hospedeiro contribuam 

para isso (1,2,19).  

O diagnóstico pode ser feito por exame direto a fresco de fluídos biológicos, 

cultura ou testes sorológicos, sendo que a sorologia revela a existência de anticorpos 

contra o microrganismo em um período de até 48 horas., contudo reações cruzadas 

com outras doenças fúngicas e parasitárias podem ocorrer (20,21). Testes histológicos 

e de imagem são de amplo uso no diagnóstico da doença (1,2). 

O tratamento da PCM exige terapia medicamentosa prolongada para obtenção 

de um resultado bem-sucedido (22). Na forma crônica da doença o itraconazol é a 

droga de primeira escolha para o tratamento. Entretanto, o acesso ao itraconazol em 

regiões endêmicas é restrito devido ao custo do tratamento. Como alternativa, a 

combinação de sulfametoxazol com trimetoprima (Bactrim) é a opção mais barata e 

eficaz. Contudo, o uso de derivados azólicos oferece efeitos colaterais como sequelas 

fibróticas podendo levar à recidivas. De fato, uma das características do fungo é sua 

habilidade de iniciar uma infecção após um prolongado período de dormência, o que é 

comum em pacientes que viveram em áreas endêmicas com os primeiros sintomas 

aparecendo após várias décadas (1). Em formas mais avançadas, a anfotericina B e a 

melhor opção para o tratamento. Para evitar recidivas da doença, a terapia com as 

sulfonamidas é mantida por anos. A toxicidade da anfotericina B é bem conhecida, e 

tanto para ela quanto para as sulfonamidas, mesmo sob tratamento bem planejado, a 

carência de respostas, as recidivas e os óbitos ocorrem entre 15 a 30% (22). O uso de 

Anfotericina B liposssomal é uma alternativa para diminuir os efeitos colaterais, porém o 

custo é bem elevado (22). 

O tratamento com corticosteróides em pacientes com formas graves e 

disseminadas é utilizado em associação com os antifúngicos com o objetivo de reduzir 

as intensas reações inflamatórias teciduais (23). 
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Dados in vitro mostraram a susceptibilidade de leveduras de Paracoccidioides 

brasiliensis à nova classe de antifúngicos, equinocandinas (caspofungina, micafungina 

e anidulafungina). O mecanismo de ação desta classe de antifúngicos está relacionada 

à composição de b-(1,3)-glucano presente na parede celular do fungo e induz 

mudanças físicas e deterioração citoplasmática em ambas as fases fúngicas (24).  

 

1.1.2 Paracoccidioides lutzii  
  

Os isolados de P. brasiliensis apresentam grande variabilidade genética. Em 

2006, oito regiões gênicas que estão presentes em 5 diferentes loci no genoma do 

fungo foram escolhidas para tentar agrupar 65 isolados de P. brasiliensis. Baseados 

nesta análise, foi proposta a existência de 3 grupos filogenéticos distintos, sendo eles 

S1: grupo parafilético com 38 isolados da Argentina, Brasil, Peru e Venezuela e 1 

isolado de pinguim da Antártida; PS2: grupo monofilético com 6 isolados, sendo 5 do 

Brasil e 1 da Venezuela; PS3: grupo monofilético com 21 isolados da Colômbia (25). 

Recentemente, foi criando um novo grupo monofilético PS4 que conta com isolados 

venezuelanos (26,27). 

Em um estudo posterior, regiões codificantes e não codificantes de genes de P. 

brasiliensis, incluindo o gene da gp43, foram analisadas. Neste trabalho, foram 

avaliados mais 7 isolados que não estavam presentes nos estudos anteriores. A maioria 

dos isolados foi agrupada nos clados S1 e PS3, porém, o isolado Pb01 ficou separado 

dos outros grupos, na base do cladograma (28). Por fim, 13 “loci” gênicos foram 

analisados, a fim de comparar o isolado Pb01 com 122 isolados latino-americanos 

Pb01-like (29). O resultado foi a separação desses isolados em um grupo à parte dos 

grupos filogenéticos propostos por Matute e colaboradores (2006), os autores também 

observaram que poucos polimorfismos são compartilhados entre os isolados Pb01-like 

e os grupos S1, PS2 e PS3, sugerindo um isolamento reprodutivo entre esses isolados. 

Estima-se que o grupo monofilético Pb01-like foi separado dos grupos S1, PS2 e PS3 

há, aproximadamente, 30 milhões de anos atrás. Baseados nestes dados, os autores 

propuseram uma nova classificação para os isolados Pb01-like, colocando-os como 

uma nova espécie dentro do gênero, denominada Paracoccidioides lutzii. O grupo 
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Pb01-like é endêmico nas regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil (Rondônia, Mato 

Grosso e Goiás) e compartilha algumas áreas geográficas com o grupo S1 (29).  

 

1.1.3 Imunologia da PCM  
 

O estabelecimento da doença, sua disseminação e gravidade, além de estarem 

relacionados ao próprio fungo, como sua virulência, composição antigênica e até 

condições ambientais, dependem muito dos fatores ligados ao próprio hospedeiro na 

sua capacidade de desenvolver ou não uma resposta imune eficaz. Indivíduos 

saudáveis que foram infectados com P. brasiliensis podem resolver a infecção a partir 

de uma eficiente resposta imune inata e do desenvolvimento do padrão de resposta 

Th1, com formação de granulomas organizados e produção de IFN-g e IL-2  (19). A 

polarização para outros padrões de respostas imunológicas como, por exemplo, Th2, 

onde há altos níveis de IL-4, IL-5, IL-10 e TGF-β resulta em uma ineficiente ação 

imunológica capaz de conter a propagação da infecção resultando no surgimento das 

formas clínicas (30). A importância de citocinas na progressão da PCM vem sendo 

observada em vários estudos. Em um trabalho realizados com células mononucleares 

de pacientes com PCM, observou-se que o nível de IFN-g nos indivíduos com a forma 

aguda da doença era baixo, e havia o predomínio de citocinas Th2 e também, um 

aumento do nível de anticorpos, não protetores. O nível desses anticorpos diminui à 

medida que se institui a terapia (31). 

Modelos animais mostraram que o IFN-g desempenha um papel crucial na 

resistência ao P. brasiliensis e, juntamente com os macrófagos, tem um efeito fungicida 

(31). Altos níveis de IL-18, foram associados a pacientes com a forma juvenil da 

doença, quando comparados aos indivíduos com a forma crônica e com grupo controle.  

Esta citocina juntamente com o TNF-a pode ser útil como marcador da atividade e 

severidade e também um importante modulador da resposta adaptativa do hospedeiro 

(32) 

Assim como as citocinas, células  desempenha um papel essencial na defesa do 

hospedeiro contra a infecção por P. brasiliensis, ao passo que níveis elevados de 
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anticorpos específicos e a ativação policlonal das células B estão associados com as 

formas mais graves da doença (33).  

Vários tipos celulares possuem um papel importante na resistência à doença; 

dentre elas destacam-se as células NK, neutrófilos, monócitos e macrófagos. A 

participação destas células na reação inflamatória e na atividade fungicida são 

induzidas, diretamente, pelo fungo e, indiretamente por citocinas produzidas pelas 

células do hospedeiro (34).  

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

no modelo experimental em hamster. 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 

(35). 

Os neutrófilos exercem um importante papel imunoprotetor na fase inicial da 

defesa, mas deve-se resaltar que dependendo dos padrões genéticos do hospedeiro 

podem apresentar um papel imunoprotetor ou imunoregulador. 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-g, 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 (36). Na última década, uma nova estratégia de defesa dos 

neutrófilos foi descrita, as armadilhas extracelulares de neutrófilos (neutrophil 

extracellular traps – NETs) (37). Estas estruturas são produzidas após a ativação celular 

e são compostas de cromatina descondensada complexada com diferentes proteínas 

citoplasmáticas, tais como histonas, bem como mais de 30 proteínas neutrófilas 

diferentes (37–39). Já há relatos do aparecimentos de NETs em lesões de pacientes 

com PCM (40). Além disso, foi sugerido que as proteínas presentes nas estruturas da 

NET podem ter um efeito fungistático contra leveduras de P. brasiliensis, possivelmente 

por sequestro de ferro ou cálcio (41). 

Outras células que desempenham um papel importante na resposta à infecção 

por P. brasiliensis são os monócitos e macrófagos, sendo a ativação destas células um 



 29 

dos primeiros eventos da resposta imune inata para combater o fungo. Esta ativação é 

induzida pelo reconhecimento de componentes extracelulares do fungo por alguns dos 

receptores de reconhecimento padrão (42). Também é possível ativar os macrófagos 

por ação do IFN-g, o qual induz um aumento na produção de óxido nítrico e outros 

óxidos nitrogenados induzidos pelo óxido nítrico sintetase, potencializando assim a 

atividade microbicida dos macrófagos. O papel do óxido nítrico no controle da infecção 

por P. brasiliensis é importante tanto na fase micelial (43) quanto na fase leveduriforme 

em modelo in vivo (44). No entanto o papel do óxido nítrico na PCM permanece 

controverso, já que a produção excessiva de óxido nítrico pode estar relacionada com 

susceptibilidade no processo de infecção (45).  

As células dendríticas 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 (46).  

Células T regulatórias com fenótipo CD4+ CD25+ (Treg) também são importantes 

no controle da resposta imune. Foi observado que a ausência destas células está 

associada à exacerbação da resposta inflamatória e, consequentemente, ao 

desenvolvimento de doenças autoimunes. Por outro lado, a ativação excessiva pode 

estar associada à susceptibilidade aos patógenos (47). A resposta Th17 aparentemente 

é importante para o controle da PCM, uma vez que predomina nas formas mais brandas 

e localizadas, exercendo um papel similar àquele observado em outras infecções 

fúngicas, induzindo uma resposta inflamatória local e ativando células do sistema 

imunológico inato (48,49). Em um estudo feito em camundongos onde células T CD8+ 

foram depletadas, a doença se mostrou mais severa.  destacando a importância das 

células T CD8+ na PCM (50). 

 

1.1.4 A criptococcose  
 

Leveduras do gênero Cryptococcus são patogênicas e capazes de infectar vários 

órgãos do corpo humano, atingindo principalmente o cérebro, levando ao quadro mais 

severo da doença, a meningoencefalite (51). Uma das mais importantes características 

da levedura é a presença de uma cápsula polissacarídica que envolve as células. Esta 
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cápsula apresenta funções associadas à virulência, resistência. A classificação 

sorotípica divide a espécie C. neoformans em sorotipo A (C. neoformans var. grubii), 

sorotipo D (C. neoformans var. neoformans) e ainda um híbrido AD e a espécie C. gattii 

encontra-se dividida em sorotipos B e C (52). Além da divisão sorotípica, as espécies 

patogênicas apresentam diferentes tipos moleculares. C. neoformans é classificado 

como AFLP1/VNI e AFLP1A/VNII (correspondente ao sorotipo A), AFLP3/VNIII 

(correspondente ao híbrido) e AFLP2/VNIV (correspondente ao sorotipo D). Enquanto 

que C. gattii compreende os tipos moleculares AFLP1/VGI, AFLP6/VGII, AFLP5/VGIII e 

AFLP7/AFLP10/VGIV (correspondente ao sorotipo B) (53). A diferença entre os tipos 

moleculares pode estar associada às diferenças de sensibilidade das cepas aos 

antifúngicos (53). 

Este fungo possui distribuição mundial e é encontrado em diversos habitats 

sendo frequentemente isolado no solo e em excretas de pombos (54) e em árvores 

(55). As principais espécies do gênero Cryptococcus causadoras de doenças, em seres 

humanos, são C. neoformans e C. gattii. C. neoformans acomete principalmente 

pacientes imunocomprometidos, sendo considerado um patógeno oportunista. Em 

contrapartida, C. gattii acomete, majoritariamente, pacientes imunocompetentes, sendo 

considerado um patógeno primário (56).  

A criptococose é considerada um problema de saúde pública pois ocorre tanto 

em pacientes imunocomprometidos quanto imunocompetentes. No período de 1996 a 

2006 das 3583 mortes por micoses sistêmicas 24.5% foi por cryptococose. Dentre os 

pacientes HIV positivos a cryptococose foi a mais frequente (17). Anualmente, em torno 

de um milhão de pessoas infectadas pelo HIV apresentam quadros de criptococose e 

que destes, aproximadamente, 600.000 vão à óbito em todo o planeta (57). 

A infecção ocorre através da inalação de leveduras (58), assim como de 

leveduras dissecadas na natureza. Estas partículas inaladas depositam-se nos alvéolos 

pulmonares colonizando o trato respiratório e não causando sintomas, gerando uma 

forma latente da infecção, sem sintomatologia aparente. Entretanto, em quadros de 

comprometimento da imunidade, a forma dormente pode se tornar ativa e disseminar 

por via hematogênica, causando a infecção sistêmica (59). Outras formas de infecção já 
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foram documentadas, como, por exemplo, infecção gastrointestinal ou cutânea, porém a 

forma mais conhecida é através da inalação (60).  

Para atingir o sistema nervoso central e causar meningite, a célula fúngica 

precisa atravessar a barreira hematoencefálica. Existem 3 mecanismos pelo qual a 

levedura atravessa a barreira e invade o cérebro: Modelo transcelular, no qual as 

células da levedura aderem-se e atravessam as células endotelias microvasculares do 

cérebro sem causar danos à morfologia e integridade destas células (61); Modelo 

paracelular, no qual pode ser utilizado pelo patógeno, embora poucas evidências 

demonstrarem o uso dele pela levedura. Neste modelo, as células da levedura 

degradam a proteína transmembrana das junções entre as células epiteliais e 

atravessam a barreira hematoencefálica causando mudança morfológicas nas células 

dos hospedeiro(62); Modelo cavalo de Tróia, no qual a levedura consegue atingir o 

cérebro através de fagócitos mononucleares que fagocitam a levedura, transportando o 

fungo através a barreira hematoencefálica, não expondo as células de Cryptococcus sp. 

ao sistema imune (63).  

O tratamento da criptococose ainda depende de um pequeno repertório de 

antifúngicos na qual resulta em longos tempos de tratamento, além de não ser muito 

eficaz. Se inicia o tratamento da criptococose com a associação de anfotericina B e 5-

fluocitosina. Entretanto, no Brasil, não há comercialização da fluocitosina (64,65). A 

etapa seguinte do tratamento é a administração de azóis, sendo o fluconazol o fármaco 

de primeira  escolha, Em seguida, inicia-se a terapia de manutenção com fluconazol em 

doses menores (64,65). Em casos de tratamento de infecção pulmonar, é comum a 

substituição do fluconazol por itraconazol. Porém o fluconazol não é indicado para 

tratamento de infecções do sistema nervoso central, uma vez que não apresenta 

capacidade de penetração na barreira hemato encefálica. Como alternativa em casos 

de meningite administra-se voriconazol, que apresenta eficiência no combate a 

proliferação fúngica e atinge o nível terapêutico adequado no líquido cefalorraquidiano 

(64) 
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1.1.5 Imunologia da criptococcose  
 

Cryptococcus spp. apresenta-se inerte ao ataque de citocinas pró-inflamatórias, o 

que gera mascaramento imunológico da levedura. Na infecção, em um primeiro 

momento, há aumento da liberação dos polissacarídeos capsulares como 

glucuronoxilomanana (GXM) e galactoxilomanana (GalXM), o que reduz diretamente a 

inflamação por meio da supressão da via celular de fator pró-inflamatório (NF-kB) e 

redução dos níveis de citocinas pró-inflamatórias (TNF-a). Ainda há o bloqueio da 

maturação de células dendriticas pela levedura, reduzindo a capacidade de 

apresentação da mesma como antígeno, por inibição de interleucinas (IL-12 e IL-23) 

(55). Além dos polissacarídeos capsulares, Cryptococcus spp. possui outros fatores de 

virulência, como as enzimas urease e fenoloxidase, que reforçam o escape ao ataque 

do sistema imune, por favorecerem a sobrevivência da levedura no interior de 

macrófagos (55). A infecção, Cryptococcus spp. pode alterar a morfologia pelo aumento 

de suas células, formando as chamadas células gigantes e ainda pode secretar 

moléculas microbianas com padrões moleculares associados a patógenos, as quais 

podem ser componentes da parede celular ou da cápsula (55). As células gigantes 

reduzem o reconhecimento da levedura pelo sistema imunológico, por meio de indução 

da resposta de Th2, a qual não é capaz de controlar a infecção (66). Além disso, C. 

neoformans possui a habilidade de realizar exocitose de dentro dos macrófagos, assim 

se evadindo. Todavia, os mecanismos que a levedura possui para fazer a exocitose 

ainda são poucos conhecidos (67).  

As células CD4+ tem um importante papel no recrutamento de macrófagos e são 

as principais populações de células não funcionais em pacientes HIV positivo, o que os 

torna suscetíveis à criptococose. As células CD8+ também contribuem para imunidade 

protetora mediada por células contra infecções de C. neoformans. Essas células são 

importantes para o recrutamento de células efetoras e secreção de IFN-g (68).  

Os macrófagos apresentam um papel fundamental. A ativação de células T CD4+ 

leva a produção de citocinas do tipo Th1, como IFN-g. A presença destas citocinas gera 

macrófagos classicamente ativados que aumentam sua atividade contra Cryptococcus 

spp. e mantêm a infecção sob controle. Em algumas ocasiões, entretanto, os 
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macrófagos são expostos principalmente a citocinas do tipo Th2, como IL-4 e IL-13. 

Nesta situação, são gerados os macrófagos alternativamente ativados, cuja atividade 

antifúngica é insuficiente para controlar a replicação do fungo, o que resulta em uma 

infecção exacerbada. A resposta imune mediada por células Th17 é pouco 

caracterizada, porém, foi demonstrado que ela consegue prevenir a criptococose, uma 

vez que ativa macrófagos e evita a proliferação intracelular da levedura (69).  

Os anticorpos são outro fator importante na resposta imune contra Cryptoccocus 

spp. Foram produzidos os primeiros anticorpos monoclonais contra a GXM da cápsula, 

o principal polissacarídeo. (70–73). Alguns desses anticorpos protegeram camundongos 

de infecções letais, sendo propostos como alternativa terapêutica contra a doença (74). 

O mecanismo de proteção destes anticorpos inclui fixação de complemento na 

superfície do fungo, opsonização e toxicidade celular mediada por anticorpos (75).   

 

1.1.6 Vacinas para paracoccidoimicose e criptococose  
 

A utilização de vacinas terapêuticas poderia melhorar a eficiência da 

quimioterapia e encurtar os períodos de tratamento. A aplicação de vacinas contra 

fungos patogênicos tem sido estudada para o tratamento de diversas infecções, tais 

como candidíase, aspergilose e criptococose, entre outras (76). 

No caso da PCM, a maioria dos estudos se concentram no peptídeo P10. Este 

peptídio possuí 15 aminoácidos e é o epitopo imunodominante da gp43. O efeito 

protetor do P10 está relacionado em induzir uma resposta imune do tipo Th1 

dependente de IFN-g (77). Camundongos de linhagens isogênicas, ao serem 

imunizados com P10, desenvolveram uma infecção pulmonar 200 vezes menos intensa 

do que os animais controle (77). Análise através do programa TEPITOPE, que verifica a 

probabilidade de HLA-DR de caucasianos reconhecerem diferentes peptídeos, 

demonstrou que o P10 é um peptídeo promíscuo, sendo um importante candidato 

vacinal para ser utilizado em humanos (78). O P10, 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 (79). A associação do P10 com adjuvantes como CFA (77,80), alúmen, MPLA 
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(79), flagelina (81), nanopartículas de PLGA (82) e lipídeo catiônico dioctadecyl-

dimethylammonium bromide “DODAB” (83) mostram uma redução significativa da carga 

fúngica em pulmões de camundongos infectados i.t. com P. brasiliensis, sendo 

promissores para o tratamento da PCM experimental. Além disso, células dendríticas 

pulsadas com P10 apresentam um alto potencial na indução da vacinação devido a 

capacidade de rápida proteção contra o desenvolvimento da PCM, assim como no 

tratamento da doença estabelecida. Em camundongos, a administração de células 

dendríticas pulsadas com o peptídeo antes (via subcutânea) e depois (via subcutânea e 

intravenosa) da infecção intratraqueal com P. brasiliensis, diminui a carga fúngica nos 

pulmões. E os níveis de IFN-g e IL-12 foram incrementados ao mesmo tempo que 

houve uma redução na produção de IL-10 e IL-4, em comparação com os grupos de 

animais não imunizados e àqueles que não foram tratados com as células pulsadas 

(84). 

A utilização total da glicoproteína de de 43 kDa, gp43, foi investigada. Esta 

glicoproteína é considerada o principal antígeno utilizado para o diagnóstico sorológico 

da PCM, sendo reconhecida por aproximadamente 100% dos soros de pacientes 

infectados com P. brasiliensis, possibilitando imunodiagnósticos altamente sensíveis e 

específicos (85–89). Esta glicoproteína é expressa de forma constitutiva nas fases 

micelial e leveduriforme do fungo (90), sendo constituída por uma única cadeia de 

oligossacarídeos, (91) e está caracterizada bioquimicamente (87). Além disso, essa 

glicoproteína liga- se a elementos da matriz extracelular, como a laminina, explicando 

desta forma sua participação no processo de adesão de células leveduriformes à 

células epiteliais, com consequente invasão e destruição dos tecidos do hospedeiro 

(92). Estudos experimentais mostraram que gp43 pode inibir a fagocitose in vitro do 

fungo, por macrófagos peritoneais de camundongos. Baseado nessas observações, é 

sugerido que a gp43 medeie um mecanismo de escape do fungo, o que facilita o 

estabelecimento da infecção primária em hospedeiro susceptível (93,94). A gp43 possui 

416 aminoácidos, dentre os quais há epitopos que estimulam a proliferação de linfócitos 

T CD4+ do tipo Th1 em indivíduos infectados, sendo responsáveis pelas reações 

positivas nos testes de hipersensibilidade tardia (HTT) para PCM (95).  
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A transferência passiva utilizando anticorpos monoclonais específicos para 

antígenos de P. brasiliensis também se mostra promissora. A transferência passiva de 

anticorpos monoclonais contra a gp70 (antígeno reconhecido por 96% dos soros de 

pacientes com PCM) previamente à infecção com P. brasiliensis, aboliu a infecção 

pulmonar em camundongos (96). Proteção semelhante foi observada com o anticorpo 

monoclonal (3E) contra gp43, cuja administração antes e após a infecção mostrou 

resultados expressivos. 

Estudos em modelos experimentais de PCM mostraram que leveduras de P. 

brasiliensis radio atenuadas podem ser utilizadas como um possível tratamento. A 

imunização com as leveduras apresentou eficácia na diminuição do crescimento fúngico 

nos pulmões dos animais infectados assim como estimulou a secreção de citocinas do 

padrão Th1 (97). Resultados protetores similares também foram observado com 

Imunizações de paracoccina recombinate (98). 

Foi desenvolvida uma vacina de DNA que codifica a proteína de 27 kDa (rPB27) 

que está presente na superfície celular de P. brasiliensis. O estudo vacinal realizado em 

animais revelou que após 40 dias de tratamento com a vacina em combinação com 

fluconazol houve um controle do crescimento do fungo nos pulmões, fígado e baço (99). 

Também, foi observado que animais imunizados com esta vacina apresentou baixos 

níveis de colágeno e do receptor CCR7 e altos níveis de IFN-g, TGF-b e IL-10 no 

pulmão, isso contribui para diminuição de fibrose (100).  

O desenvolvimento de uma vacina contra C. neoformans se mostra muito 

progressivo ao longo dos últimos anos. A descoberta de um anticorpo monoclonal 

contra o polissacarídeo capsular, que habitualmente é imunogênico, conjugado com 

toxóide tetânico, tem recebido grande atenção e tem levado a rápidos avanços no 

campo (101). Camundongos foram imunizados com GXM conjugado com toxóide 

tetânico e foi observado que o conjugado estimulou a produção de anticorpos com a 

mesma especificidade que os anticorpos gerados durante a infecção ativa. Este achado 

sugere que o conjugado pode ser útil para a vacinação (102).  

Esses anticorpos monoclonais para GXM não apresentam toxicidade para as 

células fúngicas. Em vez disso, eles podem mediar proteção, aumentando a eficácia 

das células efetoras do hospedeiro contra C. neoformans. Ao promover anticorpos 
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específicos, a resposta inflamatória pode ser melhorada pela promoção da fagocitose e, 

consequentemente, a apresentação de antígenos, a expressão de moléculas co- 

estimulatórias e modulação a produção de citocinas tambem torna-se mais eficaz 

(101,102) 

Um peptídeo mimético do GXM (P13) foi proposto como antígeno para vacinas 

contra patógenos encapsulados. O peptídeo P13 foi conjugado ao toxóide tetânico e 

toxóide diftérico foi administrado por via subcutânea em camundongos transgênicos que 

produzem anticorpos humanos. Os resultados mostraram que ambas formulações do 

peptídeo foram antigênicas. Adicionalmente, o peptídeo provocou uma resposta de 

anticorpos humanos com expressão de imunoglobulina humana nos ratos transgênicos. 

Portanto, o peptídeo mimético pode ser promissor para o tratamento de infecções por 

C. neoformans (103).  

Um heptassacarídeo correspondente a um imunodominante do GXM foi 

produzido e uma forte reação com dois diferentes anticorpos monoclonais IgM para 

GXM foi obtido. O heptassacarideo foi conjugado com albumina de soro humano 

resultando num complexo que provocou reações de IgG de altos títulos em 

camundongos administrado com adjuvante de Freund. Além disso, um peptídeo 

mimético de um epítopo GXM foi isolado de anticorpo monoclonais humanos. Este 

peptídeo associado a toxóide tetânico suscitou resposta de anticorpos protetores (104).  

As vacinas, sejam elas terapêuticas, profiláticas ou pela transferência passiva de 

anticorpos são importantes ferramentas associadas ou não ao tratamento 

medicamentoso das micoses sistêmicas. Até o momento não há vacina licenciada, em 

todo o mundo, para micoses sistêmicas endêmicas e estudos complementares são 

essenciais para em um futuro próximo tornarem realidade. 
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1.2 Objetivos 
 

1.2.1 Objetivo geral e justificativa 
 

O fato de os isolados de Paracoccidioides Pb01 e Pb18 pertencerem a grupos 

filogenéticos distintos sugere que as abordagens para identificação do fungo, 

diagnóstico sorológico e desenvolvimento de vacinas baseados somente na gp43 e no 

seu epitopo imunoprotetor P10 podem não ser efetivas para todos os isolados. 

Recentemente, foi demonstrado que no isolado Pb01 de P. lutzii a região 

correspondente ao P10 de P. brasiliensis, apresenta importante mutação no core do 

peptídeo o que poderia extinguir a capacidade protetora (105). Para determinação de 

novos epitopos com potencial vacinal para P. lutzii, optamos por analisar peptídeos 

apresentados pelo Complexo Principal de Histocompatibilidade de células 

apresentadoras de antígeno após fagocitar/internalizar partículas fúngicas e/ou 

exoantígenos. 

A análise dos peptídeos foi realizada sob supervisão do Prof. Arturo Casadevall 

na Johns Hopkins University, que demonstrou grande interesse pelo projeto. A principal 

linha de investigação do laboratório do Dr. Casadevall é em criptococose e por 

sugestão em ambos grupos envolvidos, os experimentos com Paracoccidioides lutzii e 

Crytococcus neoformans e gattii foram realizados em paralelo. A criptococcose é a 

segunda causa de mortes no Brasil, entre pacientes infectados por fungos, que foram a 

óbito como causa primária e a primeira causa de óbito, entre as infecções fúngicas, em 

pacientes com AIDS. 

Neste contexto, o nosso estudo visa ampliar o conhecimento e novas 

ferramentas para desenvolvimento de vacinas terapêuticas. 

 

1.2.2 Específicos 
 

• Elaborar um sistema onde há produção de antígenos tanto de parede 

celular quanto no sobrenadante de cultura de Paracoccidioides spp..  

• Extrair e purificar exoantígenos e antígenos da parede celular de 

Paracoccidioides lutzii. 
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• Observar se os antígenos e exoantígenos possui a capacidade de induzir 

uma resposta celular e ou humoral. 

• Desenvolver e aperfeiçoar um sistema onde é possível mapear epitopos, 

em um contexto natural utilizando macrófagos primários e técnicas imuno 

–proteômicas. 

• Mapear e caracterizar os epitopos de Cryptococcus neoformans e 

Paracoccidioides lutzii. 
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1.3 Materiais e métodos  
 

1.3.1 Fungos  
 

Isolados Pb01, ED01, 1578 e 66 de P. lutzii e o isolado 339 de P. brasiliensis, 

foram mantidos em sua fase leveduriforme em meio ágar Fava Netto à 37 °C, com 

realização de repiques quinzenais. Isolados K99 e o mutante CAP59 (sem cápsula) de 

C. neoformans e R265 de C. gatii foram mantidos em meio Sabouraud Dextrose Agar à 

37 °C, com realização de repiques quinzenais. 

 

1.3.2 Obtenção do exoantígeno de leveduras de Paracoccidioides spp.  
 

Entre 2 e 6 gramas de massa fúngica foi adicionada em 500 mL de meio Fava 

Netto ou Meio Nutritivo de Ham (F-12) acrescido de 1.5% de glicose à 37°C sob 

agitação (100 rpm) durante 7 ou 15 dias. Após o tempo de crescimento o sobrenadante 

foi separado da massa celular por centrifugação a 3500 rpm por 10 min (Sorvall, modelo 

Biofuge Primo R) e subsequentemente a uma filtração a 0,22 μm. Os sobrenadantes 

foram concentrados por liofilização. O teor de proteínas do liofilizado foi determinado 

pelo método de Bradford e o conteúdo protéico foi monitorado por eletroforese em gel 

de poliacrilamida-duodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE) 12%. Os padrões de massa 

molecular utilizados foram: Low Range (BIO-RAD) e Amersham Low Molecular 

WeightCalibration Kit for SDS Electrophoresis (GE Healthcare).  

 

1.3.3 Extração de antígeno de parede Paracoccidioides spp.  
 

Entre 2 e 6 gramas de massa fúngica foi crescida em 500 mL de meio Fava Netto 

ou Meio Nutritivo de Ham (F-12) acrescido de 1.5% de glicose à 37 °C sob agitação 

(100 RPM) durante 7 e 15 dias à 37 °C. Após o período de incubação os isolados foram 

lavados três vezes em tampão Tris-HCL 25 mM, pH 8,5 gelado e depois incubados com 

2 mM Ditiotreitol (DTT) preparado em Tris-HCL 25 mM, pH8,5, suplementado com 1 mM 

PMSF, a 4 °C por 120 min sob agitação branda. Os extratos proteicos foram dialisados 

e liofilizados e ressuspendidos em água.  
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1.3.4 Western Blot 
 

As proteínas foram separadas por SDS-PAGE 12% e transferidas, durante 90 

min a 100 mV, para membrana de PVDF utilizando um tampão de transferência 

contendo 0,03 M de Tris, 0,2 M de glicina e 20% de metanol, diluídos em um volume 

final de 1 L de água destilada. Após a transferência, as proteínas presentes na 

membrana foram visualizadas com uma solução de corante Ponceau. Em seguida, a 

membrana foi bloqueada com PBS-T com 5% de leite pH 7,4 (0,05 M de Tris base, 0,15 

M de NaCl, 0,1% de Tween), overnight, a 4 °C. Foram realizadas 3 lavagens com PBS-

T, sob agitação, e em seguida, a membrana foi incubada com soro policlonal de 

camundongos infectados com Pb01, na diluição de 1:150 em PBS-T com 1% de leite 

por 60 min. A reação foi detectada por ECL Western Blotting System (Ge healthcare). O 

padrão de massa molecular utilizado foi o Prestained SDS-PAGE Standards, Low 

Range (BIO-RAD).  

 

1.3.5 Obtenção de soro policlonal de camundongos infectados com P. lutzii 
 

Camundongos BALB/c foram infectados com leveduras de Paracoccidioides 

Pb01 por duas vias: 1) intraperitonial com 107 leveduras em um volume final de 300 μL 

em PBS; 2) intratraqueal com 106 leveduras em um volume final de 50 μL em PBS. O 

procedimento para infecção intratraqueal foi realizado conforme descrito previamente 

(106) e com os animais devidamente anestesiados com uma solução contendo 80 

mg/kg de ketamina (União Química, Brasil) e 10 mg/kg de xilazina (União Química, 

Brasil). Após 30 dias de infecção o sangue coletado foi mantido a 37 °C por 30 min e a 

4 °C por 40 min, e depois centrifugado a 3000 x g por 15 min. Os soros foram coletados 

e mantidos a -20 °C.  

 

1.3.6 Cromatografia de gel filtração  
 

Uma alíquota de 300 μL das extrações de parede e do exoantígeno foram 

aplicadas em uma coluna de gel filtração (0,1 x 30 cm) Superose 6 10/300 GL (Thermo, 

EUA) pré-equilibrada com acetato de amônio 50mM. Esta técnica baseia-se na 
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separação pela diferença de tamanho de moléculas em uma solução através da 

passagem destas por uma matriz cromatográfica. O fluxo utilizado foi de 

aproximadamente 1 mL/min. Frações de 1,0 mL foram coletadas. Todas as frações 

foram submetidas a dot-blot, utilizando o soro policlonal dos camundongos infectados 

com Pb01.  

 

1.3.7 Preparação das amostras para análise por espectrometria de massas  
 

As frações oriundas da cromatografia de gel filtração que foram positivas no dot-

blot foram preparadas para serem aplicadas no espectrômetro de massa pela seguinte 

maneira. Um volume de 50 μL da fração foi concentrada em speed vac (Eppendorf, 

EUA) e depois foi ressuspendida em 20 μL de 0,4 M de bicarbonato de amônia e 8 M de 

ureia. Posteriormente, foi adicionado 5 μL de 0,045 M de DTT e incubado por 15 min a 

50 °C. Após esfriar a temperatura ambiente, foi adicionado 5uL de 0,1 M de 

Iodoacetamida e incubado por 15 min em temperatura ambiente, protegido da luz. Após 

a incubação, foi adicionado 2 μL tripsina e 130 μL de água ultrapura, para diluir a ureia 

em 1 M. A solução foi incubada por 24 horas, e depois foi feita uma cromatografia de 

fase reversa, utilizando uma micro coluna C18 (zip-tip) de acordo com o fabricante.  

 

1.3.8 Análise dos peptídeos por espectrometria de massas 
 

Os peptídeos foram ressuspendidos em 20 μL em ACN/H2O 1:1 com ácido 

fórmico 0,1% e submetidos a análise por infusão direta sob fluxo de 0,5 μL/min em uma 

seringa de 50 μL (Hamilton, Reno, NV, EUA). A fragmentação dos íons mono ou 

duplamente carregados foi realizada sob diferentes energias de colisão (Ecol) contra 

gás inerte (argônio) para que os melhores espectros de MS/MS pudessem ser utilizados 

no sequenciamento. Os espectros foram adquiridos a cada 0,5 segundo e a 

composição final de espectros foi obtida após 1,5 min de aquisição. Os espectros de 

DIC contra moléculas de gás inerte (Ar) foram deconvoluídos com a ferramenta 

MaxEnt3 (disponível no software MaxLynx 4.1) para que os íons com mais de uma 

carga fossem convertidos em monocarregados. As proteínas foram identificadas através 

da busca em banco de dados com os valores m/z dos peptídeos utilizando-se o 
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programa MASCOT (Matrix Science Inc., USA), com os seguintes parâmetros de busca: 

0,08 Da para tolerância de massa isotópica; 0,02 Da para tolerância do fragmento de 

massa; oxidação por metionina ou metilcarboamina como possíveis modificações e 

permissão para perda de uma única clivagem tríptica.  

 

1.3.9 Cultura celulares 
 

Macrófagos J774.16 foram mantidas em meio de cultura celular, DMEM com 

10% de soro fetal bovino, 0,1% de 2-Mercaptoetanol, 10% de meio NCTC 109, 1% de 

aminoácidos não essenciais e 1% de solução de penicilina e estreptomicina, à 37 °C em 

10% de CO2.  

Macrófagos primários foram isolados a partir da medula óssea de fêmures e 

tíbias de camundongos. A medula óssea coletada foi ressuspendida em meio DMEM 

com 10% de soro fetal bovino, 0,1% de 2-Mercaptoetanol, 1% de aminoácidos não 

essenciais, 1% de solução de penicilina e estreptomicina,1% de Glutamax, 1% de 

HEPES e 20% meio condicionado de células L929 (107). As células foram diferenciadas 

por 7 dias em placas de cultura de 150mm em um volume final de 25 mL de meio de 

cultura. 

 

1.3.10 Ensaio de fagocitose e expressão de MHCII 
 

A fagocitose e a expressão de MHCII foram realizadas utilizando citometria de 

fluxo. Macrófagos (1 x 106) foram adicionados em poços de placas de 6 orifícios em um 

volume final de 2 mL. As células foram ativadas com IFN-g (100 U/mL) durante 12 

horas. Após o tempo de ativação os fungos, previamente marcados com UVITEX 2B e 

mortos por alta temperatura (100 °C por 5 min), foram adicionados em uma proporção 

de 3 leveduras para cada macrófago. Para a marcação com UVITEX 2B, foi adicionado 

1 μL de uma solução de 10% de UVITEX 2B em PBS em 1 x 108 leveduras em um 

volume final de 1 mL. As leveduras foram incubadas por 1 min seguido de duas 

lavagens com PBS. Para a fagocitose dos isolados K99 e R265 foi utilizado o anticorpo 

18B7 (74) e para os isolados Cap59 e Pb01 foi utilizado complemento de cobaia (MP 

biomedical, EUA). Após tempos determinados de fagocitose, as células foram lavadas 
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com PBS para retirar as leveduras que não foram fagocitadas e desprendidas da placa 

após a incubação de 5 min a 37 °C utilizado 500 μL de cellstripper (Corning, EUA). As 

células foram resuspensas em tubos de citometria onde foram marcadas com os 

seguintes anticorpos: BV650 - contra CD11b de camundongo (clone M170), PE – contra 

MHCII de camundongo (clone M5.114). As amostras foram incubadas por 30 min à 4 

°C. Como marcação de viabilidade foi utilizado o reagente 7AAD (5 μL por amostra). O 

citômetro utilizado foi o BD LSRII (BD, EUA). Para a estratégia de seleção positivas, 

primeiramente as células positivas para CD11b foram selecionadas, depois células 

singulares foram selecionadas para subsequente seleção de células vivas e assim 

selecionando a população final. A população final consiste em macrófagos contendo 

leveduras, nas quais foram adquiridos 50000 eventos. A quantificação de MHCII foi 

baseada na medição da mediana de intensidade de florescência (MIF). Todos os 

experimentos foram feitos em três replicas biológicas e em triplicata. 

 

1.3.11 Ensaio de proliferação de linfócitos 
 

O equivalente de 107 leveduras, em um volume final de 100 μL de PBS, foi 

emulsificado com 100 μL de adjuvante incompleto de Freud (Sigma Aldrich Co., MO, 

EUA) e depois as leveduras foram injetadas na base da cauda de camundongos (100 

μL). Após 7 dias os linfonodos inguinais foram coletados, macerados. Os linfócitos 

foram cultivados em meio, RPMI 1640; 10% de soro fetal bovino, 0,1% de 2-

Mercaptoetanol, 1% de solução de penicilina e estreptomicina, 1% de HEPES e 1 mM 

de piruvato de sódio. Foi feita a fagocitose em placa de 96 poços como descrito no item 

1.3.10. Macrófagos 3 x 105 em 100 μL de meio BMDM, as células foram infectadas com 

as leveduras em uma proporção de 3 leveduras para 1 macrófago. Após a fagocitose, 

as células foram lavadas e fixadas com 200 μL de paraformaldeído por 10 min à 

temperatura ambiente. As células foram lavadas e depois incubadas com 0,1 M de L-

lisina por 15 min à 37 °C. Um volume de 200 μL com 5 x 105 de linfócitos, previamente 

marcados com CellTrace™ Far Red Cell Proliferation Kit (Thermo, EUA), foram 

adicionados a monocamada de macrófagos. Após 5 dias os linfócitos foram recolhidos e 

marcados com os anticorpos: PerCP - anti camundongo CD4 (clone RM4-5), BB515 - 

anti camundongo CD8a (clone 53-67), PE - anti camundongo (clone H57-597). As 
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amostras foram incubadas por 30 min à 4 °C. Como marcação de viabilidade foi 

utilizado o reagente LIVE/DEAD® Fixable Aqua Dead Cell Stain Kit (1 μL por mL). O 

citômetro utilizado foi o BD LSRII. Todos os experimentos foram feitos em três replicas 

biológicas e em triplicata. 

 

1.3.12 Purificação e identificação de epitopos 
 

No total de 109 macrófagos primários foram infectados em uma proporção de 3 

leveduras para cada macrófago. Após 8 horas de fagocitose, as células foram lisadas 

por 1 hora à 4 °C em uma solução de 20 mM de Tris-HCL, 1% de CHAPS (Roche) 

acrescido de coquetel de inibidor de protease (complete, Roche), suplementado com 1 

mM de PMSF e 0,1 mM de iodoacetamida, pH 8. Os debris celulares foram descartados 

após uma ultracentrifugação (21000 g) (108), o sobrenadante que contem o complexo 

MHC de classe II carregado com o peptídeo foi submetido a cromatrografia de afinidade 

através de esférulas magnéticas conjugadas com Proteína G (Dynabeads Protein G 

Immunoprecipitation Kit - Thermo Fisher Scientific). As esférulas foram associadas com 

o anticorpo contra MHC de classe dois (MHCII) (clone M5-114, Biolegend, EUA) de 

camundongo. Os complexos MHCII mais peptídeos foram eluídos de acordo com o 

fabricante e peptídeos foram isolados utilizando tubos de filtração (30 kDa, Millipore). 

Os peptídeos purificados foram separados através de uma coluna C18 (Thermo) junto a 

um sistema de HPLC acoplado a um espectrômetro de massa (LTQ-Orbitrap XL, 

Thermo). A coluna foi equilibrada com 97% do solvente A (1% de acetonitrila, 0,2% de 

ácido fórmico em água) e 3% do solvente B (80% de acetonitrila, 0,2% de ácido fórmico 

em água). Os peptídeos foram eluídos utilizando o gradiente: 0-50min, 3-40% e 50-60 

min, 50-97% em um fluxo de 1 mL/min em uma faixa de massa entre 300-2000 m/z. Os 

íons mais abundantes foram escolhidos para o sequenciamento em tandem (MS/MS) 

(108,109). As proteínas serão identificadas através da busca em banco de dados com 

os valores m/z dos peptídeos utilizando-se o programa MASCOT (Matrix Science Inc., 

USA), com os seguintes parâmetros de busca: 0,08 Da para tolerância de massa 

isotópica; 0,02 Da para tolerância de fragmento de massa; oxidação por metionina ou 

metilcarboamina como possíveis modificações e permissão para perda de uma única 

clivagem tríptica. 
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1.3.13 Predição in silico de epítopos  
 

A predição in silico foi realizada online utilizando o MHC-II Binding Predictions 

(http://tools.iedb.org/mhcii/) disponibilizado pelo Immune Epitope Database and Analysis 

Resource (http://www.iedb.org/).  Foram utilizados quatro métodos de predição (SMM-

aling, Network-based Neural-align e Consensus Approach) disponíveis para 

camundongos H-2-IAb - C57BL/6. Outra ferramenta utilizada foi o NetMHC 2.2 Server 

(http://www.cbs.dtu.dk/services/NetMHCII/)(alelo H-2-IAb) que utiliza o Neural Network-

based Alignment Algorithm para predição da ligação do peptídeo ao MHC de classe II. 
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1.4 Resultados 

 

1.4.1 Extração de exoantígenos de cultura de Paracoccidioides spp. e antígenos de parede 
celular de Paracoccidioides spp. 

 

Foi realizado o cultivo dos isolados de P. lutzii: Pb01, 1578 e ED01, assim como 

do isolado Pb339 de P. brasiliensis em dois meios de cultura distintos (MMcM, e Fava 

Netto) a fim de comparar o perfil de proteínas produzidas pelos diferentes isolados. Os 

fungos foram cultivados durante 5, 10 e 15 dias, sob agitação à 37 oC e os 

sobrenadantes obtidos foram concentrados, dialisados contra água destilada e 

submetidos à eletroforese em SDS-PAGE 10%. Somente no período de 15 dias de 

cultivo foi possível detectar produção de proteínas (Figura 1.1). Nota-se que cada 

isolado de P. lutzii exibiu um perfil de expressão de proteínas peculiar. Entretanto, 

apesar da heterogeneidade na expressão de proteínas, todos isolados de P. lutzii e o 

isolado Pb339 de P. brasiliensis exibiram uma banda com aproximadamente 66 kDa em 

15 dias de cultivo em meio Fava Netto. As demais condições de cultivo não 

apresentaram perfil de expressão de proteínas. 

Após verificar que as condições de cultivo que proporcionava um perfil extenso 

de produção de proteínas, a próxima etapa foi a prospecção de antígenos utilizando a 

técnica de Western Blot, para isso utilizou-se a condição de cultivo de 15 dias em meio 

Fava Netto. A padronização do ensaio foi feita a partir de soros de 10 camundongos 

fêmeas da linhagem BALB/c com 8 semanas de vida, onde 8 foram infectados 

intraperitonialmente e 2 intratraquealmente. As infecções distintas foram feitas para 

avaliar se o tipo de infecção interfere na produção de anticorpos. A figura 1.2 mostra o 

resultado do Western Blot, pode-se observar que o tipo de infecção não alterou o perfil 

de produção de anticorpos dos camundongos. Além disso, há várias proteínas de 

massas moleculares entre 100-20 kDa, sendo que há uma banda de 66 kDa que é 

compartilhada por todas as amostras de soro. Portanto, todos os soros foram reunidos 

em um mesmo tubo dando um volume aproximado de 10 mL, para subsequente 

titulação. A diluição de 1:150 foi escolhida, pois se mostrou ideal para o ensaio. 
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Figura 1.1. Perfil de proteínas dos isolados de P. lutzii (Pb01, ED01, Pb1578) e de P. 

brasiliensis (isolado Pb339), cultivados em meio Fava Netto por 15 dias à 37 °C. 
Gel de poliacrilamida-SDS 10% corado com nitrato de prata. 1. Padrão de massa 
molecular em kDa; 2. Pb339; 3. Pb01; 4. ED01; 5. 1578. 
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Figura 1.2. Western Blot de uma amostra do concentrado de sobrenadante do cultivo 

em meio Fava Netto de 15 dias do isolados Pb01. Foram utilizados soros 
provenientes de 10 camundongos fêmeas da linhagem BALB/c. As amostras 
entre a primeira e a oitava 8 foram infectadas com 107 leveduras de Pb01 pela 
via intraperitonieal, e da nona a décima os animais foram infectados com 106 
leveduras pela via intratraqueal. 
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Após verificar as condições ideais para detectar proteínas imunogênicas de 

cultura de Paracoccidioides spp., foi feita a extração de proteínas de parede celular das 

leveduras (110). A figura 1.3 mostra os antígenos de parede e os exoantígenos 

encontrados nas amostras de sobrenadante de cultura dos seguintes isolados: Pb01, 

ED01, 1578, 339 e 66. Tanto o perfil dos antígenos de parede quanto o perfil de 

exoantígenos varia de acordo com o isolado (A, B e C). Com relação aos antígenos de 

parede (A e B), pode-se observar 4 bandas que são presentes em todas as amostras 

analisadas. Estas bandas possuem 82, 66, 48 e 26 kDa respectivamente. 

Diferentemente, não houve algum exoantígeno que foi compartilhado entre os isolados 

(C). Entretanto, o exoantígeno de 66 kDa está presente nos isolados de Pb01, ED01 e 

1578, em intensidades diferentes. O isolado 339 e 66 não apresentaram a banda (C).  

A figura 1.4 mostra os cromatogramas das corridas das amostras tanto de 

parede quanto de exoantígeno do isolado Pb01. Na amostra de exoantígeno (A e B) foi 

observado a 280 nm que há um grande pico que vai da fração 12 até a 20. Já a 214 nm 

há um pequeno pico entre as frações 7 e 8 seguido de um grande pico que cobre desde 

da fração 12 até a fração 20. Com relação as amostras de parede de 7 dias (C e D) e 

de 15 dias (E e F) foi visto a 280 nm um grande pico definido entre as frações 29 e 31 e 

a 214 nm há vários picos pequenos entre as frações 19 e 25 e um grande pico definido 

entre 29 e 31.  

Todas as frações das três corridas foram submetidas a dot blot. O dot blot foi 

feito com soro de camundongos infectados com Pb01, este ensaio foi realizado com o 

objetivo de localizar em quais frações as proteínas imunogênicas de parede e os 

exoantígenos estavam localizados. A extração de exoantígeno se mostrou mais 

eficiente, pois a 214 nm há um pequeno pico entre as frações 7 e 8, ao passo que nas 

extrações de parede não há pico. Apesar da pequena quantidade, as frações se 

mostram positivas no dot blot (Figura 1.5). 

O resultado do dot blot indica que as proteínas imunogênicas das amostras se 

encontram na faixa de 66 kDa. Portanto, essas frações foram submetidas a um 

processo de concentração por centricon com limite de 10 kDa para retirar o sal do 

tampão de corrida, e posteriormente concentração em speedvac. Embora as amostras 

foram previamente concentradas, a concentração de proteínas das amostras era muito 
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baixa girando em torno de 5 μg/ mL. Indicando que há uma grande perda de proteína 

quando as amostras foram submetidas à coluna. Contudo, Gel de SDS-Page foi 

realizado e com muita dificuldade foi verificado 2 bandas na região de 66 kDa (Figura 
1.6). Apesar disso, as amostras foram preparadas e levadas para o espectrômetro de 

massa para identificação. Para isto, as sequências foram confrontadas com o banco de 

dados do genoma de Paracoccidioides, através do programa Mascot. 

A tabela 1.1 sumariza os resultados obtidos da identificação das proteínas. Para 

as análises do exoantígeno, foram identificadas duas proteínas somente na fração 7 e 

nenhuma foi identificada na fração 8. As proteínas encontradas foram Selenocisteína 

liase e exibe a massa de 53 kDa e uma beta quimaerina. Nas amostras de parede, 

foram encontradas duas proteínas. A proteína SEY 1 ligadora de GTP, que está 

presente nos tempos de 7 e 15 dias e uma proteína não caracterizada que está 

presente somente no tempo de 7 dias. 
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Figura 1.3. Western Blot de extração de antígeno de parede (A) 7 dias, (B) 15 dias e 

(C) exoantígeno de 15 dias de cultivo. Os isolados da espécie lutzii: Pb01, ED01, 
1578 e 66 e da espécie brasiliensis 339 foram crescidos em meio Fava Netto à 
37 °C.  
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Figura 1.4. Cromatografia de gel filtração de amostra de exoantígeno (A 280nm e B 

214nm), de parede 7 dias (C 280nm e D 214 nm) e 15 dias (E 280nm e F 
214nm). As corridas foram feitas em tampão PBS, pH 7,5 e o fluxo foi de 1mL 
por minuto. A corrida foi de 1 hora e foram coletadas 36 frações. A coluna 
utilizada foi a Superose 6 10/300 GL (0,1 x 30 cm).  
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Figura 1.5. Dot blot das frações oriundas da purificação das amostras de Pb01 de 

extração de parede de 7 dias (A) e 15 dias (B) e do exoantígeno (C). O ensaio foi 
realizado com o soro de camundongos infectados com Pb01. 
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Figura 1.6. SDS-PAGE 10% das frações oriundas da coluna de gel filtração. A e B, 

Frações 7 e 8 da corrida do concentrado do meio de cultura. C, Fração 8 da 
corrida da extração de parede de 7 dias. D, fração 8 da corrida da extração de 
parede de 15 dias. O gel foi corado com prata. 
 

 
 
Tabela 1.1. Identificação de sequências adquiridas por espectrometria de massas e 

confrontadas com o banco do genoma de Paracoccidioides. 

 
 

  

Amostra fração Código Uni Prot Nome Massa kDa

Exoantígeno 7  PABG_05309 Paracoccidioides brasiliensis Pb03 selenocysteine lyase 53
PABG_00384 Paracoccidioides brasiliensis Pb03 beta-chimaerin 124

Exoantígeno 8

Antígeno de parede 7 dias 8 PADG_01945 Paracoccidioides brasiliensis Pb18 GTP-binding protein Sey1 98
PADG_01752 Paracoccidioides brasiliensis Pb18 conserved hypothetical protein 33

Antígeno de parede 15 dias 8 PADG_01752 Paracoccidioides brasiliensis Pb18 conserved hypothetical protein 33
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1.4.2 Extração de exoantigenos de cultura de Paracoccidioides spp. e antígenos de parede 
celular de Parcoccidioides spp. utilizando o meio F12 

 

A Figura 1.7 mostra o perfil de proteínas da extração de parede e do 

concentrado de meio de cultura, utilizou-se o meio F-12 para o cultivo de Pb01 no 

tempo de 7 dias à 37 °C. Pode-se observar que tanto na extração de parede quanto no 

concentrado de meio de cultura há perfis de proteínas distintos. A extração de parede 

apresenta proteínas que varia entre 97 kDa a 31 kDa, sendo que a maioria das 

proteínas possuem a mesma quantidade. Entretanto, o concentrado de meio de cultura 

apresenta poucas proteínas em relação a extração de parede, contudo, pode-se 

observar que há proteína majoritárias na região entre 97 kDa e 45 kDa. Apesar disso, 

em um SDS-PAGE de 15%, feito para observar proteínas de baixo peso molecular, foi 

visto que a amostra do concentrado de cultura apresenta proteínas de baixo peso em 

altas quantidades. Isso não aconteceu com a amostra de extração de parede (Figura 
1.8). 

Por conseguinte, foi feita a prospecção de antígenos nas duas amostras. A 

Figura 9 mostra o western blot realizado com as amostras de extração de parede e do 

concentrado de meio de cultura. Foi observado que na amostra de extração de parede 

há pelo menos 8 proteínas reativas ao soro de camundongos infectados com Pb01. Os 

tamanhos destes antígenos variam em torno de 110 a 41 kDa. Por outro lado, a 

amostra de concentrado de cultura revelou apenas duas bandas muito fracas relativas a 

dois antígenos de aproximadamente 80 kDa e 50 kDa. 
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Figura 1.7. Perfil de proteínas do isolado Pb01 de P. lutzii cultivado em meio F-12 por 7 

dias a 37 °C. Gel de poliacrilamida-SDS 10% corado com coomassie blue. A, 
Concentrado do meio de cultura. B, extração proteica de parede. 

 
 

  



 57 

 

 
Figura 1.8. Perfil de proteínas do isolado Pb01 de P. lutzii cultivado em meio F-12 por 7 

dias à 37 °C. Gel de poliacrilamida-SDS 15% corado com coomassie blue. A, 
Concentrado do meio de cultura. B, extração proteica de parede. 
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Figura 1.9. Western Blot do concentrado de meio de cultura F-12 (A) e extração de 

parede (B). O isolado Pb01 foi cultivado em meio F-12 por 7 dias à 37°C.  
  



 59 

1.4.3 Fagocitose e expressão de MHCII de macrófagos 
 

Para este ensaio, J774.16, macrófagos primários, os isolados K99, Cap59, R265 

e Pb01 foram utilizados. Tanto a fagocitose quanto a expressão de MHCII na superfície 

dos macrófagos foram avaliadas por citometria de fluxo. Nas figuras 1.10 pode-se 

observar a estratégia de seleção positiva utilizada em todas as análises.  

A figura 1.11 apresenta as porcentagens de fagocitose de macrófagos que 

fagocitaram leveduras de Cryptococcus spp. e P. lutzii. No tempo de 4 e 8 horas, com 

exceção de Cap59 houve uma fagocitose de mais de 50% para os macrófagos J774.16. 

Para macrófagos primários o perfil foi diferente tanto para 4 e 8 horas houve uma 

fagocitose maior que 50% para todos os grupos. 

A expressão de MHCII variou de acordo com macrófago utilizado (Figura 1.12). 

Na linhagem J774.16, tanto para 4 ou 8 horas, a expressão de MHCII de todos os 

grupos foram diferentes do controle. Entretanto o isolado Cap59 provocou a expressão 

de maior quantidade de moléculas de MHCII na superfície celular. Os isolados K99 e 

R265 apresentaram a mesma quantidade de expressão de MHCII. Macrófagos J774.16 

que fagocitaram leveduras de Pb01 também expressaram mais moléculas de MHCII 

comparado com controle, aproximadamente duas vezes mais. 
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Figura 1.10. Estratégia de seleção positiva utilizada nas analises de fagocitose e expressão de MHCII de macrófagos que 

fagocitaram leveduras de Pb01 e Cryptococcus spp. SSC-A (área de Side scatter), FSC-H (altura de foward 
scatter), SSC-W (largura de Side scatter), CD11b (marcador de macrófago) UVITEX 2B (marcador de fungo) e 
7AAD (marcador de viabilidade). 
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Figura 1.11. Porcentagens de fagocitose e J774.16 (A) e macrófagos primários (B). A 

fagocitose ocorreu nos tempos de 4 horas e 8 horas à 37 °C em 10% de CO2. 
Foram utilizadas Leveduras K99 (C. neoformans, com cápsula), Cap59 (C. 
neoformans, sem cápsula), R265 (C. gatii, com capsula) e Pb01 (P. lutzii). Para 
os isolados K99 e R265 foi utilizado o anticorpo monoclonal IgG1 18B7 contra o 
componente GXM da cápsula e para o isolado CAP59 e Pb01 foi utilizado 
complemento fresco de cobaia. Representação de 3 experimentos 
independentes feitos em triplicata. 
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Figura 1.12. Expressão de MHCII de macrofagos J774.16 (A) e macrófagos primários 

(B) que fagocitaram as leveduras K99 (C. neoformans, com cápsula), Cap59 (C. 
neoformans, sem cápsula), R265 (C. gatii, com capsula) e Pb01 (P. lutzii). A 
fagocitose ocorreu nos tempos de 4 horas e 8 horas à 37 °C em 10% de CO2. 
Para os isolados K99 e R265 foi utilizado o anticorpo monoclonal IgG1 18B7 
contra o componente GXM da cápsula e para o isolado CAP59 e Pb01 foi 
utilizado complemento fresco de cobaia. Letras, significam diferenças 
estatísticas significantes, o teste usado foi ANOVA com pós teste de Tukey p< 
0,005. **, significa diferenças estatísticas significantes, o teste usado foi o teste 
T, two tailed, p< 0,001. Representação de 3 experimentos independentes feitos 
em triplicata.  
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1.4.4 Ensaio de proliferação de linfócitos 
 

Linfócitos primados foram recolhidos de linfonodos inguinais de camundongos 

imunizados com leveduras de Cryptococcus spp e Pb01. As células foram colocadas na 

presença de macrófagos ativados e fixados que fagocitaram as leveduras nos tempos 

de 4 e 8 horas. As figuras 1.13 mostram a estratégia de seleção positiva dos linfócitos.  

A Figura1.14 sintetiza os resultados de proliferação dos linfócitos estimulados 

com peptídeos de Cryptococcus spp. e Pb01. Com relação a Cryptococcus spp., tanto 

para macrófagos J774.16 quanto para macrófagos primários houve proliferação em 4 e 

8 horas de fagocitose. Entretanto há uma variabilidade entre os dados, de maneira geral 

todos os isolados foram mais eficientes em proliferar os linfócitos no tempo de 8 horas 

de fagocitose para ambos macrófagos. Já para Pb01, houve mais proliferação no tempo 

de 4 horas para macrófagos J774.16. Para macrófagos primários o tempo de 8 horas foi 

melhor em proliferar os linfócitos. 

 

1.4.5. Purificação e sequenciamento de epitopos de Cryptococcus spp. e Paracoccidioides 
lutzii (Pb01) 

 

Após a realização do ensaio de fagocitose por 8 horas, o equivalente a 109 
macrófagos primários foram lisados e submetidos a cromatrografia de afinidade para 
purificação do complexo MHCII-peptídeo. Esses complexos foram passados em um 
filtro com o limite de 30 kDa, para concentração e separação dos peptídeos do MHCII. 
Os peptídeos foram levados ao espetrômetro de massas onde foram sequenciados, a 
tabela 1.2 compila todos os resultados obtidos do sequenciamento. Oitenta e quatro 
proteínas foram identificadas do isolado K99, uma do isolado Cap59, três do isolado 
R265 e uma do isolado Pb01. O sequenciamento do imunocomplexo formado com 
antígenos do isolado Pb01 (Paracoccidioides lutzii) revelou um único peptídeo cuja a 
sequência apresenta 14 resíduos de alaninas. Este peptídeo cobre 7% de uma proteína 
hipotética de 19 kDa que contém 191 aminoácidos. A Figura 1.15, indica a sequência 
da proteína hipotética e a localização do peptídeo. Através de um alinhamento (BLAST) 
foi observado que está proteína está presente em vários fungos como H. capsulatum, B. 

glichristii, C. posadasii e P. lutzii. Entretanto somente P. lutzii possui a mesma região 
onde o peptídeo identificado se localiza. Para corroborar, foi feita uma predição in silico 
da proteína hipotética utilizando o MHC-II Binding Predictions disponibilizado pelo 
Immune Epitope Database and Analysis Resource. A análise demonstrou que o 
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peptídeo de fato e se liga na fenda do MHCII de camundongos da linhagem C57BL/6 
(Figura 1.16 e 1.17). 
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Figura 1.13. Estratégia de seleção positivas dos linfócitos primados de camundongos 

imunizados com leveduras de Pb01 e Cryptococcus spp.. SSC-A (área de Side 
scatter), CD3 (marcador de linfócito), 7AAD (marcador de viabilidade) e Cell 
Trace far Red (indicador de proliferação).  
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Figura 1.14. Porcentagens de proliferação de linfócitos em co-cultura com J774.16 (A) 

e macrófagos primários (B). A fagocitose ocorreu nos tempos de 4 horas e 8 
horas à 37 °C em 10% de CO2. Após o tempo de fagocitose as células foram 
fixadas e linfócitos recuperados de linfonodos de animais imunizados com as 
respectivas leveduras foram adicionados Foram utilizadas Leveduras K99 (C. 
neoformans, com cápsula), Cap59 (C. neoformans, sem cápsula), R265 (C. gatii, 
com capsula) e Pb01 (P. lutzii). Para os isolados K99 e R265 foi utilizado o 
anticorpo monoclonal IgG1 18B7 contra o componente GXM da cápsula e para o 
isolado CAP59 e Pb01 foi utilizado complemento fresco de cobaia. 
Representação de 3 experimentos independentes feitos em triplicata. 
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Tabela 1.2. Sequenciamento dos peptídeos purificados de macrófagos primários que 
fagocitaram K99 (C. neoformans, com cápsula), Cap59 (C. neoformans, sem 
cápsula), R265 (C. gatii, com capsula) e Pb01 (P. lutzii) após 8 horas de 
fagocitose. 

 

 
 

  

Proteína Número de acesso Peso molecular

allergen [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012050709.1 26 kDa

elongation factor 1-alpha [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012053151.1 50 kDa

ATP synthase subunit beta, mitochondrial [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012050629.1 59 kDa

enolase [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012048316.1 48 kDa

F-type H -transporting ATPase subunit H, variant [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012049238.1 13 kDa

allergen [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012053212.1 27 kDa

hypothetical protein CNAG_00626 [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012046847.1 24 kDa

malate dehydrogenase, NAD-dependent [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012050895.1 35 kDa

F-type H -transporting ATPase subunit B [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012052621.1 26 kDa

transaldolase [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012052888.1 35 kDa

glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012050787.1 36 kDa

hsp71-like protein [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012052712.1 70 kDa

hypothetical protein CNBD5360 [Cryptococcus neoformans var. neoformans B-3501A] XP_775807.1 74 kDa

hypothetical protein CNAG_03058 [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012048308.1 12 kDa

phosphoglycerate kinase [Cryptococcus neoformans var. neoformans JEC21] XP_571947.1 49 kDa

hypothetical protein CNAG_02843 [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012048172.1 30 kDa

ATP synthase F1, delta subunit [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012049390.1 22 kDa

hypothetical protein CNAG_06578 [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012050710.1 20 kDa

cytochrome c oxidase subunit 5a [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012047506.1 16 kDa

cytochrome c oxidase subunit 5a [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012047506.1 16 kDa

hypothetical protein CNBI2830 [Cryptococcus neoformans var. neoformans B-3501A] XP_773342.1 29 kDa

cytochrome c oxidase polypeptide iv, mitochondrial precursor [Cryptococcus gattii WM276] XP_003193458.1 17 kDa

nascent polypeptide-associated complex subunit beta [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012053770.1 19 kDa

hypothetical protein, variant [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012048265.1 70 kDa

aspartate aminotransferase mitochondrial precursor [Cryptococcus neoformans var. neoformans JEC21] XP_568414.1 50 kDa

hypothetical protein CNAG_02118 [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012049957.1 41 kDa

alcohol dehydrogenase (NADP) [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012052832.1 37 kDa

hypothetical protein CNAG_00091 [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012046521.1 53 kDa

ADP/ATP carrier protein [Cryptococcus neoformans var. neoformans B-3501A] XP_772174.1 34 kDa

alcohol dehydrogenase, propanol-preferring [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012050177.1 38 kDa

glucose-methanol-choline (GMC) oxidoreductase [Cryptococcus neoformans var. neoformans JEC21] XP_572533.1 65 kDa

elongation factor 3 [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012049054.1 116 kDa

chaperonin GroES [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012047532.1 11 kDa

hypothetical protein CGB_D1510C [Cryptococcus gattii WM276] XP_003193367.1 8 kDa

conserved hypothetical protein [Paracoccidioides sp. 'lutzii' Pb01] XP_002792300.1 39 kDa

actin [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012046325.1 42 kDa

cytoplasmic protein, variant [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012048239.1 61 kDa

hypothetical protein CNBF1800 [Cryptococcus neoformans var. neoformans B-3501A] XP_775017.1 13 kDa

F-type H -transporting ATPase subunit D [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012047759.1 19 kDa

hypothetical protein, variant 1 [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012047001.1 103 kDa

cytoplasmic protein [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012048339.1 31 kDa

hypothetical protein, variant [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012047516.1 20 kDa

hypothetical protein CNAG_00894 [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012049179.1 8 kDa

mitochondrial import inner membrane translocase subunit TIM8 [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012050391.1 10 kDa

thioredoxin reductase [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012050575.1 40 kDa

cytoplasmic protein [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012049371.1 38 kDa

hypothetical protein PADG_11062 [Paracoccidioides brasiliensis Pb18] XP_010756665.1 19 kDa

rho small monomeric GTPase [Cryptococcus gattii WM276] XP_003195571.1 21 kDa

proline-tRNA ligase [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012047323.1 83 kDa

hypothetical protein CNBD4080 [Cryptococcus neoformans var. neoformans B-3501A] XP_775679.1 33 kDa

chaperone DnaK [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012048779.1 72 kDa

mitochondrial processing peptidase beta subunit, mitochondrial precursor (beta-mpp) [Cryptococcus gattii WM276] XP_003195399.1 52 kDa

hypothetical protein CNAG_01031 [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012049269.1 41 kDa

heat shock protein [Cryptococcus gattii WM276] XP_003191259.1 61 kDa

RAN protein binding protein [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012047193.1 57 kDa

UTP-glucose-1-phosphate uridylyltransferase [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012048102.1 56 kDa

hypothetical protein CNBI0500 [Cryptococcus neoformans var. neoformans B-3501A] XP_773436.1 80 kDa

cyclophilin [Cryptococcus gattii WM276] XP_003195409.1 24 kDa

F-type H -transporting ATPase subunit delta [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012047112.1 18 kDa

RNA binding protein [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012047623.1 39 kDa

cytochrome c oxidase subunit 6a [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012048235.1 13 kDa

F-type H -transporting ATPase subunit J [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012048247.1 7 kDa

protein transporter [Cryptococcus neoformans var. neoformans JEC21] XP_570193.1 11 kDa

nucleoside-diphosphate kinase [Cryptococcus gattii WM276] XP_003193965.1 24 kDa

serine/threonine-protein phosphatase 2B catalytic subunit A1 [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012052213.1 72 kDa

heat shock protein [Cryptococcus gattii WM276] XP_003192750.1 69 kDa

elongation factor 1-beta (ef-1-beta) [Cryptococcus gattii WM276] XP_003192853.1 24 kDa

aldehyde dehydrogenase [Cryptococcus gattii WM276] XP_003194658.1 55 kDa

cytochrome c oxidase subunit V [Cryptococcus gattii WM276] XP_003196574.1 18 kDa

hypothetical protein CNAG_01052 [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012049081.1 39 kDa

glutathione-disulfide reductase [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012050124.1 52 kDa

mannose-6-phosphate isomerase, class I [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012052178.1 50 kDa

hypothetical protein [Cryptococcus neoformans var. neoformans JEC21] XP_567638.1 51 kDa

ribosomal protein L4 [Cryptococcus neoformans var. neoformans JEC21] XP_572378.1 29 kDa

catalase [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012048638.1 80 kDa

nitric oxide dioxygenase [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012052541.1 56 kDa

hypothetical protein CNAG_01743 [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012052728.1 9 kDa

hypothetical protein CGB_D5090W [Cryptococcus gattii WM276] XP_003193625.1 79 kDa

fructose-bisphosphate aldolase 1 [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012047721.1 39 kDa

fatty-acid synthase complex protein [Cryptococcus gattii WM276] XP_003194424.1 276 kDa

histone H2A, variant [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012047708.1 14 kDa

histone H2A, variant [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012047708.1 14 kDa

hypothetical protein PADG_07331 [Paracoccidioides brasiliensis Pb18] XP_010762815.1 50 kDa

Proteína Número de acesso Peso molecular

hypothetical protein CNA05900 [Cryptococcus neoformans var. neoformans JEC21] XP_566943.1 62 kDa

Proteína Número de acesso Peso molecular

actin [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012046325.1 42 kDa

rho small monomeric GTPase [Cryptococcus gattii WM276] XP_003195571.1 21 kDa

hypothetical protein CNBI0220 [Cryptococcus neoformans var. neoformans B-3501A] XP_773656.1 21 kDa

Proteína Número de acesso Peso molecular

hypothetical protein PADG_11062 [Paracoccidioides brasiliensis Pb18] XP_010756665.1 19 kDa

K99

Cap59

R265

Pb01
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Proteína Número de acesso Peso molecular

allergen [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012050709.1 26 kDa

elongation factor 1-alpha [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012053151.1 50 kDa

ATP synthase subunit beta, mitochondrial [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012050629.1 59 kDa

enolase [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012048316.1 48 kDa

F-type H -transporting ATPase subunit H, variant [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012049238.1 13 kDa

allergen [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012053212.1 27 kDa

hypothetical protein CNAG_00626 [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012046847.1 24 kDa

malate dehydrogenase, NAD-dependent [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012050895.1 35 kDa

F-type H -transporting ATPase subunit B [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012052621.1 26 kDa

transaldolase [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012052888.1 35 kDa

glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012050787.1 36 kDa

hsp71-like protein [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012052712.1 70 kDa

hypothetical protein CNBD5360 [Cryptococcus neoformans var. neoformans B-3501A] XP_775807.1 74 kDa

hypothetical protein CNAG_03058 [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012048308.1 12 kDa

phosphoglycerate kinase [Cryptococcus neoformans var. neoformans JEC21] XP_571947.1 49 kDa

hypothetical protein CNAG_02843 [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012048172.1 30 kDa

ATP synthase F1, delta subunit [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012049390.1 22 kDa

hypothetical protein CNAG_06578 [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012050710.1 20 kDa

cytochrome c oxidase subunit 5a [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012047506.1 16 kDa

cytochrome c oxidase subunit 5a [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012047506.1 16 kDa

hypothetical protein CNBI2830 [Cryptococcus neoformans var. neoformans B-3501A] XP_773342.1 29 kDa

cytochrome c oxidase polypeptide iv, mitochondrial precursor [Cryptococcus gattii WM276] XP_003193458.1 17 kDa

nascent polypeptide-associated complex subunit beta [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012053770.1 19 kDa

hypothetical protein, variant [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012048265.1 70 kDa

aspartate aminotransferase mitochondrial precursor [Cryptococcus neoformans var. neoformans JEC21] XP_568414.1 50 kDa

hypothetical protein CNAG_02118 [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012049957.1 41 kDa

alcohol dehydrogenase (NADP) [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012052832.1 37 kDa

hypothetical protein CNAG_00091 [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012046521.1 53 kDa

ADP/ATP carrier protein [Cryptococcus neoformans var. neoformans B-3501A] XP_772174.1 34 kDa

alcohol dehydrogenase, propanol-preferring [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012050177.1 38 kDa

glucose-methanol-choline (GMC) oxidoreductase [Cryptococcus neoformans var. neoformans JEC21] XP_572533.1 65 kDa

elongation factor 3 [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012049054.1 116 kDa

chaperonin GroES [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012047532.1 11 kDa

hypothetical protein CGB_D1510C [Cryptococcus gattii WM276] XP_003193367.1 8 kDa

conserved hypothetical protein [Paracoccidioides sp. 'lutzii' Pb01] XP_002792300.1 39 kDa

actin [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012046325.1 42 kDa

cytoplasmic protein, variant [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012048239.1 61 kDa

hypothetical protein CNBF1800 [Cryptococcus neoformans var. neoformans B-3501A] XP_775017.1 13 kDa

F-type H -transporting ATPase subunit D [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012047759.1 19 kDa

hypothetical protein, variant 1 [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012047001.1 103 kDa

cytoplasmic protein [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012048339.1 31 kDa

hypothetical protein, variant [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012047516.1 20 kDa

hypothetical protein CNAG_00894 [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012049179.1 8 kDa

mitochondrial import inner membrane translocase subunit TIM8 [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012050391.1 10 kDa

thioredoxin reductase [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012050575.1 40 kDa

cytoplasmic protein [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012049371.1 38 kDa

hypothetical protein PADG_11062 [Paracoccidioides brasiliensis Pb18] XP_010756665.1 19 kDa

rho small monomeric GTPase [Cryptococcus gattii WM276] XP_003195571.1 21 kDa

proline-tRNA ligase [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012047323.1 83 kDa

hypothetical protein CNBD4080 [Cryptococcus neoformans var. neoformans B-3501A] XP_775679.1 33 kDa

chaperone DnaK [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012048779.1 72 kDa

mitochondrial processing peptidase beta subunit, mitochondrial precursor (beta-mpp) [Cryptococcus gattii WM276] XP_003195399.1 52 kDa

hypothetical protein CNAG_01031 [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012049269.1 41 kDa

heat shock protein [Cryptococcus gattii WM276] XP_003191259.1 61 kDa

RAN protein binding protein [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012047193.1 57 kDa

UTP-glucose-1-phosphate uridylyltransferase [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012048102.1 56 kDa

hypothetical protein CNBI0500 [Cryptococcus neoformans var. neoformans B-3501A] XP_773436.1 80 kDa

cyclophilin [Cryptococcus gattii WM276] XP_003195409.1 24 kDa

F-type H -transporting ATPase subunit delta [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012047112.1 18 kDa

RNA binding protein [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012047623.1 39 kDa

cytochrome c oxidase subunit 6a [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012048235.1 13 kDa

F-type H -transporting ATPase subunit J [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012048247.1 7 kDa

protein transporter [Cryptococcus neoformans var. neoformans JEC21] XP_570193.1 11 kDa

nucleoside-diphosphate kinase [Cryptococcus gattii WM276] XP_003193965.1 24 kDa

serine/threonine-protein phosphatase 2B catalytic subunit A1 [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012052213.1 72 kDa

heat shock protein [Cryptococcus gattii WM276] XP_003192750.1 69 kDa

elongation factor 1-beta (ef-1-beta) [Cryptococcus gattii WM276] XP_003192853.1 24 kDa

aldehyde dehydrogenase [Cryptococcus gattii WM276] XP_003194658.1 55 kDa

cytochrome c oxidase subunit V [Cryptococcus gattii WM276] XP_003196574.1 18 kDa

hypothetical protein CNAG_01052 [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012049081.1 39 kDa

glutathione-disulfide reductase [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012050124.1 52 kDa

mannose-6-phosphate isomerase, class I [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012052178.1 50 kDa

hypothetical protein [Cryptococcus neoformans var. neoformans JEC21] XP_567638.1 51 kDa

ribosomal protein L4 [Cryptococcus neoformans var. neoformans JEC21] XP_572378.1 29 kDa

catalase [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012048638.1 80 kDa

nitric oxide dioxygenase [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012052541.1 56 kDa

hypothetical protein CNAG_01743 [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012052728.1 9 kDa

hypothetical protein CGB_D5090W [Cryptococcus gattii WM276] XP_003193625.1 79 kDa

fructose-bisphosphate aldolase 1 [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012047721.1 39 kDa

fatty-acid synthase complex protein [Cryptococcus gattii WM276] XP_003194424.1 276 kDa

histone H2A, variant [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012047708.1 14 kDa

histone H2A, variant [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012047708.1 14 kDa

hypothetical protein PADG_07331 [Paracoccidioides brasiliensis Pb18] XP_010762815.1 50 kDa

Proteína Número de acesso Peso molecular

hypothetical protein CNA05900 [Cryptococcus neoformans var. neoformans JEC21] XP_566943.1 62 kDa

Proteína Número de acesso Peso molecular

actin [Cryptococcus neoformans var. grubii H99] XP_012046325.1 42 kDa

rho small monomeric GTPase [Cryptococcus gattii WM276] XP_003195571.1 21 kDa

hypothetical protein CNBI0220 [Cryptococcus neoformans var. neoformans B-3501A] XP_773656.1 21 kDa

Proteína Número de acesso Peso molecular

hypothetical protein PADG_11062 [Paracoccidioides brasiliensis Pb18] XP_010756665.1 19 kDa

K99

Cap59

R265

Pb01
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Figura 1.15. Sequência da proteína hipotética de Pb18 (P. brasiliensis) e a localização 

do peptídeo sequenciado na amostra de fagocitose de 8 horas de macrófagos 
primários com Pb01. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 1.16. Mapeamento in silico de epitopos a partir da sequencia da proteína 
hipotética de Pb18. A análise foi realizada no NetMHCII 2.2 Server, onde estão 
representados peptídeos com capacidade de ligação ao MHC de classe II, 
classificados com ligantes fortes (SB).  
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NetMHCII 2.2 Server - prediction results

Technical University of Denmark

# Input is in FSA format

# Peptide length 15
 NetMHCII version 2.2.

Strong binder threshold  50.00. Weak binder threshold 500.00.

------------------------------------------------------------------------------------------------
                Allele  pos          peptide       core 1-log50k(aff) affinity(nM)    %Rank     Identity Bind Level
------------------------------------------------------------------------------------------------
               H-2-IAb    1  SAAAAAAAAAAAAAA  AAAAAAAAA        0.7005         25.5     0.15   XP_0107566         SB
               H-2-IAb    2  ASSAAAAAAAAAAAA  AAAAAAAAA        0.6996         25.8     0.15   XP_0107566         SB
               H-2-IAb    3  SSAAAAAAAAAAAAA  AAAAAAAAA        0.6995         25.8     0.15   XP_0107566         SB
               H-2-IAb    4  AASSAAAAAAAAAAA  AAAAAAAAA        0.6897         28.7     0.20   XP_0107566         SB
               H-2-IAb    5  AAAAAAAAAAAAAAA  AAAAAAAAA        0.6862         29.8     0.20   XP_0107566         SB
               H-2-IAb    6  AAAAAAAAAAAAAAA  AAAAAAAAA        0.6862         29.8     0.20   XP_0107566         SB
               H-2-IAb    7  AAAAAAAAAAAAAAA  AAAAAAAAA        0.6862         29.8     0.20   XP_0107566         SB
               H-2-IAb    8  AAAAAAAAAAAAAAA  AAAAAAAAA        0.6862         29.8     0.20   XP_0107566         SB
               H-2-IAb    9  AAAAAAAAAAAAAAA  AAAAAAAAA        0.6862         29.8     0.20   XP_0107566         SB
               H-2-IAb   10  AAAAAAAAAAAAAAT  AAAAAAAAA        0.6838         30.6     0.20   XP_0107566         SB
               H-2-IAb   11  AAAAAAAAAAAAATG  AAAAAAAAA        0.6770         32.9     0.20   XP_0107566         SB
               H-2-IAb   12  AAAAAAAAAAAATGA  AAAAAAAAA        0.6756         33.5     0.30   XP_0107566         SB
               H-2-IAb   13  GAASSAAAAAAAAAA  AAAAAAAAA        0.6750         33.7     0.30   XP_0107566         SB
               H-2-IAb   14  AAAAAAAAAAATGAA  AAAAAAAAT        0.6632         38.3     0.30   XP_0107566         SB
               H-2-IAb   15  VPGAASSAAAAAAAA  ASSAAAAAA        0.6597         39.7     0.30   XP_0107566         SB
               H-2-IAb   16  VVPGAASSAAAAAAA  ASSAAAAAA        0.6590         40.0     0.30   XP_0107566         SB
               H-2-IAb   17  PGAASSAAAAAAAAA  SSAAAAAAA        0.6583         40.3     0.30   XP_0107566         SB
               H-2-IAb   18  PVVPGAASSAAAAAA  VPGAASSAA        0.6483         45.0     0.40   XP_0107566         SB
               H-2-IAb   19  AAAAAAAAAATGAAP  AAAAAAAAT        0.6461         46.0     0.40   XP_0107566         SB
               H-2-IAb   20  APVVPGAASSAAAAA  VPGAASSAA        0.6383         50.1     0.50   XP_0107566         WB
               H-2-IAb   21  AAAAAAAAATGAAPT  AAAAAATGA        0.6378         50.4     0.50   XP_0107566         WB
               H-2-IAb   22  PAPVVPGAASSAAAA  VVPGAASSA        0.6139         65.2     0.70   XP_0107566         WB
               H-2-IAb   23  AAAAAAAATGAAPTG  AAAAAATGA        0.5957         79.4     0.90   XP_0107566         WB
               H-2-IAb   24  PPAPVVPGAASSAAA  VVPGAASSA        0.5872         87.0     1.00   XP_0107566         WB
               H-2-IAb   25  AAAAAATGAAPTGIP  ATGAAPTGI        0.5837         90.4     1.10   XP_0107566         WB
               H-2-IAb   26  AAAAAAATGAAPTGI  ATGAAPTGI        0.5763         97.9     1.25   XP_0107566         WB
               H-2-IAb   27  AAAAATGAAPTGIPT  ATGAAPTGI        0.5736        100.8     1.25   XP_0107566         WB
               H-2-IAb   28  DPPAPVVPGAASSAA  VVPGAASSA        0.5706        104.1     1.25   XP_0107566         WB
               H-2-IAb   29  AAAATGAAPTGIPTA  ATGAAPTGI        0.5690        106.0     1.50   XP_0107566         WB
               H-2-IAb   30  AAATGAAPTGIPTAT  ATGAAPTGI        0.5457        136.3     2.00   XP_0107566         WB
               H-2-IAb   31  NDPPAPVVPGAASSA  VVPGAASSA        0.5389        146.8     2.00   XP_0107566         WB
               H-2-IAb   32  AATGAAPTGIPTATP  ATGAAPTGI        0.5335        155.6     2.00   XP_0107566         WB
               H-2-IAb   33  EAAFLSAGNAAAGAG  FLSAGNAAA        0.5282        164.7     4.00   XP_0107566         WB
               H-2-IAb   34  AAFLSAGNAAAGAGA  FLSAGNAAA        0.5246        171.3     4.00   XP_0107566         WB
               H-2-IAb   35  AFLSAGNAAAGAGAA  FLSAGNAAA        0.5246        171.4     4.00   XP_0107566         WB
               H-2-IAb   36  DEAAFLSAGNAAAGA  FLSAGNAAA        0.5189        182.2     4.00   XP_0107566         WB
               H-2-IAb   37  ATGAAPTGIPTATPA  AAPTGIPTA        0.5109        198.6     4.00   XP_0107566         WB
               H-2-IAb   38  HDEAAFLSAGNAAAG  FLSAGNAAA        0.4970        231.1     4.00   XP_0107566         WB
               H-2-IAb   39  FLSAGNAAAGAGAAG  AAGAGAAGX        0.4916        244.8     4.00   XP_0107566         WB
               H-2-IAb   40  TGAAPTGIPTATPAD  TGIPTATPA        0.4903        248.3     4.00   XP_0107566         WB
               H-2-IAb   41  AGNAAAGAGAAGNNG  AAGAGAAGN        0.4884        253.6     4.00   XP_0107566         WB
               H-2-IAb   42  LSAGNAAAGAGAAGN  AAGAGAAGN        0.4878        255.2     4.00   XP_0107566         WB
               H-2-IAb   43  GNAAAGAGAAGNNGS  AAGAGAAGN        0.4857        260.9     4.00   XP_0107566         WB
               H-2-IAb   44  SAGNAAAGAGAAGNN  AAGAGAAGN        0.4835        267.3     4.00   XP_0107566         WB
               H-2-IAb   45  GAAPTGIPTATPADQ  TGIPTATPA        0.4739        296.7     4.00   XP_0107566         WB
               H-2-IAb   46  QHDEAAFLSAGNAAA  FLSAGNAAA        0.4703        308.3     8.00   XP_0107566         WB
               H-2-IAb   47  RNDPPAPVVPGAASS  VVPGAASSX        0.4615        339.2     8.00   XP_0107566         WB
               H-2-IAb   48  NAAAGAGAAGNNGSV  AAGAGAAGN        0.4601        344.4     8.00   XP_0107566         WB
               H-2-IAb   49  AAPTGIPTATPADQP  TGIPTATPA        0.4526        373.4     8.00   XP_0107566         WB
               H-2-IAb   50  PRNDPPAPVVPGAAS  PAPVVPGAA        0.4158        556.2     8.00   XP_0107566           
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Figura 1.17. Mapeamento in silico de epítopos a partir da sequencia da proteína 
hipotética de Pb18. A análise foi realizada no MHC-II Binding Prediction, onde o 
programa classificou os peptídeos na tabela em ordem decrescente de 
probabilidade de ligação ao MHC de classe II.  

  

2/12/17, 8(56 PMMHC-II Result

Page 1 of 7http://tools.iedb.org/mhcii/result/

MHC-II Binding Prediction ResultsMHC-II Binding Prediction Results
Input Sequences
# Name Sequence
1 XP_010756665.1 hypothetical protein

PADG_11062 [Paracoccidioides
brasiliensis Pb18]

MVFLSVRDYELLVENYKAIQAENYQLREYIISLQSRLIDSQNEVPELPGN
IDLSQPRNDPPAPVVPGAASSAAAAAAAAAAAAAAAAAAATGAAPTGIPT
ATPADQPEQVNALNRIAVAGLGMRKHQHDEAAFLSAGNAAAGAGAAGNNG
SVGVAMGVGVTGGAELPSKRIRFEGLSDAAEQGKVGDIPAS

Prediction method: IEDB recommended | Low percentile_rank = good binders
Download result

Citations
Check to expanded the result: 

Allele # Start End Peptide Method
used

Percentile
rank

SMM align
core

SMM
align
IC50(nM)

SMM
align
rank

NN align
core

NN align
IC50(nM)

NN
align
rank

H2-IAb 1 61 75 PAPVVPGAASSAAAA Consensus
(smm/nn)

1.05 VVPGAASSA 148 1.39 VVPGAASSA 53.90 0.70

H2-IAb 1 68 82 AASSAAAAAAAAAAA Consensus
(smm/nn)

1.05 SAAAAAAAA 181 1.75 AAAAAAAAA 35.50 0.35

H2-IAb 1 67 81 GAASSAAAAAAAAAA Consensus
(smm/nn)

1.05 SAAAAAAAA 179 1.73 SSAAAAAAA 36.70 0.38

H2-IAb 1 69 83 ASSAAAAAAAAAAAA Consensus
(smm/nn)

1.10 SAAAAAAAA 189 1.84 AAAAAAAAA 36.40 0.37

H2-IAb 1 62 76 APVVPGAASSAAAAA Consensus
(smm/nn)

1.12 VVPGAASSA 149 1.40 VVPGAASSA 61.70 0.85

H2-IAb 1 66 80 PGAASSAAAAAAAAA Consensus
(smm/nn)

1.15 SAAAAAAAA 181 1.75 SSAAAAAAA 45 0.54

H2-IAb 1 65 79 VPGAASSAAAAAAAA Consensus
(smm/nn)

1.19 GAASSAAAA 175 1.68 SAAAAAAAA 53.20 0.69

H2-IAb 1 64 78 VVPGAASSAAAAAAA Consensus
(smm/nn)

1.30 GAASSAAAA 182 1.77 GAASSAAAA 60.50 0.83

H2-IAb 1 63 77 PVVPGAASSAAAAAA Consensus
(smm/nn)

1.36 GAASSAAAA 189 1.84 VVPGAASSA 63.10 0.88

H2-IAb 1 70 84 SSAAAAAAAAAAAAA Consensus
(smm/nn)

1.41 AAAAAAAAA 237 2.39 AAAAAAAAA 39 0.42

H2-IAb 1 77 91 AAAAAAAAAAAAAAT Consensus
(smm/nn)

1.42 AAAAAAAAA 225 2.26 AAAAAAAAA 47.30 0.58

H2-IAb 1 60 74 PPAPVVPGAASSAAA Consensus
(smm/nn)

1.45 VVPGAASSA 209 2.08 VVPGAASSA 59.80 0.81

H2-IAb 1 71 85 SAAAAAAAAAAAAAA Consensus
(smm/nn)

1.45 AAAAAAAAA 237 2.39 AAAAAAAAA 43.10 0.50

H2-IAb 1 59 73 DPPAPVVPGAASSAA Consensus
(smm/nn)

1.46 VVPGAASSA 197 1.94 VVPGAASSA 67.40 0.97

H2-IAb 1 78 92 AAAAAAAAAAAAATG Consensus
(smm/nn)

1.47 AAAAAAAAA 226 2.27 AAAAAAAAA 52.30 0.67

H2-IAb 1 72 86 AAAAAAAAAAAAAAA Consensus
(smm/nn)

1.47 AAAAAAAAA 237 2.39 AAAAAAAAA 45.60 0.55

H2-IAb 1 73 87 AAAAAAAAAAAAAAA Consensus
(smm/nn)

1.47 AAAAAAAAA 237 2.39 AAAAAAAAA 45.60 0.55

H2-IAb 1 74 88 AAAAAAAAAAAAAAA Consensus
(smm/nn)

1.47 AAAAAAAAA 237 2.39 AAAAAAAAA 45.60 0.55

H2-IAb 1 75 89 Consensus 1.47 AAAAAAAAA 237 2.39 AAAAAAAAA 45.60 0.55

HomeHome HelpHelp ExampleExample ReferenceReference DownloadDownload ContactContact

IEDB Analysis Resource
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1.5 Discussão 
 

Os isolados Pb01 e Pb18 são de diferentes espécies, portanto abordagens para 

o desenvolvimento de vacinas baseados somente na gp43 e no seu epitopo 

imunoprotetor P10, podem não ser efetivas. Além disso, as atuais terapias disponíveis 

para criptococcose permanecem insatisfatórias, uma vez que o tratamento atual requer 

administração prolongada de antifúngicos, e mesmo com tratamento há uma alta 

mortalidade e morbidade. Com isso, é importante a pesquisa de novas alternativas para 

uma vacina contra a PCM e a criptococose. 

Na primeira parte deste trabalho, foi proposto o desenvolvimento de um sistema 

onde há produção e purificação de exoantígenos e antígenos de parede de 

Paracoccidioides spp. Para isto, o cultivo dos isolados de P. lutzii: Pb01, 1578 e ED01, 

assim como do isolado Pb339 de P. brasiliensis em dois meios de cultura distintos 

(MMcM, e Fava Netto) foi feito a fim de comparar o perfil de proteínas produzidas pelos 

diferentes isolados. Na figura 1.1, nota-se que cada isolado de P. lutzii exibiu um perfil 

de expressão de proteínas peculiar. Perfis diferentes demonstram a heterogeneidade, já 

previamente relatada para expressão de proteínas em isolados de P. brasiliensis 

cultivado em diferentes meios de cultura. Variáveis como o meio de cultivo, o isolado 

utilizado, o tamanho do inóculo e o tempo de incubação podem interferir na expressão 

das proteínas assim como na reprodutibilidade dos protocolos (87,111). Apesar da 

heterogeneidade na expressão de proteínas, todos isolados de P. lutzii e o isolado 339 

de P. brasiliensis exibiram uma banda com aproximadamente 66 kDa em 15 dias de 

cultivo em meio Fava Netto. A partir desse ponto, analisamos a produção de antígenos 

de parede e exoantígenos nesta condição de cultivo. A figura 1.3 mostra os antígenos 

de parede, e os exoantígenos encontrados nas amostras de sobrenadante de cultura 

dos isolados de P. lutzii e P. brasiliensis. Para todas as amostras de antígenos de 

parede uma banda de 66KDa foi observada. O fato destas bandas serem 

compartilhadas tanto pelos os isolados de P. lutzii quanto o de P. brasiliensis mostra um 

possível candidato vacinal para ambas as espécies. Entretanto, para as amostras de 

exoantígeno não houve um compartilhamento de bandas, isto talvez possa ser 

decorrente a uma baixa produção dessa proteína nestas condições. Contudo, proteínas 

de baixo peso molecular são compartilhadas entre os isolados da espécie lutzii. 
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Então, foi proposto a purificação destes antígenos e exoantígenos a partir de 

uma cromatografia de gel filtração. A figura 1.4 mostra os cromatogramas das corridas 

das amostras tanto de parede quanto de exoantígeno do isolado Pb01. Baseado nos 

perfis cromatográficos fica bem claro que as amostras de parede estão bem mais 

purificadas que a amostra de exoantígeno, isso devido as definições dos picos. 

Entretanto, todas as frações das três corridas foram submetidas a dot blot. O objetivo foi 

localizar em quais frações as proteínas imunogênicas de parede e os exoantígenos 

estavam localizados (Figura 1.5). O resultado do dot blot indica que as proteínas 

imunogênicas das amostras se encontram na faixa de 66 kDa, isso porque uma corrida 

realizada com albumina (66 KDa) foi feita e as frações de albumina fora aluídas nas 

mesmas frações que o dot blot foi positivo para proteínas imunogênicas. Entretanto, a 

quantidade de material purificado foi baixíssimo, mas mesmo assim foi submetido gel de 

SDS-Page e com muita dificuldade foi verificado 2 bandas na região de 66kDa (Figura 
1.6). Isso indica que a purificação com a coluna de gel filtração não foi boa 

suficientemente para individualizar as proteínas. Apesar disso, as amostras foram 

preparadas e levadas para o espectrômetro de massa para identificação. Para isto, as 

sequências foram confrontadas com o banco de dados do genoma de Paracoccidioides, 

através do programa Mascot. Os resultados estão resumidos na tabela 1.1. Para as 

análises do exoantígeno, foram identificadas duas proteínas somente na fração 7 e 

nenhuma foi identificada na fração 8. As proteínas encontradas foram Selenocisteína 

liase, que está envolvida no metabolismo do selênio e exibe a massa de 53 kDa (112) e 

uma beta quimaerina, que possui várias funções como transporte intracelular e 

atividade GTPase(113). Nas amostras de parede, foram encontradas duas proteínas. A 

proteína SEY 1 ligadora de GTP, que está presente nos tempos de 7 e 15 dias e uma 

proteína não caracterizada que está presente somente no tempo de 7 dias. Era de se 

esperar encontrar a mesma proteína para todas as purificações, contudo não foi isso 

que aconteceu. Acreditamos que a coluna de gel filtração não foi a ideal opção em 

purificar os antígenos e exoantígenos, pois houve uma grande perda de proteínas na 

purificação, afetando as análises feitas pelo espetrômetro de massas. Contudo, a 

proteína SEY 1 e a beta quimaerina possuem atividades relacionadas com GTP, 

mostrando que estas proteínas apesar de serem diferentes apresentam atividades 
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similares. Quando analisamos a massa molecular destes antígenos, notamos ser 

diferentes das frações observadas nos géis de SDS-PAGE. Esta diferença ocorre 

devido as condições desnaturantes que as frações são submetidas durante a corrida 

eletroforética.  

Todavia, a utilização de meios complexos como Fava Netto onde há muitas 

proteínas provenientes de extrato de carne, de levedura e da peptona, mesmo tomando 

os devidos cuidados, uma possível contaminação das proteínas do meio pode ocorrer 

nas proteínas extraídas da parede e do sobrenadante. Além disso, o meio Fava Netto 

possui uma grande quantidade de glicose e de outros componentes que dificultam 

bastante o manuseio. Com o objetivo de aperfeiçoar todo o processo de extração 

proteica tanto da parede quanto do meio de cultura, resolveu-se substituir o meio Fava 

Netto pelo Meio Dulbecco MEM / Nutriente HAM F-12 acrescido com 1,5% de glicose. O 

meio F12 foi utilizado para realização do proteoma de extratos proteicos de parede de 

Paracoccidioides brasiliensis na qual se mostrou extremamente eficiente e fácil (110). 

A Figura1.7 mostra o perfil de proteínas da extração de parede e do concentrado 

de meio de cultura, utilizou-se o meio F-12 para o cultivo de Pb01 no tempo de 7 dias à 

37 oC. Pode-se observar que tanto na extração de parede quanto no concentrado de 

meio de cultura há perfis de proteínas distintos. A extração de parede apresenta 

proteínas que varia entre 97 kDa a 31 kDa, sendo que a maioria das proteínas possuem 

a mesma quantidade. Entretanto, o concentrado de meio de cultura apresenta poucas 

proteínas em relação a extração de parede, contudo, pode-se observar que há proteína 

majoritárias na região entre 97 kDa e 45 kDa. Apesar disso, em um SDS-PAGE de 15%, 

feito para observar proteínas de baixo peso molecular, foi visto que a amostra do 

concentrado de cultura apresenta proteínas de baixo peso em altas quantidades. Isso 

não aconteceu com a amostra de extração de parede (Figura1 8). 

Por conseguinte, foi feita a prospecção de antígenos nas duas amostras. A 

figura 1.9 mostra o western blot realizado com as amostras de extração de parede e do 

concentrado de meio de cultura. Foi observado que na amostra de extração de parede 

há pelo menos 8 proteínas reativas ao soro de camundongos infectados com Pb01. Os 

tamanhos destes antígenos variam em torno de 110 a 41 kDa. Por outro lado, a 
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amostra de concentrado de cultura revelou apenas duas bandas muito fracas relativas a 

dois antígenos de aproximadamente 80 kDa e 50 kDa. 

 

A segunda parte deste trabalho, tem como objetivo elaborar um sistema onde é 

possível purificar epitopos, que são apresentados naturalmente por macrófagos via 

MHC de classe dois (MHCII). Foram utilizadas leveduras de Paracoccidioides lutzii 

(Pb01), Cryptococcus neoformans (K99 e o mutante Cap59, sem cápsula) e 

Cryptococcus gatii (R265). A capsula do Cryptococcus além de ser um dos principais 

fatores de virulência, não é imunogênica (114,115). Foi visto que polissacarídeos 

provenientes da cápsula reduzem a produção de citocinas pró-inflamatórias e provocam 

a produção de outras citocinas que estão associadas com efeitos inibitórios na resposta 

imune contra Cryptococcus. Estes polissacarídeos, inibem a secreção de TNF dos 

monócitos humanos estimulados com LPS (115) enquanto induzem a produção de IL-

10 in vitro, assim inibindo a proliferação de linfócitos T. (115,116). Portanto, fui incluído 

o mutante Cap59 para observar a influencia da cápsula na identificação dos epitopos. 

Também, duas linhagens distintas de macrófagos foram usadas, J774.16, derivada de 

um sarcoma de células reticulares (117) e macrófagos primários. Muitos trabalhos que 

visam purificar peptídeos apresentados por MHCII utilizam células dendríticas 

(108,109,118). As células dendríticas, entre as células apresentadoras de antígenos, é 

a mais eficiente em apresentar antígenos, além de possuir mais moléculas de MHCII. 

(119). De acordo com a literatura, são necessários no mínimo 109 células para que haja 

uma quantidade suficiente de peptídeos para detecção do espetrômetro de massas. 

Embora as células dendríticas são mais eficientes que os macrófagos, o custo de 

produção é muito elevado levando em consideração que rendimento é muito baixo. 

Macrófagos, por sua vez possuem um rendimento muito melhor. 

Embora,  já foi demostrado que após 4 horas de fagocitose já é possível purificar 

peptídeos das moléculas de MHCII (118), no presente estudo foi incluído o tempo de 8 

horas de fagocitose. Nos tempos de 4 e 8 horas, com exceção de Cap59 houve uma 

fagocitose de mais de 50% para os macrófagos J774.16. Diferentemente, macrófagos 

primários apresentaram uma fagocitose maior que 50% para todas as leveduras. Em 

relação a expressão de MHCII na superfície dos macrófagos, foi visto que não houve 
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diferença na expressão de MHCII entre os dois tempos. Mas, houve uma variação entre 

as linhagens de macrófagos. A linhagem J774.16, tanto para 4 ou 8 horas, a expressão 

de MHCII de todos os grupos foram diferentes do controle. Entretanto o isolado Cap59 

provocou a expressão de maior quantidade de moléculas de MHCII na superfície 

celular. Isto já era esperado uma vez que o isolado Cap59 não possuí cápsula. Os 

isolados K99 e R265 apresentaram a mesma quantidade de expressão de MHCII. 

Macrófagos J774.16 que fagocitaram leveduras de Pb01 também expressaram mais 

moléculas de MHCII comparado com controle, aproximadamente duas vezes mais. 

Interessantemente, macrófagos primários que fagocitaram Cap59 apresentaram uma 

expressão de MHCII menor que o controle. Isso pode ser explicado pelo fato que 

macrófagos distintos podem apresentar um perfil de expressão de molécula 

diferentes.(120).Contudo, macrófagos primários apresentam um numero muito maior de 

MHCII que J774.16. A subcultura de linhagens celulares pode causar perda de genes e 

prejudicar as funções imunológicas dos macrófagos (121).  

A apresentação de antígenos por células apresentadoras de antígenos é muito 

dinâmica, as moléculas de MHCII que estão carregadas com o peptídeo imunogênico 

não permanece por muito tempo na superfície celular. Além disso as células estão 

constantemente apresentando peptídeos do meio extracelular ou da própria célula 

(122). Logo, para confirmar se os tempos de 4 e 8 horas apresentam MHCII na 

superfície celular e se os peptídeos apresentados por essas moléculas são funcionais 

foi feito um ensaio de proliferação de linfócitos. Houve proliferação para ambas as 

células para todos os grupos e nos dois tempos analisados. Todavia, o tempo de 8 

horas se mostrol o ideal, pois exibiu maior proliferação. Desse modo, para o presente 

trabalho foi escolhido macrófagos primários e o tempo de fagocitose de 8 horas para a 

coleta e purificação dos epitopos. 

A concentração de 109 macrófagos primários foi infectados com K99 (C. 

neoformans, com cápsula), Cap59 (C. neoformans, sem cápsula), R265 (C. gatii, com 
capsula) e Pb01 (P. lutzii) e após 8 horas de fagocitose, as células foram lisadas e 
submetidas a uma cromatrografia de afinidade para subsequente purificação e 
sequenciamento dos epitopos. Foram 84 proteínas identificadas da amostra de K99, 1 
para Cap59, 3 para R265 e 1 para Pb01.  

Na amostra de Pb01 foi identificado um único peptídeo de 14 resíduos de 
alaninas, esse peptídeo se encontra entre o aminoácido 72 e 85 de uma proteína 
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hipotética de Pb18, cobrindo 7% da sequencia. Está proteína não possui função até o 
momento, entretanto foi feito um alinhamento na busca de encontrar essa proteína em 
outros fungos. Esta proteína apresenta se encontra em outros fungos como H. 

capsulatum, B. glichristii, C. posadasii e P. lutzii. Entretanto, somente a proteína de P. 

lutzii apresenta região onde o peptídeo identificado se encontra. Portanto para uma 
futura vacina peptídica, este peptídeo poderia ser utilizado para ambas as espécies de 
Paracoccidioides. Contudo, para corroborar, foi feita uma análise in silico para observar 
o potêncial de ligação do peptídeo no MHCII. Para o alelo H2-IAb (C57BL/6) o peptídeo 
apresentou uma alta ligação. 
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1.6 Conclusão 

 

• Foi estabelecido um sistema de produção de antígenos tanto de parede quanto do 

concentrado de cultura para leveduras de Paracoccidioides lutzii utilizando os meios 

Fava Netto, e F-12. Onde, foram sequenciados e identificados antígenos de parede 

e exoantigenos oriundos do meio Fava Netto. Entretanto, o meio F-12 se mostra 

mais fácil e de melhor manuseio pelas características simples e de menos glicose do 

meio. Contudo, a coluna de gel filtração não se mostrou adequada para a 

purificação de antígenos de parede e de exoantígenos, pois houve uma grande 

perda de proteínas ao longo da purificação. 

 

• Foi estabelecido um sistema onde há purificação e sequenciamento de epitopos 

naturalmente apresentados por macrófagos. Onde, macrófagos primários é a melhor 

opção para ser utilizado como célula apresentadora de antígeno e O tempo de 8 

horas de fagocitose se mostrou ideal para recuperação de epitopos funcionais. 

 

• Os peptídeos purificados são funcionais pois induziram a proliferação de linfócitos T 
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CAPÍTULO 2 - MILTEFOSINA, UM POTENCIAL ANTIFUNGICO PARA 
PARACOCCIDIOIDES SPP. QUE EM CONCENTRAÇÕES SUB INIBITÓRIAS INDUZ 

MELANIZAÇÃO 
 

 

Nesse capítulo serão apresentados os resultados do estudo desenvolvido em 

colaboração com a Profa. Dra. Kelly Ishida, professora doutora do departamento de 

Microbiologia do ICB-USP, e sua equipe.  

O projeto consistiu em analisar a atividade antifúngica da miltefosina em isolados 

de Paracoccidioides brasiliensis e Paracoccidioides lutzii in vitro. Observamos que na 

concentração sub-inibitória a miltefosina foi capaz de induzir melanogênese nas 

leveduras. 
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2.1 Introdução 
 

A miltefosina (MLT) pertence à classe das alquilfosfocolinas, as quais são 

ésteres de fosfocolina de alcoóis alifáticos de cadeia longa. As alquilfosfocolinas estão 

estruturalmente relacionadas ao grupo dos alquil-lisofosfolipídeos, análogos sintéticos 

de lisofosfatidilcolina ou lisolecitina sem o esqueleto de glicerol(123–125). Sua fórmula 

empírica é C21H46NO4P e a massa molecular igual a 407,57 g/mol. É um composto 

anfifílico devido ao grupo amino quaternário carregado positivamente (carregado 

permanentemente) e ao grupo fosforil carregado negativamente. O composto cristalino 

é um pó higroscópico e se dissolve facilmente em solventes aquosos e orgânicos (126) 

O composto foi desenvolvido originalmente como um fármaco antitumoral. 

Entretanto, a MLT exibe um amplo espectro de atividade no controle de parasitas e 

fungos (123–125). Em muitos países da América Latina, na Índia, na Alemanha, etc a 

MLT é usada no tratamento da leishmaniose. Atualmente, a MLT é aprovada pelo FDA 

(Food and Drug Administration) dos Estados Unidos para o tratamento da leishmaniose 

visceral (127).  

A atividade antifúngica da MLT foi exibida contra fungos dimórficos como 

Coccidioides posadasii (128), Histoplasma capsulatum, e Sporothrix spp.(128–130), 

fungos filamentosos de relevância clínica como Aspergillus spp., Fusarium solani, 

Fusarium oxysporum e cepas resistentes a antifúngicos azólicos (131,132), dermatófitos 

(133), Scedosporium spp. (134), e leveduras incluíndo Candida spp., Cryptococcus 

neoformans, e Cryptococcus gattii, (135). Além disso, a MLT apresentou atividade 

contra biofilmes de C. albicans (136,137) e F. oxysporum (131). Estudos in vivo também 

mostraram a eficiência da MLT em modelos murinos de criptococose  (135) e 

candidíase oral (136).  

Contudo, há algumas preocupações para o uso disseminado da MLT, uma delas 

é o potencial teratogênico (138) e sua elevada meia vida (150-200 h), a qual pode 

facilitar a origem de mecanismos de evasão, devido à permanência de níveis sub-

terapêuticos da droga na corrente sanguínea por algumas semanas após o tratamento 

(139). Todavia, os eventos adversos observados nos estudos clínicos da MLT em geral 

são brandos e toleráveis, sendo representados principalmente por desconforto 



 80 

gastrointestinal transitório como vômito e diarreia, e aumento dos níveis das 

transaminases hepáticas e da creatinina (127,140). 
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2.2 Objetivos 

 

2.2.1 Gerais  
 

Embora a atividade antifúngica da MLT tenha sido relatada para muitos fungos, 

não há estudo que demonstra os efeitos da MLT contra Paracoccidioides spp. Assim, 

nosso objetivo geral foi avaliar os efeitos antifúngicos in vitro de MLT em leveduras de 

P. brasiliensis e P. lutzii. 

 

2.2.2 Específicos 
 

• Determinar a concentração inibitória mínima da MLT associada ou não a 

outras drogas antifúngicas para diferentes isolados de P. brasiliensis e P. 

lutzii. 

 

• Avaliar a interação sinérgica entre a MLT e outras drogas antifúngicas 

contra leveduras de P. brasiliensis e P. lutzii. 

 

• Analisar morfologicamente os efeitos da MLT nos isolados de P. 

brasiliensis e P. lutzii.  
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2.3 Materiais e métodos  

 

2.3.1 Fungos 
 

Foram utilizados os isolados de Paracoccidioides brasiliensis (Pb18, Pb339, 

Pb113 Pbcão) e Paracoccidioides lutzii (Pb01, Ed01 Pb1578, Pb8334, Pb66), obtidos 

no Laboratório de Fungos Dimórficos Patogênicos do Instituto de Ciências Biomédicas 

da Universidade de São Paulo. Os isolados foram mantidos semanalmente através de 

repiques em meio Fava Netto à temperatura de 37 ºC.  

 

2.3.2 Drogas antifúngicas 
 

Miltefosina (MLT, Cayman Chemical Company, MI, EUA) foi diluída em água 

destilada estéril. Anfotericina B (AMB), itraconazol (ITZ), sulfametoxazol (SMX), 

trimetoprima (TMP) (todos obtidos da Sigma Aldrich Co., MO, EUA) e triciclazol (TCZ, 

Dow Agrosciences, IN, EUA) foram diluídos em dimetilsulfóxido (DMSO, Sigma Aldrich 

Co., MO, EUA). A combinação entre sulfametoxazol e trimetoprima (SMX/TMP) (Roche, 

SP, Brasil) foi diluída em água destilada estéril para obter a concentração de 80 mg/mL 

de SMX e16 mg/mL de TMP. A concentração das soluções estoque de MLT e AMB foi 

de 1600 μg/mL e de ITZ, SMX, TMP e TCZ foi de 3200 μg/mL, as soluções foram 

armazenadas à -20 ºC.  

 

2.3.3 Avaliação da atividade antifúngica da MLT in vitro 
 

A concentração inibitória mínima (CIM) foi determinada pelo método de 

microdiluição (141). As leveduras de Paracoccidioides spp. foram cultivadas em meio 

McVeigh e Morton (MVM) à 37 ºC com agitação orbital de 150 RPM no período de 7 a 

10 dias. Após a incubação, foi realizada uma decantação por gravidade durante 5 

minutos para que agregados celulares fossem separados das leveduras. 

Subsequentemente, as leveduras foram coletadas e quantificadas em câmara de 

Neubauer. Através de microscopia ótica foi confirmado a remoção dos agregados 
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celulares. A viabilidade celular foi avaliada utilizando azul de Trypan, na qual foi exibido 

uma viabilidade maior que 90%. 

As drogas antifúngicas foram diluídas de forma seriada do estoque (1:2) em meio 

MVM em placa de 96 poços em um volume final de 100 µL, seguido pela adição de100 

µL de suspenção fúngica obtendo uma concentração final entre 0,5 – 2,5 x 105 

leveduras/mL. As concentrações das drogas antifúngicas utilizadas foram: 0,03 - 16 

µg/mL para MLT, AMB e ITZ, 0,25 - 128 µg/mL para SMX, TMP e TCZ e 0,03/0,005 - 

16/2,56 para SMX/TMP. As placas foram incubadas à 37 ºC por 14 dias em câmara 

úmida. A CIM foi definida como a menor concentração que inibiu 80-100% do 

crescimento fúngico comparado com o controle 

 

2.2.4 Sinergismo antifúngico in vitro  
 

As combinações de MLT com ITZ, SMX/TMP e TCZ foram feitas utilizando 

ensaio de microdiluição in vitro (142). Os inóculos fúngicos foram preparados de acordo 

com o item 2.2.3. Após 14 dias de incubação à 37 ºC, CIM foi determinada das drogas 

sem estar associadas, e para as combinações foi feito o cálculo do índice de fração 

inibitória (IFI). O cálculo consiste em: IFI = (CIM da droga A em combinação/ CIM da 

droga A sem estar em combinação) + (CIM da droga B em combinação/ CIM da droga B 

sem estar em combinação); onde a MLT corresponde a droga A e ITZ, SMX/TMP e TCZ 

correspondem a droga B. O resultado foi interpretado da seguinte maneira: sinérgico 

quando o IFI≤0,5, indiferente quando o IFI>0,5 e ≤4 e antagonista quando IFI >4. (142). 

 

2.2.5 Curva de morte  
 

Leveduras de P. brasiliensis (Pb18) ou P. lutzii (Pb01) (1 x 105 mL) foram 

tratadas com diferentes concentrações de MLT (0, 0,5 x CIM, 1 X CIM, 2 x CIM, 4 x CIM 

e 8 x CIM) em meio MVM por 1, 3, 5, 7 e14 dias à 37 ºC. No tempo de incubação de 7 

dias as leveduras também foram tratadas com a combinação de MLT (0,25 x MCI, 0,5 x 

MIC, e 1 x MCI) com TCZ (32 µg/ml). Em cada tempo, as leveduras tratadas e não 

tratadas foram diluídas em100 µL de PBS e foram cultivadas em meio sólido de infusão 

de cérebro e coração suplementado com 4% de soro fetal bovino e 5% de 
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sobrenadante de cultura de P. brasiliensis (cepa 192) (143) à 37 ºC por 14 dias para 

subsequente contagem de unidades formadoras de colônia (UFC). A atividade fungicida 

foi determinada pela redução de mais de 99,9% das UFC caso contrário foi considerado 

um efeito fungistático (144). 

 

2.2.6 Microscopia eletrônica de transmissão (MET) 
 

Leveduras de P. brasiliensis (Pb18) ou P. lutzii (Pb01) (1 x 105 /mL) foram 

tratadas com a concentração subinibitória de MLT (0.5 µg/mL) e foram incubadas por 14 

dias à 37 ºC sob agitação orbital (150 RPM). Após a incubação, as leveduras foram 

coletadas por centrifugação e foram lavadas três vezes com PBS. As leveduras foram 

fixadas por 2 horas em temperatura ambiente com 2,5% de glutaraldeído em 0,1 M de 

tampão cacodilato pH 7,2. A pós fixação foi feita em 1% de tetróxido de ósmio em 

tampão cacodilato contendo 1,25% de ferrocianeto de potássio e 5 mM de CaCl2 por 2 

horas a temperatura ambiente. Em seguida, as leveduras foram desidratadas em 

concentrações crescentes de etanol, depois colocada em óxido de propileno a 100% e 

incorporada na resina de spurr. As secções ultrafinas foram coradas com 0,5% de 

acetato de uranila e 0,5% de citrato de chumbo, e observadas num microscópio 

eletrônico de transmissão (modelo Jeol 100CX, JEOL, Japão). 

 

2.2.7 Citometria de fluxo 
 

Leveduras de P. brasiliensis (Pb18) ou P. lutzii (Pb01) (1 x 105 /mL) foram 

tratadas com a concentração subinibitória de MLT (0.5 µg/mL) e foram incubadas por 14 

dias à 37 ºC sob agitação orbital (150 RPM). Após a incubação, as leveduras foram 

coletadas por centrifugação e foram lavadas três vezes com PBS. As leveduras foram 

fixadas com 4% de gluteraldeído em PBS por 1 hora a temperatura ambiente. A 

marcação com o anticorpo monoclonal (Isotipo IgM) contra melanina (6D2 – 

Gentilmente cedido pelo Dr. Joshua Nosanchuk – Albert Einstein College of Medicine – 

New York/EUA) foi feita em PBS acrescido com 1% de soro fetal bovino por 30 minutos 

a 4 ºC. (145). Posteriormente, as células foram incubadas por 1 hora a temperatura 

ambiente com anticorpo contra IgM de camundongo conjugado com FITC (Molecular 
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Probes). Após lavagem, as células foram submetidas ao citometro de fluxo, BD LSR 

Fortessa flow cytometer (BD, San Jose, USA). Foram adquiridos 30000 eventos e os 

dados foram analisados no software FlowJo 7.2.4 (TreeStar, Ashland, USA). 

 

2.2.8 Análise estatística 
 

As análises estatísticas foram realizadas no software GraphPad Prism 6.0, as 

diferenças estatísticas houveram quando o valor de p foi menor que 0,05.
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2.4 Resultados 
 

2.4.1 Miltefosina exibe atividade fungicida em leveduras de Paracoccidioides spp. 
 

Todos os resultados de inibição de crescimento dos isolados de Paracoccidioides 

spp. se encontram compilados na Tabela 2.1. 

A MLT foi eficaz em inibir o crescimento fúngico, exibindo a mesma CIM dos 

antifúngicos AMB e SMX/TMP (0,12 a 1 µg/mL). Entretanto, o ITZ se mostrou mais 

eficaz apresentando a menor CIM (CIM menor ou igual a 0,12 µg/mL), enquanto o TCZ 

falhou em inibir o crescimento (CIM maior que 128 µg/mL). Contudo, SMX e TMP, sem 

estar associados entre si, exibiram uma alta faixa de concentração para inibir o 

crescimento dos isolados de Paracoccidioides spp (SMX, 0,25 a 16 µg/mL e TMP, 1 a 

CIM maior que 64 µg/mL). A avalição fungicida da MLT foi realizada a partir do ensaio 

de morte, e o resultados estão agrupados na Figura 2.1. 
Para ambas as espécies, concentrações acima do valor de CIM (>1 µg/mL) 

produziram um efeito fungicida logo no primeiro dia de exposição à MLT. O tratamento 

com a concentração de 1 µg/mL foi capaz de erradicar a cultura de Pb18 no quinto dia 

de exposição, já para a cultura de Pb01 foram necessários 7 dias de exposição. 

A concentração sub inibitória 0,5 µg/mL exibiu uma atividade fungicida similar a 

concentração de 1 µg/mL no primeiro dia de exposição µg/mL. Todavia, houve uma 

recuperação das leveduras nos dias seguintes. Já, a cultura de Pb18, apesar de ser 

tratada com 0,5 µg/mL, permaneceu-se íntegra (Figura 2.1 A e B). 

As combinações entre a MLT, ITZ, SMX/TMP ou TCZ foram indiferentes contra 

Paracoccidioides spp., exibindo IFI maiores que 0,5 e menores ou iguais a 4. 
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Tabela 2.1 Concentração Inibitória Mínima (CIM) da MLT e de drogas antifúngicas 
frente a isolados de Paracoccidioides brasiliensis e Paracoccidioides lutzii. 

MLT: miltefosina; AMB: anfotericina B; ITZ: itraconazol; SMX: sulfametoxazol; TMP: trimetoprima 
  

 CIM (µg/ml) 

Isolados MLT AMB ITZ SMX TMP SMX/TMP 

P. brasiliensis       

Pb 339 0,5 0,25 ≤0,03 4 >64 2/0.4 

Pb 18 1 0,25 0,06 16 >64 8/1,6 

Pb 8334 1 0,5 ≤ 0,03 0,5 32 0,25/0,05 

Pb 113 0,12 0,25 ≤ 0,03 2 1 1/0,2 

Pb cão 0,25 1 0,12 1 64 1/0,2 

P. lutzii       

Pb 01 1 0,5 ≤0,03 4 >64 0,25/0,05 

ED 01 0,5 0,5 0,06 1 >64 0,5/0,1 

Pb 1578 0,5 0,5 ≤0,03 0,25 >64 0,12/0,02 

Pb 66 1 1 ≤0,03 8 >64 0,12/0,02 
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Figura 2.1. Curvas de morte de leveduras de Paracoccidioides brasiliensis (Pb18) (A) e 

Paracoccidioides lutzii (Pb01) (B). Tratadas com diferentes concentrações de 
MLT (0,5, 1, 2, 4, and 8 µg/mL) à 37 ºC por 14 dias. Concentrações iguais ou 
acima da CIM (≥1 µg/mL) foram fungicidas, se mantendo no limite inferior de 
detecção. 
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2.4.2 MLT combinada com TCZ reduz a viabilidade de leveduras de Paracoccidioides spp. 
 

Embora a combinação de MLT com TCZ tenha sido indiferente, a combinação de 

concentrações subinibitórias de MLT e TCZ afetou a viabilidade dos fungos, 

especialmente para Pb01 (Tabela 2.2). 

As leveduras de P. lutzii apresentaram uma redução de 100% após tratamento 

com a combinação de MLT 0,5 μg/mL com TCZ 32 μg/mL (p <0,01) em comparação 

com o tratamento da MLT sem estar associada ao TCZ. Além disso, houve também 

uma redução de 30% após exposição a 0,25 μg/ mL de MLT com 32 μg/mL de TCZ (p> 

0,05) (Tabela 2.2).  

Para P. brasiliensis, as combinações de 0,25 ou 0,5 μg/mL de MLT com 32 

μg/mL de TCZ apresentaram uma diminuição da viabilidade fúngica em comparação 

com MLT sem estar associada, mas as reduções não foram estatisticamente 

significativas. 

 

2.4.3 Miltefosina induz alterações morfológicas em leveduras de Paracoccidioides 
 

A morfologia normal das leveduras de P. brasiliensis (Pb18) e P. lutzii (Pb01) é 

caracterizada por um citoplasma eletro denso contendo um ou mais núcleos, 

mitocôndrias e alguns vacúolos bem como uma membrana celular e parede celular 

compacta (Figuras 2.2 A, D e inserções). 

Notavelmente, as leveduras tratadas com concentração sub-inibitória de MLT 

(0,5 μg/mL) apresentaram alterações ultra estruturais na membrana citoplasmática 

(Figuras 2.2 B e E), inchaço mitocondrial (Figuras 2.2 B, C e F) e vacúolos (Figuras 
2.2 B, 2C e 2E) bem como a presença de partículas eletro densas dentro de vacúolos 

(setas negras nas Figuras 2.2 B, C, E e F). 
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Tabela 2.2. Viabilidade das leveduras de Paracoccidioides brasiliensis (Pb18) e 
Paracoccidioides lutzii (Pb01) após o tratamento de 7 dias à 37 ºC de MLT 
associada ou não a concentração subinibitória de TCZ. 

 Log UFC/mL média ± desvio padrão 

P. brasiliensis (Pb18)  P. lutzii (Pb01) 

Não tratado 5,99 ± 0,01 5,33 ± 0,76 

TCZ 32 5,77 ± 0,07 5,26 ± 0,50 

MLT 0,5 5,68 ± 1,22 4,92 ± 0,67 

MLT 0,5/TCZ 32 3,81 ± 1,71 ND  

MLT 0,25 5,95 ± 0,83 5,27 ± 0,71 

MLT 0,25/TCZ 32 4,58 ± 1,04 3,83 ± 0,54 

	
MLT: miltefosina; TCZ: triciclazol; UFC: unidades formadoras de colônia; ND: UFCs não detectadas  
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Figura 2.2. Microscopia eletrônica de transmissão (MET) de Paracoccidioides 
brasiliensis (Pb18) (A-C) e Paracoccidioides lutzii (Pb01) (D-F). As leveduras 
foram tratadas com a concentração sub-inibitória de MLT (0,5 μg/mL) durante 14 
dias à 37 ºC. As leveduras controle, não tratadas (A e D) exibiram um citoplasma 
eletrodenso contendo um ou mais núcleos (n), mitocôndrias (m) e vacúolos (v), 
bem como uma parede celular compacta e membrana citoplasmática (A e D). As 
leveduras tratadas com miltefosina (B, C e E, F) apresentaram alterações em 
suas membranas citoplasmáticas (inserções em B e E), acúmulo de vacúolos 
(B, C e E), inchaço mitocondrial (B, C e F) Números de partículas eletrodensas 
dentro de vacúolos (estruturas semelhantes a melanossomas) (setas em B, C, E 
e F). Barras = 1 μm; Barras inseridas = 0,1 μm.  
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2.4.4 Estruturas tipo melanosoma em leveduras Paracoccidioides spp. 
 

Análises adicionais de alta ampliação das imagens da microscopia eletrônica 

permitiram uma caracterização mais detalhada das partículas eletrodensas presentes 

dentro de vacúolos das leveduras de P. brasiliensis (Pb18) e P. lutzii (Pb01) tratadas 

com 0,5 μg/mL de MLT (Figura 2.2). Essas estruturas foram observadas em diferentes 

estágios de densidade de elétrons (Figura. 2.3) e apresentaram uma organização 

similar às estruturas tipo melanosoma descritas em conídios de Fonsecaea pedrosoi.  

Observou-se uma matriz de tipo melanossoma na formação (A) e a maturação 

dos grânulos foi representada por um aumento na densidade eletrônica (B e C), que foi 

provavelmente seguida pela deposição de grânulos na parede celular fúngica (D). As 

estruturas tipo melanossoma foram quantificadas utilizando várias imagens de MET 

(100-200 leveduras foram analisadas para cada amostra). As leveduras não tratadas 

tinham um baixo número de estruturas semelhantes a melanossomas (0,12 

estruturas/levedura de Pb18 e 0,13 estruturas/levedura de Pb01). O tratamento de MLT 

levou a um aumento significativo na produção de número de estruturas semelhantes a 

melanossomas dentro das células de levedura de P. brasiliensis (Pb18) (1,3 

estruturas/levedura ou 10,8 vezes maior que o grupo não tratado) e P. lutzii (Pb01) 

(1,13 estruturas/levedura ou 8,7 vezes superior ao grupo não tratado). 

 

2.4.5 Leveduras de Paracoccidioides spp. produzem melanina após a exposição de uma dose 
subletal de miltefosina 

 

Para quantificar a produção de melanina produzida pelas leveduras após a 

exposição a dose subletal de MLT (0,5 μg/mL), as leveduras foram marcadas com o 

anticorpo anti-melanina e submetida ao citometro de fluxo. O tratamento com a MLT 

resultou em um aumento de melanina presente nas leveduras de P. brasiliensis em 

47% (p<0.01), e de P. lutzii em 267%(p<0.001), em relação ao controle (Figura 2.4). 

Por outro lado, a combinação da MLT (0,5 μg/mL) com TCZ (32 µg/ml) reduziu 

significantemente a produção de melanina comparada com o grupo que recebeu MLT 

sem estar associada a TCZ, resultando em níveis similares ao grupo controle (Figura 
2.4).  
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Figura 2.3. Cortes ultrafinos de leveduras de Paracoccidioides lutzii (Pb01) e 
Paracoccidioides brasiliensis (Pb18), numerosas estruturas tipo melanossoma 
em diferentes estágios de maturação. A matriz melanosómica em formação pode 
ser observada (A) e maturação de grânulos de melanina também pode ser 
observado devido à densidade crescente de elétrons (B e C). Os melanosomas 
aparecem próximos da membrana fúngica e depositados, possivelmente, na 
parede celular fúngica (D). Barras = 0,1 um. 
 

 
 

 

Figura 2.4. Média de intensidade de fluorescência de levedura de Paracoccidioides 
brasiliensis (Pb18) e Paracoccidioides lutzii (Pb01) marcadas com anticorpo 
contra melanina 6D2. As leveduras não tratadas (C-) ou tratadas com 
concentrações subinibitórias de miltefosina (MLT 0,5 μg/mL) ou (0,5 μg/mL) 
combinadas com triciclazol (32 μg/mL) (MLT + TCZ) durante 14 dias à 37 ºC. ** p 
<0,01 e *** p <0,001 em comparação com o C- (Anova-one way). 
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2.5 Discussão 
 

O tratamento atual da PCM pode incluir longos períodos de terapêutica que varia 

de meses a anos, além de apresentar toxicidade e altas taxas de recidivas (1).  

MLT é um fármaco de fosfolípido de alquilo, um análogo de fosfocolina, que 

dispõe tem um amplo espectro de atividade contra parasitas (123,124), leveduras, 

fungos filamentosos e leveduras dimórficas. (128–130,134). No presente estudo foi 

explorado pela primeira vez a atividade da MLT contra espécies de Paracoccidioides. 

A MLT provou ser efetiva no controle do crescimento de isolados de 

Paracoccidioides spp. Apresentando uma faixa de CIM de 0,12 a 1 µg/mL, na qual foi 

igual ou similar a CIM encontradas para Cryptococcus spp. e Candida spp. (0,25 a 8 

µg/mL) (135), dermatófitos do gênero Trichophyton, Epidermophyton e Microsporum 

(0,25 a 2 µg/mL) (133), Aspergillus spp., Rhizopus spp., Mucor spp., Fusarium spp. and 

Scedosporium spp. (2 a 64 µg/mL) (146) e Sporothrix spp. (0,25 a 2 µg/mL) (128,130). 

Além de tudo, os valores da MCI da MLT foram também similares aos valores de CIM 

exibidas por drogas antifúngicas padrões como AMB e SMX-TMP. Assim como em 

estudos posteriores a MLT foi fungicida contra Cryptococcus spp., Aspergillus spp., 

Sporothrix spp., H. capsulatum, and C. immitis, (128–130,135), no presente estudo foi 

visto que a MLT também foi fungicida para Paracoccidioides spp. 

A abordagem realizada para detectar as interações sinérgicas entre a MLT e as 

drogas antifúngicas usadas no tratamento da PCM (ITZ ou SMX-TMP) não foi 

satisfatória, na qual é consistente com a falta de sinergismo entre a MLT e azóis, como 

reportado para S. brasiliensis (130). Entretanto, sinergismos entre a MLT e voriconazol 

e posaconazol foi visto contra F. oxysporum e fungos Mucormycetes (146), assim como 

contra F. solani, Scedosporium spp. e Aspergillus spp. (132). 

O tratamento subinibitório da MLT (0,5 µg/mL) inibiu aproximadamente 50% do 

crescimento de Pb01 (P. lutzii) e não teve algum efeito sobre a inibição de Pb18 (P. 

brasiliensis). Apesar disso, foi possível observar alterações ultra como vacúolos eletro-

luminosos, alterações morfológicas nas membranas citoplasmáticas e inchaço 

mitocondrial. 

A presença de vacúolos eletroluminosos pode indicar o acúmulo de lipídios no 

citoplasma de Paracoccidioides spp. assim como também foi observado em leveduras 
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de C. albicans tratadas ou não com inibidores da biossíntese de ergosterol (147,148) e 

S. brasiliensis (130,135). Recentemente, foi visto que a MLT reduz ergosterol da 

membrana de C. posadasii e H. capsulatum (128) e também altera a permeabilidade da 

membrana citoplasmática de C. posadasii, H. capsulatum, e S. brasiliensis, na qual 

resulta no rompimento da membrana. (128–130). 

A MLT tem sido associada com apoptose de Saccharomyces cerevisiae. O 

composto é rapidamente absorvido e penetra na membrana interna da mitocôndria de 

S. cerevisiae, onde interrompe o potencial da membrana e provoca a inibição dose-

dependente da citocromo C oxidase, levando a morte celular por apoptose (146,149).  

No presente trabalho, o inchaço mitocondrial das leveduras de Paracoccidioides 

spp. tratadas com MLT sugere que a MLT afeta a função mitocondrial, que 

possivelmente pode levar à perda de viabilidade fúngica. No entanto, o mecanismo de 

ação de MLT sobre células eucarióticas não é bem compreendido. Estudos sobre 

células tumorais e protozoários sugerem que MLT tem mais de um alvo e identificaram 

distúrbios das vias de sinalização celular dependentes de lipídeos 

(126,128,130,146,149,150). Deste modo, estes estudos sugerem que a MLT funciona 

concomitantemente ou sequencialmente através de um ou mais dos seguintes 

mecanismos: (i) um mecanismo de ação de tipo detergente que conduz à ruptura da 

membrana citoplasmática; (ii) alteração da biossíntese lipídica, e (iii) morte da célula de 

indução por apoptose (via mitocondrial). 

Notavelmente, os nossos resultados sugerem que as concentrações sub-

inibitórias de MLT (0,5 μg/mL) promovem um aumento na produção de melanina em 

levedura de Paracoccidioides spp. A análise de citometria de fluxo utilizando o anticorpo 

anti melnania 6D2 corroborou ainda mais a nossa constatação de que as leveduras 

tratadas com MLT tinham um teor de melanina aumentado em comparação com as 

células não tratadas, o que é consistente com os resultados observados recentemente 

em S. brasiliensis (130).  

Além disso, as leveduras expostas a MLT (0,5 μg/mL) apresentaram um aumento 

significativo no número de partículas eletrodensas dentro de vacúolos (tipo 

melanossoma), que possuem similaridade ultraestrutural com melanossomas descritos 

durante melanogênese em conídios de Fonsecaea pedrosoi (151). Esse processo de 
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disposição vesicular de estruturas tipo menalossomas também foi demostrado em C. 

neoformans (152).  

Recentemente, foi descrito em A. fumigatus e A. nidulans que a maquinaria de 

biossíntese de melanina (via DHN) é recrutada em endossomas e a melanina é 

depositada em forma de grânulos na parede celular pelo processo de exocitose (153). 

Melanina é polímero multifuncional encontrado em toda a natureza e pode ser 

sintetizada a partir de 1,8-di-hidroxinaftaleno (DHN) utilizando precursores de 

metabólitos da via acetato-malonato ou formados quando as células crescem na 

presença de compostos fenólicos, tais como 3,4 dihidroxifenilalanina (L-DOPA) 

(154,155). Em Paracoccidioides spp., tanto os conídios quanto as leveduras podem 

sintetizar a melanina pelas vias DHN e L-DOPA, respectivamente (154,156). A 

melanização é uma resposta protetora  para as leveduras de Paracoccidioides spp. 

(157). Uma vez que o meio de cultura MVM não é suplementado com substratos 

fenólicos, há hipótese de que MLT pode induzir a produção de melanina pela via DHN. 

Este postulado é fortemente apoiado pelo fato de que a combinação de MLT com TCZ, 

um inibidor específico da via DHN-melanina, resultou em uma diminuição na produção 

de melanina. Surpreendentemente, a nossa descoberta sugere que as concentrações 

sub-inibitórias de MLT modulam a produção de melanina na forma de levedura de 

Paracoccidioides spp. induzindo a via DHN. 
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2.6 Conclusão 
 

• Foi demonstrado que a MLT exibiu um baixo valor de CIM e um potencial fungicida 

contra Paracoccidioides lutzii e Paracoccidioides brasiliensis. Assim, a MLT se torna 

um promissor antifúngico no combate à PCM  

 

• As combinações entre a MLT e antifúngicos foram indiferentes contra a inibição do 

crescimento de Paracoccidioides spp. Embora a associação de MLT com TCZ tenha 

sido indiferente, a combinação de concentrações subinibitórias de MLT e TCZ afetou 

a viabilidade dos fungos, especialmente para Pb01 (P. lutzii). 

 

• O tratamento com a concentração subinibitória de MLT apresentou alterações ultra 

estruturais na membrana citoplasmática, inchaço mitocondrial e vacúolos bem como 

a presença de partículas eletro densas dentro de vacúolos. 

 

• Foi observado a melanização das leveduras em concentrações sub inibitórias de 

MLT, uma resposta do fungo frente ao composto para se proteger. 

 

• A melanização de Paracoccidioides pode ser induzida também pela via DHN. 
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CAPITULO 3 ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DO COMPOSTO C7A CONTRA 
LEVEDURAS DE CANDIDA ALBICANS IN VITRO E IN VIVO 

 

Nesse capitulo será exposto os resultados do estudo realizado em coloaboração 

com a Profa. Dra. Elaine Guadelupe Rodrigues do Laboratório de Imunobiologia dos 

Tumores e do Envelhecimento do Departamento de Microbiologia Imunologia e 

Parasitologia da Escola Paulista de Medicina e com o Dr. Julián Esteban Muñoz Henao, 

pós-doutorando do Laboratório de Fungos Dimórficos Patogênicos  
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3.1 Introdução 
 

3.1.1 Candidíases 
 

As infecções fúngicas ocasionadas pelo gênero Candida são denominadas como 

candidíases, a espécie albicans é o principal agente etiológico. Porém, outras espécies 

podem ocasionar a doença, como C. tropicalis, C. glabrata, C. parapsilosis (158). 

O gênero Candida compreende cerca de 150 espécies, estando presente em 

uma grande variedade de nichos ecológicos, sendo que a grande maioria possui 

características saprofíticas, dentre as quais algumas espécies fazem parte da 

microbiota humana e destas, somente 10% causam infecção.  A reprodução ocorre de 

forma assexuada por brotamento (159). 

Algumas espécies de Candida podem apresentar um estágio filamentoso com 

produção de hifas verdadeiras e pseudohifas. Esta mudança morfológica pode ocorrer 

tanto in vivo como in vitro, sendo que esta característica possui implicações importantes 

na virulência e no diagnóstico do fungo. Além disso, em condições de cultivo in vitro, C. 

albicans podem produzir clamidoconídios que são estruturas de resistência formada por 

uma parede celular espessa e citoplasma condensado. Normalmente, estas estruturas 

são produzidas quando as leveduras são submetidas a condições de crescimento 

desfavoráveis (160). 

Candida albicans é uma das espécies mais importantes, pois é responsável por 

um grande número de infecções principalmente, mas não exclusivamente, em pacientes 

que apresentam algum tipo de imunossupressão (158). Esta espécie possui fatores de 

virulência que auxiliam na infecção, como, por exemplo, a alteração do fenótipo de 

levedura para formas alongadas de crescimento, denominadas pseudo-hifas e hifas 

verdadeiras. As formas de hifas e pseudo-hifas são invasivas e penetram nos tecidos 

do hospedeiro, sendo o primeiro passo para a infecção. Esta levedura também tem a 

capacidade de secretar diversos tipos de enzimas, como proteinases e fosfolipases, 

que podem influenciar na sua virulência. Estas enzimas agem sobre os tecidos do 

hospedeiro e auxiliam na invasão. Além disso, a levedura possui a capacidade de 

adesão a diversos tecidos, e esta função é considerada muito importante nos estágios 

iniciais das infecções e está relacionada diretamente a seu grau de virulência. A adesão 
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é adquirida por meios específicos (expressão de adesinas) e inespecíficos (forças 

eletroestáticas e de van der Waals) (161). 

A microbiota bacteriana afeta a colonização por C. albicans pela competição por 

nutrientes e pela produção de substâncias tóxicas que interferem na aderência das 

leveduras às células epiteliais do hospedeiro. Além disso, o sistema imune do 

hospedeiro controla a proliferação do fungo, bem como de outros microrganismos 

comensais (161). 

A candidíase é a quarta doença mais comum em todo planeta entre as infecções 

sanguíneas nosocomiais superando infecções causadas por bactérias Gram- negativas. 

A frequência de infecções por Candida vem aumentando regularmente em hospitais do 

mundo todo (162). No Brasil, a candidíase foi a segunda micose que mais levou a óbito 

pacientes HIV/AIDS entre os anos de 1996 e 2006. As regiões Sudeste e Nordeste 

foram as que exibiram um maior número de mortes, e o estado que mais apresentou 

mortes por candidíase foi o Estado de São Paulo (17). 

Esta doença pode apresentar um quadro agudo, subagudo ou crônico, podendo 

ainda ser superficial ou profundo/sistêmico, mas sempre de caráter oportunista. A 

doença induz a diversos quadros clínicos e compreendem inflamação, formação de pús 

e resposta granulomatosa. Os locais mais acometidos são as mucosas orofaríngeas e 

vaginais, a pele, brônquio, pulmão, trato gastrointestinal, rim, baço, fígado e coração. 

Além disso, a doença pode se tornar sistêmica (158). Ambas as estruturas 

morfológicas, filamentosas e levedureformes são encontradas nas infecções, onde 

normalmente as leveduras predominam. Entretanto, com o avanço da doença, ocorre o 

aparecimento das formas filamentosas, as quais são invasivas e resistentes aos 

mecanismos de defesa do hospedeiro, em relação as leveduras, que apresentam maior 

susceptíveis. De forma geral as leveduras são responsáveis pelo início dos processos 

infecciosos, com as formas pseudo e filamentosas, respondendo por episódios 

invasivos (160). 

Quando ocorre a ruptura do equilíbrio imunológico entre o hospedeiro e o fungo 

há uma multiplicação exacerbada e/ou invasão do fungo em tecidos, e se instala a 

infecção. Este desequilíbrio está associado a fatores de risco, tais como: neutropenia, 

hemodiálise, cirurgias, o uso indiscriminado de antibióticos, anticoncepcionais, 
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corticóides, queimaduras, quimioterapia, transplante de órgãos sólidos como rim e 

fígado, síndrome da imunodeficiência humana adquirida e diabetes (158). 

A maioria das infecções por Candida são de origem endógena, sendo 

decorrentes da proliferação ou da mudança do sítio da levedura induzidos por algum 

fator de risco. No entanto, existe também a possibilidade de infecções exógenas em 

ambientes hospitalares, sendo que a levedura pode ser veiculada pelas mãos, 

aparelhos de ventilação, sondas e cateteres (163). 

A candidíase vaginal ocupa o segundo lugar dentre as vaginites. 

Aproximadamente 75% das mulheres adultas apresentam, pelo menos, um episódio de 

candidíase vaginal em sua vida. As infecções por isolados não-albicans têm aumentado 

muito nos últimos anos. Clinicamente ambas as infecções, albicans e não-albicans são 

indistinguíveis, uma vez que causam sintomas muito semelhantes dentre eles 

leucorréia, fissuras, dor, prurido. O diagnóstico e o tratamento da candidíase vaginal 

resultam em um custo estimado de 1 bilhão de dólares por ano somente nos EUA (164). 

A escolha do tipo de antifúngico assim como sua formulação é feita a partir do 

quadro clínico que o paciente desenvolve. As infecções cutâneas podem ser tratadas 

com vários cremes tópicos, loções, pomadas e supositórios a base de derivados 

azólicos (miconazol e cetoconazol). Para o tratamento da candidíase disseminada, 

desde 2004 a Sociedade Americana de Doenças Infecciosas recomenda 

equinocandinas (caspofungina), derivados azólicos (fluconazol e itraconazol) e polienos 

(anfotericina B). Entretanto, novos antifúngicos estão sendo incluídos no tratamento 

como voriconazol, posaconazol e micafungina (165). 

Os azóis pertencem a uma classe de antifúngicos que pode ser dividida de 

acordo com sua estrutura: imidazóis (duas moléculas de nitrogênio) e triazóis (três 

moléculas de nitrogênio). Entre os imidazóis somente o cetoconzol possui atividade 

sistêmica, contudo todos os triazóis têm atividades sistêmicas e incluem o fluconazol, 

itraconazol e voriconazol. Tanto os imidazóis como os triazóis inibem a biossíntese do 

ergosterol pela inibição da enzima 14-α-desmetilase do citocromo P-450, que é 

responsável pela demetilação do lanosterol. No entanto os triazóis apresentam uma 

maior seletividade pelo sítio de ação em relação aos imidazóis, devido ao acréscimo de 

nitrogênio em seu anel azóico. Além de aumentar a seletividade, o aumento de um 
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átomo de nitrogênio proporciona estabilidade metabólica, prolongando o tempo de meia 

vida plasmática dos triazóis. Dependendo do organismo e do azol empregado, a 

inibição da síntese do ergoesterol resulta na inibição do crescimento da célula fúngica 

(fungistático) ou na morte celular (fungicida) (166). 

As equinocandinas são uma nova classe de antifúngicos altamente seletivos de 

lipopetídeos que inibem a síntese das β-(1,3) glucanas, constituintes da parede celular 

fúngica. Tendo em vista que células de mamíferos não possuem β-(1,3) glucanas, esta 

classe de agentes se torna seletiva em sua toxicidade a fungos (167). Atualmente 

existem três equinocandinas no mercado: micafungina, caspofungina e anidulafungina, 

dentre estas somente a caspofungina está aprovada para o tratamento de candidíase 

(168). 

Os polienos possuem a estrutura básica que consiste em um anel lactâmico, com 

uma cadeia lipofílica rígida contendo de três a sete ligações duplas e uma porção 

hidrofílica flexível sustentando vários grupos hidroxilas. Entre eles, temos a anfotericina 

B, que contém sete ligações duplas conjugadas, e pode ser inativada por calor, luz e 

extremos de pH. A anfotericina B é pouco solúvel em água e não é absorvida pela via 

de administração intramuscular ou oral. A formulação convencional da anfotericina B na 

administração intravenosa é a desoxicolato. As formulações lipídicas foram 

desenvolvidas na tentativa de evitar a natureza nefrotóxica da anfotericina B 

convencional. Dependendo da dose, a anfotericina B pode ter uma ação fungistática ou 

fungicida. Esta droga atua através da permeabilização da membrana plasmática, mas 

sua atividade, inicialmente, depende de sua ligação ao esterol da membrana. Essa 

ligação pode resultar na perda de íons intracelulares, o que caracteriza a natureza 

fungistática da droga. A anfotericina B em concentrações fungicidas pode levar a 

formação de poros na membrana, com conseqüente perda de constituintes celulares de 

baixo peso molecular e essa condição é irreversível (169). 

Ao contrário dos mecanismos de resistência aos agentes antibacterianos, não 

existe evidência de que os fungos são capazes de inativar ou modificar os agentes 

antifúngicos como meio de adquirir resistência. Da mesma forma, os genes de 

resistência antifúngica não são transmissíveis de célula a célula como ocorre com 

muitos genes de resistência bacterianos. É evidente, entretanto, que bombas de efluxo 
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de multidrogas, alteração do alvo e super expressão do alvo sejam mecanismos 

importantes na aquisição de resistência aos agentes antifúngicos (170). 

A utilização profilática dos azóis, especialmente do fluconazol, no tratamento e 

na prevenção de infecções por Candida aumentou a ocorrência de resistência do fungo 

a este antifúngico. A resistência da Candida frente aos derivados azólicos ocorre pelos 

seguintes mecanismos: mutação do gene (ERG11) que codifica a enzima 14-α-

desmetilase, modificando o alvo de ação do antifúngico não havendo, assim, interação 

com a droga. Ainda, a super expressão do gene (ERG11) resulta na produção 

excessiva da enzima alvo, criando a necessidade de maiores concentrações da droga 

dentro da célula. Além disso, a super expressão dos genes CDR1 e CDR2, ue 

codificam bombas de efluxo de multidrogas, e o gene BENr codifica bombas de efluxo 

específicas para o fluconazol (170). 

Os isolados de Candida resistentes a equinocandinas são bastante raros. Os 

mecanismos de resistência são diretamente ligados a mutações do gene FKS1, que 

codifica ß-1,3-D-glucana sitetase. Esta enzima faz parte de um complexo enzimático 

responsável pela síntese das β-(1,3) glucanas (168). 

O mecanismo de resistência que a Candida exerce sobre a anfotericina B é 

pouco conhecido, mas provavelmente o aumento ou a diminuição de ergosterol na 

membrana do fungo está associado à resistência fúngica. Já foi mostrado que isolados 

de Candida resistentes apresentam uma diminuição de ergosterol em relação aos 

isolados suscetíveis. Esta deficiência de ergosterol pode ser resultado de mutações em 

genes que codificam enzimas envolvidas na síntese de ergosterol. Também há a 

possibilidade de substituições de esteróis que ligam polienos (ergosterol) por aqueles 

que apresentam uma afinidade menor pelos polienos (fecosterol) (170,171). 

 

3.1.2 C7a 
 

Os agentes quimioterápicos baseados em metais de transição são muito eficazes 

contra tumores, especialmente os do grupo da platina, no entanto eles também 

mostram uma toxicidade extremamente alta. Na procura de fármacos alternativos 

contendo um metal de transição do mesmo grupo, mas mostrando menor toxicidade e 

um espectro mais amplo de atividade para o tratamento contra o câncer, foi 
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demonstrado que os complexos de paládio (II) eram opções promissoras in vitro. 

Contudo, devido à sua extrema labilidade nos fluidos biológicos, foram avaliadas 

modificações na estrutura química. A geração de compostos ciclopaladados utilizando 

reações de ciclometalação aumentou a estabilidade e diminuiu a toxicidade destes 

compostos (172). A complexação de ciclopaladados com o grupo bifosfínico diminuiu 

significativamente a labilidade desses compostos em ambiente biológico formando 

complexos estáveis, permitindo o uso de doses baixas e consequentemente reduzindo 

sua toxicidade (173). Um destes complexos, o ciclopaladado bifosfínico C7a, mostrou 

uma forte atividade in vitro e in vivo contra melanoma murino, várias células tumorais 

humanas (173,174) e em um Modelo de Xenoenxerto de celulas T mimetizando 

leucemia /linfoma (175). Curiosamente, C7a também foi eficaz in vitro e in vivo contra 

modelos experimentais de T. cruzi (176) e P. brasiliensis e P. lutzii. In vitro, o complexo 

C7a reduziu as contagens de UFC de C. neoformans e C. albicans (177). 
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3.2 Objetivos  
 

3.2.1 Geral 
 

Considerando que o C7a possui uma atividade biológica contra células tumorais, 

Trypanosoma cruzi e Paracoccidioides brasiliensis, o presente trabalho visa expandir os 

estudos antifúngicos dessa molécula. Portanto, o presente trabalho tem como objetivo 

avaliar a atividade do composto C7a in vitro contra espécies de Candida spp., assim 

como averiguar se o C7a possui atividade terapêutica em um modelo de candidíase 

sistêmica e vaginal. 

 

3.2.2 Específicos 
 

• Determinar a concentração inibitória mínima e concentração fungicida mínima do 

composto C7a e drogas antifúngicas para isolados de Candida spp.. 

 

• Examinar o efeito do tratamento do composto C7a na formação de biofilmes 

maturados ou não de Candida albicans.  

 

• Analisar morfologicamente os efeitos do composto C7a nas leveduras tratadas. 

 

• Observar o desempenho do composto C7a nos modelos de candidíase sistêmica e 

vaginal em camundongos imunossuprimidos. 
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3.3.1 Microorganismos 
 

Os isolados de Candida resistente ao antifúngico fluconazol foram cedidos pela 

Dr. Márcia de Souza Carvalho Melhem do Instituto Adolfo Lutz: Candida albicans 

(n=14), Candida parapsilosis (n= 9), Candida tropicalis (n=10), Candida glabrata (n=10) 

and Candida krusei (n=10). As cepas padrão C. parapsilosis ATCC 22019, C. tropicalis 

ATCC 200956, C. glabrata ATCC 2001 and C. krusei ATCC 6258 foram incluídas no 

trabalho. 

A cepa Candida albicans ATCC 10231 foi utilizada nos estudos de biofilme, e 

ensaios in vivo. Todas as cepas foram mantidas em ágar Sabouraud dextrose à 4 ºC e 

subcultivadas duas vezes no mesmo meio à 37 ºC 24 horas antes de cada ensaio. 

 

3.3.2 Composto ciclopaladado  
 

O complexo ciclopaladado C7a foi sintetizado a partir de N, N-dimetil-1-f 

enetilamida (dmpa), e complexado a 1,2 etano bis (difenilfosfina, dppe) ligando, como 

descrito anteriormente(173). O composto foi diluído até a concentração final de 10 mM 

em DMSO e para ensaios in vivo e in vitro o composto foi diluído até à concentração 

final em meio ou PBS. 

 

3.3.2 Antifúngicos 
 

Foram utilizados três agentes antifúngicos de referência: anfotericina B (AMB, 

Sigma Chemical Co., EUA) diluída em DMSO para obter uma concentração de 1,600 

μg/mL, miconazol (MCZ, Sigma Chemical Co. EUA) diluído em DMSO para se obter 

uma concentração de 1,600 mg/mL e fluconazol (FCZ, Pfizer, São Paulo, Brasil) diluído 

em água estéril para obter 2.560 μg/mL. As soluções estoques foram armazenadas a     

-20 ºC. 

Para aplicação tópica nos ensaios in vivo, o creme vaginal  (emulsificante não 

iónico de cera a 10%, 2% de óleo mineral, 5% de propilenoglicol e água destilada a 

84%, pH 4,5) foi preparado com a incorporação de 2% de MCZ (178). 

 



 

 

107 

3.3.3 Ensaio de susceptibilidade antifúngica sobre células planctônicas de Candida spp. 
 

O teste de susceptibilidade antifúngica foi realizado de acordo com o documento 

M27-S4 do CLSI (The Clinical & Laboratory Standards Institute) (179). As 

concentrações testadas para o C7a foram 0,125-64 µg/mL, FCZ 0,125-64 µg/mL e para 

MCZ e AMB  0,03-16 µg/mL. 

O crescimento fúngico foi determinado por um leitor espectrofotométrico de 

placas (Spectra MAX 340 Tunable Microplate Reader, Molecular Devices Ltd. USA) a 

492nm. Após a leitura, alíquotas de 10 µL foram coletadas de cada poço da placa e 

transferidas para um meio de cultura limpo (Sabouraud dextrose agar) e incubado à 35 

ºC por 48 horas para determinar a concentração fungicida mínima (CFM). A CFM foi 

definida como a menor concentração que falhou em inibir o crescimento fúngico. 

 

3.3.4 Microscopia de fluorescência com calcofluor 
 

Candida albicans ATCC 10231 (1000 UFC/mL) foi tratada com o IC50 de C7a (0.5 

µg/mL) por 24 a 35 ºC em meio RPMI 1640 com 0.16 M de MOPS. Após esse período, 

células tratadas ou não com C7a foram lavadas em PBS, pH 7,2 e fixadas com 4% de 

paraformaldeído em PBS por 30 minutos, e aderidas a lamínulas de vidro, coberto com 

poli-L-lisina e coradas com calcofluor-white 1 mg/mL (Sigma-Aldrich) por 5 min. As 

lamínulas foram lavadas e montadas em solução de n-propil galato e observados ao 

microscópio EVOS fl (AMG; Mill Creek, WA, EUA). 

 
3.3.5 Microscopia eletrônica de transmissão 

 

Para a microscopia eletrônica convencional, as leveduras tratadas com o 

composto C7a (concentração subinibitória) foram fixadas durante 2 h à temperatura 

ambiente com 2,5% de glutaraldeído e 4% de formaldeído preparado em tampão de 

cacodilato 0,1 M (pH 7,2) durante 1 h. A pós-fixação foi realizada em tetróxido de ósmio 

a 1% em tampão de cacodilato contendo 0,8% de ferrocianeto de potássio e CaCl2 a 5 

mM durante 2 horas. Em seguida, as células foram desidratadas em acetona e 
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incorporadas em Epon. As secções ultrafinas foram coradas com acetato de uranila e 

citrato de chumbo e observadas em um microscópio Zeiss CEM-900electron. 

 

3.3.6 Concentração inibitória para biofilmes de C.albicans 
 

A concentração antifúngica mínima que inibiu tanto a formação de biofilme 

quanto a viabilidade de células de biofilme pré-formadas foi definida como descrito 

anteriormente (180).  

Para avaliar o efeito do C7a e drogas antifúngicas na prevenção da formação de 

biofilmes, foram adicionados 50 μL de cada fármaco diluído em série em meio RPMI 

1640 (Sigma Chemical Co., Missouri, EUA), tamponado com 1,6 M MOPS pH 7,0, em 

poços de placas 96 poços contendo 50 μL de 2 x 106 células/mL. Para avaliar a eficácia 

dos fármacos contra os biofilmes pré-formados, os biofilmes foram cultivados durante 

24 horas, seguido por uma suave lavagem e foram adicionados 100 μL do fármaco 

diluído em série. Após a adição de fármacos, as placas foram seladas com parafilm e 

incubadas à 37 °C durante 24 horas. Após a incubação, as placas foram lavadas duas 

vezes com PBS para remover as células não aderentes. O teste de viabilidade XTT foi 

realizado para determinar a eficácia dos fármacos. As experiências dose-resposta foram 

realizadas em quadruplicada a cada dose em duas placas diferentes. 

 

3.3.7 Estudos in vivo  
 

Os camundongos isogênicos BALB/c (fêmeas de 6 a 8 semanas) foram criados e 

mantidos nos Biotérios da Faculdade de Medicina e do Instituto de Ciências Biomédicas 

da Universidade de São Paulo (USP), em condições específicas sem patógenos. Os 

procedimentos envolvendo animais e seus cuidados foram conduzidos de acordo com o 

comitê de ética local e as normas internacionais, e todos os experimentos foram 

aprovados pelo Comitê Institucional de Cuidados e Uso de Animais do Instituto de 

Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. 

Para a imunossupressão de animais, doses de 100 mg/kg de ciclofosfamida 

foram administradas intraperitonealmente (ip) 4 dias e 1 dia antes da infecção com C. 
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albicans, e novamente no terceiro dia após a infecção e, a partir deste ponto, a cada 4 

dias até o fim do tratamento (178).  

Os animais foram mantidos em microisoladores, e servidos com alimentos 

autoclavados e água, a fim de manter um ambiente estéril. As gaiolas foram trocadas 

duas vezes por semana em coberturas de fluxo laminar.  

Os animais foram considerados anérgicos quando se verificou que o número de 

leucócitos era inferior a 100 células/mm3 (181).  

Para a realização do modelo de candidíase vaginal, foi induzida a fase de 

pseudo-estro por administração subcutânea de 0,5 mg de valerato de 17 beta-estradiol 

(Sigma Chemicals, St Louis) dissolvido em óleo de sésamo (Sigma Chemicals, St Louis) 

3 dias antes da infecção vaginal (182). 

 

3.3.8 Modelo experimental 
 

Uma colônia de C. albicans (isolado ATCC 10231) foi selecionada a partir de 

uma placa de ágar Sabouraud dextrose e incubada em infusão de coração e cérebro 

(Oxoid, Inglaterra) à 37 °C durante 24 horas com agitação de 200 RPM. O sedimento 

obtido por centrifugação a 500 g durante 5 minutos foi lavado três vezes em PBS e 

ressuspenso em 5 mL de PBS. O número de leveduras por mL nesta suspensão foi 

determinado por câmara de Neubauer. A viabilidade do inóculo foi determinada por 

coloração com azul de Tripan e verificou-se ser superior a 90%. 

O modelo imunossuprimido de candidíase foi induzido por injeção intravenosa de 

104 leveduras suspensas em 100 μL de PBS. Já o modelo de candidíase vaginal foi 

induzido pela inoculação de 3 × 106 de levedura suspensas em 10 μL de PBS. 

 

3.3.9 Análise da carga fúngica em órgãos de camundongos infectados 
 

Os camundongos foram sacrificados 7 dias após a infecção, rins ou vaginas 

foram removidos, pesados, homogeneizados e depois lavados. Os sedimentos 

correspondentes foram novamente suspensos e homogeneizados em 1 ml de PBS. 100 

μL destas suspensões foram inoculadas em meio de agar infusão coração e cérebro. As 

contagens de colônias foram feitas visualmente após 24 horas de incubação à 37 °C. 
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Todos os experimentos foram feitos com três réplicas biológicas com grupos com no 

mínimo cinco animais. 

 

3.3.10 Histologia 
 

 O canal vaginal foi excisado, fixado em formalina tamponada a 10% e 

incorporado em parafina para seccionamento após 7 dias de infecção. As secções 

foram coradas com ácido periódico Schiff de (PAS) e examinadas microscopicamente a 

10X (Optiphot-2, Nikon, Tóquio, Japão). 

 

3.3.11 Análise estatística 
  

A análise estatística foi feita utilizando o software GraphPad Prism versão 6.0 

(GraphPad Software, San Diego, CA). As comparações foram feitas pelo teste de 

variação (one-way ANOVA) seguido do pós teste de Tukey-Kramer. Quando os valores 

de P foram ˂ 0,05 foi constatado diferença estatística significante. No caso das curvas 

de morte foi utilizado o teste Log-rank (Mantel–Cox), quando valores de P foram ≤ 0,001 

foi constatado diferença estatística significante. Foi determinado um intervalo de 

confiança de 95% em todas as experiências. 
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3.4 Resultados 
 

3.4.1 Atividade antifúngica in vitro 
 

A sensibilidade dos isolados clínicos de C. albicans, C. tropicalis, C. parapsilosis, 

C. glabrata e C. krusei ao C7a in vitro está compilada nas tabelas 3.1, 3.2 e 3.3. 
Na tabela 3.1, podemos observar a faixa de concentração inibitória do C7a e das 

drogas antifúngicas contra os isolados clínicos de Candida spp. C7a e AMB exibiram a 

faixa de inibição para todos os isolados entre: 0,25 – 4 µg/mL e 0,125 – 16 µg/mL, 

respectivamente. MCZ e o FCZ mostraram faixas de 0,003 – 16 µg/mL e 0,03 – >64, 

respectivamente. A faixa de CIM que os antifúngicos MCZ e FCZ exibiram, representa 

uma inconsistência na CIM que estas drogas exercem em todos os isolados, de forma 

diferente do C7a e da AMB que apresentam valores similares de CIM entre si para 

todos os isolados. Interessantemente, C7a se mostra ativo contra isolados que 

possuem resistência a FCZ (Tabela 3.2). A tabela 3.3 mostra o percentual cumulativo 

da MCF do C7a e da AMB. Considerando todas as espécies de Candida o C7a 

conseguiu matar 11,5% das leveduras na concentração de 0,25 µg/mL, a AMB 

começou a exibir efeito em uma concentração duas vezes maior. É importante destacar 

que o C7a foi muito mais eficiente contra C. albicans que a AMB, uma vez que nas 

concentrações de 0,25 µg/mL e 1 µg/mL o composto apresentou 41,2% e 100% de 

mortalidade, respectivamente, enquanto que a AMB foi ativa em 11,7% dos isolados a 

0,5 µg/mL, sendo que 100% de mortalidade foi vista em concentrações maiores que 16 

µg/mL. Entretanto a AMB foi mais eficiente em isolados de C. parapsilosis. Para as 

demais espécies os dois compostos mostraram eficiência similares. 
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Tabela 3.1. Valores da faixa de concentração inibitória mínima (CIM) do composto C7a 
em comparação com anfotericina B (AMB) e agentes azólicos miconazol (MCZ) e 
fluconazol (FCZ) sobre isolados clínicos de Candida spp. 

 
  

Cepas	 	Drogas	
antifúngicas	

Concentração	(µg/mL)	
Faixa	de	CIM	 CIM50	 CIM90	

Todas	as	espécies	
	

C7a	 0,25	-	4	 1	 4	
AMB	 0,125	-	16	 1	 1	
MCZ	 0,03	-	>16	 0,25	 4	
FCZ	 0,03	-	>64	 1	 >64	

Candida	albicans	

C7a	 0,25	-	1	 0,5	 1	
AMB	 0,5	-	1	 1	 1	
MCZ	 0,03	-	4	 0,03	 0,5	
FCZ	 0,03	-	>64	 0,25	 64	

Candida	tropicalis	

C7a	 0,5	-	2	 1	 2	
AMB	 0,5	-	2	 1	 2	
MCZ	 0,06	-	8	 0,5	 8	
FCZ	 0,25	-	>64	 1	 64	

Candida	
parapsilosis	

C7a	 1	-	4	 2	 4	
AMB	 0,5	-	1	 1	 1	
MCZ	 0,06	-	4	 0,25	 4	
FCZ	 0,06->64	 1	 16	

Candida	glabrata	

C7a	 0,25	-	4	 1	 2	
AMB	 0,125	-	2	 0,5	 1	
MCZ	 0,03	-	16	 0,03	 0,5	
FCZ	 0,25	-	>64	 2	 8	

Candida	krusei	

C7a	 1	 1	 1	
AMB	 0,5	-	1	 0,5	 1	
MCZ	 2	-	8	 4	 8	
FCZ	 64	-	>64	 64	 >64	
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Tabela 3.2. Valores de concentração inibitória mínima (CIM) e concentração fungicida 
mínima (CFM) do composto C7a comparados com antifúngicos padrões - 
anfotericina B (AMB), miconazol (MCZ) e fluconazol (FCZ) – sobre cepas padrão 
e isolados clínicos de Candida spp. Valores de MIC e MFC estão em µg/mL.

 
 
 
 
 
 

	 C7a	 AMB	 MCZ	 FCZ	
Cepas	 CIM	 CFM	 CIM	 CFM	 CIM	 CFM	 CIM	 CFM	
Candida	albicans	
(n=17)	

	 	 	 	 	 	 	 	

SC	5314	 0,5	 0,5	 1	 >16	 0,031	 >16	 0,25	 >64	
ATCC	10231	 1	 1	 0,5	 1	 4	 >16	 0,5	 >64	
ATCC	24433	 1	 1	 1	 2	 0,5	 >16	 0,5	 >64	
IAL-40	 0,5	 2	 1	 1	 2	 >16	 64	R	 >64	
IAL-41	 0,25	 0,25	 1	 1	 0,031	 >16	 64	R	 >64	
IAL-42	 0,5	 0,5	 0,5	 0,5	 0,125	 1	 64	R	 >64	
IAL-43	 0,5	 0,5	 0,5	 0,5	 0,031	 >16	 0,031	 >64	
IAL-47	 0,25	 0,25	 1	 1	 0,062	 8	 0,25	 64	
IAL-48	 0,25	 0,25	 1	 1	 0,031	 >16	 0,25	 >64	
IAL-49	 0,5	 0,5	 1	 1	 0,031	 >16	 0,25	 >64	
IAL-50	 0,5	 0,5	 1	 1	 0,031	 >16	 0,25	 >64	
IAL-51	 0,5	 0,5	 1	 1	 0,031	 >16	 0,25	 >64	
IAL-52	 0,25	 0,25	 0,5	 >16	 0,031	 2	 0,25	 >64	
IAL-53	 0,25	 0,25	 0,5	 >16	 0,031	 >16	 0,25	 >64	
AL-54	 0,5	 0,5	 0,5	 >16	 0,031	 8	 0,5	 >64	
IAL-55	 0,25	 0,25	 0,5	 >16	 0,031	 >16	 0,125	 >64	
IAL-56	 0,25	 0,25	 0,5	 >16	 0,031	 4	 0,125	 >64	
Candida	tropicalis	
(n=12)	

	 	 	 	 	 	 	 	

ATCC200956	 0,5	 2	 >16R	 >16	 >16	 >16	 16	R	 >64	
ATCC28707	 0,5	 0,5	 2R	 >16	 4	 8	 >64	R	 >64	
IAL-1	 2	 2	 1	 1	 0,5	 2	 0,5	 >64	
IAL-2	 2	 2	 1	 1	 0,5	 2	 1	 >64	
IAL-3	 1	 1	 1	 1	 4	 >16	 4	SDD	 >64	
IAL-4	 1	 1	 1	 1	 8	 >16	 64	R	 >64	
IAL-5	 1	 1	 1	 1	 0,5	 >16	 0,25	 32	
IAL-6	 1	 >16	 1	 1	 0,25	 2	 0,5	 >64	
IAL-7	 1	 1	 0,5	 1	 0,062	 8	 0,25	 >64	
IAL-8	 1	 1	 1	 1	 8	 >16	 8	R	 >64	
IAL-9	 1	 1	 1	 1	 0,25	 >16	 1	 >64	
IAL-10	 0,5	 0,5	 1	 1	 0,062	 4	 0,25	 >64	
Candida	parapsilosis	
(n=10)	

	 	 	 	 	 	 	 	

ATCC22019	 1	 >16	 0,5	 2	 4	 >16	 1	 16	
IAL-11	 4	 4	 1	 2	 0,125	 1	 1	 8	
IAL-12	 4	 4	 1	 2	 0,25	 1	 0,5	 2	
IAL-13	 2	 8	 1	 4	 0,5	 8	 0,5	 8	
IAL-14	 1	 4	 0,5	 0,5	 0,062	 0,5	 1	 4	
IAL-15	 2	 8	 1	 2	 1	 2	 16	R	 >64	
IAL-16	 4	 4	 1	 2	 0,062	 0,25	 0,062	 0,5	
IAL-17	 4	 16	 1	 1	 4	 >16	 64	R	 >64	
IAL-18	 4	 16	 0,5	 1	 1	 >16	 8	R	 >64	
IAL-19	 1	 1	 1	 1	 0,062	 2	 0,5	 36	
Candida	glabrata	
(n=11)	

	 	 	 	 	 	 	 	

ATCC	2001	 2	 >16	 0,125	 4	 16	 >16	 8	 >64	
IAL-20	 0,5	 0,5	 1	 1	 0,06	 8	 2	 >64	
IAL-21	 0,25	 0,5	 2R	 2	 0,03	 4	 1	 >64	
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R – 
Isolados resistentes 

  

Candida	glabrata	
(n=11)	

	 	 	 	 	 	 	 	

ATCC	2001	 2	 >16	 0,125	 4	 16	 >16	 8	 >64	
IAL-20	 0,5	 0,5	 1	 1	 0,06	 8	 2	 >64	
IAL-21	 0,25	 0,5	 2R	 2	 0,03	 4	 1	 >64	
IAL-22	 1	 1	 1	 1	 0,03	 8	 0,25	 >64	
IAL-23	 1	 1	 0,5	 1	 0,03	 2	 >64	R	 >64	
IAL-24	 1	 1	 0,5	 1	 0,03	 8	 1	 >64	
IAL-25	 1	 1	 1	 1	 0,06	 >16	 2	 >64	
IAL-26	 4	 4	 1	 2	 0,5	 2	 0,25	 2	
IAL-27	 1	 1	 0,5	 1	 0,06	 >16	 4	 >64	
IAL-28	 1	 1	 0,5	 1	 0,03	 >16	 0,25	 >64	
IAL-29	 0,5	 1	 0,5	 0,5	 0,03	 8	 2	 64	
Candida	krusei	
(n=11)	

	 	 	 	 	 	 	 	

ATCC	6258	 1	 >16	 0,25	 2	 >16	 >16	 64	R	 >64	
IAL-30	 1	 2	 0,5	 0,5	 2	 >16	 64	R	 >64	
IAL-31	 1	 1	 0,5	 0,5	 2	 >16	 >64	R	 >64	
IAL-32	 1	 1	 0,5	 0,5	 4	 >16	 >64	R	 >64	
IAL-33	 1	 1	 0,5	 0,5	 8	 >16	 >64	R	 >64	
IAL-34	 1	 1	 0,5	 1	 2	 >16	 >64	R	 >64	
IAL-35	 1	 1	 1	 1	 2	 >16	 64	R	 >64	
IAL-36	 1	 1	 1	 2	 2	 >16	 64	R	 >64	
IAL-37	 1	 1	 1	 1	 4	 >16	 64	R	 >64	
IAL-38	 1	 1	 1	 1	 4	 >16	 64	R	 >64	
IAL-39	 1	 1	 1	 1	 4	 16	 64	R	 >64	
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Tabela 3.3. Porcentagem cumulativa da concentração fungicida mínima (CFM) do 
composto C7a e Anfotericina B (AMB) sobre isolados clínicos de Candida spp. 

 
 

  

		 		 Porcentagem	cumulativa	(%)	 		
CFM	(µg/mL)	 0,12	 0,25	 0,5	 1	 2	 4	 8	 16	 >16	

Todas	as	
espécies	 C7a	 	 11,5	 31,2	 72,2	 78,7	 86,9	 90,2	 93,5	 100	

		 AMB	 		 		 13,1	 67,1	 83,5	 86,8	 86,8	 86,8	 100	
C.	albicans	 C7a	 	 41,2	 88,1	 100	 	     

		 AMB	 		 		 11,7	 58,7	 64,5	 64,5	 64,5	 64,5	 100	
C.	parapsilosis	 C7a	 	   10	 10	 50	 70	 90	 100	
		 AMB	 		 		 10	 40	 90	 100	 		 		 		
C.	tropicalis	 C7a	 	  16,6	 66,6	 91,6	 91,6	 91,6	 91,6	 100	
		 AMB	 		 		 		 83,3	 83,3	 83,3	 83,3	 83,3	 100	
C.	glabrata	 C7a	 	  18,1	 81,7	 81,7	 90,7	 90,7	 90,7	 100	
		 AMB	 		 		 9	 72,6	 90,7	 100	 		 		 		
C.	krusei	 C7a	 	  0	 81,8	 90,8	 90,8	 90,8	 90,8	 100	
		 AMB	 		 		 36,3	 81,7	 100	 		 		 		 		
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3.4.2 Alterações morfológicas de C. albicans tratadas com C7a 
 

O tratamento das leveduras de C. albicans com uma concentração subinibitória 

(0,5 μg/mL) de C7a (IC50) causou efeitos morfológicos. Foi feita uma quantificação de 

leveduras e hifas/pseudohifas e foi constatado que nas células não tratadas (total de 

316) havia 90,7% (283) hifas/pseudohifas e 10 vezes menos levedura, 9,3% (29). O 

tratamento com C7a conseguiu inibir a formação de hifas/pseudohifas pois, após o 

tratamento, foi observado apenas 43,83% (148) de hifas/pseudohifas, e 53,17 % de 

leveduras (168) (Figura 3.1 E). 

Essa inibição de produção de hifas/pseudohifas foi corroborada por microscopia 

utilizando calcofluor White, onde as células não tratadas apresentaram coloração na 

porção final das hifas/pseudohifa (setas Figura 3.1 B), e células tratadas com C7a 

apresentaram coloração somente na levedura (Figura 3.1 D). 

Os efeitos morfológicos do tratamento com a IC50 de C7a também foram 

avaliados utilizando microscopia eletrônica de transmissão, que mostrou importantes 

alterações em algumas organelas e estruturas que podem ser alvos potenciais. As 

leveduras tratadas com concentrações sub-inibitórias de C7a, durante 24 h à 35 ºC, 

exibiram parede celular desagregada e várias invaginações na membrana 

citoplasmática (Figura 3.2 B, C e D). Além disso, observou-se maior número de 

vacúolos, alterações do DNA e inchaço mitocondrial. 

 

3.4.3 C7a inibe a formação de biofilme e biofilmes maduros de C. albicans in vitro 
 

A concentração mínima de C7a necessária para começar a afetar o biofilme 

maduro (Figura 3.3 A) e a formação de biofilme (Figura 3.3 B) foi de 1 μg/mL. No 

entanto, a anfotericina B requereu uma concentração 8 vezes menor para afetar o 

biofilme maduro e 4 vezes menos para a formação de biofilme.  
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Figura 3.1. Leveduras de Candida albicans ATCC 10231 foram tratadas com 
concentração sub-inibitória do composto C7a (0,5 µg/mL) por 24 h a 35 °C em 
meio RMPI 1640 tamponado com MOPS 0,16 M. Após este período, células não 
tratadas (A-B) e tratadas com C7a (C-D) foram coradas com calcofluor White e 
leveduras e hifas/psedohifas foram quantificadas (E). Podemos observar que o 
composto C7a foi capaz de inibir a formação de hifas/pseudohifas, a partir de 
quantificação feita por microscopia ótica. Barras = 20 µm. 
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Figura 3.2. Microscopia eletrônica de transmissão de levedura de Candida albicans 
ATCC 10231 não tratada (A) e tratada com concentração subinibitória de C7a 
(0,5 ug/ml) (B, C e D) durante 24 horas a 35 °C em RPMI 1640 tamponado com 
MOPS 0 16 M. Seta indica a marginalização de DNA. N: núcleo; M = mitocôndria; 
V = vacúolo. Barras = 1 micrómetro. 
  



 

 

119 

 
Figura 3.3 Efeito do composto C7a e anfotericina B no biofilme maduro (A) e na 

maturação do biofilme (B) de C. albicans. O ensaio foi realizado pelo método de 
XTT. Área em vermelho indica o limite negativo (D.O do branco e positivo (D.O 
do biofilme não tratado). * Teste t Two tailed comparado com o controle positivo, 
P <0,05. 
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3.4.4 Avaliação da atividade antifúngica do C7a in vivo 
 

Camundongos fêmeas BALB/c receberam uma dose de 10 μg do composto C7a 

i.p, a cada 24 horas por 7 dias. Após esse tempo, a carga fúngica foi avaliada contando 

as UFCs dos rins recuperados. O tratamento mostrou uma redução significativa 

(P≤0,05) na carga fúngica quando comparado com o grupo de camundongos infectados 

não tratados (Figura 3.4). Além disso, foi necessária uma dose duas vezes maior de 

fluconazol para obter o mesmo resultado que o composto C7a (Figura 3.4). 

O tratamento da candidíase vaginal com o creme contendo C7a a 2,5% resultou 

em uma diminuição da carga fúngica, embora não tenha sido significativa. Entretanto, o 

creme de C7a a 5% e MCZ 5% exibiram uma diminuição significativa das colônias nas 

vaginas dos animais em relação ao grupo controle não tratado (Figura 3.5). Para 

corroborar, é possível observar o controle na infecção feita pelo tratamento com o 

creme de 5% de C7 e MCZ na análise histopatológica realizadas em tecido do canal 

vaginal (Figura 3.6 B e C).  

Além disso, foi avaliado o efeito do tratamento com C7a na sobrevivência de 

animais imunossuprimidos infectados com C. albicans. O grupo de animais infectados 

que receberam PBS (infectado) atingiu 100% de mortalidade 21 dias após a infecção. O 

grupo tratado com FCZ (20 μg/kg) não apresentou morte em 30 dias, e o grupo tratado 

com C7 (10 μg/kg) atingiu 78% de sobrevivência em 30 dias (figura 3.7). 
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Figura 3.4. Tratamento de camundongos infectados com a cepa ATCC 10231 de C. 
albicans. A avaliação do número de unidades formadoras de colônias (UFC) por 
grama foi realizada a partir dos rins dos animais. A candidíase disseminada foi 
induzida por uma injeção intravenosa de 3 x 105 leveduras suspensas em 100 μL 
de PBS. O tratamento foi realizado a cada 24 horas durante sete dias após a 
infecção. Os animais foram tratados com 10 μg de C7a e 20 μg de fluconazol 
(FCZ). Como controle, os animais infectados receberam apenas PBS. * Indica 
significância estatística (ANOVA com teste pós-Tukey, P <0,05). 
 

 
Figura 3.5. Tratamento de camundongos infectados com a cepa ATCC 10231 de C. 

albicans. Avaliação do número de unidades formadoras de colônias (UFC) por 
grama de tecido foi realizada nas vaginas dos animais. A candidíase vaginal foi 
realizada inoculando 3 × 106 leveduras suspensas em 20 μL de PBS. O 
tratamento foi realizado a cada 24 horas durante sete dias. Os animais foram 
tratados com cremes a 2,5% e 5% de C7a, e 2% de miconazol (MCZ). Como 
controle, os animais infectados receberam apenas PBS em creme. * Indica 
significância estatística (ANOVA com teste pós-Tukey, P <0,05).  
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Figura 3.6. Cortes histológicos do canal vaginal de camundongos BALB / c infectados 

com C. albicans ATCC 10231 e tratados com MCZ (2%) ou composto C7a (5%). 
(A) animais infectados e tratados somente com o veículo, (B) animais infectados 
e tratados com MCZ, (C) animais infectados e tratados com composto C7a. 
Coloração de PAS com o aumento de 10X. 
 

 

 
Figura 3.7. Sobrevivência de camundongos imunossuprimidos com candidíase 

disseminada. Os animais foram tratados com 100 mg/kg de ciclofosfamida e 
infectados com 104 leveduras de C. albicans ATCC 10231. O tratamento foi feito 
com 10 μg/Kg de C7a, 20 μg/kg de fluconazol (FCZ). Como controle, os animais 
infectados receberam somente PBS. * Indica a significância estatística (teste de 
Longo-Rank, P <0,05. 
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3.5 Discussão 
 

A candidíase está entre as infecções nosocomiais mais importantes em todo o 

planeta, e as infecções apresentam um aumento frequente em todos os hospitais do 

mundo (153). A representatividade da candidíase no Brasil é bem significativa, sendo a 

segunda micose que mais matou pacientes HIV positivos entre os anos de 1996 e 2006 

(17).  

C7a é um complexo ciclopaladado biofosfínica que em baixas concentrações 

exibe atividade antitumoral, antiparasitária e antifúngica. Em células tumorais, o 

composto C7a induz  apoptose por dissipar o potencial de membrana de mitocôndria, 

assim ativando caspases causando degradação e condensação do DNA (164–166). Em 

Trypanosoma cruzi, o composto provoca morte celular através disfunção mitocondrial 

(173). Em P. brasiliensis e P. lutzii o composto C7a promove apoptose e morte celular e 

foi efetivo no controle do controle de crescimento do fungo no pulmão de camundongos 

(167). Estudos indicaram que isolados de C. albicans e C. neoformans também foram 

sensíveis ao C7a (167). 

Neste capítulo avaliamos a atividade antifúngica do composto C7a contra 56 

isolados Candida spp. in vitro e nos modelos experimentais de candidíase sistêmica e 

vaginal. 

A sensibilidade de várias espécies de Candida foi analisada in vitro contra o C7a. 

Nestes estudos o C7a foi comparado com drogas antifúngicas que fazem parte do 

repertório terapêutico da candidíase. O C7a se mostrou muito mais eficiente, assim 

como a AMB, em inibir o crescimento das leveduras do que FCZ e MCZ, uma vez que 

exibiu uma faixa de CIM muito menor (tabela 3.1). Apesar que o MCZ exibiu uma baixa 

CIM para alguns isolados, a droga também obteve uma CIM alta para outros isolados 

(tabela 3.2). Isto mostra a variabilidade de ação que o MCZ exerce sobre todos os 

isolados testados. O C7a, por sua vez, não apresenta uma variabilidade de ação. 

Surpreendentemente, O C7a foi capaz de inibir o crescimento de isolados de diferentes 

espécies resistente ao FCZ, um dos antifúngicos mais empregados do controle da 

candidíase (tabela 3.2). Trabalhos anteriores também demonstraram a eficácia do 

complexo C7a contra os isolados de P. brasiliensis e P. lutzii in vitro em baixas 

concentrações (MIC50 de 0,04 a 0,43 μg / ml) (167). O potencial fungicida do C7a foi 
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equivalente ao da AMB. Contudo, o C7a foi muito melhor ao matar leveduras de C. 

albicans (tabela 3), a espécie que esta mais frequente associada às infecções por 

leveduras do gênero Candida (149). 

A capacidade de C. albicans de infectar diversos nichos é suportada por uma 

ampla gama de fatores de virulência e atributos, como transição morfológica entre 

formas de levedura e hifas, expressão de adesinas e invasinas na superfície celular, 

formação de biofilmes, Secreção de enzimas hidrolíticas, flexibilidade metabólica, entre 

outros (174). 

Foi avaliado o efeito do complexo C7a em um destes mecanismos, a produção 

de hifas/pseudo-hifas por C. albicans. Através da coloração branca de calcofluor, 

observou-se que C7a diminuiu significativamente (em 40%) a formação in vitro de hifas 

e pseudo-hifas de C. albicans (Figura 3.1 E). 

O grupo controle não tratado apresentou uma coloração intensa com calcofluor 

branco nas pontas das hifas, o que significa que estas regiões são ricas em quitina e 

estão em fase de crescimento (175). Por outro lado, a coloração branca de calcofluor 

estava presente apenas na célula de levedura mãe e não nas pseudo-hifas no grupo 

tratado com C7a, indicando que o composto inibiu a formação de hifas e / ou pseudo-

hifas e mesmo quando estas estruturas foram formadas não estavam crescendo 

ativamente (Figura 3.1 A-D). 

Outro importante fator de virulência das espécies de Candida é a formação de 

biofilme (176). A infecção de biofilmes ocorre em mais de 50% dos cateteres utilizados 

em hospitais nos EUA estimando 100.000 mortes e 6,5 bilhões de dólares por ano. Uma 

vez que os biofilmes fúngicos são, em grande parte, resistentes aos fármacos 

antifúngicos atuais, são necessárias doses antifúngicas elevadas juntamente com a 

remoção do dispositivo médico colonizado para tratar infecções. A remoção de alguns 

dispositivos por exemplo, válvulas cardíacas artificiais e articulações, é dispendiosa e, 

em alguns casos, perigosa, e a administração de doses elevadas de agentes 

antifúngicos pode causar complicações, incluindo danos nos rins e no fígado (177). 

Para avaliar o efeito do complexo C7a sobre este fator de virulência de C. albicans, 

utilizou-se uma abordagem dupla, empregando dois estágios de desenvolvimento de 

biofilme, a fim de correlacionar seus efeitos nas fases inicial e madura do biofilme em 
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comparação com anfotericina B. Demonstrou-se que C7a interferiu com a formação do 

biofilme dentro de 24 h com um valor de MIC de 1 μg / ml e também teve um efeito 

significativo nos últimos estádios do biofilme já formado, reduzindo a viabilidade de 

células de leveduras de C. albicans estabelecidas em um biofilme, com um valor de CIM 

de 1 μg/mL (Figura 3.3). Estes resultados indicam que o complexo C7a é eficaz contra 

as células planctónicas de C. albicans, inibindo a formação de biofilmes 

C7a induz alterações morfológicas em células de leveduras de C. albicans. 

Utilizando baixas concentrações do composto, observamos danos e / ou ausência da 

parede celular, danos mitocondriais, alterações do DNA como a marginalização da 

cromatina dentro do núcleo e aumento significativo dos vacúolos eletroluscentes 

(Figura 3.2). Essas alterações morfológicas são sugestivas de morte celular, embora 

para uma correta classificação do tipo de morte celular induzida por C7a em C. 

albicans, marcadores específicos devem ser analisados. As imagens de microscopia 

electrónica sugerem que mecanismos de apoptose e de tipo autofagia estão envolvidos 

no mecanismo de morte de P. brasiliensis pelo composto C7a. Nas leveduras de P. 

brasiliensis tratadas com C7a, observou-se a indução da condensação da cromatina, 

degradação do DNA, produção de aníons de superóxido e aumento da atividade da 

metacaspase, sugestiva de apoptose e aumento do número de vacúolos autofágicos e 

acidificação, sugestivos de autofagia (167). Alterações como inchaço mitocondrial, 

formação de estruturas anormais da membrana e vacúolos atípicos, também foram 

observadas na forma tripomastigota de parasitas de T. cruzi, quando tratados com C7a 

(173). Curiosamente, as células tumorais tratadas com o composto C7a apresentaram 

alterações semelhantes, como a dissipação do potencial da membrana mitocondrial, 

levando à translocação de Bax, aumento da concentração de cálcio citosólico, 

diminuição dos níveis de ATP, ativação de caspases efetoras, condensação da 

cromatina e degradação do DNA (165). As alterações morfológicas observadas em C. 

albicans tratadas com C7a podem ser indicativas do mecanismo de ação deste 

composto no fungo, aparentemente conservado para todos os organismos e células já 

testados. 

O C7a mostrou-se promissor em modelos experimentais de candidíase sistêmica 

e vaginal. Foi possível observar que os animais com candidíase sistêmica tratados com 
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C7a mostraram uma redução estatisticamente significante das UFC nos rins em relação 

ao controle. Os animais tratados com FCZ também exibiram o mesmo perfil, porém em 

uma dose duas vezes maior (Figura 3.4). O C7a também foi eficaz no modelo de 

candidíase sistêmica utilizando animais imunossuprimdos, mostrando uma sobrevida de 

78% em 30 dias de infecção. Já o grupo controle atingiu 100% de mortalidade em 21 

dias de infecção (Figura 3.7). É de suma importância analisar tratamentos em um 

modelo que utiliza a imunossupressão, pois a candidíase é uma micose oportunista 

acomentendo pacientes que possuem o sistema imunológico debilitado. Os cremes 

formulados com C7a também apresentaram proteção no modelo vaginal (Figura 3.5). 

As análises histológicas das vaginas confirmaram a proteção do tratamento com C7a.  

C7a tem demonstrado baixa toxicidade in vivo. Foi visto que o composto não era 

tóxico para animais quando 100 μL de uma solução de 150 μg/mL foram administrados 

sequencialmente durante 5 dias (167). Além disso, foi descrito uma experiência 

escalonadora de dose, em que os ratos não apresentaram alterações histológicas no 

fígado, pulmões, rim, coração e baço, após serem inoculados 3 vezes por semana com 

doses crescentes de C7a, começando em 5 e terminado em 60 M (164). 

Devido à sua baixa toxicidade e baixas doses efetivas, o complexo ciclopaladado 

bifosfínico C7a pode ser uma alternativa ao tratamento de várias espécies de Candida, 

especialmente para o tratamento de células planctônicas ou biofilme de C. albicans. 

Além disso, o C7a pode ser uma alternativa promissora no tratamento da candidíase 

sistêmica e vaginal, particularmente no controle de Candida spp. resistente ao 

fluconazol.  
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3.6 Conclusão 
 

• Foi determinado a Concentração mínima inibitória do composto C7a contra 56 

isolados de Candida spp. A CIM que C7a exibiu foi similar a AMB e mais eficiente 

que FCZ e MCZ. Também observamos que o composto C7a foi ativo contra isolados 

de Candida spp. resistentes a FCZ. 

 

• C7a foi capaz de inibir o crescimento de biofilmes maduros ou não de Candida 

albicans. Além de inibir o polimorfismo de leveduras para de hifas/pseudo-hifas. 

 

• O tratamento com o composto C7a provocou alterações morfológicas nas leveduras 

de Candida albicans como danos e/ou ausência da parede celular, danos 

mitocondriais, alterações do DNA como a marginalização da cromatina dentro do 

núcleo e aumento significativo dos vacúolos eletroluscentes. 

 

• O desempenho do tratamento do composto C7a em dois modelos de experimentais 

de candidíase foi satisfatório em comparação 
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