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RESUMO 

 

NISHIKAKU, A.S. Estudo de proteinases e citocinas na resposta granulomatosa 
em camundongos infectados com Paracoccidioides brasiliensis. 2008. 131 f. 
Tese (Doutorado) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 
São Paulo, 2008. 
 

Diferenças no padrão das lesões granulomatosas têm sido observadas em 

camundongos infectados com Paracoccidioides brasiliensis (Pb) e associadas com a 

presença de várias populações celulares, citocinas e componentes da matriz 

extracelular. Neste trabalho avaliamos a participação de interferon-gama (IFN-γ), 

osteopontina (OPN) e de metaloproteinases da matriz (MMPs) no desenvolvimento 

do granuloma em omento de camundongos infectados pela via intraperitoneal com 

P. brasiliensis e a associação com a gravidade da doença. Através da análise 

imuno-histoquímica, linfócitos IFN-γ+ foram detectados na periferia dos granulomas, 

com aumento significativo em lesões compactas de camundongos resistentes A/J 

após 120 dias de infecção (di.) comparado aos 15 di. com o isolado de alta virulência 

de Pb (Pb18). O número de células+ foi significativamente maior em granulomas 

compactos de camundongos A/J do que em granulomas frouxos extensos de 

suscetíveis (B10.A) aos 120 di. Aos 15 di., células OPN+ foram mais numerosas e 

intensamente marcadas em macrófagos e células gigantes multinucleadas (CGMs) 

em granulomas frouxos de B10.A do que em A/J; alta carga fúngica e baixos níveis 

de óxido nítrico (NO) foram observados em B10.A. Aos 120 di., expressão 

aumentada de OPN foi detectada em granulomas compactos de A/J, associada aos 

maiores níveis de NO e menor carga fúngica do que em B10.A. A expressão de 

MMP-9 foi detectada em células mononucleares, CGMs e em células fúngicas no 

omento de ambas as linhagens de camundongos. A zimografia demonstrou a 

presença de bandas correspondentes à MMP-9 (pró e ativa) e à MMP-2 ativa em 

omento de camundongos infectados, mas não em camundongos controles não 

infectados. Lesões residuais associadas a menor expressão de IFN-γ, OPN e MMP-

9, além de altos níveis de NO e controle da disseminação fúngica foram observadas 

aos 120 di. com o isolado de baixa virulência de Pb (Pb265). O papel do NO na 

resposta granulomatosa e sua regulação por OPN foi analisada em camundongos 

C57BL/6 deficientes da sintase de NO induzida (KOiNOS) infectados com Pb18 
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comparados aos camundongos C57BL/6 iNOS suficientes. Aos 15 di., camundongos 

KOiNOS desenvolveram principalmente lesões compactas com macrófagos e CGMs 

OPN+, enquanto os camundongos iNOS suficientes desenvolveram granulomas 

frouxos e compactos com muitos fungos e expressão de OPN celular por toda a 

lesão. Aos 120 di., o grupo KOiNOS desenvolveu granulomas compactos com 

células OPN+, lesões residuais com fraca expressão de OPN, baixa carga fúngica e 

menor atividade gelatinolítica de MMP-9 comparado ao iNOS suficientes. Este 

estudo enfatiza a participação de IFN-γ no controle da infecção fúngica e sugere que 

OPN está associada com maior gravidade na fase inicial da infecção e com certo 

controle na progressão da infecção, podendo exercer efeitos anti-inflamatórios 

através da inibição de NO. Sugere-se também que IFN-γ, OPN e NO estejam 

envolvidos no desenvolvimento e organização do granuloma, dependendo do padrão 

de resistência das linhagens de camundongos e da virulência dos isolados do fungo. 

Este trabalho demonstra pela primeira vez a presença de MMPs e sua influência no 

padrão de organização do granuloma e na disseminação de P. brasiliensis. 

 

Palavras-chave: Paracoccidioides brasiliensis. Granuloma. Paracoccidioidomicose. 

Citocinas. Matriz extracelular. Metaloproteinases. 
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ABSTRACT 
 

NISHIKAKU, A.S. Study on proteinases and cytokines in the granulomatous 
response of mice infected with Paracoccidioides brasiliensis. Ph. D. Thesis - 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 
 

Differences in the pattern of granulomatous lesions have been observed in mice 

infected with Paracoccidioides brasiliensis (Pb) and associated with the presence of 

several cell populations, cytokines and extracellular matrix components. In the 

present work, we studied the participation of gamma-interferon (IFN-γ), osteopontin 

(OPN), matrix metalloproteinases (MMPs) in the development of omentum 

granulomas of mice intraperitoneally infected with Paracoccidioides brasiliensis (Pb) 

and their association with severity of the disease. By immunohistochemistry, IFN-γ 

(+) lymphocytes were detected at the periphery of granulomas, with significant 

increasing in +cells in compact granulomas of resistant (A/J) mice at 120 days after 

infection (dai) compared to 15 dai with the highly virulent Pb isolate (Pb18). The 

number of +cells in compact granulomas of A/J was significantly higher than in loose 

multifocal granulomas of susceptible (B10.A) at 120 dai. At 15 dai, OPN+ cells were 

more numerous and intensely immunostained in macrophages and multinucleated 

giant cells (MGCs) in the loose granulomas of B10.A than in A/J; high fungal load and 

low NO levels were observed in B10.A. At 120 dai, increased OPN expression was 

detected in compact granulomas of A/J, associated with higher NO and lower fungal 

load than in B10.A. MMP-9 expression was detected in mononuclear cells, MGCs 

and in fungal cells in omentum of both mouse strains. Gelatin zimography showed 

bands corresponding to MMP-9 (pro and active forms), and to active MMP-2 in 

omentum of infected mice, but not in non-infected controls. Residual lesions 

associated to low OPN, IFN-γ and MMP-9 expression, high NO and control of fungal 

dissemination were observed in both mouse strains at 120 dai with the slightly 

virulent Pb (Pb265). Role of NO in the granulomatous response and its regulation by 

OPN was also analyzed in inducible NO synthase deficient mice (KOiNOS) 

compared to C57BL/6 iNOS suficient mice (wild-type) infected with Pb18. At 15 dai, 

KOiNOS showed mainly compact lesions with OPN+ macrophages and MGCs, 

whereas wild-type mice developed loose and compact granulomas with many Pb and 

OPN+ cells distributed in all the tissue. At 120 dai, KOiNOS developed compact 
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granulomas with OPN(+) cells, residual lesions with weak OPN expression, low 

fungal load and MMP-9 activity compared with wild-type mice. This study emphasizes 

the participation of IFN-γ in control of fungal infection and suggests that OPN is 

associated with more severity in an early phase of infection, with a degree of control 

of progressive infection and may exert anti-inflammatory effects by inhibiting the 

expression of NO. These data also suggest that IFN-γ, OPN and NO are involved in 

granuloma development and organization, depending on the resistance pattern of the 

mouse strains and on the virulence of the fungal isolates. This work demonstrates for 

the first time the presence of MMPs and suggests their influence in the organization 

pattern of granulomas and in the P. brasiliensis dissemination. 

 

Key words: Paracoccidioides brasiliensis. Granuloma. Paracoccidioidomycosis. 

Cytokines. Extracellular matrix. Metalloproteinases. 
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1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DA LITERATURA 

 
 

Paracoccidioides brasiliensis (Pb) é o agente etiológico da micose sistêmica 

humana paracoccidioidomicose (PCM), doença de alta incidência em países da 

América Latina, incluindo Brasil, Colômbia e Venezuela (RESTREPO, 1985). P. 

brasiliensis é um fungo termo-dimórfico que desenvolve a forma miceliana à 

temperatura ambiente ou a forma de levedura à temperatura de 35-37 °C em cultivos 

in vitro e parasitando o hospedeiro (BRUMMER et al., 1993).  

O principal mecanismo de infecção do hospedeiro é a inalação de micélios 

ou conídias de P. brasiliensis que se transformam em leveduras nas vias 

respiratórias, onde podem levar ao desenvolvimento de uma infecção pulmonar 

assintomática ou ao estabelecimento da doença, com a disseminação do fungo para 

outros órgãos por via hematogênica ou linfática (FRANCO, 1989).  

A PCM caracteriza-se pela manifestação de diferentes formas clínicas, 

desde formas agudas ou subagudas (tipo juvenil) a crônicas (tipo adulta) (FRANCO, 

et al., 1987). Nas formas graves e disseminadas (pólo anérgico), os indivíduos 

apresentam altos títulos de anticorpos específicos e depressão da resposta imune 

celular, enquanto nas formas benignas e localizadas da doença (pólo hiperérgico), 

observam-se baixos níveis de anticorpos e imunidade celular preservada, sugerindo 

que o principal mecanismo de defesa e resistência à infecção por P. brasiliensis seja 

a imunidade mediada por células (BIAGIONI et al., 1984; FRANCO; 1989; MUSATTI 

et al., 1976).  

O modelo experimental de infecção pela via intraperitoneal (ip.) com 

leveduras de P. brasiliensis estabelecido por Calich et al. (1985), permitiu a análise 

de diferenças no grau de suscetibilidade de várias linhagens isogênicas de 

camundongos, assim como na virulência dos isolados de Pb, mimetizando a forma 

crônica da PCM humana. Estudos do grau de disseminação fúngica, da mortalidade 

e da resposta imune do hospedeiro demonstraram que os padrões de resistência e 

suscetibilidade no modelo ip. da PCM são similares aos observados no modelo 

pulmonar de infecção (CALICH et al., 1994; CALICH et al., 1998). Camundongos 

suscetíveis apresentam ativação precoce de fagócitos e o desenvolvimento de 

respostas de hipersensibilidade do tipo tardio (HTT) em fases iniciais da infecção, 

seguido pelo estabelecimento de anergia, com a secreção predominante de 
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citocinas T helper 2 (Th2), como interleucina (IL) 5 (IL-5), IL-10 e fator transformador 

do crescimento-beta (TGF-β), baixas respostas de HTT, alta produção de anticorpos, 

associando a ativação preferencial da resposta Th2 com progressão da doença; por 

outro lado, camundongos resistentes desenvolvem gradualmente uma potente 

resposta imune caracterizada por imunidade celular preservada, ativação eficiente 

de fagócitos e produção de citocinas Th1, como o interferon-gama (IFN-γ), IL-2 e 

fator de necrose tumoral-alfa (TNF-α), sugerindo uma associação entre ativação 

preferencial da resposta Th1 e resistência (CALICH et al., 1998; KASHINO et al., 

2000). 

No modelo ip. da PCM é frequente o envolvimento do omento/epíploon 

peripancreático/peri-esplênico, sendo um dos órgãos alvos com marcante 

recuperação de fungos viáveis, como observado em estudo para determinação da 

gravidade da doença (SINGER-VERMES et al., 1993). O omento é formado por 

camadas de tecido mesotelial contendo células adiposas e por tecido conjuntivo 

frouxo composto por agregados de leucócitos denominado “milky spots” (MS). Os 

“milky spots” representam um tecido linfomielóide associado ao celoma, que durante 

estímulo infeccioso, desenvolvem intensa linfocitose, mielomonocitose e 

plasmocitogênese, atuando como uma importante fonte de macrófagos e um dos 

principais tecidos imunes da cavidade peritoneal (LENZI et al., 1996; PLATELL et al., 

2000).  

A PCM tem como um dos principais aspectos o desenvolvimento freqüente 

da resposta inflamatória crônica granulomatosa, cujo papel parece estar diretamente 

relacionado à resposta imune celular do hospedeiro frente à presença persistente do 

patógeno (ARRUDA et al., 1994; BURGER et al., 1996). Tanto em humanos como 

em camundongos, as formas benignas caracterizam-se pela presença de infecção 

localizada, contendo granulomas do tipo epitelióide compacto com poucos fungos, 

enquanto as formas mais graves apresentam processo granulomatoso frouxo com 

áreas de necrose e intensa disseminação fúngica (FAVA NETTO, 1961; 

MONTENEGRO e FRANCO, 1994).  

Estudos anatomopatológicos e histopatológicos na infecção experimental com 

P. brasiliensis têm evidenciado um marcante desenvolvimento de lesões 

granulomatosas em MS omentais. A evolução da doença foi estudada desde fases 

iniciais da infecção até o período de seis meses, notando-se diferenças evidentes 
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aos 15 e 120 dias de infecção, tempos que representam bem os principais aspectos 

das fases precoce e tardia da PCM murina experimental (XIDIEH et al., 1999). 

 

A resposta granulomatosa é um tipo de inflamação crônica caracterizada 

pela presença de diferentes populações celulares, incluindo macrófagos, células 

epitelióides, células gigantes multinucleadas e linfócitos (WILLIAMS e WILLIAMS, 

1983), além de uma complexa mistura de citocinas, fatores de crescimento e várias 

macromoléculas constituintes da matriz extracelular (MEC) (LENZI et al., 1991). 

A expressão de citocinas nas lesões tem sido extensivamente analisada, 

destacando-se o papel da citocina pró-inflamatória e granulomatogênica TNF-α e do 

fator de crescimento anti-inflamatório e fibrogênico TGF-β em diferentes infecções 

granulomatosas (LIMPER et al., 1994; MARSHALL et al., 1996; HERNANDEZ-

PANDO et al., 1997).  

A expressão in situ de IFN-γ nos granulomas tem sido objeto de alguns 

estudos e correlacionada à resposta imune preferencial Th1 em processos 

infecciosos de natureza fúngica e bacteriana (KOGA et al., 2002; BERGERON et al., 

1997), assim como em infecções helmínticas, cujo padrão de resposta imune 

predominante é Th2, enfatizando o papel anti-fibrótico de IFN-γ (CZAJA et al., 1989; 

HENRI et al., 2002).  

IFN-γ é uma citocina produzida por linfócito T, células Natural Killers (NK) 

ativadas, entre outras células, cuja função tem sido descrita como de extrema 

relevância nos mecanismos de resistência do hospedeiro contra vários patógenos. A 

ativação das funções efetoras microbicidas de macrófagos por IFN-γ acarreta a 

indução do complexo enzimático dinucleotídeo nicotinamida-adenina-fosfato oxidase 

(NADPH oxidase), a regulação positiva de enzimas lisossomais e a estimulação da 

produção de reativos intermediários de nitrogênio como o óxido nítrico (NO) por 

macrófagos (SHRODER et al., 2004).  

A participação de IFN-γ na imunidade protetora contra fungos tem sido 

demonstrada em várias patologias, tais como as causadas por Histoplasma 

capsulatum (ALLENDOERFER e DEEPE, 1997), Cryptococcus neoformans (HOAG 

et al., 1997) e também por P. brasiliensis (CANO et al., 1998; SOUTO et al., 2000). A 

atividade fungicida de polimorfonucleares neutrófilos contra Blastomyces dermatitidis 

(MORRISON et al., 1987) e P. brasiliensis (KURITA et al., 1999), assim como de 
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macrófagos contra H. capsulatum (BRUMMER et al., 1991) e P. brasiliensis 

(BRUMMER et al., 1988; CALVI et al., 2003) é aumentada por IFN-γ, sugerindo 

importante papel destas células ativadas por citocinas em fase precoce da infecção. 

A imunidade anti-fúngica induzida por IFN-γ parece estar associada à presença de 

TNF-α (SOUTO et al., 2000) e IL-12 (HERRING et al., 2002), com funções 

relevantes na atividade microbicida de fagócitos mononucleares e também na 

formação do granuloma. Deste modo, a citocina IFN-γ parece exercer um papel 

crucial nos mecanismos de defesa do hospedeiro contra patógenos, influenciando 

desde processos inflamatórios agudos até crônicos. 

 

Um dos diversos mecanismos efetores da citocina IFN-γ  é a indução da 

expressão do substrato L-arginina, de cofatores e enzimas necessárias para a 

produção de NO. As enzimas denominadas sintases de óxido nítrico (NOS) são 

responsáveis pela conversão do substrato L-arginina em citrulina e NO. Estas 

enzimas podem ser produzidas constitutivamente (isoformas NOS-1 ou NOS 

neuronal e NOS-3 ou NOS epitelial) ou podem ser induzidas (NOS-2 ou iNOS) por 

vários estímulos, tais como contato célula-célula, produtos microbianos e virais, 

poliaminas, tensão de oxigênio, pH e complexos imunes e citocinas (BOGDAN, 

2001).  

TGF-β exerce efeitos pró-fibróticos através da indução da expressão de 

componentes da MEC (APPLETON et al., 1993; ROMAN et al., 1995; SIME et al., 

1997), enquanto IFN-γ atua como um fator anti-fibrótico ao regular a atividade das 

enzimas arginase-1 (ARG-1) e iNOS (WYNN, 2004). As duas enzimas competem 

pelo substrato comum L-arginina, sendo a ARG-1 responsável pela hidrólise deste 

aminoácido e conversão em uréia e ornitina, esta última responsável pela síntese de 

ornitina, que por sua vez é necessária para a produção de prolina, um aminoácido 

essencial para a síntese do colágeno, o principal componente da MEC observado 

nos granulomas e principalmente na fibrose tecidual (BOGDAN, 2001; WYNN, 

2004).  

Diversos modelos de infecção experimental têm demonstrado a importância 

de óxido nítrico na resposta granulomatosa. A regulação da formação do granuloma 

e da fibrose induzida por S. mansoni e M. tuberculosis (HESSE et al., 2001) e M. 

avium (EHLERS et al., 1999; LOUSADA et al., 2006) parece ser regulada pela 



 
 

 

20 

ativação diferencial das enzimas ARG-1 e iNOS, sugerindo um papel anti-fibrótico da 

iNOS.  

Nascimento et al. (2002) demonstraram papel dúbio de NO na infecção 

experimental com P. brasiliensis, sugerindo-se um papel protetor na fase inicial da 

infecção, mas associado a maior gravidade no decurso da infecção. A participação 

do NO no controle e/ou na disseminação de patógenos tem sido relatada em outras 

infecções (NATHAN e SHILOH, 2000). 

 

Distintos componentes da MEC (colágenos, glicoproteínas, fibras do sistema 

elástico e proteoglicanas) são produzidos em vários órgãos e tecidos, apresentando 

uma diversidade funcional biológica complexa, com propriedades adesivas, 

estruturais, de sustentação, participando como um reservatório de mediadores 

inflamatórios (citocinas e quimiocinas), promovendo assim a regulação das funções 

de células inflamatórias e imunes, no intuito de manter a integridade tecidual durante 

processos fisiológicos e patológicos e auxiliando o reparo de danos teciduais e a 

cicatrização (VADAY et al., 2001). A síntese dos componentes da MEC é regulada 

por inúmeras citocinas e fatores de crescimento, como a IL-4, IL-10, IL-13, TGF-β, 

TNF-α e IFN-γ (GRESSNER e BACHEM, 1995; WYNN, 2004).  

A participação dos componentes da MEC na formação da resposta 

granulomatosa e da fibrose, tem sido observada em diversas patologias de natureza 

infecciosa e parasitária (ABREU-SILVA, 2004; JACOBS et al., 1998; LENZI et al., 

2002). Na PCM experimental, a expressão de componentes da MEC (colágeno, 

laminina, biglican e decorina) e das citocinas granulomatogênicas e fibrogênicas, 

respectivamente, TNF-α e TGF-β foi observada nas lesões granulomatosas 

desenvolvidas durante a infecção de camundongos resistentes e suscetíveis 

infectados por isolados de alta e baixa virulência de Pb, influenciando o padrão de 

organização estrutural e funcional do tecido inflamado (NISHIKAKU, 2003; XIDIEH et 

al., 1999).  

A osteopontina (OPN) é uma glicoproteína constituinte da MEC, produzida 

por diferentes populações celulares, incluindo as células do sistema imune, como as 

células NK, linfócitos T e macrófagos ativados, assim como as células derivadas de 

macrófagos, tais como os osteoclastos e as células gigantes multinucleadas 

(O´REGAN e BERMAN, 2000). A OPN apresenta uma gama de atividades, das 
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quais se destacam o papel na adesão e diferenciação celular, na migração de 

macrófagos, osteoclastos e linfócitos T, além de atuar como uma citocina com 

propriedades pró-inflamatórias intimamente associada com o início da resposta 

imune celular, ativando preferencialmente a resposta imune Th1 (O’REGAN e 

BERMAN, 2000).  

Vários trabalhos têm demonstrado que a OPN constitue um fator importante 

no desenvolvimento da resposta granulomatosa, sendo observado em doenças de 

diversas etiologias, tais como sarcoidose, tuberculose e histoplasmose e também em 

granulomas de corpo estranho (O´REGAN et al., 1999; O´REGAN et al., 2001; 

O´REGAN e BERMAN, 2000). Seu papel na formação do granuloma está 

intimamente associado à regulação da migração, diferenciação e ativação de 

células, como linfócitos e macrófagos, assim como da produção de citocinas Th1 e 

Th2 (DENHARDT et al., 2001).  

A OPN apresenta também efeitos anti-inflamatórios, como a inibição da 

produção de NO através da regulação negativa da expressão da enzima iNOS (GUO 

et al., 2001; ROLLO et al., 1996). OPN também contribue para os mecanismos de 

reparo tecidual, agindo como um fator pró-fibrótico ao estimular a quimiotaxia e 

potencializar a proliferação de fibroblastos mediada por fatores de crescimento, ao 

mesmo tempo que regula a secreção de metaloproteinases por estas células (LI et 

al.; 2000; PETROW et al., 2000).  

 

A síntese e a degradação dos componentes da MEC integram os 

mecanismos de remodelação tecidual induzidos em condições fisiológicos ou 

patológicos, sob efeito modulador das células e seus diversos produtos, tais como 

citocinas, fatores de crescimento, quimiocinas, enzimas proteolíticas e seus 

inibidores (VADAY e LIDER, 2000).  

Vários grupos de proteinases têm sido descritas como importantes na 

degradação da matriz: as serina proteinases, cisteína proteinases e as 

metaloproteinases da matriz (MMPs). Destas enzimas, as MMPs são as que 

apresentam uma ampla capacidade para degradar os componentes da matriz 

extracelular (BARRICK et al., 1999). As MMPs constituem uma família de enzimas 

zinco/cálcio dependentes e são em sua maioria secretadas no meio extracelular na 

forma latente (pró-enzima), sendo necessária a ativação exógena para a execução 

de suas atividades funcionais. Compartilham algumas propriedades estruturais e 
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funcionais e apresentam de modo geral domínios bem conservados (VISSE e 

NAGASE, 2003). São produzidas por diferentes populações celulares, incluindo os 

fibroblastos, células epiteliais, macrófagos, linfócitos e neutrófilos (STAMENKOVIC, 

2003; STERNLICHT e WERB, 2001).  

As MMPs apresentam diferentes substratos e de acordo com a estrutura e 

função podem ser classificadas em: colagenase intersticial (MMP-1), gelatinases ou 

colagenases tipo IV de 72 kDa e 92 kDa (respectivamente, MMP-2 e MMP-9), 

estromelisinas (MMP-3 e MMP-10), colagenase de neutrófilos (MMP-8), matrilisina 

(MMP-7), metaloelastase (MMP-12) e MMPs de membrana (membrane-type MMPs 

– MT-MMPs) (STERNLICHT e WERB, 2001).  

Em especial, a classe das gelatinases MMP-2 e MMP-9 apresenta vários 

substratos em comum, dentre eles, alguns componentes da MEC, como a elastina 

(SENIOR et al., 1991), colágeno tipo IV, gelatina, decorina, laminina e também 

precursores de citocinas como pró-TNF-α e pró-TGF-β (STERNLICHT e ZERB, 

2001). MMP-2 é constitutivamente expressa por células estromais, enquanto MMP-9 

é fracamente expressa em tecidos normais, necessitando da indução por citocinas, 

fatores de crescimento e outros mediadores inflamatórios, como acontece em 

condições de remodelação tecidual e na invasão tumoral (STAMENKOVIC, 2000). O 

envolvimento destas enzimas em processo tumorais tem sido observado em 

diferentes estudos, destacando o seu papel na degradação de componentes da 

membrana basal, facilitando assim a invasão e disseminação de células tumorais 

nos tecidos e a angiogênese (DI NEZZA et al., 2002; STAMENKOVIC, 2003). 

A ativação das MMPs é requerida tanto em processos fisiológicos, dos quais 

se destacam a embriogênese, a remodelação óssea e a cicatrização tecidual, como 

em diversas condições patológicas, tais como nas doenças inflamatórias 

pulmonares, doenças cardiovasculares, artrite reumatóide, doenças periodontais e 

no câncer (MANDAL et al., 2003).  

A expressão das MMPs é regulada pelo menos em três níveis: durante a 

transcrição gênica, na ativação da pró-enzima por citocinas e outras enzimas, e 

também por inibidores endógenos como os inibidores teciduais das 

metaloproteinases (TIMPs) (BARRICK et al., 1999).  

A síntese de MMPs e de seus inibidores parece ser regulada por várias 

citocinas e fatores de crescimento, incluindo IFN-γ, TNF-α, IL-1β, fator estimulador 
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de colônias de granulócitos e monócitos (GM-CSF), fator de crescimento do 

endotélio vascular (VEGF) e TGF-β (FEINBERG et al., 2000; ZHANG et al., 1998;). 

O papel inibitório da citocina IFN-γ na produção de MMPs tem sido 

demonstrado, indicando o envolvimento de diferentes mecanismos de sinalização 

intracelular. Macrófagos murinos estimulados com lipopolissacarídeo (LPS) 

produzem maior quantidade de MMP-2 e MMP-9 do que seus controles, mas a 

inibição e ativação da síntese ocorrem na presença, respectivamente, de IFN-γ (com 

LPS) e TGF-β (sem LPS) (XIE et al., 1994). IFN-γ inibe a produção de MMP-9 

induzida por TNF-α através de mecanismos envolvendo diferentes fatores de 

transcrição (ZHOU et al., 2003). IFN-γ também exerce um papel regulador sobre 

componentes da MEC através da inibição da expressão gênica de colágeno tipo I 

induzida por TGF-β (GHOSH, 2002). Suprime a síntese de colágeno por fibroblastos 

através da regulação do balanço de MMPs e TIMPs, ao mesmo tempo que reduz a 

expressão de citocinas pró-fibróticas por células Th2, CD4+ (IL-4 e TGF-β1) e T 

reguladoras, CD4+CD25+ (TGF-β1) (WYNN, 2004). 

Algumas metaloproteinases podem atuar como convertases ou “sheddases” 

liberando citocinas, moléculas de adesão e receptores da superfície celular, 

produzindo formas inativas, como no caso da citocina IL-1β, (ITO et al., 1996) ou 

ativas através da clivagem de precursores como pró-TNF-α (GEARING et al., 1994) 

e pró-IL-1β (SCHONBECK et al., 1998). 

A participação das MMPs tem sido descrita em diferentes processos 

infecciosos e parasitários. Na infecção com M. tuberculosis foi demonstrada a 

estimulação da expressão de MMP-9 e a transcrição gênica de MMP-1 e MMP-9 em 

células do lavado bronco-alveolar (CHANG et al., 1996), assim como a expressão de 

MMP-9, MMP-1 e TIMP-1 por monócitos humanos, sob regulação diferencial por 

proteína quinases (FRIEDLAND et al., 2002). Quiding-Jarbrink et al. (2001) 

estudando a atividade de MMPs na infecção experimental murina por M. bovis ou M. 

tuberculosis, demonstraram a produção in vitro e in vivo de MMP-9 e MMP-2, cuja 

expressão foi regulada positivamente por IL-18 e TNF-α, mas suprimida por IFN-γ, 

IL-4 e IL-10.  

A expressão de MMP-1 e -2 e TIMP-1 e –2 foi observada na infecção com S. 

mansoni (GOMEZ et al., 1999), enquanto MMP-1, -2, -8 e –9 foram associadas à 

progressão de infecções virais, tais como hepatite B e C e citomegalovírus (CHUNG 
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et al., 2004; YAMAMOTO-TABATA et al., 2004). Na sarcoidose pulmonar e cardíaca, 

González et al. (2002) demonstraram a presença de granulomas contendo células 

gigantes multinucleadas reativas para MMP-1, -9, -2 e –3. 

O envolvimento das MMPs na patofisiologia das infecções fúngicas também 

tem sido demonstrado por alguns pesquisadores em estudos clínicos e 

experimentais, com a participação das gelatinases MMP-2 e MMP-9. A secreção de 

MMP-9 foi observada na aspergilose broncopulmonar alérgica e associada ao influxo 

de neutrófilos a presença de dano tecidual (GIBSON et al., 2003). Em modelo 

experimental de meningite e vasculite em coelhos induzida por Coccidioides immitis, 

Williams et al. (2002) detectaram níveis elevados de MMP-9 em fluido cérebro-

espinal, destacando o papel desta enzima no rompimento da barreira hemato-

encefálica, com maior comprometimento do sistema nervoso durante a infecção. 

Maior expressão gênica de MMP-2 foi detectada em camundongos resistentes (C.B-

17) em comparação com camundongos suscetíveis (C57BL/6) infectados com C. 

neoformans e associada à formação de granulomas compactos (MAJKA et al., 

2002).  

Metaloproteinases e outras enzimas liberadas por células inflamatórias e 

imunes podem modificar o micro-ambiente no qual estão presentes. Os mecanismos 

propostos são a geração de formas alteradas ou fragmentos de citocinas, 

quimiocinas, moléculas de superfície celular e componentes da MEC, influenciando 

as vias de migração celular e a bioatividade inerente das moléculas secretadas. 

Poderiam também produzir componentes quimiotáticos importantes para o ajuste 

fino das funções das células durante as reações inflamatórias, nas imunidades inata 

e adquirida (VADAY e LIDER, 2000; PARKS et al., 2004).  

Citocinas, além das enzimas liberadas pelas células, tais como MMPs, com 

ação de colagenases, gelatinases e elastases, além de serina proteases poderiam 

contribuir para as alterações teciduais observadas nos granulomas 

paracoccidioidomicóticos, muitos dos quais constituídos por necrose e fibrose, 

indicando intensa destruição de células, principalmente de macrófagos e neutrófilos, 

além de componentes da MEC e a presença de intensos depósitos de MEC.  

A fibrose se desenvolve como um evento terminal na fase tardia da resposta 

granulomatosa na PCM, sendo freqüentemente observada nos pulmões de 

pacientes com a doença e também evidenciada em modelos experimentais (LENZI 

et al., 1994; MONTENEGRO e FRANCO, 1994). Portanto, a compreensão destes 
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fenômenos durante o desenvolvimento do granuloma poderia conduzir ao 

estabelecimento de terapias para evitar ou atenuar as seqüelas decorrentes da 

fibrose, que limitam o funcionamento normal dos órgãos afetados (COCK et al., 

2000; TÓBON et al., 2003). 

 

Produtos secretados pelo patógeno também podem contribuir para as 

alterações estruturais e funcionais do órgão afetado, modulando as respostas 

geradas pelo hospedeiro durante a infecção. Vários componentes produzidos pelo 

agente infectante podem primeiramente funcionar como ligantes de certas 

macromoléculas da MEC, como laminina, fibronectina, proteoglicanas, colágenos do 

tipo I, II e IV presentes nos tecidos, promovendo a aderência e facilitando a 

colonização e a disseminação de microorganismos. A interação patógeno-

hospedeiro através das moléculas da MEC tem sido observada nas infecções 

causadas por bactérias (MARQUES et al., 2001), protozoários (GIORDANO et al., 

1994) e fungos, tais como H. capsulatum (McMAHON et al., 1995), Candida albicans 

(KLOTZ et al., 1990) e P. brasiliensis (GESZTESI et al., 1996; VICENTINI et al., 

1994).  

As moléculas produzidas pelo patógeno podem também funcionar como 

proteases destruindo barreiras naturais, auxiliando o processo de colonização nos 

tecidos. Alguns estudos revelaram a presença de uma glicoproteína de 43 kDa 

(gp43) de P. brasiliensis, ligante de laminina, capaz de aumentar a aderência às 

células do hospedeiro e acarretando em maior gravidade da doença (HANNA et al., 

2000; VICENTINI et al., 1994). Esta glicoproteína foi caracterizada também como 

sendo uma protease, com atividade proteolítica a pH 5 e 6, capaz de solubilizar 

elastina e hidrolisar caseína a 35 °C (MENDES-GIANNINI et al., 1990); foi 

classificada como sendo uma serina proteinase (CARMONA et al., 1995), capaz de 

degradar componentes da MEC, como laminina, fibronectina, colágeno tipo IV e 

proteoglicanas (PUCCIA et al., 1998). 

 

Desta forma, o estudo da inter-relação deste complexo conjunto de fatores 

nos mecanismos de resposta induzidos na infecção com P. brasiliensis poderá nos 

esclarecer sobre a importância do granuloma para o controle da disseminação do 

patógeno na PCM, no contexto da influência do patrimônio genético do hospedeiro, 

assim como da virulência dos diferentes isolados de P. brasiliensis.
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2 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a participação de citocinas e enzimas proteolíticas na PCM 

experimental, empregando-se camundongos isogênicos inoculados por via ip. com 

os isolados de alta e baixa virulência de P. brasiliensis, respectivamente, Pb18 e 

Pb265, nas fases inicial e tardia da infecção (15 e 120 dias).  

 

2.2 Objetivos específicos e justificativa 

 

Avaliação da resposta granulomatosa desenvolvida em camundongos 

resistentes (A/J) e suscetíveis (B10.A) infectados com Pb18 ou Pb265. Neste estudo 

avaliamos: 

 

a) a expressão da citocina IFN-γ nas lesões granulomatosas de omento de 

camundongos infectados, devido a importância desta citocina na 

resistência ao P. brasiliensis e na formação do granuloma; 

 

b) a expressão de osteopontina (OPN) nos granulomas, assim como os 

níveis de OPN em homogenato de omento. Esta é uma importante 

glicoproteína da matriz extracelular e também é considerada uma citocina 

de extrema relevância para o desenvolvimento da imunidade celular e da 

resposta inflamatória granulomatosa; 

 

c) a expressão in situ de MMP-9 e a atividade gelatinolítica de MMP-9 e de 

MMP-2 em extratos teciduais de omento para determinar a participação 

destas enzimas na inflamação crônica granulomatosa. Os granulomas 

são estruturas altamente complexas que envolvem diferentes elementos, 

celulares e extracelulares, os quais sofrem diferentes estímulos e em 

conjunto, regulam a resposta tecidual frente à infecção pelo fungo. Neste 

sentido, o estudo das MMPs pode facilitar a compreensão sobre o 

balanço entre síntese e degradação da MEC nas lesões, correlacionando-
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o ao aspecto dos granulomas, fechados ou abertos, e ao controle da 

disseminação fúngica. A participação das metaloproteinases nos 

granulomas paracoccidioidomicóticos nunca foi estudada previamente;  

 

d) a morfologia das lesões, a área ocupada por lesão tecidual e a presença 

de células leveduriformes de P. brasiliensis, correlacionando-os aos 

outros parâmetros estudados; 

 

e) os níveis de óxido nítrico (NO) em extratos de omento. O papel do NO na 

PCM tem sido analisado em diversos estudos demonstrando 

propriedades fungicidas e imunossupressoras, porém a sua participação 

no granuloma tem sido pouco investigada, inclusive a sua relação com os 

outros elementos da resposta inflamatória. Neste contexto, a OPN, 

considerada como um componente anti-inflamatório e um fator regulador 

da síntese de NO, foi analisada em conjunto, estabelecendo-se a relação 

com gravidade ou controle da infecção; 

 

f) a carga fúngica nos órgãos para determinar o grau de disseminação de P. 

brasiliensis. 

 

 

 Avaliação da resposta granulomatosa de camundongos geneticamente 

deficientes da enzima NO sintase induzida (KOiNOS) e de camundongos iNOS 

suficientes (C57BLl/6) inoculados com Pb18. Neste estudo avaliamos: 

 

a) a expressão de osteopontina (OPN) nos granulomas e os níveis de OPN 

em omento, estabelecendo-se uma análise associativa entre NO e OPN e 

o papel deste último como componente anti-inflamatório e regulador da 

produção de NO;  

 

b) a atividade gelatinolítica das metaloproteinases (MMP-2 e MMP-9) em 

extratos teciduais de omento para determinar a participação destas 

enzimas na inflamação crônica granulomatosa e na disseminação do 

fungos; 
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c) a morfologia e a área ocupada por lesão tecidual e a presença de células 

leveduriformes de P. brasiliensis nos granulomas; 

 

d) a carga fúngica nos órgãos para determinar o grau de disseminação de P. 

brasiliensis.  

 

 

 A produção de proteases de isolados de P. brasiliensis com baixa (Pb265) e 

alta virulência (Pb18), com atividades de gelatinases, no intuito de avaliar o potencial 

destas enzimas como fatores de virulência e sua contribuição para os eventos 

lesivos durante a resposta granulomatosa.  

 

Em conjunto, os diferentes parâmetros estudados podem nos fornecer 

informações sobre a inter-relação da expressão de produtos secretados na MEC 

e/ou ligados às células com o padrão das lesões granulomatosas, sob a influência 

do patrimônio genético do hospedeiro e da virulência do fungo, correlacionando-os 

com maior gravidade ou resolução da doença. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 Animais 

 

Utilizamos grupos de cinco a dez camundongos isogênicos fêmeas das 

linhagens B10.A, A/J, C57BL/6 (iNOS suficientes) e C57BL/6 geneticamente 

deficientes da enzima óxido nítrico sintase induzida (KOiNOS), por experimento, 

apresentando de seis a oito semanas de idade no período da infecção. Os animais 

foram mantidos no Biotério de Experimentação do Departamento de Imunologia do 

Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB-USP), com 

ração e água acidificada autoclavadas e à vontade, com períodos de 12 horas de 

claro e de escuro, a uma temperatura de 21± 2 °C, umidade de 60% e mantidos com 

barreiras físicas em gaiolas microisoladoras.  

 

 

3.2 Cultivo do fungo e obtenção do inóculo para infecção 

 

Empregamos os isolados de P. brasiliensis, Pb18 e Pb265, respectivamente, 

de alta e baixa virulência em camundongos (KASHINO et al., 1985). Amostras 

leveduriformes dos isolados Pb18 e Pb265 foram empregadas após 7 dias de cultivo 

em meio Fava Netto (FAVA NETTO, 1961), período que corresponde à fase 

exponencial de crescimento (KASHINO et al., 1987). Após coleta dos fungos do 

meio de cultura, as células leveduriformes foram lavadas em solução salina com 

tampão fosfato (PBS) estéril através da centrifugação do material a 3000 rpm 

durante cinco minutos por três vezes. Em seguida, as células leveduriformes 

decantadas foram ressuspensas em PBS estéril, homogeneizadas e em seguida 

uma suspensão fina foi coletada para obtenção do inóculo numa concentração de 

10x106 fungos/mL, ajustada após contagem em câmara hemocitométrica. A 

viabilidade celular da suspensão fúngica foi avaliada empregando-se o corante vital 

Janus Green B (BERLINER e RECA, 1966), sendo utilizados apenas os inóculos 

com viabilidade maior ou igual a 75%. 
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3.3 Inoculação de P. brasiliensis 

 

Grupos de camundongos das linhagens B10.A e A/J foram inoculados pela 

via i.p. com 0,5 mL de suspensão fúngica dos isolados Pb18 ou Pb265 (5x106 

leveduras por animal). Grupos de camundongos das linhagens C57BL/6 KOiNOS e 

C57BL/6 (iNOS suficientes) foram inoculados com o isolado Pb18 nas mesmas 

condições descritas anteriormente. Após 15 e 120 dias da infecção, os animais 

foram exsanguinados pelo plexo retro-orbital e sacrificados por meio de 

deslocamento cervical para coleta dos órgãos (baço, omento, fígado e pulmão) para 

a análise histopatológica e imuno-histoquímica, e/ou para obtenção de homogenatos 

teciduais para as demais análises realizadas neste trabalho. 

 

 

3.4 Coleta de omento para avaliação das lesões granulomatosas 

 

O omento peripancreático/peri-esplênico foi coletado e fixado em Methacarn 

(60% de metanol, 30% de clorofórmio e 10% de ácido acético glacial). Os materiais 

fixados, desidratados, embebidos em parafina foram emblocados para posterior 

obtenção de cortes teciduais de 5 µm de espessura montados em lâminas 

previamente cobertas com poli-lisina para a avaliação histológica e imuno-

histoquímica.  

 

 

3.5 Análise histopatológica das lesões granulomatosas 

 

Cortes histológicos de omento de camundongos B10.A, A/J, KOiNOS e 

C57BL/6 infectados com Pb18 e/ou Pb265 foram utilizados para a análise da área 

de lesão granulomatosa presente no tecido e também da presença de células 

fúngicas de Pb (morfologia e a presença de brotamentos) através das seguintes 

colorações: hematoxilina e eosina (HE), para visualização geral das lesões teciduais 

e a impregnação pela prata de Grocott (GROCOTT, 1955), para identificação do 

fungo. A análise semi-quantitativa foi realizada para calcular a área real no campo de 

observação ocupada por lesão e contendo fungo (totalmente preenchida: 1, metade 

preenchida: 1/2). Empregou-se para a análise uma ocular com retículo de contagem 
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e o aumento total de 125x (objetiva de 10x e ocular de 12,5x). Todos os resultados 

foram expressos como a média das análises semi-quantitativas (10 campos de 

observação) por µm2:  

 

 

3.6 Análise imuno-histoquímica para detecção de citocinas e proteases nas 

lesões granulomatosas 

 

A presença in situ de IFN-γ, OPN e da enzima MMP-9 em granulomas de 

omento de camundongos infectados com Pb18 ou Pb265 foi avaliada por método 

imuno-histoquímico. A reação de estreptavidina-biotina-peroxidase foi empregada 

seguindo a metodologia preconizada por Soto-Suazo et al. (2002) e conforme 

descrita em trabalho anterior por Nishikaku (2003).  

Resumidamente, os cortes histológicos foram desparafinizados e reidratados 

com banhos sucessivos de xilol, álcool e água destilada. Após lavagem das lâminas 

com PBS (pH 7.2-7.4), foi realizado o bloqueio de peroxidases endógenas com a 

adição de solução 3% de H2O2 (30%) em PBS sob agitação, por 30 minutos. Em 

seguida, soros normais de animais da espécie produtora do anticorpo secundário na 

diluição 1:1 em PBS/ABS (albumina bovina sérica) 10% foram aplicados sobre os 

cortes para o bloqueio de reações inespecíficas, assim como uma solução tampão 

TBS (Tris-buffered saline – salina tamponada com Tris) (Pierce Inc., USA) sobre os 

cortes de tecido para o bloqueio de biotina endógena. As lâminas foram incubadas 

com os seguintes anticorpos primários: anticorpo específico para a citocina IFN-γ 

(1:80, anticorpo monoclonal de rato anti-IFN-γ de camundongo, hibridoma XMG 1.2, 

2,6 mg/mL); para osteopontina (1:800, antissoro policlonal de coelho anti-

osteopontina humano, LF-123, 1 mg/mL) (FISHER et al., 1995) ou para a enzima 

MMP-9 (1:100, anticorpo policlonal de coelho anti-MMP-9 de camundongo, 

Chemicon International, CA, USA) “overnight” a 4 °C, diluídos em PBS/Tween 20 

0,3%. Posteriormente, estas lâminas foram incubadas com o anticorpo secundário 

biotinilado (Rockland Inc., USA), diluído 1:500 em PBS, por uma hora a temperatura 

ambiente. Em seguida, as lâminas foram incubadas com estreptavidina-peroxidase 

(1 mg/mL, Vector Laboratories, USA) na diluição 1:100 em PBS por uma hora a 

temperatura ambiente e a reação revelada com tetra-hidrocloreto de 3,3’ 
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diaminobenzidina (Sigma Biochemical Co., USA) e adição de peróxido de hidrogênio 

30%. As reações foram interrompidas após a visualização de cor marrom nos cortes 

de tecidos e a seguir, as lâminas foram contracoradas com hematoxilina de Mayer, 

desidratadas e montadas em solução Permount e observadas em microscópio óptico 

com aumentos totais de 40x, 100x, 200x, 250x e 400x. 

Lâminas com cortes de tecido (omento) sem o anticorpo primário 

(substituído pelo diluente), lâminas com cortes de tecido de camundongos não 

infectados e também com secções teciduais de pâncreas e pulmão foram 

empregadas para avaliar a especificidade da reação. 

 

 

3.7 Captura de imagens para as análises histológica e imuno-histoquímica 

 

A avaliação da histopatologia das lesões granulomatosas e das reações 

imuno-histoquímicas para detecção de IFN-γ e OPN fo realizada a partir da captura 

de imagens feita em microscópio óptico (Hund Wetzlar, Alemanha) acoplado a uma 

câmera de vídeo (Kodo Japan) e o emprego do programa Video Capture for 

Windows.  

A expressão de OPN foi também estudada a partir da captura de imagens 

realizada em microscópio óptico (Nikon Eclipse, E1000, Japan) acoplado a uma 

câmera digital (DXM 1200C, Japan) e o emprego do software ACT-1(version 2.70, 

Nikon Corporation, Japan). 

A expressão de MMP-9 foi avaliada através da captura de imagens, 

empregando-se o microscópio óptico Eclipse 80i (Nikon, Japan) acoplado a uma 

câmera digital (DS-Fi1, Nikon Co., Japan) e programa de captura e análise NIS-Br 

versão 2.34 (Nikon, Japan). 

 

 

3.8 Quantificação da reação imuno-histoquímica 

 

Para a quantificação da reação imuno-histoquímica de IFN-γ e OPN foram 

estabelecidos critérios de análise da marcação positiva, empregando-se uma ocular 

com retículo de contagem (total de 100 quadrados), com o aumento total de 500x 

(objetiva de 40x e ocular de 12,5x), resultando na contagem de campos com área 
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total de 280 µm2. Todos os resultados foram expressos como a média das análises 

quantitativas (10 campos de observação quando possível). 

Para a análise da expressão de IFN-γ, realizou-se a contagem do número 

total de células positivas e o cálculo da porcentagem de células com marcação 

positiva intensa ou fraca. 

Para a análise da reação positiva celular e extracelular de OPN utilizou-se 

uma escala de 0-4 e valores numéricos como proporção da marcação positiva: 0, 

positividade ausente; +1= 0,25, positividade maior que 0 e menor ou igual a 25% das 

células; +2= 0,5, positividade maior que 25 e menor ou igual a 50% das células; +3= 

0,75, positividade maior que 50 e menor ou igual a 75%; +4= 1, positividade maior 

que 75% e menor ou igual que 100%. A intensidade da marcação positiva foi 

também analisada através do grau de coloração observado e os respectivos valores 

numéricos considerados: ausente= 0, fraco= 0,25, fraco/moderado= 0,5, moderado= 

0,75, forte= 1. Este critério de avaliação foi empregado para a avaliar a expressão de 

OPN em camundongos C57BL/6 iNOS suficientes e deficientes. 

A quantificação da expressão de OPN foi também realizada através do 

programa de análise de imagens Image Pro Plus 5.1.2.5.9 (Media Cybernetics). A 

marcação positiva foi mensurada na forma de densidade óptica integrada (soma da 

intensidade de positividade multiplicada pela área marcada) em µm, analisando-se 

até 10 campos no aumento total de 200x (objetiva de 20x e ocular de 10x) por corte 

de tecido/animal. Todos os resultados foram expressos como a média da densidade 

óptica integrada ± erro padrão, por grupo analisado. Este método de avaliação foi 

empregado no estudo de OPN em camundongos das linhagens B10.A e A/J. 

A positividade expressa nas células e/ou na MEC e também a localização da 

marcação in situ de OPN e MMP-9 nas lesões granulomatosas foram consideradas 

neste estudo. 

 

 

 

 



 
 

 

34 

3.9 Determinação da produção de osteopontina 

 

A concentração de osteopontina (OPN) em homogenatos de omento foi 

determinada por método imuno-enzimático, empregando-se o kit ELISA DUOSET® 

(R&D Systems, USA). Primeiramente, placas de 96 poços foram sensibilizadas com 

100 µL de anticorpo de captura diluído em PBS na concentração de 0,8 µg/mL, 

“overnight” a temperatura ambiente. Após este período de incubação, as placas 

foram lavadas com tampão PBS/Tween 20 0,05% por três vezes para a remoção de 

anticorpo não ligado (a lavagem das placas com este tampão foi repetida após cada 

etapa de incubação). Em seguida, foi realizado o bloqueio de ligações inespecíficas 

com a adição de 300 µL de PBS/ABS 1%/poço por uma hora a temperatura 

ambiente. Posteriormente, as placas foram incubadas com 100 µL do padrão 

(osteopontina recombinante) diluídos em PBS/SFB 10% (soro fetal bovino) e com 

100 µL das amostras por duas horas a temperatura ambiente. Em etapa seguinte, 

100 µL de anticorpo de detecção biotinilado na concentração de 100 ng/mL (diluído 

em PBS/ABS 1%) foi adicionado em cada poço por um período de incubação de 

duas horas a temperatura ambiente. As placas foram incubadas com 100 µL/poço de 

estreptavidina peroxidase por 20 minutos a temperatura ambiente e protegidas da 

luz e a seguir, incubadas com 100 µL de solução substrato na diluição 1:1 de 

reagente A (H2O2) e reagente B (tetrametilbenzidina) por 20 minutos ao abrigo da 

luz. As reações foram interrompidas com a adição de 50 µL de H2SO4, 2N e 

imediatamente medidas em leitor de microplacas Multiskan EX, realizando-se as 

leituras a 450 e a 540 nm. As leituras feitas a 540 nm foram subtraídas das 

realizadas a 450 nm para corrigir imperfeições ópticas nas placas empregadas. A 

concentração de OPN nas amostras foi determinada a partir da curva padrão de 

OPN recombinante nas concentrações de 1000 a 7,8 pg/mL. Todas as análises 

foram realizadas em duplicata e os resultados expressos como a média da 

concentração de OPN ± erro padrão (pg/mL). 
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3.10 Determinação da produção de óxido nítrico 

 

A produção de NO de camundongos B10.A e A/J infectados com Pb18 ou 

Pb265 foi determinada pela medida da concentração de nitrito em sobrenadante de 

omento, empregando-se o método de Griess (DING et al., 1990). Resumidamente, 

50 µL dos sobrenadantes de omento foram incubados em placas de 96 poços 

contendo um volume igual de reagente de Griess (5% de sulfanilamida/0,1% de 

diidrocloreto de naftileno diamina/5% de H3PO4) a temperatura ambiente por 10 

minutos. A leitura da reação foi realizada em comprimento de onda de 540 nm 

empregando-se o leitor de microplacas Multiskan EX. A concentração de nitrito nas 

amostras foi determinada a partir da curva padrão de 50 a 0,03 µM de NaNO2 e 

todas as análises realizadas em duplicata e os resultados expressos como a média 

da concentração de nitrito ± erro padrão em micromoles por grama de tecido. 

 

 

3.11 Contagem de unidades formadoras de colônias de P. brasiliensis 

 

Grupos de camundongos das linhagens B10.A e A/J, assim como das 

linhagens C57BL/6 KOiNOS e C57BL/6 (iNOS suficientes) infectados com Pb18 ou 

Pb265 foram sacrificados aos 15 e 120 dias de infecção.  

Baço, omento, fígado e pulmão foram coletados e transferidos para frascos 

estéreis e pesados. Posteriormente, os órgãos recolhidos foram macerados em 

“potters” contendo 5 mL de PBS estéril, transferidos para tubos de plástico e 

mantidos em gelo. Os macerados dos órgãos foram centrifugados a 3000 rpm por 

cinco minutos em centrífuga refrigerada e os sobrenadantes obtidos foram coletados 

e guardados para posterior utilização. Os “pellets” obtidos a partir da centrifugação 

foram ressuspensos em 1 mL de PBS e 100 µl de cada suspensão foi semeada em 

placas de Petri contendo meio BHI-ágar (brain heart infusion, ágar, 5% de soro 

normal de cavalo, 4% de fator de crescimento obtido de cultura de Pb192 e 1% de 

solução antibiótica estreptomicina+penicilina) e posteriormente incubadas em estufa 

a 35-37 °C (SINGER-VERMES, 1993). 

A contagem das unidades formadoras de colônias (UFC) de fungos viáveis 

foi realizada num período aproximado de 14 dias de crescimento. Os resultados 
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foram expressos como a média± erro padrão da contagem de UFC por grama do 

órgão analisado (log na base 10).  

 

 

3.12 Ensaio zimográfico para avaliação da atividade gelatinolítica das 

metaloproteinases da matriz (MMPs) em omento 

 

Os extratos teciduais de omento de camundongos B10.A e A/J inoculados 

com o isolado Pb18 ou Pb265 e de camundongos C57BL/6 KOiNOS e C57BL/6 

(iNOS suficientes) inoculados com Pb18 foram analisados após 15 e 120 dias de 

infecção através da zimografia. É um método eletroforético simples, sensível e 

quantificável, que detecta a atividade proteolítica de enzimas, tais como as 

metaloproteinases, com base nos pesos moleculares, permitindo a visualização 

tanto das formas latentes como das ativas, desde que as pró-formas são ativadas 

durante o processo de renaturação após a eletroforese (KLEINER e STETLER-

STEVENSON, 1994). Neste estudo empregamos os sobrenadantes dos 

homogenatos de omento obtidos após maceração em 5 mL de PBS. A concentração 

protéica das amostras foi determinada através do micrométodo do ácido 

biscinconínico (BCA) utilizando-se o kit BCA “Protein Assay Reagent” (Pierce 

Biotechnology, Inc., USA). As amostras foram empregadas na concentração protéica 

total de 1000 µg/mL em tampão da amostra (SDS 10%, sucrose 4%, Tris-HCl 0,25 

M, pH 6,8 e azul de bromofenol 0,1%).  

A atividade gelatinolítica das MMPs foi estudada segundo Kleiner e Stetler-

Stevenson (1994). Resumidamente, as amostras teciduais (20 µL) foram aplicadas 

em gel de SDS-PAGE (Sodium Dodecyl Sulphate-Polyacrilamide Gel Eletroforesis) 

10% contendo 0,1% de gelatina tipo B (Sigma-Aldrich, USA), utilizando o sistema 

Mini-PROTEAN II Electrophoresis cell (Bio-Rad Laboratories, CA, USA). Após 

realização da corrida eletroforética em tampão de corrida (3,75 g/L de Tris-base, 18 

g/L de glicina, 1,25 g/L de SDS) a 30 mA a 4 ºC, os géis foram incubados a 

temperatura ambiente com Triton X-100 2,5% por 1 h sob agitação e em seguida 

incubados com tampão substrato (Tris 50mM, NaCl 200 mM,CaCl2 5 mM, Brij 35P 

0,02%, pH 7,5) “overnight” a 37 °C. Os géis foram corados com Coomassie Blue R-

250 (0,1% em metanol 45%/ácido acético 10%) e descorados (metanol 45%/ácido 
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acético 10%). A atividade proteolítica foi visualizada através da observação de 

regiões não coradas no gel, indicando zonas de degradação da gelatina. O peso 

molecular das bandas foi estimado a partir do emprego de marcadores de peso 

molecular pré corados (Fermentas, USA). Também empregamos como controles 

positivos os recombinantes das enzimas MMP-2 e MMP-9 (R&D Systems, USA). 

Para avaliar se a atividade gelatinolítica observada foi devido à presença das 

metaloproteinases, adicionou-se de 10-20 nM do ácido etilenodiamino tetra-acético 

(EDTA), ou 5 mM de orto-fenantrolina (Sigma, USA), inibidores das MMPs, ou 1-2 

mM de fluoreto de fenilmetilsulfonila (PMSF), o inibidor das serina proteinases nas 

etapas de incubação com Triton-X e com o tampão do substrato.  

 

 

3.13 Obtenção do antígeno “cell free” de P. brasiliensis 

 

Os isolados de P. brasiliensis, Pb18 e Pb265, foram empregados para a 

obtenção do “cell free antigen” (CFA), exoantígeno de fácil obtenção, conforme 

metodologia descrita por Camargo et al. (1991). Resumidamente, células 

leveduriformes do fungo foram cultivadas em meio de cultura Fava Netto a 37 °C e 

após sete dias de cultivo, a massa celular fúngica foi coletada com alça de platina e 

transferida para microtubos. Aproximadamente 300 mg da massa celular fúngica 

contida em cada tubo foi suspensa em 1 mL de PBS, homogeneizadas por 30 

segundos em agitador do tipo Vórtex e imediatamente centrifugadas a 10000 rpm 

em centrífuga por 60 segundos. Os sobrenadantes obtidos foram filtrados em 

membrana Millipore (0,22 µm), aliquotados e estocados a -20 °C. A concentração 

protéica dos CFAs de Pb18 e Pb265 foi determinada pelo método BCA (ácido 

biscinconínico), empregando-se o kit BCA . 

 

 

3.14 Ensaio zimográfico para avaliar a atividade gelatinolítica de P. brasiliensis 

 

A atividade proteolítica de P. brasiliensis foi avaliada empregando-se o 

ensaio zimográfico em gel de poliacrilamida, contendo 0,1% de gelatina tipo B, 

conforme protocolo descrito na seção 3.12. Os CFAs dos isolados Pb18 e Pb265 
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foram aplicados no gel em diferentes concentrações protéicas (5, 10, 20 e 25 µg por 

20 µL). A atividade gelatinolítica foi visualizada através da observação de regiões 

não coradas no gel, indicando zonas de lise no peso molecular característico da 

enzima. Para avaliar se a atividade gelatinolítica foi devido a presença específica 

das metaloproteinases ou das serino proteinases, empregou-se EDTA, fenantrolina 

ou PMSF. 

 

 

3.15 Semi-quantificação do ensaio zimográfico 

 

A análise semi-quantitativa da zimografia para detecção de atividade 

gelatinolítica de MMP-9 e MMP-2 em omento de camundongos infectados e de 

proteases de P. brasiliensis foi realizada empregando-se o software AlphaEase 

DigiDoc 1000 versão 3 (Alpha Innotech, USA). Este programa também foi utilizado 

para determinar os pesos moleculares aproximados das bandas nos géis. Cada gel 

foi escaneado e a imagem salva em escala de cinza. A partir dessas imagens, as 

bandas de interesse presentes nos géis foram analisadas e os valores da densidade 

óptica integrada determinados, descontando-se o “background”. Os resultados foram 

expressos como a média± erro padrão da porcentagem de atividade gelatinolítica 

(valores de densidade óptica integrada, DOI) (n=3-6) presente em cada banda em 

relação à banda mais intensa (considerada como 100%) observada em cada gel.  

 

 

3.16 Análise estatística 

 

A análise de variância com dois fatores (two way-ANOVA), seguido pelo 

teste de Bonferroni e a análise de variância com um fator (one-way ANOVA), 

seguido pelo método de Tukey de comparações múltiplas foram utilizadas para 

avaliar a diferenças entre os grupos estudados (p < 0,05). As análises estatísticas 

foram realizadas empregando-se o software GraphPad Prism versão 4 (San Diego, 

CA, USA). 
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4 RESULTADOS  
 

4.1 Infecção de camundongos suscetíveis (B10.A) e resistentes (A/J) com os 

isolados de alta (Pb18) e baixa (Pb265) virulência de P. brasiliensis  

 

4.1.1 Avaliação histopatológica das lesões granulomatosas de omento: 

análises qualitativas e semi-quantitativas 

 

Infecção com Pb18 

 

Neste estudo avaliamos a resposta granulomatosa em omento de 

camundongos infectados com P. brasiliensis. No omento peripancreático/peri-

esplênico de camundongos não infectados observamos a presença de tecido 

adiposo e pequenos agregados celulares compostos principalmente de linfócitos e 

macrófagos, além de poucos depósitos de matriz extracelular, nos chamados “milky 

spots” (Figuras 1A e 1B). A inoculação intraperitoneal do fungo acarretou o 

desenvolvimento de várias lesões granulomatosas nos “milky spots” do omento, com 

a presença de diferentes populações celulares em vários estágios de diferenciação e 

aumento na deposição de matriz extracelular. 

Após 15 dias de infecção com Pb18, lesões granulomatosas de aspecto 

frouxo e pouco organizadas foram observadas em camundongos B10.A e A/J 

(Figuras 1C e 1E). Estes granulomas foram compostos por focos centrais contendo 

macrófagos e células gigantes (Figuras 1D e 1F) ao redor de células fúngicas de 

morfologia preservada (Figura 1Ci e 1Fi) e também por agregados linfo-

plasmocitários localizados na periferia dos granulomas (Figura 1D e 1F). Lesões 

contendo focos de destruição (Figura 1E) e apresentando células fúngicas de 

morfologia alterada (Figura 1Ei) foram observadas em camundongos resistentes.  

Após 120 dias de infecção, observou-se um aumento no número e tamanho 

das lesões em omento de camundongos suscetíveis. Estes animais desenvolveram 

múltiplos focos granulomatosos de aspecto frouxo (Figura 2A) contendo várias 

células gigantes multinucleadas ao redor de células fúngicas de morfologia 

preservada e com brotamentos (Figura 2C, 2Ai e 2Ci). Neste período notou-se 

também a formação de lesões fibrogênicas com intensos depósitos de MEC (Figura 

E). Na linhagem resistente, várias lesões granulomatosas compactas/organizadas 
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(Figura 2B) principalmente contendo focos de destruição tecidual circunscritos por 

MEC foram observadas como aos 15 dias, porém maiores em extensão (Figura 2D). 

Estas lesões continham células fúngicas de morfologia preservada e alterada 

(Figuras Bi e Di). Em menor freqüência, camundongos resistentes apresentaram 

lesões caracterizadas como residuais por conterem macrófagos 

pseudoxantomatosos e células fúngicas destruídas (Figuras 2F e 2Fi). 

 

A área de lesão desenvolvida no omento de camundongos infectados, além 

da área contendo P. brasiliensis foram analisadas semi-quantitativamente (média da 

área ± erro padrão em µm2) e constituem a Figura 3. No que concerne a área total 

de lesão, observou-se um aumento na área granulomatosa no decurso da infecção 

em ambas as linhagens de camundongos infectados com Pb18. A área de lesão 

com fungos em camundongos B10.A foi significativamente maior aos 120 dias em 

relação aos 15 dias de infecção e também maior em comparação ao grupo de 

camundongos A/J na fase tardia da infecção (p < 0,05). A área de lesão ocupada por 

fungos representou 73,31% do total de área do granuloma na linhagem B10.A aos 

120 dias de infecção, no qual foram visualizadas muitos fungos viáveis e com 

múltiplos brotamentos, como descrito anteriormente. Por outro lado, 39,01% da área 

de lesão foi preenchida por células fúngicas em camundongos A/J, muitas delas com 

aspecto de degeneração, apesar do aumento da área total do granuloma na fase 

tardia da infecção.  

 

Infecção com Pb265 

 

Aos 15 dias de infecção, ambas as linhagens de camundongos 

apresentaram o mesmo padrão de lesões, isto é, granulomas de aspecto frouxo ou 

com pouca organização, contendo focos de necrose central, semelhante ao 

observado nos animais resistentes infectados com Pb18 no mesmo período 

(Figuras 4A-D). Aos 120 dias de infecção, apenas lesões residuais com a presença 

de macrófagos pseudoxantomatosos e células fúngicas destruídas foram 

observadas nas lesões granulomatosas nos dois grupos estudados (Figuras 4E e 

4F). 

A área de lesão mensurada aos 15 dias de infecção foi maior do que a 

observada aos 120 dias em ambas as linhagens de camundongos, sendo 
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significativa em camundongos B10.A (p < 0,05) (Figura 5). Apesar da maior de lesão 

detectada na fase precoce da infecção, apenas 10% da área foi ocupada por fungos. 

Por outro lado, poucas lesões e de aspecto residual foram visualizadas aos 120 dias 

de infecção, sendo cerca de 36,82% e 76,49% da área de lesão ocupada por fungo, 

respectivamente, em camundongos B10.A e A/J. Contudo, deve-se ressaltar que na 

fase tardia da infecção, apenas fungos degenerados foram observados nos “milky 

spots” do omento. 
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4.1.2 Avaliação da expressão de IFN-γγγγ nas lesões granulomatosas de omento: 

análises qualitativas e quantitativas 

 

Controles 

 

Lâminas controles sem o emprego do anticorpo primário foram avaliadas 

quanto à especificidade da reação e nenhuma marcação positiva foi detectada 

(Figura 6A). Quanto a presença de IFN-γ em cortes de omento de animais controles 

não infectados, apenas fraca positividade foi observada (Figura 6B). 

 

Infecção com Pb18 

 

Aos 15 dias de infecção, marcação positiva para IFN-γ foi observada em 

células mononucleares com morfologia de linfócitos, presentes na região periférica 

das lesões de aspecto frouxo em omento de camundongos suscetíveis B10.A 

(Figuras 6C e 6D). As zonas periféricas positivas das lesões apresentaram intenso 

infiltrado celular, em alguns locais circundados por espaços anteriormente 

preenchidos por células adiposas (Figura 6C). Fraca marcação foi detectada na 

matriz extracelular e ausente nas células localizadas principalmente nos centros das 

lesões, como os macrófagos, células gigantes multinucleadas, células epitelióides e 

leucócitos polimorfonucleares neutrófilos (PMN). Em camundongos da linhagem 

resistente (A/J), marcação positiva para IFN-γ foi detectada também na periferia das 

lesões, as quais apresentaram na maioria dos casos, centros necróticos IFN-γ 

negativos (Figuras 6E e 6F). As células positivas mononucleares (morfologia de 

célula linfóide) apresentaram intensa marcação na periferia dessas lesões (Figura 

6F) e também em infiltrados inflamatórios próximos ao tecido adiposo do omento.  

Aos 120 dias de infecção, camundongos B10.A apresentaram novamente 

expressão de IFN-γ em células com morfologia de linfócitos, as quais foram 

localizadas na região periférica das lesões, circundando focos granulomatosos de 

aspecto disseminado, apenas diferindo em número de células positivas (maior do 

que aos 15 dias) (Figura 7A). Nesta fase, a reação positiva foi detectada fracamente 

na MEC em algumas lesões (Figura 7B). Na linhagem resistente, a positividade foi 

também detectada em células linfóides principalmente na periferia das lesões 
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necróticas, no entanto, com um maior número de células positivas (Figuras 7C e 

7D). Lesões ocupando áreas menores apresentaram fraca positividade quando 

associadas a maior deposição de matriz extracelular, ao contrário dos granulomas 

ativos que continham células positivas em zonas periféricas dos granulomas. 

Infiltrados celulares ao redor de vasos sanguíneos e próximos ao tecido adiposo 

apresentaram intensa marcação positiva para IFN-γ .  

 

Infecção com Pb265 

 

Aos 15 dias de infecção com Pb265 observou-se um padrão similar de 

marcação observado na infecção com Pb18, ou seja, células mononucleares 

reativas com morfologia de linfócitos e localizadas na periferia das lesões e entre 

espaços preenchidos anteriormente por tecido adiposo (Figuras 8A e 8B).  

Aos 120 dias de infecção, poucas células mononucleares de aspecto linfóide 

foram positivas para IFN-γ em lesões de aspecto residual desenvolvida nos grupos 

estudados (Figuras 8C e 8D). 

 

A análise quantitativa da reação de IHQ para IFN-γ (Figura 9) demonstrou 

que o número de células imunorreativas foi similar em omento de camundongos 

B10.A e A/J aos 15 dias de infecção com Pb18. Já aos 120 dias de infecção, o 

número de células IFN-γ positivas praticamente dobrou em camundongos B10.A e 

em A/J, aumentou quase cinco vezes (p < 0,05, B10.A+Pb18+120d vs. 

A/J+Pb18+120d; A/J+Pb18+15d vs. A/J+Pb18+120d). Em relação à intensidade da 

marcação, uma maior porcentagem de células foram fracamente positivas em 

omento de B10.A (68%) e A/J (62%) após 15 dias de infecção, enquanto aos 120 

dias de infecção, a porcentagem de células IFN-γ positivas com marcação fraca e 

intensa foi similar em B10.A (55% fortes e 45% fracas) e igual em A/J (50% fracas e 

fortes). 

Na quantificação da reação imuno-histoquímica para IFN-γ em lesões de 

camundongos infectados com Pb265 (Figura 9), observou-se no período de 15 dias 

de infecção, uma maior expressão de células positivas em camundongos B10.A do 

que em A/J resistentes, sendo similar a porcentagem de células com marcação 

positiva fraca (53%) e forte (47%) no primeiro grupo e maior a porcentagem de 
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células fracamente coradas no segundo grupo (59%). Aos 120 dias, ao contrário da 

infecção com Pb18, apenas lesões residuais foram observadas e acompanhadas 

pela queda no número total de células positivas em ambas as linhagens, sendo a 

maioria composta por células fracamente coradas, ou seja, 64% e 75%, 

respectivamente em B10.A e A/J.  
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4.1.3 Avaliação da expressão de OPN nas lesões granulomatosas de omento  

 

Controles 

 

Na ausência do anticorpo primário anti-OPN não se observou qualquer 

reação nas secções de omento (Figura 10A). Nos grupos controles não infectados, 

marcações positivas foram observadas em poucas células no omento de ambas as 

linhagens de camundongos. A positividade foi detectada em células mononucleares 

presentes nos “milky spots” (Figura 10B). O tecido epitelial glandular pancreático foi 

empregado como controle positivo da reação (Figura 10C). 

 

Infecção com Pb18 

 

A análise imuno-histoquímica da expressão de OPN demonstrou um padrão 

diferente de localização celular e extracelular deste componente em relação à 

expressão de IFN-γ nas lesões de omento. Aos 15 dias de infecção, marcação 

positiva para OPN foi localizada principalmente no centro das lesões 

granulomatosas. Além disso, a distribuição celular detectada foi visivelmente 

diferente, demonstrando células com morfologia de macrófagos e células gigantes 

multinucleadas positivas, ambas circundando focos fúngicos. A MEC apresentou de 

fraca a moderada expressão de OPN (Figura 10D). Contudo, na maioria das áreas 

observadas, a marcação celular apresentou um padrão heterogêneo, com 

positividade citoplasmática mais intensa em região peri-nuclear em células 

mononucleares (Figuras 10E e 10H) e marcando todo o citoplasma em células 

gigantes (Figuras 10E e 10F). A presença de células gigantes multinucleadas 

positivas com um maior grau de imunorreatividade foi detectada em lesões de 

camundongos B10.A (Figuras 10D-F) em relação aos camundongos resistentes A/J 

(Figuras 10G-I). Lesões com necrose central observadas em camundongos A/J 

apresentaram fraca positividade e a deposição de OPN na matriz extracelular (MEC) 

não foi praticamente observada. 

Aos 120 dias de infecção, lesões extensas desenvolvidas em camundongos 

B10.A apresentaram praticamente o mesmo padrão de marcação positiva para OPN 

observado aos 15 dias de infecção. Novamente a imunorreatividade celular foi 

observada preferencialmente em células gigantes multinucleadas envolvendo 
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células leveduriformes de P. brasiliensis, porém com um padrão de marcação 

citoplasmático mais homogêneo e mais intenso (Figuras 11A), além da expressão 

peri-nuclear em células mononucleares (Figuras 11A e 11C). Reação positiva para 

OPN na MEC foi observada principalmente na zona periférica das lesões (Figura 

11C), enquanto fraca marcação foi detectada em lesões de padrão fibrótico com 

intenso depósito de MEC (Figura 11E). Em camundongos resistentes A/J, OPN foi 

observada nas lesões granulomatosas compactas, sendo expressa principalmente 

na porção peri-nuclear de macrófagos (Figuras 11B, 11D e 11F) e também em 

células gigantes multinucleadas, ambos localizados nos centros dos granulomas e 

na periferia dos centros necróticos. A expressão de OPN foi também observada nas 

áreas de destruição tecidual apresentando material extracelular e restos celulares 

(Figura 11D) e na MEC em região periférica de foco necrótico (Figura 11F). Lesões 

concêntricas formando cápsulas com intensa deposição de MEC apresentaram fraca 

reatividade. 

 

Infecção com Pb265 

 

A expressão de OPN em omento de camundongos B10.A após 15 dias de 

infecção com Pb265 foi observada também em macrófagos e em células gigantes 

multinucleadas presentes ao redor das células fúngicas. O padrão de marcação 

positiva foi similar ao encontrado nas lesões de camundongos infectados com Pb18, 

com a marcação celular principalmente peri-nuclear (Figuras 12A e 12B). Nas 

lesões necróticas, depósitos de OPN foram observados na periferia dos centros 

necróticos, marcando aparentemente macrófagos e células gigantes.  

De modo geral, fraca positividade foi detectada nos grupos estudados após 

120 dias de infecção com o isolado fúngico Pb265, sendo observada em poucas 

células nos “milky spots” de omentos normal e também nas lesões residuais 

(Figuras 12C e 12D).  

 

 A expressão de OPN foi avaliada quantitativamente comparando-se a 

imunorreatividade nos granulomas de camundongos suscetíveis e resistentes após 

15 e 120 dias de infecção com Pb. Camundongos não infectados foram também 

avaliados e comparados aos grupos experimentais. A Figura 13 apresenta os 
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valores da média da densidade óptica integrada (DOI, correlação entre intensidade 

ou densidade óptica e área da marcação positiva).  

 De modo geral, uma menor positividade foi detectada em camundongos não 

infectados em relação aos infectados com Pb18 (p < 0,05, B10.A controles+15d vs. 

B10.A+Pb18+15d; B10.A controles+120d vs. B10.A+Pb18+120d; A/J controles+120d 

vs. A/J+Pb18+120d) ou aos infectados com Pb265 (p < 0,05, B10.A controles+15d 

vs. B10.A+Pb265+15d). Diferenças entre camundongos não infectados e os 

inoculados com Pb265 não foram observadas aos 120 dias de infecção.  

 Comparando-se as linhagens de camundongos infectadas com Pb18, maior 

positividade para OPN foi detectada em camundongos B10.A do que em A/J aos 15 

dias de infecção (p < 0,05). Por outro lado, a expressão de OPN foi 

significativamente maior nas lesões de camundongos A/J do que nas lesões de 

B10.A aos 120 dias (p < 0,05). Em relação ao tempo de infecção, um aumento 

significativo foi observado na linhagem A/J (p < 0,05), enquanto uma queda na 

expressão foi detectada em camundongos B10.A (p < 0,05) na fase tardia da 

infecção.  

 Na infecção com Pb265, maior expressão de OPN foi observada em 

camundongos B10.A em relação aos camundongos A/J aos 15 dias (p < 0,05), 

enquanto baixa expressão de OPN foi detectada em ambas as linhagens de 

camundongos aos 120 de infecção, similar ao encontrado em camundongos 

controles não infectados.  

 Na análise comparativa da expressão de OPN na infecção pelos diferentes 

isolados de Pb, observou-se uma expressão significativamente menor em 

camundongos B10.A inoculados com Pb265 do que nos inoculados com Pb18 após 

15 dias de infecção (p < 0,05). Ambas as linhagens de camundongos apresentaram 

menor marcação para OPN aos 120 dias de infecção com Pb265 se comparada à 

infecção com o isolado Pb18 (p < 0,05).  
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4.1.4 Dosagem de OPN em extratos teciduais de omento  

 

 Os níveis de OPN em extratos teciduais de omento de camundongos 

infectados com P. brasiliensis foram determinados por ELISA. Grupos controles não 

infectados foram avaliados e comparados aos grupos experimentais.  

 Como apresentado na Figura 14, menores níveis de OPN foram detectados 

em camundongos não infectados comparados aos infectados com Pb18 (p < 0,05, 

B10.A controle+15d vs. B10.A+Pb18+15d; A/J controle+120d vs. A/J+Pb18+120d) 

ou aos infectados com Pb265 (p < 0,05, B10.A controle+15d vs. B10.A+Pb265+15d; 

A/J controle+15d vs. A/J+Pb265+15d). Baixos níveis de OPN foram observados em 

omento de camundongos após 120 dias de infecção com Pb265, similares aos 

observados nos grupos controles não infectados.  

 Os níveis de OPN foram significativamente maiores em camundongos B10.A 

do que em A/J aos 15 dias de infecção (p < 0,05), mas não aos 120 dias de infecção 

com Pb18. A concentração de OPN diminuiu em camundongos B10.A, enquanto 

níveis aumentados de OPN foram detectados em camundongos A/J. Entretanto, 

estes resultados não foram considerados estatisticamente significativos.  

 Em camundongos infectados com Pb265 (Figura 14), os níveis de OPN não 

diferiram entre as linhagens de camundongos nos períodos de infecção estudados. 

Menores níveis de OPN foram detectados aos 120 dias de infecção, contudo, foi 

considerado significativo apenas em camundongos A/J (p < 0,05).  

 Na comparação entre a infecção com os isolados Pb18 e Pb265, maiores 

concentrações de OPN foram detectadas em camundongos A/J inoculados com 

Pb265 do que em camundongos inoculados com Pb18 aos 15 dias de infecção (p < 

0,05).  
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4.1.5 Dosagem de óxido nítrico em extratos teciduais de omento 

 

 A produção de NO foi avaliada pela medida da concentração de nitrito (NO2
-) 

presente no omento de camundongos infectados e controles não infectados. Como 

monstrado na Figura 15, baixas concentrações de nitrito foram detectadas em 

camundongos não infectados em relação aos grupos infectados com Pb18 (p < 0,05, 

A/J controle+15d vs. A/J+Pb18+15d; A/J controle+120d vs. A/J+Pb18+120d; B10.A 

controle+120d vs. B10.A+Pb18+120d) ou aos infectados com Pb265 (p < 0,05, 

B10.A controle+120d vs. B10.A+Pb265+120d; A/J controle+15d vs. A/J+Pb265+15d; 

A/J controle+120d vs. A/J+Pb265+120d).  

 Os níveis de nitrito em omento de camundongos A/J foram 

significativamente maiores do que em camundongos B10.A após 15 e 120 dias de 

infecção com Pb18 (p < 0,05). Diferenças entre os períodos de 15 e 120 dias de 

infecção não foram observadas.   

 Na infecção com Pb265, as concentrações de nitrito foram significativamente 

maiores em camundongos A/J do que em B10.A aos 15 dias de infecção (p < 0,05), 

com um aumento significativo na concentração de nitrito em camundongos B10.A 

aos 120 dias comparado aos 15 dias de infecção (p < 0,05).  

Comparando camundongos infectados com Pb18 e Pb265, níveis 

significativamente maiores foram detectados em camundongos A/J após 15 dias de 

infecção com o isolado Pb18 (p < 0,05) e em camundongos B10.A após 120 dias de 

infecção com Pb265 (p < 0,05). 
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4.1.6 Avaliação do grau de disseminação de P. brasiliensis nos órgãos  

 

 A avaliação da carga fúngica foi realizada através da contagem de unidades 

formadoras de colônias (UFC) de P. brasiliensis em omento, baço, fígado e pulmão 

de camundongos infectados com Pb18 ou Pb265. Os resultados são apresentados 

na Figura 16. 

 Comparando-se as linhagens de camundongos, maior quantidade de fungos 

viáveis foi recuperada em omento de camundongos B10.A do que A/J aos 15 e 120 

dias de infecção com Pb18 (p < 0,05) (Figura 16A). Camundongos B10.A 

apresentaram alta carga fúngica que persistiu no decurso da infecção, indicando 

uma doença ativa. Por outro lado, a diminuição da carga fúngica foi observada em 

camundongos A/J na fase tardia da infecção.  

 Na infecção com Pb265, grande número de fungos viáveis foi encontrado em 

omento de camundongos B10.A e A/J após 15 dias de infecção, mas nenhuma 

diferença foi detectada entre os grupos. Já aos 120 dias de infecção, não foram 

observados fungos viáveis em ambos os grupos. A não recuperação de fungos no 

omento associada ao estudo histopatológico que evidenciou a presence apenas de 

lesões residuais na fase tardia da infecção, confirmam a resolução da infecção com 

o isolado Pb265.  

Na comparação entre a infecção com os diferentes isolados, maior 

quantidade de fungos foi recuperada em omento de camundongos após 120 dias de 

infecção com Pb18 do que com Pb265 (p < 0,05). 

Grande número de fungos viáveis foi observado em baço, fígado e pulmão 

de camundongos suscetíveis e resistentes após 15 dias de infecção com Pb18 

(Figuras 16B, 16C e.16D). Na fase tardia da infecção, menor carga fúngica foi 

observada no baço e fígado de camundongos resistentes do que em camundongos 

suscetíveis, com diminuição significativa da carga fúngica em fígado de 

camundongos resistentes (p < 0,05) (Figuras 16B, 16C e 16D). 

Alta carga fúngica foi detectada no fígado de ambas as linhagens na fase 

precoce da infecção com Pb265, mas não houve recuperação de fungos viáveis nos 

órgãos aos 120 dias de infecção. Comparando-se as infecções com os diferentes 

isolados, menor carga fúngica foi encontrada na infecção com o isolado Pb265, com 

diferenças significativas em baço, fígado e pulmão de camundongos suscetíveis e 

em pulmão de camundongos resistentes aos 15 dias de infecção (p < 0,05), 
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enquanto maior número de fungos viáveis foi observado em baço e pulmão de 

ambas as linhagens e em fígado de camundongos B10.A aos 120 dias de infecção 

com Pb18 (p < 0,05). 
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4.1.7 Avaliação da expressão de MMP-9 nas lesões granulomatosas de omento  

 

Controles 

 

Reações imuno-histoquímicas em cortes de tecido sem o emprego do 

anticorpo primário, secundário ou na ausência de estreptavidina-peroxidase foram 

realizadas para avaliar a especificidade da reação e apenas reações negativas 

foram observadas (Figura 17A). Em cortes de omento de animais controles não 

infectados, positividade foi observada em células mononucleares presentes em 

agregados celulares presentes nos “milky spots” (Figura 17B). Cortes histológicos 

de pulmão foram empregados como controles positivos e apresentaram marcação 

positiva para MMP-9 na porção epitelial dos tecidos (Figura 17C). 

 

Infecção com Pb18 

 

Aos 15 dias de infecção, a expressão de MMP-9 em lesões de omento de 

camundongos B10.A foi observada principalmente em focos inflamatórios contendo 

células fúngicas de morfologia preservada (Figura 17D) ou debris (Figura 17E) 

positivos localizados no centro dos granulomas. Agregados de células 

mononucleares presentes na periferia das lesões também apresentaram positividade 

para MMP-9 (Figura 17F). Nas lesões de omento de camundongos A/J, a expressão 

de MMP-9 foi detectada também nos focos de lesões contendo células fúngicas 

positivas (Figura 17G), notavelmente nos centros das lesões contendo necrose, 

marcando áreas de debris celulares (Figura 17H). Células mononucleares positivas 

foram também visualizadas na periferia das lesões (Figura 17I), da mesma forma 

encontrada em camundongos B10.A. 

Aos 120 dias de infecção, observou-se uma marcante expressão da enzima 

MMP-9 nas lesões de ambas as linhagens de camundongos, principalmente nas 

áreas de intensa degradação tecidual caracterizada pela presença de inúmeros 

focos de Pb. Em camundongons B10.A, a expressão da MMP-9 foi novamente 

localizada em células fúngicas circunscritas por células gigantes multinucleadas 

também positivas (Figura 18A) presentes em lesões granulomatosas frouxas e 

extensas, com freqüência observadas neste período de infecção. Células 

mononucleares presentes na periferia das lesões apresentaram marcação positiva, 
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mas apenas em poucas regiões foi detectada a presença de MMP-9 na MEC 

(Figura 18C). Fraca expressão de MMP-9 foi detectada em granulomas fibróticos, 

com marcação positiva no centro das lesões contendo fungo, mas ausente nas fibras 

da MEC (Figura 18F). Em camundongos A/J a expressão da MMP-9 foi observada 

em células mononucleares e também em células gigantes (Figura 18B) localizadas 

em granulomas fechados. Nas lesões necróticas, intensa positividade foi detectada 

em focos centrais contendo destruição tecidual (Figura 18D), enquanto a expressão 

na MEC foi observada em poucas situações na periferia dos granulomas deste grupo 

(Figura 18E). Como na linhagem B10.A, fraca positividade foi observada nas lesões 

fibróticas (Figura 18G).  

 

Infecção com Pb265 

 

Aos 15 dias de infecção, a expressão de MMP-9 nas lesões granulomatosas 

de camundongos B10.A e A/J foi similar ao observado na fase precoce da infecção 

com Pb18. Marcação positiva para MMP-9 foi detectada nos centros dos focos 

granulomatosos frouxos contendo células fúngicas envoltas por células 

mononucleares e células gigantes multinucleadas (Figuras 19A e 19D) em ambas 

as linhagens. Áreas de destruição tecidual observadas em camundongos B10.A e 

A/J apresentaram reação positiva para MMP-9 (Figuras 19B e 19E) em lesões 

necróticas e também células mononucleares positivas para a enzima foram 

detectadas nas regiões periféricas dos granulomas (Figuras 19C e 19F). 

Aos 120 dias de infecção, ambas as linhagens apresentaram lesões de 

aspecto residual contendo macrófagos pseudoxantomatosos positivos para MMP-9 

(Figuras 19G e 19H). 
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4.1.8 Atividade gelatinolítica das metaloproteinases no omento 

 

A análise zimográfica para detecção de atividade gelatinolítica foi avaliada 

em extratos de omento de camundongos das linhagens B10.A e A/J controles não 

infectados e também em camundongos infectados com Pb18 ou Pb265 na fase 

precoce (15 dias) e tardia (120 dias) da infecção.  

Como mostrado na Figura 20 e Figura 21 a zimografia revelou a presença 

de duas bandas próximas de pesos moleculares aproximados de 106,2 e 95,2 kDa 

que correspondem respectivamente, à pró-MMP-9 e à forma ativa da MMP-9. Ao 

mesmo tempo, detectou-se a presença de uma banda de maior migração em relação 

às bandas descritas anteriormente, com peso molecular aproximado de 64,2 kDa 

que possivelmente corresponde à enzima MMP-2 na sua forma ativa. A confirmação 

de que estas bandas possivelmente correspondam às enzimas MMP-9 e MMP-2 se 

deu através do emprego de proteínas recombinantes comerciais da MMP-9 e da 

MMP-2 e também pelos ensaios de inibição enzimática.  

Aos 15 dias de infecção com o isolado Pb18, a presença da pró-MMP-9 e da 

MMP-9 (ativa) foi evidenciada em omento de ambas as linhagens de camundongos, 

sendo a pró-MMP-9 observada em todas as amostras (Figura 20A). Atividade 

gelatinolítica não foi encontrada em camundongos não infectados. Aos 120 dias de 

infecção, a pró-MMP-9 e a MMP-9 foram novamente observadas nos grupos 

experimentais, sendo a primeira pró-forma vista em todos os animais (Figura 20B). 

O emprego dos inibidores de MMPs, EDTA (20 mM) e fenantrolina (5 mM) acarretou 

a inibição da atividade de gelatinases presente nas amostras, enquanto a adição do 

inibidor das serina proteinases, PMSF (2 mM), não alterou a atividade gelatinolítica 

(Figura 20C). 

Quanto à MMP-2, fraca atividade enzimática foi observada em todos os 

grupos infectados (Figura 20). 

Na infecção com o isolado de baixa virulência Pb265, o estudo zimográfico 

revelou a presença da pró-MMP-9 e da MMP-9 em omento de camundongos B10.A 

e A/J na fase precoce de infecção (Figura 21A), com a detecção da forma latente 

em todos os animais estudados. Já na fase tardia da infecção, não se observou 

qualquer atividade gelatinolítica das amostras analisadas (Figura 21B).  
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A análise semi-quantitativa da zimografia detectou algumas diferenças na 

atividade gelatinolítica das MMPs presentes nas amostras de omento de animais 

infectados com Pb (Figura 22).  

Diferenças significativas na atividade gelatinolítica (valores relativos) da pró-

MMP-9 foram detectadas entre os camundongos não infectados e os inoculados 

com Pb18 após 15 e 120 dias de infecção (p < 0,05). Quando a atividade proteolítica 

foi comparada entre as linhagens, verificou-se uma maior atividade da forma ativa da 

MMP-9 em camundongos A/J do que em B10.A aos 15 dias de infecção (p < 0,05). 

Maior atividade da pró-MMP-9 foi detectada em B10.A do que em A/J aos 15 dias de 

infecção, porém sem diferenças significativas, enquanto alta atividade enzimática da 

pró-MMP-9 foi detectada em ambas as linhagens aos 120 dias de infecção (Figura 

22A).  

Na comparação entre os tempos de infecção com Pb18 (Figura 22A), a 

atividade da pró-MMP-9 não foi significativamente diferente nos grupos estudados. 

Por outro lado, a atividade gelatinolítica da MMP-9 ativa em A/J foi menor aos 120 

dias do que aos 15 dias de infecção (p < 0,05).  

Após a infecção com Pb265, a atividade da pró-MMP-9 nos grupos 

experimentais foi significativamente maior em relação aos grupos controles não 

infectados (p < 0,05), porém não houve diferenças entre as linhagens após a 

infecção. Diferenças significativas na atividade gelatinolítica de pró-MMP-9 foram 

detectadas entre os períodos de infecção estudados, sendo observada a presença  

de pró-MMP-9 apenas na fase precoce da infecção (Figura 22A).  

Comparando-se a infecção com os diferentes isolados fúngicos, viu-se que a 

atividade proteolítica foi presente apenas na infecção com Pb18. 

Em relação à MMP-2, a atividade gelatinolítica foi detectada em 

camundongos B10.A e A/J aos 15 e 120 dias de infecção com Pb18 e apenas em 

camundongos B10.A aos 15 dias de infecção com Pb265, contudo diferenças 

significativas não foram observadas devido a grande variação observada dentro de 

cada grupo (Figura 22B). 
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4.2. Infecção de camundongos C57BL/6 iNOS suficientes e camundongos 

geneticamente deficientes na enzima óxido nítrico sintase induzida (KOiNOS) 

com o isolado de alta virulência Pb18 

 

4.2.1 Avaliação histopatológica das lesões granulomatosas de omento: 

análises qualitativas e semi-quantitativas 

 

A resposta granulomatosa de camundongos KOiNOS e de C57BL/6 (iNOS 

suficiente) foi avaliada após 15 e 120 dias de infecção com o isolado Pb18.  

Aos 15 dias de infecção, camundongos C57BL/6 desenvolveram 

principalmente granulomas frouxos (Figura 23A) com muitas células gigantes 

multinucleadas e presença de agregados linfo-plasmocitários na periferia das lesões 

(Figura 23C). Observou-se uma grande quantidade de células fúngicas de 

morfologia preservada e múltiplos brotamentos (Figura 23E). Camundongos 

KOiNOS desenvolveram predominantemente lesões compactas contendo células 

mononucleares, neutrófilos e células gigantes circundando P. brasiliensis  (Figura 

23B); alguns focos apresentaram necrose central circunscrita por fibras da matriz 

extracelular (Figura 23D). Células fúngicas íntegras e de morfologia alterada foram 

observadas nesse grupo (Figuras 23F e 23G).  

Aos 120 dias de infecção, observou-se um aumento no tamanho e no 

número de lesões no omento de camundongos iNOS suficientes, com o 

desenvolvimento de granulomas frouxos disseminados contendo grande quantidade 

de células gigantes envolvendo muitas células leveduriformes de morfologia 

característica espalhadas por toda a lesão (Figuras 24A e 24C). Lesões 

organizadas/fechadas foram também observadas, porém em menor freqüência 

(Figura 24E). Por outro lado, camundongos iNOS KO desenvolveram três tipos de 

lesões: granulomas extensos com necrose central (Figura 24B), granulomas 

fechados e concêntricos com muitos depósitos de MEC ao redor de células fúngicas  

degeneradas (Figura 24D) e lesões residuais com macrófagos pseudoxantomatosos 

e fungos degenerados (Figuras 24F e 24Fi).  

Através da análise semi-quantitativa da área total de lesão e da área 

contendo P. brasiliensis (média ± erro padrão em µm2) como representada na 

Figura 25, observou-se uma maior área de lesão em camundongos C57BL/6 iNOS 

suficientes em comparação ao grupo de camundongos KOiNOS após 120 dias de 
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infecção (p < 0,05). Um aumento significativo na área de lesão com fungo foi 

detectado em camundongos iNOS suficientes 120 dias pós-infecção (p < 0,05), além 

de significativamente maior do que a área ocupada com Pb nas lesões de 

camundongos iNOS KO e como já descrito anteriormente, apresentaram apenas 

lesões fechadas e também de aspecto residual nesta fase da infecção. 
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4.2.2 Avaliação da expressão de OPN nas lesões granulomatosas de omento  

 

A expressão de OPN diferiu entre os grupos analisados de acordo com o 

aspecto das lesões desenvolvidas, principalmente associada à distribuição celular, à 

compartimentalização dos diferentes componentes da MEC, além da quantidade de 

fungos presentes nos granulomas. No grupo de camundongos iNOS suficientes 

(C57BL/6), a expressão de OPN foi observada em macrófagos e células gigantes 

multinucleadas, com intensa positividade distribuída por toda a lesão (Figuras 26A, 

26B e 26C). Em camundongos KOiNOS, maior expressão para OPN foi visualizada 

especialmente nas zonas periféricas das lesões granulomatosas com zonas de 

destruição tecidual (Figura 26D) e marcando células gigantes e macrófagos ao redor 

de pequenos focos fúngicos (Figura 26E). Fraca a moderada positividade para OPN 

foi detectada na MEC em ambos os grupos (Figuras 26B e 26E) em relação à 

marcação celular. 

Padrão similar de deposição aos 15 dias foi observado na fase tardia da 

infecção, com intensa marcação nas células gigantes e macrófagos circunscrevendo 

focos fúngicos, além de depósitos na MEC nos granulomas frouxos de 

camundongos iNOS suficientes (Figuras 27A e 27B). No grupo KOiNOS, a 

expressão de OPN foi observada em região peri-nuclear das células mononucleares 

localizadas na periferia das lesões necróticas (Figura 27C), enquanto células 

gigantes e MEC positivas para OPN foram observadas em lesões fechadas (Figura 

27D). As lesões residuais encontradas nesse grupo apresentaram apenas fraca 

positividade (Figura 27E).  

A análise semi-quantitativa da expressão de OPN indicou um menor grau de 

marcação celular (Figura 28A) em camundongos KOiNOS comparado à positividade 

encontrada em camundongos C57BL/6 aos 120 dias de infecção com Pb18 (p < 

0,05) e ao mesmo tempo, menor intensidade dessa marcação celular (Figura 28B) 

(p < 0,05). O grau e a intensidade da marcação celular observados nas lesões de 

camundongos KOiNOS aos 120 dias foi significativamente menor do que aos 15 dias 

e infecção (p < 0,05). A expressão de OPN na MEC foi menor do que a observada 

nas células e não apresentou diferenças significativas entre os grupos nos diferentes 

períodos estudados (Figuras 29A e 29B). 
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4.2.3 Dosagem de OPN extratos teciduais de omento  

 

Os níveis de OPN em extratos teciduais de omento de camundongos 

infectados com P. brasiliensis foram determinados por ELISA. Grupos controles não 

infectados foram avaliados e comparados aos grupos experimentais.  

 Como apresentado na Figura 30, os níveis de OPN de camundongos 

infectados com Pb18 foram significativamente maiores do que os observados em 

camundongos controles na fase precoce da infecção (p < 0,05). Na fase tardia da 

infecção, os níveis de OPN encontrados nestes grupos experimentais foram baixos e 

não diferiram dos controles não infectados. 

 Os níveis de OPN foram significativamente maiores em camundongos 

KOiNOS em relação ao seu grupo controle aos 15 dias de infecção (p < 0,05). A 

concentração de OPN diminuiu significativamente em camundongos iNOS 

suficientes e KOiNOS aos 120 dias de infecção (p < 0,05).  
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4.2.4 Avaliação do grau de disseminação de P. brasiliensis nos órgãos 

 
Os resultados da avaliação da carga fúngica (UFC) estão apresentados na 

Figura 31. Em relação ao número de fungos viáveis no omento, uma intensa carga 

fúngica foi detectada após 15 dias de infecção de camundongos iNOS suficientes e 

iNOS deficientes. Por outro lado, maior número de UFC foi recuperado em 

camundongos iNOS suficientes do que em camundongos KOiNOS após 120 dias de 

infecção (p < 0,05). Diferenças no grau de disseminação fúngica não foram 

observadas em camundongos iNOS suficientes em relação ao tempo de infecção. 

Diminuição da carga fúngica foi observada em camundongos KOiNOS aos 120 dias 

de infecção (p < 0,05, 15d vs. 120d). 

Em relação à contagem de UFC no baço, fígado e pulmão (Figuras 31B, 

31C e 31D), grande número de fungos viáveis foi observada em baço e fígado aos 

15 dias de infecção, sendo significativamente menor no fígado de camundongos 

KOiNOS do que de camundongos C57BL/6, nesse mesmo período (p < 0,05). 

Considerando as diferenças no tempo de infecção, camundongos KOiNOS 

apresentaram menor carga fúngica no baço, fígado e pulmão aos 120 dias de 

infecção em relação aos 15 dias de infecção (p < 0,05). Diminuição significativa do 

número de fungos viáveis foi observada apenas em pulmão de camundongos iNOS 

suficientes (p < 0,05). 
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4.2.5 Atividade gelatinolítica das metaloproteinases no omento 

 

A análise zimográfica da atividade gelatinolítica foi também avaliada em 

extratos de omento de camundongos iNOS suficientes (C57BL/6) e iNOS deficientes 

(iNOS KO) controles não infectados e também em camundongos infectados com 

Pb18 na fase precoce (15 dias) e tardia (120 dias) da infecção.  

A atividade gelatinolítica não foi observada em amostras de camundongos 

não infectados (Figura 32). Nas amostras de camundongos infectados, a zimografia 

revelou a presença de duas bandas de peso molecular aproximado de 106,2 e 95,2 

kDa que provavelmente correspondem à pró-MMP-9 e à MMP-9 ativa e também a 

presença de uma banda de menor peso molecular de 64,2 kDa que corresponde a 

faixa de peso molecular da enzima MMP-2 ativa. 

Aos 15 dias de infecção, a pró-MMP-9 e a MMP-9 (ativa) foram observadas 

em omento de camundongos iNOS suficientes e iNOS deficientes, com a a pró-

MMP-9 presente em todas as amostras (Figura 32A). Aos 120 dias de infecção, a 

fraca atividade gelatinolítica da pró-MMP-9 e ausência da forma ativa foram 

observadas em camundongos KOiNOS (Figura 32B). Quanto à MMP-2, fraca 

atividade proteolítica foi detectada em ambos os grupos nos períodos estudados, 

visivelmente menor que a atividade da enzima MMP-9. 

 

A análise semi-quantitativa da zimografia detectou algumas diferenças na 

atividade gelatinolítica das MMPs presentes nas amostras de omento de animais 

infectados com Pb (Figura 33). Não se observou a atividade enzimática em omento 

de camundongos não infectados. 

Maior atividade gelatinolítica da pró-MMP-9 foi detectada em camundongos 

infectados do que nos controles não infectados, exceto no grupo KOiNOS na fase 

tardia da infecção (p < 0,05) (Figura 33A). Quando a atividade proteolítica foi 

comparada entre os camundongos iNOS suficientes e iNOS deficientes, observou-se 

a presença da forma ativa da MMP-9 em camundongos C57BL/6 iNOS suficientes 

do que nos KOiNOS aos 120 dias de infecção (p < 0,05). Menor atividade 

gelatinolítica da pró-MMP-9 foi detectada em camundongos KOiNOS aos 120 dias 

em relação aos 15 dias de infecção (p < 0,05). 

Em relação à MMP-2, baixa atividade foi observada nos grupos experimentais 

e nenhuma diferença foi encontrada entre os grupos analisados (Figura 33B).
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4.3 Atividade gelatinolítica de P. brasiliensis  

  

A atividade gelatinolítica de P. brasiliensis foi avaliada empregando-se o 

ensaio zimográfico em gel de poliacrilamida, contendo 0,1% de gelatina. Neste 

estudo utilizamos o antígeno “cell free” dos isolados Pb18 (CFA 18) e Pb265 (CFA 

265), porém não se observou qualquer atividade gelatinolítica independentemente 

do isolado ser de alta ou baixa virulência (Figura 34). 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

No presente estudo avaliamos a resposta granulomatosa desenvolvida nos 

“milky spots” de omento de camundongos infectados com P. brasiliensis, observando 

a participação da citocina IFN-γ e da glicoproteína osteopontina, assim como de 

enzimas proteolíticas da MEC. Estudos experimentais empregando o modelo de 

infecção intraperitoneal têm demonstrado a disseminação fúngica para vários 

órgãos, incluindo o omento peri-pancreático/peri-esplênico (SINGER-VERMES et al., 

1993), com a formação de granulomas desde fases agudas até crônicas da infecção 

(BURGER et al., 1996; XIDIEH et al., 1999).  

Neste trabalho observamos os mesmos padrões de resposta granulomatosa 

vistos por XIDIEH et al. (1999). No curso da infecção com o isolado de alta virulência 

de P. brasiliensis (Pb18), verificamos o desenvolvimento predominante de lesões 

frouxas extensas em camundongos suscetíveis, com o aumento da área total de 

lesão e da presença de fungos de morfologia preservada. Além disso, observamos 

intenso grau de disseminação fúngica em omento e também nos outros órgãos, 

confirmando a progressão da doença nos camundongos suscetíveis da linhagem 

B10.A. Por outro lado, observamos a presença de granulomas fechados, 

caracterizados pela formação de necrose central e fibrose e a presença de poucas 

lesões residuais com macrófagos pseudoxantomatosos e fungos degenerados, 

indicando assim a tendência para o processo de resolução. Estes achados foram 

complementados pela semi-quantificação da análise histopatológica e também pela 

avaliação do grau de disseminação nos órgãos que demonstraram apesar do 

aumento da área total de lesão, uma diminuição da área de lesão contendo fungo e 

menor carga fúngica nos órgãos na fase tardia da infecção de camundongos 

resistentes.  

Já na infecção com o isolado de baixa virulência (Pb265), ambas as 

linhagens de camundongos desenvolveram inicialmente lesões granulomatosas 

frouxas e compactas com áreas de necrose central, tendendo ao processo 

resolutivo, como observado pela presença de lesões residuais contendo fungos 

destruídos, a diminuição da área total de lesão e a ausência de fungos viáveis aos 

120 dias de infecção. Isto confirma o caráter progressivo da resposta tecidual 
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durante a infecção com Pb18 e regressivo com Pb265, mesmo em camundongos 

suscetíveis, indicando um importante papel da virulência dos isolados fúngicos.  

Estudos clínicos e experimentais da PCM têm descrito a importância da 

imunidade celular, com especial atenção à secreção de citocinas do padrão Th1 ou 

Th2 e regulação da atividade microbicida por fagócitos ativados, principalmente 

macrófagos, via produção de TNF-α e metabólitos intermediários reativos de 

nitrogênio (NO) e oxigênio (H2O2, O2
-) (CALICH et al., 1998; KASHINO et al., 2000; 

OLIVEIRA et al., 2002). No entanto, ainda não é claro como estes vários fatores 

interagem com os diferentes componentes celulares e extracelulares e como 

contribuem para a formação da resposta inflamatória granulomatosa.  

A citocina IFN-γ apresenta uma gama de atividades biológicas, incluindo 

propriedades antivirais, efeitos pró-apoptóticos, anti-proliferativos, participação no 

desenvolvimento das respostas imunes do tipo Th1 e ativação das funções 

microbicidas de macrófagos, como revisto por SHRODER et al. (2004). Seu papel na 

defesa contra diversos patógenos, particularmente na imunidade anti-fúngica, tem 

sido largamente observado. A imunidade protetora contra o P. brasiliensis parece 

estar associada à produção de IFN-γ, como observado em estudos clínicos e 

experimentais, associando o padrão de resistência do hospedeiro à resposta imune 

preferencial Th1 (CANO et al., 1998; KASHINO et al., 2000; OLIVEIRA et al., 2002). 

A formação do granuloma na infecção com P. brasiliensis foi associada à presença 

de IFN-γ e TNF-α, indicando importante papel destas citocinas no controle da 

infecção fúngica (SOUTO et al., 2000)  

No presente trabalho, a avaliação imuno-histoquímica permitiu detectar a 

expressão in situ de IFN-γ nas lesões granulomatosas de camundongos suscetíveis 

e resistentes infectados com isolados de alta e baixa virulência de P. brasiliensis. 

Células mononucleares com morfologia de linfócitos foram as únicas células 

positivas, as quais se encontraram distribuídas na periferia dos granulomas 

circundando agregados centrais de macrófagos, células epitelióides e células 

gigantes ao redor de células fúngicas. Este padrão de distribuição celular parece 

indicar que a principal fonte de produção desta citocina neste modelo de infecção 

são os linfócitos T, pois granulomas paracoccidioidomicóticos apresentam de modo 

geral um manto periférico de células T ao redor de agregados de macrófagos 
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(BRITO e FRANCO, 1994), confirmando a localização predominante destas células 

nas lesões granulomatosas.  

A expressão de IFN-γ nas lesões de animais infectados com o isolado Pb18, 

não foi associada ao padrão genético de resistência do hospedeiro, pelo menos em 

fase precoce da infecção, visto que camundongos suscetíveis apresentaram maior 

positividade em relação aos resistentes. Com a evolução da infecção, ocorreu uma 

inversão da produção, ou seja, camundongos resistentes passaram a ter um número 

consideravelmente maior de células expressando IFN-γ, sugerindo uma intensa 

atividade das células T e sugerindo possivelmente a ativação de mecanismos 

protetores no controle da disseminação de células fúngicas, como a ativação 

eficiente da capacidade fungicida de fagócitos. A expressão de IFN-γ em 

camundongos suscetíveis observada até a fase tardia da infecção não foi associada 

com a atividade microbicida, visto que inúmeros focos fúngicos foram observados 

em lesões disseminadas, indicando uma ineficiência no controle da doença. 

A distribuição celular de IFN-γ não diferiu nos grupos infectados com o 

isolado de baixa virulência Pb265, pois o mesmo padrão de expressão foi 

observado, isto é, em linfócitos localizados na periferia das lesões. A análise 

quantitativa demonstrou que em fase precoce da infecção, a indução de expressão 

de células IFN-γ (+) também é observada em camundongos suscetíveis e 

resistentes, mas ao contrário da infecção com o isolado de alta virulência, a infecção 

com Pb265 está associada à presença de lesões residuais com um menor número 

de células expressando a citocina, sugerindo uma fase de inativação da resposta 

imune e resolução da doença. 

A presença de TNF-α e IFN-γ tem sido observada em processos necróticos 

(EHLERS et al., 1999; FLYNN et al., 1995; KANEKO et al., 1999; SUGAWARA et al., 

1998), enquanto TGF-β tem sido associado à formação de fibrose em granulomas 

(APPLETON et al., 1993). Em estudos anteriores, a expressão de TNF-α 

(NISHIKAKU, 2003) e de TGF-β (NISHIKAKU et al., 2003) foi avaliada nos 

granulomas, observando-se a presença destes elementos predominantemente em 

macrófagos e células gigantes multinucleadas, assim como difusas na MEC. Áreas 

de fibrose apresentaram depósitos de TGF-β, enquanto a expressão de TNF-α foi 

detectada em regiões de necrose central. A presença de fibrose foi observada nas 

lesões de omento em camundongos suscetíveis e resistentes ao Pb, principalmente 
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em fases avançadas da doença. A necrose tecidual foi também observada nas 

lesões, algumas vezes no centro de áreas fibróticas, apenas em camundongos 

resistentes infectados com Pb18 e em ambas as linhagens na infecção com Pb265, 

havendo resolução da infecção. No presente estudo, IFN-γ apresentou intensa 

marcação em células mononucleares, possivelmente linfócitos T, localizados na 

periferia de lesões necróticas de camundongos resistentes.  

Em conjunto, estes dados sugerem a participação ativa de citocinas como 

TNF-α, TGF-β e IFN-γ e das populações celulares (macrófagos, células gigantes e 

linfócitos) nas alterações teciduais observadas durante o desenvolvimento da 

resposta granulomatosa e também nos mecanismos efetores imunes contra a 

infecção com P. brasiliensis.  

 

A participação de macrófagos como componentes fundamentais na 

imunidade protetora foi demonstrada no modelo ip. de infecção com P. brasiliensis 

(KASHINO et al., 1995). As células gigantes multinucleadas são células 

características da resposta granulomatosa e mantêm importantes funções realizadas 

por macrófagos ativados, pois além da capacidade fagocítica, são produtores de 

citocinas como TNF-α, IL-1 and TGF-β (HERNANDEZ-PANDO et al., 2000). O 

presente estudo enfatiza a contribuição de macrófagos e de células gigantes 

multinucleadas na resposta granulomatosa induzida por Pb e descreve o 

envolvimento da glicoproteína OPN como marcador destas células nas lesões. A 

OPN é produzida por diferentes populações celulares, expressa e secretada em 

diferentes tecidos e fluidos corpóreos (O´REGAN e BERMAN, 2000). Em nosso 

trabalho, a expressão de OPN foi observada particularmente em células 

mononucleares com morfologia de macrófagos e em células gigantes multinucleadas 

no centro dos granulomas de camundongos infectados com Pb. Alterações 

marcantes na morfologia dos “milky spots” de omento têm sido descrita após 

infecção com P. brasiliensis, onde uma intensa resposta granulomatosa é 

desenvolvida em comparação aos outros órgãos da cavidade peritoneal (XIDIEH et 

al., 1999). Portanto, o estudo do granuloma infeccioso, particularmente no tecido 

omental, torna-se uma importante ferramenta de estudo que auxilia a compreensão 

da sequência de eventos que predizem a evolução desta doença fúngica. 
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O padrão de organização de macrófagos e células gigantes principalmente 

localizadas nas zonas centrais das lesões granulomatosas paracoccidioidomicóticas, 

confima prévios estudos histopatológicos (MONTENEGRO e FRANCO, 1994; 

XIDIEH et al., 1999). Empregando-se a análise imuno-histoquímica, demonstrou-se 

uma marcante expressão de OPN em região peri-nuclear de células com morfologia 

típica de macrófagos, sugerindo a secreção de proteínas neo-sintetizadas, como 

observado por Suzuki et al., (2002). Por outro lado, um padrão mais homogêneo de 

marcação foi encontrado no citoplasma de células gigantes, o que poderia indicar a 

síntese ativa de OPN nessas células. Outros autores também demonstraram a 

expressão de OPN em macrófagos em diferentes condições patológicas (NAU et al., 

1997; ZHU et al., 2004).  

De fato, a presença de OPN tem sido observada em macrófagos ativados, 

mas não em monócitos e macrófagos residentes, sugerindo que a sua síntese 

depende do estado de maturação celular (KRAUSE et al., 1996) e que a OPN 

controla a diferenciação de macrófagos em células gigantes e osteoclastos (MERRY 

et al., 1993; NAU et al., 1997). Influxo aumentado, adesão e migração facilitada de 

macrófagos aos sítios inflamatórios foram induzidas por OPN em modelo 

experimental de inflamação cutânea (GIACHELLI et al., 1998). Em nossos 

resultados, a presença de macrófagos e células gigantes nas lesões granulomatosas 

ocorre em condições nais quais notável expressão celular foi detectada em omento 

de camundongos infectados com Pb. A presença de células gigantes evidenciada 

através da expressão de OPN, pode indicar uma importante correlação desta 

glicoproteína com o processo de diferenciação e fusão de macrófagos necessários 

para conter a intensa disseminação fúngica observada nas lesões de camundongos 

suscetíveis. Portanto, OPN poderia ser um dos responsáveis pela localização in situ 

destas células, através de sua atividade quimiotática.  

Os níveis de OPN em homogenatos de omento foram estudados, 

observando-se alta produção desta glicoproteína, ao mesmo tempo em que intensa 

expressão, principalmente em células gigantes, foi detectada em lesões de 

organização frouxa de camundongos suscetíveis após 15 dias de infecção com o 

isolado de alta virulência Pb18. De outra forma, o desenvolvimento de granulomas 

compactos em camundongos resistentes foi associada com aumento nas células 

OPN-positivas, principalmente células com morfologia de macrófagos presentes ao 

redor dos focos fúngicos e também envolvendo zonas centrais de necrose. O 
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aumento na expressão in situ nos granulomas e na concentração de OPN em 

homogenato tecidual foi observado em camundongos resistentes após 120 dias de 

infecção, sugerindo um processo de diferenciação celular mais tardio, provavelmente 

de macrófagos nos sítios de inflamação crônica. Maior produção de OPN detectada 

em camundongos suscetíveis B10.A do que em camundongos resistentes A/J após 

15 dias de infecção com Pb, como observado pela análise imuno-histoquímica e por 

ELISA, corroboram com estudos prévios nos quais respostas mais ativas e precoces 

foram encontradas em camundongos suscetíveis durante a fase inicial da infecção 

(CALICH et al., 1998; FAZIOLI et al., 1994). 

A presença de OPN foi detectada em camundongos resistentes e 

suscetíveis após 15 dias de infecção com o isolado de baixa virulência Pb265, 

porém diminuiu aos 120 dias de infecção, período em que somente lesões residuais 

são observadas, desta forma, indicando a baixa atividade inflamatória devido ao 

processo de resolução da doença.  

No presente estudo, fraca expressão de OPN foi detectada na matriz 

extracelular na fase precoce da infecção com Pb, aumentando na fase tardia, 

principalmente localizando-se em áreas de degradação tecidual e em granulomas 

concêntricos e organizados de camundongos resistentes. Em contraste, não se 

observou a presença de OPN na MEC em omento de camundongos no tempo de 

120 dias de infecção com Pb265, já que nesse período somente lesões residuais 

foram detectadas. A expressão de outros components da MEC, como colágenos, 

proteínas da membrane basal e proteoglicanas nos granulomas de omento têm sido 

estudada no modelo ip. de infecção com P. brasiliensis (BURGER et al., 1996; 

LENZI et al., 1994; NISHIKAKU et al., 2003). A imunolocalização de OPN observada 

no presente estudo, com marcante expressão celular e em menor grau na MEC, 

enfatiza a participação de OPN na organização do granuloma, contribuindo para o 

padrão de resposta tecidual induzida por P. brasiliensis.  

Ao lado das funções inflamatórias, OPN também apresenta efeitos anti-

inflamatórios, tais com a regulação da produção excessiva de óxido nítrico através 

da inibição da expressão da enzima iNOS (GUO et al., 2001; SCOTT et al., 1998). A 

síntese de NO por macrófagos e induzida por iNOS tem sido demonstrada como um 

importante mecanismo microbicida contra vários patógenos (NATHAN et al., 2000). 

Em modelos experimentais da PCM, NO parece ter papel ambivalente: protetor, 



 
 

 

103 

controlando a disseminação fúngica e supressor, inibindo a resposta imune celular 

(BOCCA et al., 1998; NASCIMENTO et al., 2002).  

Em nosso estudo, a produção de NO foi detectada em todos os grupos 

experimentais, sendo maior e sustentada em camundongos resistentes do que em 

camundongos suscetíveis infectados com Pb18 ou Pb265, assim, sugerindo um 

papel protetor. Uma associação inversa foi observada ao comparar-se a produção 

de OPN e NO: altos níveis de OPN, mas baixa produção de NO foram detectadas 

em camundongos suscetíveis infectados com Pb18, enquanto baixos niveis de OPN 

e altos níveis de NO foram observados em camundongos resistentes. No estágio 

tardio da infecção com Pb265, alta produção de NO, mas baixas concentrações de 

OPN foram observadas nos grupos experimentais. Os resultados da determinação 

de NO sugerem que OPN possivelmente tenha propriedades anti-inflamatórias, 

inibindo a expressão de NO, como descrito por outros autores (GUO et al., 2001; 

SCOTT et al., 1998). Portanto, OPN pode estar associada à suscetibilidade 

aumentada em fase inicial da infecção com P. brasiliensis.  

Em relação ao grau de disseminação de P. brasiliensis, um maior número de 

fungos viáveis foi recuperado em omento de camundongos suscetíveis B10.A do 

que em camundongos resistentes A/J infectados com Pb18, confirmando a maior 

suscetibilidade da linhagem B10.A à infecção. Por outro lado, um grande número de 

colônias fúngicas foi detectado em ambas as linhagens de camundongos aos 15 

dias de infecção com Pb265, mas não foram recuperadas aos 120 dias de infecção, 

fase caracterizada pelo processo de resolução, desta forma confirmando o baixo 

grau de patogenicidade do isolado Pb265.  

Análise comparativa entre a contagem de UFC de P. brasiliensis e a 

produção de OPN demonstrou uma tendência de associação positiva, onde altos 

níveis de OPN e alta carga fúngica foram observados em camundongos suscetíveis 

na fase precoce da infecção com Pb18, enquanto baixos níveis de OPN e baixa 

contagem de UFC foram detectados no omento de camundongos infectados com 

Pb265, independentemente da linhagem, após 120 dias de infecção. Já na análise 

associative entre NO e grau de disseminação fúngica, observou-se uma relação 

inversa, portanto reforçando o papel de NO no controle da infecção. 

Alguns autores têm descrito a participação de OPN na ativação preferencial 

da imunidade celular, aumentando a expressão de citocinas como IL-12 e inibindo 

IL-10, deste modo, direcionando as respostas imunes a um perfil Th1, importante 



 
 

 

104 

para a resistência à infecção por patógenos intracelulares (ASHKAR et al., 2000; 

NAU et al., 2000). Li et al. (2003) demonstraram que IFN-γ estimula a expressão de 

OPN, que por sua vez aumenta a síntese de IFN-γ, sugerindo-se um mecanismo de 

regulação positiva para o desenvolvimento da resposta Th1. 

Em nosso trabalho, o aumento na expressão de OPN principalmente por 

macrófagos foi acompanhado também pelo aumento na expressão de IFN-γ por 

linfócitos T nos granulomas, sugerindo que ambos os componentes podem ser parte 

integrante dos mecanismos de controle da infecção com P. brasiliensis em 

camundongos resistentes. Por outro lado, apesar do aumento na expressão celular 

de OPN e IFN-γ na fase tardia da infecção de camundongos suscetíveis com Pb18, 

não houve associação com o controle da doença. Menor grau de expressão foi 

detectado em camundongos infectados com Pb265 em comparação com os 

infectados com Pb18 e além disso, a reatividade para OPN diminui com o tempo, 

como observado para IFN-γ, provavelmente devido à resolução da infecção.  

 

Poucos trabalhos têm relatado a participação de OPN nas infecções 

fúngicas. A expressão in situ de OPN foi demonstrada em granuloma pulmonar 

induzido por H. capsulatum (CARLSON et al., 1997), assim como a produção de IL-

12 por monócitos mediada por OPN foi observada em estudo com Penicillium 

marneffei (KOGUCHI et al., 2002) e também investigada na infecção com C. 

albicans (SATO et al., 2005).  

O presente estudo é o primeiro a relatar a participação de OPN na infecção 

com P. brasiliensis, demonstrando a presença e sua relevância na suscetibilidade e 

ao mesmo tempo no processo de maturação e migração celular. Nós identificamos a 

expressão de OPN em células mononucleares com morfologia de macrófagos e em 

células gigantes multinucleadas, além da localização na MEC em menor grau, desde 

a fase precoce da infecção com Pb18, com aumento significativo em granulomas 

compactos de camundongos resistentes na fase tardia da infecção.  

A OPN pode estar associada com maior suscetibilidade no início da infecção 

com P. brasiliensis, visto que altas concentrações e maior expressão de OPN em 

granulomas frouxos pouco organizados foram correlacionados aos baixos níveis de 

NO, em contraste a alta carga fúngica recuperada em omento de camundongos 

suscetíveis aos 15 dias de infecção com Pb18 ou Pb265. Sugerimos também um 
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possível papel de OPN na regulação da produção de NO durante a infecção. Por 

outro lado, a OPN poderia estar associada também com o controle da doença 

progressiva na fase tardia da infecção, cujo aumento nos níveis e na expressão in 

situ de OPN foi acompanhado pela produção sustentada de NO e diminuição da 

carga fúngica no omento de camundongos resistentes infectados com Pb18. A 

presença de lesões residuais contendo macrófagos pseudoxantomatosos indica a 

fase resolutiva da doença e foi associada no presente trabalho, à baixa expressão 

de OPN, altas concentrações de NO e controle da disseminação fúngica durante a 

infecção com o isolado de baixa virulência Pb265. 

Portanto, os resultados em relação à OPN indicam que esta glicoproteína 

pode estar relacionada com maior gravidade na fase precoce da infecção de 

camundongos suscetíveis com P. brasiliensis e tendência a um grau de controle da 

infecção progressiva. Estes dados também sugerem que OPN esteja envolvida na 

formação do granuloma, contribuindo para o seu desenvolvimento e organização 

estrutural. E finalmente, OPN pode apresentar diferentes funções na inflamação 

crônica granulomatosa, dependendo do padrão de resistência do hospedeiro e 

também da virulência dos isolados de P. brasiliensis.  

 

No presente trabalho, a atividade gelatinolítica foi analisada em extratos de 

omento de camundongos suscetíveis e resistentes infectados com Pb através do 

ensaio zimográfico, metodologia que permite a detecção das formas latentes e ativas 

das metaloproteinases (KLEINER e STETLER-STEVENSON, 1994). Bandas 

correspondentes à MMP-9, nas formas latente e ativa, assim como a forma ativa da 

MMP-2 foram detectadas nos grupos de animais infectados, mas não em controles 

não infectados. Assim pudemos demonstrar que a infecção por P. brasiliensis induz 

a expressão de metaloproteinases com atividade de gelatinases, ou seja, a MMP-9 e 

a MMP-2. 

As atividades de colagenases e gelatinases atribuídas à MMP-2 e à MMP-9, 

são de particular interesse, devido à sua participação na degradação de vários 

componentes da MEC, como o colágeno tipo IV e a laminina, componentes da 

membrana basal dos tecidos, importantes no controle do influxo celular, incluindo 

células inflamatórias e imunes, além de facilitar o processo de invasão e 

disseminação de patógenos e células tumorais nos tecidos. Uma importante 

contribuição destas enzimas na regulação do comportamento celular na inflamação 
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aguda e crônica tem sido descrita na literatura, associando-as à ativação e à 

migração de macrófagos, linfócitos e PMNs, assim como à ativação ou inibição de 

citocinas (BARRICK et al., 1999; OPDENAKKER et al., 2001; PARKS et al., 2004).  

A MMP-9 foi observada na fase inicial da infecção com o isolado Pb18 e 

Pb265, mas com a predominância da forma latente da enzima em camundongos 

suscetíveis B10.A e resistentes A/J e a presença da forma ativa apenas em alguns 

animais. A pró-MMP-9 foi a forma mais observada aos 120 dias de infecção com 

Pb18, mas ausente na infecção com P265. Em contraste a presença marcante e 

constante da MMP-9, fraca atividade proteolítica de MMP-2 foi detectada nas 

amostras, com escassa ou nenhuma atividade em camundongos resistentes e pouca 

atividade enzimática nos suscetíveis infectados, independentemente da virulência do 

fungo, indicando uma maior contribuição da MMP-9 na resposta inflamatória crônica 

induzida pelo fungo.  

Além da marcante atividade gelatinolítica de MMP-9 observada em nosso 

estudo, investigamos a expressão in situ desta enzima nos granulomas de 

camundongos infectados com P. brasiliensis. Os resultados demonstraram a 

expressão de MMP-9 em diferentes populações celulares, incluindo células gigantes 

multinucleadas e também células mononucleares com morfologia de macrófagos, 

presentes nos centros das lesões, assim como em células mononucleares com 

morfologia de linfócitos localizados na periferia dos granulomas. De fato, 

macrófagos, linfócitos e células gigantes são capazes de produzir a MMP-9, sob 

diferentes estímulos e em variados processos inflamatórios e imunes (GOETZL et 

al., 1996; OPDENAKKER et al., 2001). A expressão de MMP-9 em macrófagos 

(FAYYAZI et al., 2000; HSU et al., 2005) e células gigantes multinucleadas 

(GONZÁLEZ et al., 2002; RODRÍGUEZ-PLA et al., 2005) nos granulomas têm sido 

descrita na literatura, sugerindo uma importante participação destas células como 

principais fontes produtoras destas proteases. 

 

A estimulação de macrófagos por citocinas e produtos derivados de 

patógenos pode acarretar a ativação de suas funções efetoras e sua diferenciação 

em dois padrões distintos de células: o primeiro com aumentada capacidade 

fagocítica, microbicida, produtora de citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias, além 

de enzimas proteolíticas da matriz extracelular; o segundo tipo, associado ao 

remodelamento tecidual e à resolução da inflamação, sendo capaz de promover a 
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síntese de mediadores anti-inflamatórios, induzir a proliferação celular, assim como a 

produção de componentes da matriz extracelular (DUFFIELD, 2003). 

A presença de pouca MMP-9 ativa na fase tardia da infecção com Pb18 

sugere o predomínio da síntese sobre a degradação da matriz, aumentando a 

deposição de componentes da MEC no tecido inflamado. Fraca expressão de MMP-

9 foi observada em lesões fibróticas, sendo ausente nas áreas com intensa 

deposição de MEC. Já a presença de lesões com degradação tecidual, incluindo as 

áreas de necrose observadas em camundongos resistentes, poderia indicar a 

participação ativa de enzimas proteolíticas, em especial da MMP-9. É possível que a 

menor ativação da MMP-9 se deva à regulação por parte dos inibidores endógenos 

das metaloproteinases e/ou por outros mecanismos que envolvam os mediadores 

pró-fibróticos como TGF-β e IL-13 (WYNN, 2004). 

Como visto nos resultados histopatológicos, grande quantidade de matriz foi 

observada aos 120 dias de infecção com Pb18, delimitando focos fúngicos nas 

lesões granulomatosas de omento de animais infectados, com padrão frouxo em 

camundongos suscetíveis e padrão compacto/concêntrico em camundongos 

resistentes. A expressão de componentes da MEC (colágenos tipo I, III e IV, 

laminina, decorina e biglican) foi estudada através da análise imuno-histoquímica em 

lesões granulomatosas de omento em camundongos B10.A e A/J inoculados por via 

ip. com Pb18 ou Pb265 em diferentes tempos de infecção (NISHIKAKU, 2003). 

Neste trabalho, observou-se padrões de lesões similares aos descritos por Xidieh 

(1999), com variados graus de deposição dos diferentes componentes da MEC 

estudados. Na infecção com Pb18, colágenos tipo I e III, decorina e em menor grau, 

laminina, foram encontrados principalmente circundando macrófagos e células 

gigantes contendo células fúngicas em ambas as linhagens de camundongos, assim 

como delimitando áreas de necrose presentes apenas em camundongos A/J e 

marcando intensamente as lesões fibróticas formadas em fases mais tardias da 

infecção. A expressão de colágeno tipo IV foi detectada na membrana basal dos 

vasos neoformados na lesões e também disperso na MEC, enquanto biglican foi 

observado principalmente em células gigantes e macrófagos nos granulomas.  

Em camundongos infectados com Pb265, marcação positiva evidente para 

os diferentes componentes da MEC foi encontrada em fase precoce da infecção, 

com padrões de deposição semelhantes aos observados na inoculação de 
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camundongos com Pb18, contudo, menor expressão destes componentes foi 

observada em estágio avançado. 

Vale ressaltar que na análise imuno-histoquímica a expressão de MMP-9 foi 

observada também em células leveduriformes de P. brasiliensis de morfologia 

preservada e degenerada presentes nas lesões granulomatosas. Estes resultados 

sugerem que o fungo possa estar produzindo enzimas similares à MMP-9 ou 

alternativamente, possa apresentar receptores que reconheçam esta enzima 

secretada pelo hospedeiro. 

 

A produção de NO dependente da ação enzimática de iNOS (NOS-2) e da 

estimulação pelas citocinas IFN-γ e TNF-α representa um dos principais 

mecanismos microbicidas de macrófagos contra patógenos (BOGDAN, 2001). Outra 

funções do NO incluem o seu papel na resposta granulomatosa infecciosa através 

da regulação da fibrose e da secreção de citocinas do tipo Th1 e Th2 (HESSE et al., 

2001).  

Alguns estudos da PCM experimental têm sugerido um papel protetor de 

NO, enquanto outros têm demonstrado que a produção persistente está associada à 

suscetibilidade (BOCCA et al., 1998; GONZALEZ et al., 2000; NASCIMENTO et al., 

2002). Estes pesquisadores demonstraram que o NO é importante para o controle 

da disseminação fúngica, porém acarreta em supressão da imunidade celular e 

inibição da produção de TNF-α no curso da infecção. Por outro lado, Bernardino 

(2005) observou uma menor disseminação fúngica e maior produção de TNF-α em 

camundongos KO iNOS em comparação com o controle (C57BL/6) após duas 

semanas de infecção com Pb18, mas um aumento na carga fúngica em 

camundongos KO iNOS após 10 semanas de infecção.  

Quanto à resposta granulomatosa, o tratamento com o inibidor da síntese de 

NO, acarretou em aumento das lesões hepáticas e diminuição da produção de TNF-

α em camundongos suscetíveis (B10.A) (NASCIMENTO et al., 2002) e na formação 

de granulomas fechados e produção aumentada de TNF-α nos pulmões de 

camundongos C57BL/6 tratados (BOCCA et al., 1998), assim como em animais KO 

iNOS (BERNARDINO, 2005) infectados com Pb18. Estes resultados sugerem que a 

supressão de NO conduz a produção de TNF-α que por sua vez apresenta um 

importante papel na formação de granulomas organizados. Em estudos clínicos da 
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PCM, a expressão de iNOS em macrófagos e células gigantes foi observada em 

lesões orais (BATISTA et al., 2005), assim como em lesões de pacientes com as 

formas juvenil e adulta da doença (NEWORAL et al., 2003)  

A produção de NO mediada pela enzima iNOS é controlada por OPN, ao 

mesmo tempo em que a expressão desta glicoproteína é induzida por NO, 

demonstrando assim a existência de um mecanismo de retro-alimentação para 

controlar a síntese excessiva de NO (GUO et al., 2001; TAKAHASHI et al., 2000). 

Devido a inter-relação existente entre NO e OPN e a importância destes dois 

componentes na resposta inflamatória tecidual, decidimos investigar também o efeito 

da ausência de iNOS na expressão de OPN em granulomas de camundongos 

infectados com P. brasiliensis. Em nosso estudo, camundongos deficientes de iNOS 

(KOiNOS) e seu controle C57BL/6 inoculados ip. com o isolado Pb18 foram 

analisados após 15 e 120 dias de infecção. Diminuição no grau de células OPN (+) e 

na área total das lesões ocupadas por fungos foi observada nas lesões de 

camundongos KOiNOS aos 120 dias de infecção. Menor carga fúngica foi observada 

nos órgãos deste grupo em comparação ao observado nos camundongos controles 

na fase tardia da infecção. Provavelmente a diminuição da expressão de OPN 

detectada em macrófagos e células gigantes multinucleadas, assim como da 

presença de fungos viáveis, esteja associada à presença de lesões de padrão 

encapsulado/fechado, com a formação de necrose e a existência de lesões de 

aspecto residual em camundongos deficientes da iNOS. Os níveis de OPN em 

homogenato de omento foram também analisados por ELISA, detectando alta 

produção aos 15 dias de infecção, mas a diminuição da secreção aos 120 dias de 

infecção. 

A princípio, estes resultados parecem associar a presença de NO com maior 

grau de suscetibilidade, pois observou-se um padrão de resistência no curso da 

infecção de camundongos deficientes, apresentando algumas similaridades com a 

resposta granulomatosa observada em camundongos A/J, como a menor 

quantidade de fungos viáveis nos órgãos, a presença lesões compactas e 

necróticas, além de lesões residuais, conferindo o aspecto regressivo na infecção. 

Por outro lado, camundongos iNOS suficientes apresentaram um grande número de 

focos de lesões ativas, contendo células OPN positivas e muitos fungos preservados 

até a fase tardia da infecção. Menor carga fúngica e presença de granulomas 

fechados foram também observados após 15 dias da infecção pulmonar de 
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camundongos KOiNOS com o mesmo isolado fúngico, por Bernardino (2005). Esta 

linhagem foi classificada como intermediária em estudos da sobrevida após infecção 

ip. com o isolado Pb18 (CALICH et al., 1985) e posteriormente como suscetível em 

estudos dos níveis de amilase plasmática, cujo aumento foi correlacionado à maior 

gravidade da doença (XIDIEH et al., 1994). No presente trabalho, os resultados 

obtidos em camundongos C57BL/6 infectados associaram a manutenção da 

expressão de OPN com a presença de granulomas ativos, muito deles disseminados 

e também com a presença de NO.  

Aumentada expressão de OPN foi observada em granulomas de 

camundongos B10.A desde a fase inicial de infecção, acompanhada pela alta 

expressão de células IFN-γ positivas, assim como marcante expressão de OPN foi 

encontrada nas lesões de camundongos C57BL/6 iNOS suficientes. Estes resultados 

sugerem que camundongos com maior suscetibilidade à infecção são capazes de 

produzir e secretar rapidamente produtos considerados importantes para o 

desenvolvimento da resposta inflamatória granulomatosa, porém são ineficientes 

para controlar a doença, possivelmente devido à presença de outros componentes 

reguladores que favorecem o aumento da disseminação fúngica e a progressão da 

doença. Outros mecanismos podem estar presentes na regulação da produção de 

OPN, pois neste presente trabalho, a expressão de OPN foi observada mesmo na 

ausência de iNOS.  

 

Quanto à produção de MMPs em camundongos geneticamente deficientes 

em iNOS infectados com Pb18, a presença desta classe de enzimas foi semelhante 

a observada nos grupos experimentais descritos anteriormente neste trabalho; 

houve a detecção de pró MMP-9 e MMP-9 ativa, além da MMP-2 ativa, tanto em 

camundongos KOiNOS como em seus controles infectados. Mais uma vez, 

observamos a presença da forma latente da MMP-9 em omento de camundongos 

após 15 e 120 dias de infecção, com a diminuição da pró-MMP-9 e a ausência da 

forma ativa em camundongos KOiNOS na fase tardia da infecção, indicando menor 

ativação proteolítica na ausência de iNOS e o predomínio da síntese de 

componentes da MEC. Estes dados corroboram a análise histopatológica realizada 

neste estudo, visto que intensa deposição de MEC foi observada nos granulomas de 

padrão compacto de camundongos KOiNOS. Além disso, a predominância de lesões 
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fechadas foi acompanhada pela presença de lesões residuais e pelo menor grau de 

disseminação fúngica nos órgãos.  

Nossos resultados estão de acordo com os descritos na literatura, 

demonstrando que a enzima iNOS medeia as propriedades anti-fibróticas de NO 

durante o desenvolvimento da resposta granulomatosa (HESSE et al., 2000; 

HOGABOAM et al., 1998; LOUSADA et al., 2006). A inibição da fibrose e por 

conseguinte da deposição de MEC pela enzima iNOS, parece estar associada à 

modulação na expressão e atividade de MMP-9 e MMP-2 (CHEN et al., 2005; 

MARCET-PALACIOS et al., 2003) e também no perfil de produção de citocinas e 

quimiocinas fibrogênicas (HOGABOAM et al., 1998). 

Com base nestes resultados, pode-se concluir que nos granulomas 

induzidos por P. brasiliensis, o óxido nítrico apresenta papel importante na 

modulação da resposta inflamatória crônica, favorecendo o processo de degradação 

tecidual. Dessa forma, é possível que o NO esteja influenciando diretamente o 

padrão estrutural e funcional dos granulomas, alterando o processo de migração das 

células da resposta imune e ao mesmo tempo, a disseminação do patógeno nos 

sítios de inflamação crônica. Por fim, NO parece ter papel deletério em fases tardias 

da infecção ip. com o isolado virulento Pb18, sendo associado à presença de 

granulomas frouxos e maior grau de disseminação do fungo, confirmando os 

resultados da literatura. 

 

O processo de invasão tecidual de P. brasiliensis durante a infecção tem 

sido atribuído em parte à secreção de proteinases pelo fungo com atividade de 

gelatinase (VAZ et al., 1994), colagenase (BEDOYA-ESCOBAR et al., 1993) e 

também capazes de degradar componentes da membrana basal (PUCCIA et al., 

1998). No presente trabalho, estudamos um eventual papel das proteases como 

fator de virulência do fungo para facilitar a disseminação nos tecidos durante a 

infecção. No entanto, foi demonstrada aqui a ausência de atividade gelatinolítica do 

fungo em cultura, sugerindo que o P. brasiliensis não produz metaloproteinases ou 

as produz apenas quando presente nos tecidos do hospedeiro.  

 

Nossos resultados confirmam a existência de proteases capazes de 

degradar a MEC, os quais podem contribuir para a organização do padrão das 

lesões granulomatosas. Deste modo, considerando-se a resposta granulomatosa 
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induzida na infecção com P. brasiliensis como um sistema complexo e dinâmico, na 

qual uma gama de populações celulares, componentes da MEC, citocinas e outros 

produtos são produzidos pelo hospedeiro e influenciados pela interação com o 

patógeno, é esperado que as MMPs e outras enzimas proteolíticas da MEC possam 

contribuir em menor ou maior grau na progressão ou na resolução da PCM através 

da regulação do balanço entre degradação e síntese da matriz. Neste sentido, a 

ação das MMPs pode ser a de facilitar a disseminação do patógeno ao mesmo 

tempo que permite o acesso de células inflamatórias para o sítio inflamatório.  

 

A expressão de componentes da matriz extracelular associada à presença 

de citocinas e fatores de crescimento nas lesões paracoccidioidomicóticas, sugere a 

existência de uma intensa rede de interações célula-célula, célula-matriz e matriz-

matriz, com parte integrante dos mecanismos de regulação da resposta imune 

desenvolvida em camundongos com diferentes graus de suscetibilidade ao P. 

brasiliensis e de modo similar estar presente na doença humana.  

Finalmente, a caracterização geral dos granulomas usando o presente 

modelo de infecção (ip.), através da análise do padrão de distribuição celular e da 

MEC, assim como da interação patógeno-hospedeiro, contribui para a avaliação da 

influência dos fatores relacionados ao hospedeiro (patrimônio genético) e ao 

patógeno (virulência).  
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Com base nos resultados obtidos no presente trabalho, podemos concluir 

que: 

 

a) a expressão aumentada de IFN-γ nas células em lesões granulomatosas 

contendo necrose e fibrose em camundongos da linhagem A/J na fase 

tardia da infecção com Pb18, confirma a importância desta citocina na 

resistência à infecção com P. brasiliensis; 

 

b) a expressão de osteopontina (OPN) em macrófagos e a constante 

expressão de OPN em células gigantes multinucleadas localizadas nas 

lesões granulomatosas disseminadas de camundongos suscetíveis 

B10.A infectados com Pb18, indica uma importante contribuição desta 

glicoproteína na maturação funcional e na migração destas células, 

sugerindo o seu envolvimento na formação e organização estrutural dos  

granulomas; 

 

c) a OPN está associada a maior gravidade na fase inicial da infecção de 

camundongos suscetíveis, mas a um certo grau de controle da 

progressão da infecção em camundongos resistentes na fase tardia da 

infecção, exercendo efeitos anti-inflamatórios através da regulação da 

produção de óxido nítrico; 

 

d) a evidente expressão de OPN e IFN-γ observada tanto em camundongos 

suscetíveis e resistentes em lesões granulomatosas ativas durante a fase 

inicial, em contraste com a fraca expressão na fase tardia da infecção 

com o isolado de baixa virulência Pb265, reforça a hipótese de que a 

resolução da infecção leva à inibição dos componentes de caráter 

granulomatogênico; 

 

e)  o caráter regressivo da resposta no curso da infecção de camundongos 

A/J inoculados com o isolado de alta virulência Pb18 e em camundongos 
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infectados com o isolado de baixa virulência Pb265, foi associado à 

formação de lesões granulomatosas compactas/fechadas, muitas das 

quais acompanhadas de necrose e fibrose, além da presença de lesões 

residuais contendo macrófagos pseudoxantomatosos e fungos 

degenerados. Além disso, houve uma correlação direta com a diminuição 

da área de lesão com o fungo e do grau de disseminação fúngica nos 

órgãos; 

 

f) o desenvolvimento de granulomas compactos e de lesões residuais na 

fase tardia de camundongos KOiNOS foi relacionado à diminuição da 

expressão de OPN e da área lesionada contendo fungo, assim como do 

menor grau de disseminação de P. brasiliensis nos órgãos, sugerindo 

que o NO apresenta papel importante na modulação da resposta 

granulomatosa, ao inibir a produção de componentes da MEC e está 

diretamente associado à progressão da doença;  

 

g)  no contexto da interação NO-OPN, a expressão de OPN foi observada 

nas lesões granulomatosas ativas mesmo na ausência da enzima iNOS 

durante a fase precoce da infecção, sugerindo que a síntese desta 

glicoproteína esteja sob regulação de outros fatores; 

  

h) a infecção com P. brasiliensis induz a produção e a expressão de 

metaloproteinases da matriz (MMP), em particular da MMP-9, por 

diferentes células do hospedeiro, possivelmente contribuindo para a 

migração de células importantes na formação de granulomas compactos 

ou frouxos e/ou para a disseminação do fungo nos tecidos. 

 

 

Estes resultados em conjunto confirmam mais uma vez a participação de 

componentes da MEC, de enzimas proteolíticas da matriz e de citocinas no 

desenvolvimento da resposta granulomatosa induzida por P. brasiliensis, assim 

como a influência do patrimônio genético do hospedeiro e da virulência dos 

diferentes isolados fúngicos. 
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