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RESUMO

VALENTE-FEjiRl:IRA R C. Caracterização da importância do IFN-', da IL-12, dos leucócitos

PMN e das células NK na imunidade natural ao P. órnsf/fensfs utilizando hospedeiros normais e

deficientes de cé]u]as T. 2005. 179 f Tese(doutorado em ]munologia) - Instituto de Ciências

Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005

A Pamcoccidioidomicose(PCM) é uma micose sistêmica que tem como agente etiológico o P.

órnsi/fen.sfs e afeta os pulmões, áreas mucocutâneas e o sistema mononuclear-fagocitico.

Trabalhos anteriores usando camundongos BALB/c atómicos e eutímicos demonstmmm que os

animais de6cientes de células T são mais suscetíveis à infecção pelo /'. órasi/íensfs e indicaram

que tanto a imunidade naüiral como a mediada por células T são fundamentais pam promover a

resistência à infecção e o controle da doença. Com base nestes dados, nosso trabalho teve por

objetivo demonstra a importância de alguns mediadores da resposta imune natuía] na PCM

murina. Utilizamos como abordagem experimental a depleção de IFN-', IL-12, leucócitos PMN e

células NK em camundongos BALB/c atímicos e eutímicos infectados por via intratraqueal com

um milhão de leveduras de P. órasf/le?zsls. Verificamos que a depleção de leucócitos PMN não

alterou a gravidade da doença, entretanto, essas células parecem exercer importante papel na

modulação da síntese de citocinas em animais atímicos. A IL-12, por sua vez, demonstrou ter

ação relevante na proteção ao P. ó/mf/fen.sfs em animais deficientes de células T, pois a sua

neutralização levou ao aumento do número de leveduras viáveis recuperadas nos órgãos de

disseminação (ligado e baço). Os animais eutímicos que foram tratados com AcM anti IL-12

apresentaram exacerbação da doença pulmonar e esplênica, mas em ambas as linhagens não

encontramos quaisquer alterações nas reações de hipersensibilidade do tipo tardio(lITT) e no



tempo de sobrevida. O nosso trabalho confirmou o papel fiindamental do IFN-y no mntrole

doença, tanto nos animais eutimicos que apresentaram redução das reações de HTT e

exacerbação da doença., como também nos deficientes de células T que demonstraram, além do

aumento da gmvidade da iníi3cção, redução do tempo de sobrevida. Analisamos também a

participação da célula NK na PCM por serem consideradas fontes expressivas da síntese de IFN-

y. Observamos a exacerbação da doença pulmonar e a disseminação do flmgo pam o âgado e

baço nos animais atípicos. A depleção de células NK em animais eutímicos induziu somente o

agravamento da infiocção pulmonar, sem maior comprometimento de outros órgãos. As reações

de l].I'T e a taxa de mortalidade não soâeram alterações em ambas as linhagens. Demonstmmos

que as células NK atuam como moduladoras da síntese de imunoglobulinas em animais atímicos

e de citocinas em eutímicos e também participam no controle da migração de leucócitos PMN

pam os pulmões nos períodos iniciais da PCM. Em conclusão, usando um modelo experimental

homogêneo (cepa in&ctante e linhagens de hospedeiros definidos) pudemos, pela primeira vez,

demonstrar que o IFN'y é o mais importante mediador da imunidade natuml na imunoproteção ao

/'. órasf/íensn. Venãcamos também a contribuição relativa da IL-12 e dos leucócitos PMN na

proteção à PCM pulmonar. Além disso, também pela primeira vez, foi camcterizada fn üvo a

importância das células NK no controle da infecção pelo P. órasf/íensfs.



ABSTRACT

VALENTE-FERREIRO, R C. The role of Hi'N-y, IL-12, PMN leukocytes and NK celas in the

natural immunity against P. õrasf/iensís infection using normal and T cela defícient hosts. 2005

179 f. Tbesis(Ph. D. Immunology) -- Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São

Paulo,SãoPaulo,2005

Pamcoccidioidomycosis(PCM) is a systemic mycosis caused by P. órasf/fe/zsfs and aHêcts üe

lungs, mucocutaneous áreas and the mononuclear-phagocytic system. Previous works using

athymic and euthymic BALB/c mica demonstmted üat T cela deãcient animais an more

susceptible to PCM and indicated that natural and cellular immunity are essential to promete

resistance to infection and disease contrai. Based in these data, the objectivo of our work was to

demonstrate the importante ofsome mediators ofnatural immunity in pulmonary PCM. Systemic

depletion of IFN-', IL-12, PMN leukocytes or NK cells by monoclonal antibodies was used as

experimental approach using athymic and euthymic BALB/c mice infected by the intmüacheal

route wiül one million P. órusf/femfs yeasts. Our results demonsüated ü)at in both mouse strains

PMN leukocytes depletion did not alter the severity of infection; however, in athymic mica these

celas were shown to exert an important regulatory fiinction in cytokines synüesis. IL-12

neuüalization led to increased number ofviable yeasts recovered from lives and spleen ofT cell-

deflcient mica and induwd increased ftingal loads in the lungs and spleen of euthymic animais. In

both mouse stmins anti-IL-12 tnalment did not altar D'm reactions or survival tomes. We were

also abre to confíml the fllndamental role of IFN-' in the contrai of murine PCM of euthymic

mime, which showed decreased DTH reactions and disease exacertntion. ]ncíeased füngal loads

and decreased surf;ival tomes were observed in IFN-'-depleted athymic mice. We have also
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analyzed the participatlon ofNK cells in pulmonary PCM due to their important ftinction as IFN-

y produwrs. In athymic mica, NK cell depletion augmented füngal burdens of lungs, tiver and

spleen. In T cela-sufficient mime }íK cell depletion induced a more severe pulmonary infection

although oüer organs were not aHected. In both mouse stmins anta-NK cells treatment did not

chance DTH reactions and mortality pattems. We could algo veria in athymic and euthymlc

mime the regulatory role of NK cells in the synthesis of immunoglobulins and cytokines,

respectively. In addition, NK cells were shown to contrai the PMN leukocytes influx to the lungs

of infected vice. In conclusion, using a homogeneous experimental model(deíined strains of

infectious agent and hosts) we could demonstmte that among others mediators of natural

immunity, IF'N-y is the most inlportant immunoprotective factor. We algo veriãed the nlative

contribution of IL-12 and PMN leukocytes in the contrai of pulmonary PCM. Moreover, we

could also chamcterize, for the flrst time fn üvo, the importante ofNK celas in hosts' resistance

to P. órusf/fe/zsis infecüon.
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1./N7RaDUç40

r71 paracoccidiodomicose (PCM) é uma micose endêmica presente em áreas

./rl tropicais e subtropicais da América Latina, com alta incidência no Brasil. Descrita

inicialmente por Adolfo Lutz em 1908 é caracterizada por ser uma micose sistêmica que

6eqtlentemente envolve os pulmões, o sistema monuclear-hgocítico e áreas mucocutâneas

(Franco etal.,1987).

O agente etiológico desta infecção é o Parucoccialoides brud/lepxsfs(PÕ) um flmgo

dim6râco que apresenta a forma de levedura no tecido do hospedeiro ou quando cultivado à 35"(:

e a comia de micélio à tempeíaüna ambiente. A partir das características emlógicas das áreas

endêmicas e de dados laboratoriais, acredita-se que o habitat do bingo deve estar localizado em

ambientes amidos, onde a temperatura média gim ao redor de 18 a 24'C e caos índices

pluvioméüicos anuais sejam elevados (Restrepo et al., 1985).

Dados relacionados com a PCM infantil têm ajudado, em parte, no esclarecimenn deste

fatos de importância relevante no estudo da ecologia do ftmgo (Cruz et al., 1991 ; Terra et al.

1991). A pesquisa orientada em lares onde existem casos de PCM infantil indica que

provavelmente a altiüide, a temperatura e as condições do solo estão envolvidas com a

pemlanência do fungo e pemiitem a contaminação humana(Cadavid et al., 1993; Resüepo et al.,

2001).

A infecção pode ocorrer por inalação de propagulos da fom)a miceliana(M) do fungo;

depois de inalados, a infecção instala-se primeiramente nos pulmões, podendo se disseminar por

via sanguínea ou linfática para outros órgãos(Restrepo et al., 1985). Estes pequenos propágulos

(com tamanho de aproximadamente 4 pm) alcançam porções distais do pulmão, produzindo
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fai demonstrado em exoerunentos
infecção pulmonar em praticam

por McEWEN et al., 1 984

Nos animais assim infectados, 12 horas após a inalação, os conídios presentes nos

alvéolos transformam-se rapidamente em células levedurifomles (L), condição necessária para a

instalação da infecção. Estas fom)as crescem então no parênquima pulmonar, produzindo uma

'l''nn'', n'nn--ivn file nnsteriomiente irá se disseminar para outros órgãos (McEwen et al.,doença

1987)

Assim como na PCM, muitos filngos patogênicos podem sofrer uansÊormações

moúológicas durante a invasão no hospedeiro. Entretanto, a significância desta transfomlação na

patogênese ftlngica ainda não está completamente esclarecida(San-Blas et al., 2000;(;ow et al.,

2002). Gow et al.(2002) em revisão sobre o assunto consideraram importante a ação da

moúogênese na infecção füngica e julgam necessários estudos mais direcionados e abrangentes a

Htm de serem entendidos os reais efeitos da alteração morfológica durante o estabelwimento da

doençafUngica.

Normalmente os indivíduos que aposentam a PCM são trabalhadores rurais, do sexo

masculino que apresentam baixo nível sócio-económico e que por v©z©s exibem um alto gmu de

desnutrição e alcoolismo crónico. Além desses fatores, o tabagismo também é considerado como

uma condição de risco para a aquisição da doença.

Santos et al.(2003) realizaram estudo de casos-console e observamm a influência do

tabagismo e do alcoolismo no desenvolvimento da PCM. Foram obtidos dados sobre a proÊssão,

moradia e hábitos de vida de 70 pacientes e 180 consoles e foi observado que os indivíduos

doentes filmavam e bebiam mais do que os controles. Os dados encontrados indicaram também

que a chance de desenvolver a doença era 14 vezes maior em fiimantes e 3,6 vezes maior entre os

H. <Qml / i, de álcnnl levando. oortanto, a conclusão de que o tabagismo

ente todos os anunais, como

que bebiam acimaeDI
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constitui um fàtor de risco para o desenvolvimento da PCM e que a ingestão de bebidas

alcoólicas pode atuar como co-fator à doença.

Outro estudo dirigido por Marünez et al. em 1992 indicou que 50% dos doentes ingeriam

álcool (60ml/dia), já sendo conhecida a predisposição de alcoólatras em adquirir autos micoses

profiindas como a criptococose, aspergilose, esporotricose e candidíase. O alcoolismo além de

estar relacionado à desnutrição também leva à redução da imunidade celular, da atividade

mucociliar e produção de surhctantes que são htores importantes pam a imunidade pulmonar.

Em recente inquérito epidemiológico sobre a doença no Brasil, Coutinho et al. (2002)

relata 3181 óbitos pela PCM no Bíasil de 1980-1995 e taxa de mortalidade média anual de

1 ,45/milhão de habitantes. A região Sul foi a que apresentou a maior taxa de mortalidade regional

seguida pelo Centro-Oeste. O Sudeste mostrou a taxa mais baixa e com tendência à queda. Foram

também descritos dados que indicam a prevalência como endemia em áreas não metropolitana

sendo a mortalidade pela PCM predominante no sexo masculino em uma proporção de 562

homens/ 100 muheres sendo a íàixa etária mais atingida a de 30-59 anos

Apesar do cantata com o fimgo ser essencialmente o mesmo pam ambos os s©xos a

incidência da PCM, como apresentado anteriomlente, é de 13 a 87 v©z©s maior em homens do

que em mulheres (Franco et al., 1987). Muchmore et al. (1974) acreditando que esta diferença

poderia ser honnonal demonstrou que o estradiol, um dos componentes dos homiânios sexuais

femininos, inibe o crescimento das células levedurifomles.

Posteriomiente, veri6cou-se que o 17-P-estradiol (E2) reconhecia uma proteína receptora,

localizada na porção citosólica do filngo (Loose et al., 1983) e que o E2, em concentrações

próximas às fisiológicas, bloqueada a transição da forma M para L (Restrepo et al , 1 984), assim

como de conídio à forma L (Salazar et al., 1988). Outros hormõnios (testosterona e
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\ ...hóm Cnmm pM dados entretanto. não inibiram a ligação especíâca com acorticosterona) també

proteína do fungo.

Aristizabal et al. (2002) analisaram o curso clínico da doença em camundongos machos e

Remeos com diferentes condições homtonais. Animais machos castmdos que receberam o 17l3-

n q ] . .n.4.n nana ]-; m C rlBla

estradiol inicialmente conseguiram resüingir a progressão da d

receberam testosterona roam incapazes de controlar a doença.

Características tanto do homem(património genético, sexo, idade, higidez, integridade do

sistema imunológico) como do fimgo (grau de vuulência, isolado, composição antigênica), assim

como da mtemção homem-fimgo(número de partículas infectantes e via de inacção) são

data«n n,ntP. dn evnhicãn da infecção Daracoccidioidomicótica (revisto por Montenegro &detemiinantes da e

Franco, 1994).

Foi demonstmdo por Calich et al. (1987) que a resistência ao PÓ é controlada pelo gene

dominante chamado de Pór e não é relacionado ao locus H-2, pois tanto os camundongos B10. A

(suscetível) como A/Sn(resistente) possuem o mesmo haplótipo H-2 e apresentam peras

diferentes deresposta ao fungo

Destacando o modelo murro, Cano et al. em 1995 usando a rota intratmqueal de intêcção

observaram que a linhagem A/J é resistente e que a linhagem B10. A é susceptível à PCM. Estes

estudos demonstraram que camundongos A/J desenvolvem doença pulmonar benigna crónica

associada com baixa mortalidade e presença positiva e persistente da reação de hipersensibilidade

do tipo tardio (HTT). Em Ganhaste, camundongos BIO.A desenvolveram uma doença

disseminada progressiva resultando em alta mortalidade e discreta reação de HTT ou anergta.

Xidieh et al. (1999) também analisaram animais BIO.A (suscetíveis) e A/Sn ( resistentes)

te a PCM e observaram através da análise histopatológica comparativa, que a evolução dasduran
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lesões de disseminação em camundongos B10.A não é controlada, indicando a ativação

deficiente da imunidade celular; por outro lado, foi observada em camundongos resistentes uma

eficiente ativação celular marcada pela destruição do fiingo, ativação dos neutró61os e

delimitação granulomatosa da lesão, o que levou à confirmação de que existem padrões genéticos

determinantes das diferenças enconuadas.

Levin et al.(2000) em importante revisão sobre a influência do padrão genético no

destino de uma infecção, descreveram a infecção pelo JWlJroóac/eHum óercu/osis e destacamm

o fato de que um terço da população mundial encontra-se infectada e somente 1«%o dos

indivíduos adoecem, sendo uma evidência epidemiológica substancial que indica a existência de

fatores genéticos que influenciam diretamente na suscetibilidade ou não à doença.

Para o controle de uma infecção é necessária a interação entre o sistema imune inato e o

adaptativo e como em outras infecções, na PCM pulmonar após a invasão, ocorre a intenção de

antígenos do patógeno com o sistema imune, o qual irá definir o destino da infi3cção e a

sobrevivência ou não do hospedeiro.

Análises quanto à estrutura füngica indicaram que o sobrenadante de cultura do P.

órasf/fe/zsfs apresenta glicoproteínas (gp) de peso molecular entre 13-148 KDa e a gp43 foi

identificada como sendo o principal antígeno decretado pelo PÕ A gP43 é um componente

altamente imunogênico e tem sido usada no sorodiagnóstico da PCM, entretanto a sua açao na

indução da doença não é completamente conhecida (Travassos et al., 1995; Camarão et al.,

2000). Outra glicoproteína também identificada como importante componente do fungo é a gp70.

Observação feita por microscopia confocal, utilizando anticorpos monoclonais anta gp70, indicam

que essa glicoproteina encontra-se no compartimento intracelular do fungo, podendo ser também

detectada do sobrenadante de cultum (Puccia et al., 1986).
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Logo na porta de enfiada, os mecanismos primários de defesa contra o ftlngo são ativados

(sistema imune inato) e se o microrganismo persistir, respostas imunológicas especíãcas (sistema

imune adaptativo) serão requisitadas a íim de controlar o crescimento do patógeno

A imunidade inata é considerada tradicionalmente como a primeira linha de defesa contra

infecções, mas recentemente tem recebido atenção renovada porque, a despeito de apresentar

certa inespeciíicidade, efetivamente essa resposta distingue o "próprio" do "não próprio"

ativando os mecanismos imunes adaptativos através de uma série de sinais especíÊcos.

A imunidade inata antifüngica é mediada por inúmeras células, receptores celulares e

vários íàtores humomis, servindo a dois propósitos: a ação direta wnÜB o filngo que deverá ser

destruído através da fagocitose e secreção de compostos contra elementos füngicos ou através de

uma ação instrutiva sobre as células do sistema imune adaptativo que irá produzir mediadores

pró-inílamatórios e induzir a atividade co-estimulatória de células ügocitárias(Romana, 2004).

Como em outras micoses proíimdas e em infecções por agentes intracelulares, na PCM a

imunidade celular é crucial para a resistência frente à infecção pelo Pó; existem, entretanto,

várias evidências que levam a crer que este fiingo possui mecanismos de evasão eficientes pam a

inibição da resposta imune celular e a sua instalação no organismo.

Popa et al.(2002) analisaram a influência da gp43 na inemção de macrófàtgos peritoneais

de animais suscetíveis (B10.A), resistentes (A/Sn) e o fungo e observaram que a adição de

diferentes conwntrações de gp43 ao meio de cultura inibiu de maneira dose-dependente a

fagocitose do PÓ vivo ou morto pelo calor. Demonstrando assim, que a gp43 pode fazer parte de

um importante mecanismo de evasão do fiingo.

A influência da gp70 na atividade fagocitária de macrófagos peritoneais também foi

analisada e os resultados indicaram que essa molécula tem a capacidade de inibir a atividade dos

macrófagos através da utilização de receptores de manose e Fc associada à síntese de NO e HzO2
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/n viro. Esses dados podem indicar a sua participação em associação à gp43 como mecanismo de

escape do fungo (Mattos et al., 2003 )

Os mecanismos iniciais de intemção patógeno-hospedeiro necessitam de melhor

esclarecimento, mas sabe-se que além da conversão dos canídeos para a forma leveduriforme,

que é passo ftlndamental pam o suwsso e o estabelecimento da infecção, a modi6cação do
'A-.. . ..1.=. '4A --...at;hilidqdp dn hosoedeiro

padrão de resposta de Thl para Tll2 pode alterar o pad

(Calich et al., 1993; Murphy et al., 1998; Gow et al., 2002).

Explorando esses padrões de resposta, Kashino et al. (2000) demonstramm que a

resistência ao Pb é relacionada a uma resposta preferencial Thl, enquanto que a suscetibilidade à

doença decorre da ausência de IFN-y. Neste trabalho foi demonstrado que os animais resistentes

mantinham elevada síntese de IFN-y e IL-2 além da secreção predominante de lgG2a. Os animais

suscetiveis produziam baixos níveis de n;N- , altas concentrações de IL-5 e IL-10, eosinoãlia e

uma preferencial secreção de lgG2b e lgA

Como já observado, a PCM apresenta uma ampla gama de manifestações clínicas e

patológicas que pode variar de uma fomla benigna e localizada a uma grave e disseminada Esta

heterogeneidade clínica está correlacionada com mudanças nos parâmetros imunológicos, no qual

temos em um dos pólos um paciente anérgico com doença disseminada e marcante desequilíbrio

imunológico e do outro lado um paciente com doença localizada e imunidade preservada (Franco

etal., 1987)

E conhecido o fato de que pacientes com resposta linfoproliferativa deficiente e reduzida

síntese de IFN-y e IL-1 2 são relacionados aos quadros graves. A possibilidade de reversão da

alergia linfocitária auavés da terapia com citocinas foi demonstmda fn vfú'o por Romano et al.

1-..P. dp n-ientm gmves com IL-12 e anti IL-10
(2002) com o tratamento de células mononuceea0
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Esse tratamento induziu ao aumento na smreção de IFN-' que atingiu níveis próximos aos

observados em pacientes não doentes; contudo a resposta linfoproliferativa não soüeu alteração.

Outro trabalho recente indicando a possibilidade de altemção no perfil de suscetibilidade

do hospedeiro ao PÓ foi realizado por Acuda et al. (2002). Ao analisar o efeito imunoterapêutico

da adininistmção exógena de IL-12 observou-se que o tratamento levou a menor disseminação

üngica, ao aumento da síntese de H;'N-' e de células mononucleares inflamatórias no pulmão.

Existem duas formas clinicamente distintas de PCM: a aguda ou juvenil e a crónica ou

adulta. Mamoni et al. (2002) detectaram subclases especificas de lgG, lgA e lgE anta- gp43 em

pacientes com diferentes fomlas da doença e mostraram que indivíduos com a foRRa juvenil

Itos títulos de IgE que foram correlacionadas à presença de lgG4, lgA eapresentaram

oosinofília.

Baida et al.(1999) também investigaram a relação entre a produção de imunoglobulinas

em resposta à gp43 do P6 nas fomtas juvenil e adulta da doença e observaram que pacientes com

a forma juvenil apresentaram altos títulos de lgG4 e baixos níveis de lgG2 em comparação com

os pacientes com a forma adulta, onde foi detectado o aumento do isótipo lgG2 regulado pela

presença de IFN-'r. O isótiPO lgA foi predominante na fomla adulta sendo relacionado à

gravidade dadoença

Análise do soro de pacientes com PCM mostram uma elevada síntese de anticorpos que

podem ter ação na defesa contra o fungo aquando na opsonização e na atividade de fagócitos;

contudo, a elevada produção de anticorpos é relacionada à gravidade da doença e suscetibilidade

do hospedeiro (Brummer et al., 1 993).

Na PCM podemos considerar escassas as pesquisas quanto ao potencial protetor dos

dP ,atira«lnç nrnduzidos. entretanto em outras infecções como, por exemplo,

a

diferentes isótoposSe

P'-'--q
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na criptococose tais efeitos são observados (Taborda et al., 2001; Fe]dmesser et a]., 2002;

Lendvai et al., 2000)

Como anteriomlente descrito, a integndade da resposta imune celu]ar é fiindamenta] para

estabelecer os mecanismos de resistência à infwção pelo PZ). Pesquisas com camundongos

atómicos BALB/c(nMnu) e seus heterozigotos(/zzzA-) revelaram que a susceptibilidade à inâ3cção

ao PÓ é exacerbada nos animais deficientes de células T (Burger et al., 1 996).

Como discutimos anteriomiente, durante PCM a gravidade da doença está relacionada

com a virulência do agente infectante e a imunidade celular usualmente se encontra deprimida

durante a doença atiça. 0 6enótipo Thl foi associado com a resposta linfoproliÊemtiva preservada

e fode reação de hipersensibilidade do tipo tardio, enquanto que o padrão Th2 estava associado à

produção de lgE(e lgGI em camundongos ou lgG4 em humanos) e relacionado com a

suscetibilidade à infecção (Balda et al., 1 999; Mamoni et al., 2002; Kashino et al., 2000).

Fatos como estes indicam que a detecção de citocinas características de um padrão de

resposta Thl como IFN-y e de çitocinas Th2 como IL-4 poderia ser interpretada como indício de

resistência ou suscetibilidade do hospedeiro

O estabelecimento ou não de uma micose sistêmica depende de vários fàtores, como a

virulência e adaptação do fungo e a ativação de células como macrófagos, linfócitos T, células

"Natural Killer" (NK) e leucócitos PMN (Lloyd et al., 1992; Cassatela et al., 1995, Mansour ef

a/., 2002). Entretanto, sabemos que esta visão é simplista e incompleta, pois múltiplos htores do

hospedeiro e do agente infectante interagem controlando o destino do processo infeccioso .

As células dendríticas, por exemplo, têm aüaído a atenção de vários pesquisadores nos

Pp.n--i.-- recentes na PCM exoerimental têm demonstrado que células dendríticasúltimos anosl
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imaturas captumm antígenos intactos em lisossomas, os processam e os convertem a peptideos

complexos sendo sua atividade comparada ao efeito dos adjuvantes (Almeida et al., 2001 ).

O papel dos leucócitos PMN tem sido esudado dumnte a resposta imune contra infecções

em modelos l/z üvo. Foi observado que camundongos BALB/c foram incapazes de expressar

imunidade mediada por células dente à infecção por Z'üfeHa mon(xyfogenes quando depletados

de granulócitos (Appelberg et al., 1994). O aumento de susceptibilidade de camundongos

depletados de leucócitos PMN na infecção sistêmica por (;apzdfda a/ófczpls, também Êoi

observado por Jensen et al. (1 993), Conlan et al. (1997) e Vonk et al. (2002)

HufEiagle et al.(2000) estudaram animais infectados com C/)pímoccw nela»/wmns e

seus resultados indicaram a importância do recrutamento de leucócitos para o sítio da infecção a

üim de que o flJngo seja eliminado. Demos

la como mediadores deste recrutamento.

Trabalhos aneriores a esse(1996) e também coordenados por Humlagle,

que a neutralização de TNF-a íàz com que ocorra a diminuição de MCP-l e MIP-lct levando à

subsequente redução (80%) no recrutamento de leucócitos.

A associação entre os mecanismos de imunidade natural mediados por leucócitos PMN e

a imunidade adaptativa estabelecida em modelos que utilizam camundongos resistentes e

susceptíveis 6oi demonstrado por Romani et al. em 1997. Neste trabalho, foi observado que os

neuüófilos, além de possuírem atividade hgocitária, também apresentam a capacidade de

decretar várias substâncias imunomoduladoras, desempenhando um papel de importância

te infeccioso (Romana et al.,
fundamental na qualidade d

1997; Bliss et al., 2001).

articipação das quimiocinas MCP-l e MIP10ciDastmram a p

demonsüaram

a resposta imune adaptativa ao agem
]S
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AHavés de infecção inüaperitoneal com Zorop&zsma gondff, Bliss et al-(2000)

observaram o aumento do afluxo de leucócitos acompanhado do aumento de IL-1 2; a análise por

citometria de fluxo e microscopia fluorescente confoml demonstrou que aproximadamente 80%

dos leucócitos eram IL-12'

Estudos clínicos e laboratoriais indicam que os leucócitos PMN têm importante ação no

controle da candidíase sistémica e oml. Faraó et al.(2001) ao depletarem camundongos BALB/c

e CBA/CaH de leucócitos PMN pelo anticorpo monoclonal RB6-8C5 demonstraram o aumento

. nA.'-' .n;m,;. mp.«.n cnm n aumento detectado nos níveis de
da gravidade da candidí

IFN-y, IL-6 e TNF«.

Na PCM humana foi demonsuado por Restrepo et al.(1975) que lel

pacientes podiam matar as leveduras de Pb fn vlü'o; contudo, (]oihman-Yahr et al. (1985)

demonstraram a incapacidade digestiva dos leucócitos PMN pei#éricos apesar de apresentarem

fagocitose nomaal.

Outros autores também descreveram a importância do sistema H2O2-MPO-haleto que

mobilizado por neutrófilos ativados, tem atividade microbicida (Biummer et al., 1993; McEwen

et al., 1984 e 1987; Meloni-Bíuneri et al., 1996; 1(urib et al., 1991). No entanto, estados prévios

demonsuam que macrófagos ativados por IFN-y exercem um efeito fungicida em fomias

levedurúormes e conídios de Pó; esta ação ocone através de um mecanismo independente de

oxigênio sendo mediada pela presença de óxido nítrico (NO) (Cano et al., 1998; Gonzalez et al.,

2000).

ase om

.cócitos PMN del

Em modelo de infecção pulmonar, usando camundongos isogênicos(Cano et al., 1995)

PA na. «i, intmtrnnlieal induzia na fase aguda da infecção a umobservaram que a infecção porrâ1'8



NTRODUÇAO
12

.n.... ,.l. la..PÁP;+o. Pl\ÁN nnm ns pulmões de camundongos susceptíveis do que emmaior afluxo de leucócito

camundongos resistentes

Souto et al.(2003) avaliaram a expressão de quimiocinas, seus receptores e sua ngulação

pela presença de IFN-y e associaram o aumento da síntese de MIP-la (CCL3) e KC com o

infiltrado de neuüóíílos encontrado nos pulmões de camundongos deficientes de IFN'y durante a

fase aguda da infecção pelo PÓ. Concluíam assim, que as quimiocinas e os receptores

relacionados têm ação no recrutamento de células durante a PCM sendo essa resposta modulada

pela presença de IFN-'.

Como relatamos aneriomlente, a resposta imune natuml envolve cubas vias efdoías

sendo estas mediadas por células ou mediadores solúveis. Dentre esses mediadores, um de

importância fiindamental na resposta imune natuml é a IL-12. Esta citocina é uma proteína

heterodimérica de 70-kDa composta de 2 subunidades (p35 e p40); juntas, elas fonnam a IL-12

biologicamente atava que é produzida por células ügocitárias e apresentadoras de Ag e

inicialmente descrita por sua atividade na maturação de linfócitos T citotóxicos e na ativação de

células NK para a produção de IFN-y (I'rinchieri et al., 1993; Matsumoto et al., 1997). Estudos

recentes a colocam, como um fator chave na indução de uma resposta Thl (Tíinchieri et al.,

1993), aquando também na ativação de células Thl pré-existentes(Rouge; Sinaglia, 1998).

Lammas et al. (2000) analisaram pacientes com alterações na produção de IL-12 e de

IFN-y e notaram o aumenü) na suscetibilidade seletiva a infecções por inicrorgamsmos

intracelulares. Ottenhoff et al. (2000) pesquisaram deficiências de receptores para citocinas Thl e

comprovaram a ação essencial destes mediadores na imunidade do hospedeiro contra patógenos

intrace

WN-Y

es de produzir e/ou responder aoS0r
demonstrando que esses pacientes são incapazelugares Sstrer )
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Por outro lado, apesar da importante função na regulação da resposta imune, a IL-12

também pode aumentar os processos inflamatórios e agudos, podendo levar o hospedeiro a uma

resposta inflamatória sistêmica e fatal principalmente quando associada à IL-18(Nakamura et al.

2000; Carson et al., 2000; Okamoto et al., 2002; Sugawara et al., 2000).

Em concordância, citamos o trabalho de Amido et al. 2002 que ao analisarem o efeito

imunomodulador da IL-12 recombinante em animais infectados pelo PÓ, observaram o grande

aumento do inâltrado inflamatório pulmonar nesses animais.

Em outro modelo, No1t et al.(2004) observaram que camundongos CD4'/' infectados por

M Móerm/osls e tratados com IL-12 recombinante por 8 semanas, apresentaram aumento da

sobrevida, diminuição no número de bactérias nos pulmões e aumento na secreção de IFN-y.

Esses resultados podem ser decorrentes da presença aumentada de IL-18. Esta cincina foi

originalmente descrita como fatos indutor de IFN- , é decretada por macrófagos e células de

KupHer e a sua maior fiação está nlacionada à indução da produção do HTN-y por células Thl ,

células T, células B e NK, especialmente quando em associação com a IL-12. E um novo

membro da família IL-l, produzido como um precursor biologicamente inativo(pló IL-18) que

se apresenta sob a comia atava secretada após clivagem pela caspase'l ou outras caspases. A IL-

18 murina apresenta 12% de homologia com o receptor IL-la e 19% com o receptor tL-iP,

entretanto a flinção da IL-18 não está relacionada à IL-l. A IL-18 apresenta propriedades

biológicas semelhantes à IL-12, contido estruturalmente estas citocinas não estão relacionadas

(Yoshimoto et al., 1997; Tominaga et al., 2000; Caíson et al., 2000; Dinarello et al., 1999; Akira

et al., 2000; Nakanishi et al., 2001).

Kawakami et al.(2000) demonstraram que a IL-1 8 contribui pam a resistência contra o C.

}zeclÁ0/77za/2s em camundongos deficientes de IL-12 através da ativação de células NK para a
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síntese de IFN-'r. Resultados similares foram obtidos por Cai et al.(2000) que demonstraram que

a presença da IL-1 8 aumenta a resistência frente ao T. gondff, sendo essa resistência dependente

da IL-1 2, IFN-y e células NK.

Além da fiinção ativadora da síntese de IFN-y quando em associação a IL-12 e

consequentemente da indução resposta Thl, isoladamente a IL-1 8 pode estimular a produção de

IL-4 e induzir a síntese de IL-8 por eosinóõlos sendo, portanto, em situações especiais

consideradas como indutora da resposta Th2.

Deve-se salientar que um padrão totalmente polarizado de imunidade celular existe

somente em raras situações experimentais; na verdade, há uma enter-relação ou uma mter-

regulação entre as expressões de linfócitos e citocinas Thl e Th2. Em algumas situações onde se

observam respostas imunes a agressões naturais ou experimentalmente induzidas podem ser

claramente detecüdas as dominâncias de padrões Thl ou 'nl2, enUetanto esta polarização toma-

te mais nítida com a cronicidade da infecção (Reinar et al., 1 995).

Estudos realizados em animais susceptíveis e resistentes à infecção i.t pelo PÓ

demonsaaram que o seu tratamento com o AcM anui IFN-' induz a disseminação do ftlngo para o

fígado e baço tomando indistinguível a carga füngica pulmonar de camundongos susceptíveis e

resistentes; além disso, ocorre a alteração do padrão de fomiação da lesão pulmonar que se toma

desorganizada tanto em animais A/J como B10.A: o que se observa é uma reação inflamatória

difusa intensa contendo um grande número de fllngos em brotamento ativo(Cano et al., 1998).

De acordo com Souto et al.(2000'1 a disseminação do fungo não é controlada

adequadamente por animais com deãciência de IFN-y(IFN-'y KO) e do receptor de TNF'a

(TNFR-a KO); estes autores sugerem que a ausência destes mediadores induz à diminuição da
u l ]..nana nq'Aqui/]l/qr)/if) p

ede organizaçãomacrófagos rbaixa ativaçãocelular. acrimunidade
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produção de NO diminuída. A presença de IFN-y também é necessária para a síntese de TNF-ü

pelos macróíàgos, que é indispensável para o acúmulo dessas células e a sua posterior

diferenciação em células epitelióides; é ainda responsável pela fom)ação e manutenção do

granuloma aunliando assim no controle da disseminação do fungo.

Na resposta imune frente a infecções provocadas por patógenos intracelulares a presença

de citocinas Thl(IFN-'r e TNF«) é prioritária para os fenómenos de imunoproteção. Neste caso,

o IFN-y tem uma multiplicidade de fllnções tais como; promover a ügocitose e a morte do

-ditzií a síntese de InG2a que é um fator opsonizante mais eãciente do quemicrorganis

lgGI.

Os macróíàgos ativados por H;'N'r exercem um efeito âlngicida em fom)as

levedurifomies e conídios de Pb; esta ação fagocitária ocorre através de um mecanismo

independente de oxigênio sendo mediada pela presença de óxido nítrico(NO)(Cano et al, 1998;

Gonzalez et al., 2000)

O NO é uma pequena molécula lipo61ica enzimaticamente gemda pela clivagem ao

grupamento ameno-guanidino temiinal da L-arginina e toma parte em vários eventos biológicos.

Existem isofomlas das enzimas indutoms de NO; as NO-sinüses ou NOS. Existe a NOS induzida

(iNOS) e as NOS constitutivas (neuronal ou nNOS e endotelial ou eNOS) diferindo na sua

estrutura e mecanismos regulatórios. Todas as isofom)as convertem a L-arginina para citrulina e

NO e requerem NADPH como cofator. As isofomias constitutivas de NOS produzem pequenas

J .:a- ..+ n;+-n;n,. a.. inflnmacão é mantida
quantidades de NO, mas a produção induzida por

independentemente da elevação de Cal" intracelular.

A resposta mediada por células é o mecanismo clássico de ação mediada por nu, em

1.. . pitntnvir'idade mediada oor macrófagos como primeira etapa na defesa contra

esmo e i

particu
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.l ?nn7. Rondam et al.. 2000' e 2000b; Stefàno et al. 2001;
patógenos invasores

Coleman, 2002).

O NO é um mediador cenüal da defesa não especiÊca e está envolvido em várias

respostas contra infecções e dano tecidual. Muitos mecanismos mediados pelo NO dependem da

produção de IFN-y e de IL-12; por exemplo, a resposta do tipo Thl atava macrófagos e os

mesmos aumentam a secreção de NO (Brunet, 2001)

Recentes evidências sugerem que wrtas espécies de fiingos podem evadir-se da ação

óxido-nítrico; exemplos dessa resistência são observados em infecções por C- nec1l0/77zazzs e C.

a/bimns (Lirk et al., 2002; Elahi et al., 2001).

Como descrito anteriomlente, a produção de IFN-y é essencial em diferentes estágios da

resposta imune e as células NK são uma das principais fontes desta ci©cina. Estas células são

componentes fundamentais do sistema imune inato e têm ação nos estágios iniciais da resposta

imune contra células tumorais, invasão por vírus e outros agente intracelulares(Lona et al, 1 999;

Lanier et al., 2001 ).

Além de ser fonte importante de U:N-y, estudos fn vfzzo demonstraram que as células NK

murinas limitam o crescimento do P. órasf/fe/zsis sugerindo que esta célula pode exercer uma

ação defensiva no início da infecção. Outras investigações demonstmmm que o granuloma

fomlado durante a infecção pelo PÓ mostra um número variável de células NK e eosinófilos, que

poderiam participar da eliminação do fungo(Wagner et al., 1998; Camarão et al., 2000).

As células NK murinas são fenotipicamente caracterizadas por diferentes marcadores de

superfície tais como os antígenos NKI.l e asialo-(l;Mt(Trinchieri, 1989). A expressão do

antígeno de membrana NI(l .l foi observado em animais C57BL/6 com 8 semanas de idade e foi

células T CD4tCD8 (1-3%) apresentam o marcador

(Lirk et )

uma pequena cação deveri6cado que
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NKI.l. Entretanto, este antígeno está pnsente em uma grande pmporçao de timócitos TCD4

CD8 ' TCRaj3 ' (50%) e TCD4 ' CD8 ' TCRVõ ' (10-1 5%). Em outras palawas, cerca de 70 % das

células NK são CD4'CD8' (Vican et al., 1996).

As células NK podem seí depletadas através de anticorpos monoclonais contra o antígeno

NKI.l e contra o componente asia]o-(]Mi, desde que o antígeno sqa enwntmdo na superfície

dessas células. Animais C5'7BL/6 expressam o andgeno NKI .l enquanto que os animas BALB/c

não os têm expresso em suas células NK, porém apresentam o marcador asia]o-(]Mt.(Karlhohr

et al., 1 991 ; Bendelac et al., 1 995).

Trabalho desenvolvido por Cardillo et al., em 2002 sugerem que as células NK têm

importante ação imunoregulatória em animais C57BL/6 eutímicos, mas essa ação não foi bem

expressa em animais timectomizados e infectados pelo 7}ypanossoma cmzf. No efeito

imunorregulatório exercido pelas células NK estão incluídas a geração de células efetoras e

células T de memória ou avivadas. A administração crónica de AcM anta-células NK provocou o

aumento da mortalidade e da parasitemia, mas esses efeitos não foram notados em animais

timectoinizados.

Resultados obtidos no nosso laboratório mostramm claramente a importância de ]L-12 no

controle da PCM turina(Arruda et al., 2002). Para muitos patógenos intracelulares wmo por

exemplo, Z,is/eúa mo/zocyfogenes a rápida produção de citocinas pró-inflamatórias e aüvadoias

de macróügos por células NK é um fator essencial para a defesa do hospedeiro contra a infecção.

A ativação das células NK para a produção de HiN'y envolve a ação sinérgica da IL-12 e do

TNF-a, sendo a IL-1 8 um potente indutor de IFN-'y atuando em sinergia com a IL-12.

Estudos com .BzirkboZaeriã psezidoznla//ef(primariamente denominada Psezdomonas

psezdo/nza/Zei e agente etiológico da melioidose) indicaram que as células NK e células TCD8''
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são as principais fontes iniciais de IFN-y sendo que células NK-IFN-y' foram detectadas 5 horas

após a infecção enquanto que as CD8'-IFN-'y' foram encontradas somente após 15 horas,

indicando assim que as células NK são a principal fonte desta citocina nas primeuas horas da

infecção (Lertmemongkolchai et al- 2001).

Outros trabalhos também relaüm a importância da célula NK na produção de H;N'y e que

quando ativadas pela IL-12, IL-12--IL-18 ou somente pela presença da IL-18 sintetizam grandes

concentrações desta citocina(Okamon et al., 2002; Biet et al., 2002; Wang et al., 1998; Quershi

1 1 aoq- 7hnna et al.. 1997; Tbomton et al., 2001; Kawakami et al., 2000; Libemian et al.,et al., 19

2002).

Além destas, outms citocinas como; a IL-2, que é reconhecida como um potente indutor

da resposta imune mediada por células e a IL-15 que é produzida por células não T, também pode

ativar as células NK quando administradas a camundongos, aumentando a shtese de IFN-'

(Kawakami et al., 2000; Zhang et al, 1 997; Quershi et al., 1999; Okamoto et al. 2002; Biet et al.

2002).

)

pais e a
Tendo em vista a importância e a alta ocorrência desta micose sbu=1"".a -'' "''

complexa relação entre a resistência e a suscetibilidade do hospedeiro com o sistema imune nós

nos propusemos a examinar os efeitos modulatórios da depleção sistêmica de IFN-', IL-12, de

leucócitos PMN e das células NK em animais atímicos e eutímicos infectados por via

intratmqueal com o Pb.

Analisamos a gravidade da doença através da quantificação da cuja fingiu nos pulmões,

no fígado e baço, detemlinação da reação de hipersensibilidade do tipo tardio, quantifiação dos
a,.-;'l'-. n-... .n«ndo. Além disso, foram

pecííícos e dos níveis das citocinas pro
}lCanticorpos es
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analisadas algumas das populaçõn celulares presentes no LBA e no baço desses animais por

citometria de fluxo (FACS) assim como a síntese de NO nos órgãos afetados.
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2.0BJETIVOS

O propósito desse trabalho foi avaliar a importância dos leucócitos PMN, da IL-12, do

IFN-' e das células NK nos mecanismos de imunidade natural ao P. liras//lensfs.

Os estudos foram realizados jpz wo, utilizando como abordagem experimental a depleção

seletiva sistêmica de leucócitos PMN, células NK e a neutralização das citocinas IL-12 e IFN-Y.

A realização dos experimentas paralelamente em animais BALB/c atómicos, euümlcos

permitiram a comparação dos efeitos destes mediadores em hospedeiros deficientes e suficientes

de células T auxiliando assim o melhor entendimento da influência desses mediadons na

imunidade adquirida desenvolvida após a infecção füngica.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Paracoccidi!!!da. blgêibÊUb.

Foi utilizada a cepa virulenta Pb 18 do P. brusf/fensfs. Isolados do f\mgo foram avaliados

quanto à sua virulência e concluiu-se que o isolado Pb 18 é altamente virulento para

camundongos susceptíveis(Kashino et al., 1985). O bingo foi mantido na sua hse L em meio de

cultura Fava Netto com repiques semanais e incubação a 36'C (Fava Netto, 1955). O isolado

Pb18 foi gentilmente cedido pelo Prof Dr. Celeste Fava Netto e originalmente obtido da

Micoteça do Departamento de Microbiologia e Imunologia da Faculdade de Medicina da l.JSP,

tendo sido inicialmente isolado por Floriano Almeida em 1929, de pus ganglionar de paciente

com 3 anos de idade na cidade de São Paulo, Brasil.

3.1.1. Recuperação da virulência

San-Blas e Vemet (1977) perwberam que a linhagem Pbl 8 perde a sua virulência quando

mantida fn vlfro por períodos prolongados e em condições de subcultivo. Com base neste dado

c---- «--A - 'a;,...p--l-cãn deste isolado em camundongos possibilita o
Kashino et al. (1 990) verificaram q

restabelecimento da virulência

A manutenção da virulência do fungo foi garantida através do reisolamenü) semestral de

nl o A em fase crónica de infecção, período quando ocorre a
amostras isoladas de camundongos

disseminação para fígado e baço

As amostras obtidas do pulmão, fígado e baço foram cultivadas por 10 dias em meio

sólido BHI (D]FCO®) suplementado com 5% de fator de crescimento do flingo e 4 % de soro
B l l..:A . .l.

As células üngicas recupeml
eqüino (Singer-Vermes et al
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reunidas e cultivadas em meio Fava-Netto por três repiques consecutivos e então utilizadas nos

experimentou.

3.1.2. Prepwo do inóculo

O fungo na sua fomla levedurifomle foi retirado do tubo de cultivo e lavado 3 vezes com

solução salina tamponada com fosfatos (PBS, pH 7,2). Depois da última lavagem, o sedimento

foi ressuspenso em um volume de 30ml de PBS, deixando-se decantar as parüculas muons. A

suspensão mais leve, que contém células isoladas ou com poucos brotamentos, foi çoletada. A

contagem do número de células foi realizada utilizando-se câmara de Neubauer e a viabilidade

das leveduras foi daemiinada pela técnica descrita por Berliner e Rega (1966), utilizando a

coloração vital de Janus Green B.

Os animais foram infectados por mleção intratraqueal(i.t) de lx10ó leveduras Wveis de

P. órasf/lensis em 50HI de PBS. O procedimento foi realizado com os animais sob anestesia

seguindo o esquema: 1) administração de 10 ml/kg de peso de solução de cloridmto de 2-(2,6-

xilidino) 5,6 dihidro -- 4 H -- 1,3 --tiazina (ROMPUN, Bayer®) a 0,4% pela via i.p. (0,2 ml de

ROMPUN); 2) após 10 min., administração de 10 ml/kg de peso de hidmto de floral(Reagen ®)

a 2,5% pela via i.p. (0,2 ml de Hidrato de Cloral).

Quando o animal apresentava insensibilidade à dor(após 10 min.), uma pequena Incisão

longitudinal na pele do pescoço foi feita e a traquéia foi exposta. O bingo foi administrado em

um volume total de 50pl. Após a inoculação, a incisão foi suturado e os animais colocados sob

uma fonte moderada de calor para controlar a hipotermia transitória produzida pela anestesia até
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acordarem. Todos os procedimentos cirúrgicos exKutados nos experimentos foram realizados

com suspensão füngica com viabilidade entre 90 e 95%.

3.3. ,4njpfmÍç

Para a infecção intmüaqueal foram utilizados camundongos Remeas da linhagem BALB/c

rzzünzí (atómicos), BALB/c nw'-: (eutímicos) com idade média de 8 -- 12 semanas. Os animais

) no Biotério de Camundongos lsogênicosfalam criados em condições livres de patógenos

do Departamento de Imunologia do ICB-USP.

Trabalhos prévios em nosso laboratório demonstraram que os animais atómicos são mais

suswptíveis a paracoccidioidomicose que seus controles eutímicos (Burger et al., 1996 a, b). Os

camundongos atómicos foram também utilizados pam a expansão zn vf\o dos hibridomas

secretores de anticorpos monoclonais (AcM) que foram utilizados na depleção de leucócitos

PMN (RB6-8C5), neutmlização de IL-12 (C17. 8) e H;N-y (XMG 1 .2).

(SPF nQ e10

3.

3.4.1. 11ibridomas

Foram utilizados os hibridomas RB6-8C5(secretor de lgG2b de rato contra o antígeno Gr-l

de granulócitos maduros), XMG 1 .2 (secretor de lgGI de rato anti IFN-y) e C17. 8 (secretor de

laGI de rato anta-cadeia p40 de IL-12 de camundongo).
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3.4.2. E)cpunsão dos hibridomus in 'Potro

As células de cada hibridoma foram cultivadas l/z üü'o em meio de cultura RPMl-1640

(Gibco®), suplementado com 10% de soro fetal bovino, 2-mercaptoetano1 0,05 mM, glutamina

2mM, penicilina 1 00 UI/ml e estreptomicina 100 pg/ml, e mantidas à 37oC em atmosfera úmida

contendo 5% de CO2 e repicadas a cada 48 h

As células foram ressuspensas em meio pesco, tendo antes sido determinado seu número

total e sua viabilidade pela contagem em câmam de Neubauer, após a adição de 20 pl da

suspensão celular com 1 80 »1 de Azul de Trypan (0,4%). Obtido o número e a viabilidade celular

adequado, parte destas células foi colocada em meio RPMI 1640 contendo 20% soro fatal bovino

e 10% de dimetil-sulfóxido (DMSO), rapidamente congelada à - 70'C (48 h) e estocada em

nitrogêniolíquido.

3.4.3. E)cpattsão dos hibridomas ilt vi»o

Os hibridomas desenvolvem-se muito bem na cavidade peritoneal de animais BALA/c

geneticamente atímicos (nzzlnzi). Sendo assim, os animais foram p'é-tmtados (dia --l) mm linl

de 2, 6, 10,14-Tetra-Methyl-Pentadecane (Pristane, Sigma® T-7640) pela via i.p. Após 24 h

esses animais receberam por via i.p. lxlO7 células viáveis do hibridoma e desenvolveram ascite

evidente antes do décimo quinto dia quando então foram sacriâcados.

A cavidade peritoneal 6oi aberta, a ascite foi recolhida e centrifiigada à 270 x g, à 4'C por

10 min. e o sobrenadante (com os AcM) foi estacado à -20'C para posterior puriÊcação dos

anticorpos.



/'''\.

"'\

MATERIJ4L E MÉTODOS
26

3.4.4. Precipitação epuri$cação dos anticorpos monoclonais

Após a expansão dos hibridomas (fn vivo) e roleta da ascite contendo os AcM estes

Saíam precipitados utilizando o método descrito por McKumey e Parkison(1987). O material

ascético foi diluído 1 :5 em tampão acetato 60 mM, pH 4,0; o pH da solução anal foi ajustado para

4,5 oom NaOH IN.

Posteriomlente foram adicionados, gota a gota, 25 }il de ácido caprílico pam mda ml de

solução; a mistura foi deixada em repouso por 30 min. e posteriomlente centrií\içada a 10000 x g,

a 4 'C, por 30 min.; foi coletado o sobrenadante e determinado o volume obtido; em seguida, foi

adicionado l ml de tampão PBS/EDTA 2 mM (10x) para cada 10 ml do sobrenadante e o pH

ajustado para 7,4 com NaOH IN. A solução foi res6iada à 4 'C e adicionado sulfato de amónio

até obter-se 45% de saturação; prosseguiu-se com a agitação por 30 min. A preparação foi

centrifügada à 10000 x g, à 4 'C/30 min., sepamndo-se o precipitado(o sobrenadante foi
tndn) aue foi dissolvido em

reservado até a comprovação de que os ant

pequeno volume de tampão PBS/EDTA

A solução foi dialtzada contra PBS durante 72 h.(com três trocas diárias); foi depois

aquecida à 50-55 'C por 20 min. e wntrifügada à 5000 x g/ 20 min. O sobrenadante foi coletado,

seu volume foi determinado, assim como também a concentmção de proteínas(método do ácido

bicinconínico-BCA). Todo material foi 61trado em membrana Millipore® (0,22p) aliquotado e

estocada a -20'C

icorpos estavam no precipirecaSC

3.4.S. Purilficação de T.globulinu normal de rato

A lgG controle foi purificada a partir da mistura de soros obtidos de ratos Wistar adultos

(cedidos pelo Biotério de Criação ICB-H, USP). O sangue foi obtido por punção cardíaca e
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posteriomlente coletado o soro, o qual foi então submetido aos procedimentos de precipitação da

lgG, dosagem de proteínas e SDS-PAGE e pesquisa de contaminação por LPS.

3.4.6. 1)osagem de Proteínas (Método do Ácido Bicinconínico, BCA)

A dosagem de proteínas totais presentes nas preparações de AcM foi realizada pelo

método colorimétrico do ácido bicinconínico(Pierce®, N/C 23225, BCA proein assay íeagent),

segundo as instruções do fabricante.

3.4. 7. Attálise do grau de pureza das amostras por SDS-PA GE

Para verificar o grau de pureza dos AcM foi realizada eletroforese em gel de

poliacrilanuda a 12,5% com posterior coloração pela prata, utilizando a metodologia

automatizada do Phast-System TM(Pharmacia® LKB Biotechnology). Foram utilizados, como

proteínas de referência, padrões protéicos de baixo peso molecular(Low Molecular Weight,

LMW) fornecidos pela Phamlacia ®.

3.4.8. Determinação de contaminação por LPS

Os AcM e a imunoglobulina controle foram analisadas quanto à presença de LPS como

contaminante. Os ensaios foram realizados utilizando-se o kit de detwção Lfmti/us amei(xy@.

Foram analisados os anticorpos monoclonais XMGI .2, C17.8, RB6-8C5 e a imunoglobulina

nomlal de rato. Os AcM XMGI.2 e C17.8 e a lgG de mto apresentaram valores menores que

0,015 UE/ml O AcM RB6-8C5 apresentou contaminação por LPS de 0,025 EU/ml.
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O andgeno asialoeMi (glicolipidio gânglio-N-tetmosilceramida) é encontmdo sobre

macróügos ativados, células T citotóxicas e em células NK. Para os expenmentos com os

animais BAL.B/c nzzdnu e nzi/+ foi adquirido o anticorpo policlonal(lgG, lgM e lgA) anta--asialo

GMi (Wako®) que foi utilizado na diluição indicada pelo fomecedor que é de 1:50 pam a

eliminação de 100% de células NK(segundo infomlações do fabricante essa concentração inibiu

100% da atividade citolítica das células NK quando em cantata com células alvo YAC).

3.6. Protocolos de &atamenlQ

3.6.1. Depleção de leucócitos PMN

Camundongos BALB/c eutímicos e atímicos foram depletados de granulóciü)s através da

administração do anticorpo monoclonal puriâcado (250 »g/ camundongo) por via i.p., 24 h antes

da inoculação it de levedums virulentas de P. bpu.sf/lensls e este tmtamento foi repetido nos dias

2 e 5 após ainíêcção.

3.6.2. Depteção de 11-12 e IFN-7

Para as depleções de citocinas foi utilizado o seguinte protocolo: l mg do anticorpo

monoclonal (XMG 1-2 ou C17. 8) foi administrado pela via i.p. 4 h antes, 3 e 7 dias após a

inoculação i.t. do fungo. Todos os animais tratados, assim como os seus controles normais

tratados com gamaglobulina normal e inhctados por via i.t. foram analisados 15 após a infecção

pulmonar.
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3.6.3. Depleção de células NK

Para a depleção de células NK de animais BALB/c nmlzu e nzí/'- o anticorpo anti asialo-

(}Mi foi diluído a 1 :50 confomie instruções do fabricante e administrados 200}il por vla ip. nos

dias -6, -3 e +3 após infecção. Os animais controle receberam lgG normal de rato. Todos os

animais tentados assim, como os animais controle foram infectados por via i.t. e analisados 15

dias após a infecção pulmonar (Algarra et al., 2002).

O grau de infecção foi avaliado em animais depletados e seus respectivos controles

através da recuperação de fungos viáveis do pulmão, 6gado e baço, após 15 dias de inliacção.

Os órgãos foram macerados e semeados em meio BHI(Brain Heart Inftision -- Disco ®)

suplementado com soro eqtiino e o falar de crescimento caracterizado pelo 61trado de cultura do

isolado 192 do P. brasa/fensfs (Castaãeda et al., 1988; Singer-Vemies et al., 1992). Após

aproximadamente 5 dias da semeadum as colónias foram contadas diariamene até ausência de

crescimento füngico. O número de Unidades Fomladoras de Colónias (UFC) foi então dividido

pelo peso do órgão(UFC/g) e transfomlado em unidade logarítmica de base lO.

Grupos de animais BALB/c nziZnzz e pzu/+ infectados foram avaliados quann à resposta de

HTT específica para o fungo, realizando-se o teste do coxim plantar de acordo com as condições

descritas por Fazioli et al.(1994). O estudo foi feito no 15' dia após infmção. Assim, 24 h antes

do teste a pata esquerda do animal foi medida com o auxílio de um espessímetro (Mitutoyo®,
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1..a.'L a a". .....iH, fni inietnrln çilhcutâneamente no coxim plantar esquerdo 25N de anügenoJapão), e

hngico

As medidas do volume da pata fomm feitas após 24 h com o mesmo espessímetro e os

resultados obtidos foram expressos como a dúerença, em mm, entre as medidas feitas anos e 24

L ..z. n =.AA..In,- A ,iA nn+ r ann

Grupos de 8-12 animais infectados com P. ó/xzsl/fe/zsfs pela via i.t foram datados por

via i.p. com o AcM e seus controles com lgG normal de rato e foram acompanhados quanto ao

tempo de sobrevida.

Para determinar a resposta imune humoml dos animais infectados por via i.t. com

leveduras viáveis de P. bmsf/fe/zsis, amostras de sangue foram obtidas nos diversos tratamentos

de depleção por via i.p. de IL-12, IFN-', leucócitos PMN e células NK. Os anticorpos totais

específicos anti-P. órasf/fensls e seus isótopos lgM, lgA, lgGI, lgG2a, ]gG2b e ]gG3 Foram

detectados pelo método imunoenzimático(ELISA) previamente preconizado pam este sistema

antígeno-anticorpo por Mendes-Giannini et al. (1984) e modificado por Vaz et al. (1 988).

3.10.1. Antígeno

Foi utilizado o exoantígeno ou CFA(Cell-Free-Antigen) descrito por Camarão et al.

(1991), constituído da mistura de antígenos individuais obtidos de 6 isolados distintos do P.
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bnasl/fe/ws (Pb 339, Pb 265, Pb 18 REI, pb 18 Bj-REI e Pb18 TRIREI). Pam a obtenção do

antígeno, as células foram lavadas em tampão fosfato 0,1 M, pH 7,2.

3.10.2. Anü-soros

Foram utilizados anta-soros confia imunoglobulinas murinas produzidos em cabra não

marcados(anti-lg total, anti-lgM, anti-lgA, anti-lgGI , anta-lgG2a, anta-lgG2b, anti-lgG3) e anti-

lgG de cabra marcada com peroxidade(Shouthem Biotecnologies®).

Cada anti-soro foi utilizado de acordo com titulação previamente estabelecida e

padronizada em nosso laboratório.

3.10.3. Ettsuio imunoentzimático

O ensaio consistiu na sensibilização de microplaus de 96 poços de fundo chato

(COSTAR@)) com 100pl., do antigeno CFA diluído em tampão carbonato-bicarbonato (TCB) O,l

M (pH 9,5) por poço pam uma concentmção de 39,3 }ig/ml de proteína (3,93 }Jlg/poço). As

placas foram incubadas por l h à 37' C e mantidas 24 h à 4' C.

Após a incubação foram feitas 3 lavagens Gom uma solução de PBS/1'20 à O,05u%o

(200}il/poço) processo este repetido a cada etapa. Os sítios livres foram bloqueados com 200}il

de gelatina à 0,5% em TCB e as placas foram novamente incubadas à 37' C/l h. Os controles

positivos, negativos e as amostras foram adicionados à placa em diluições iniciais de 1/40 em

PBS/1'20 e foram diluídas seqümcialmente nã base 2 em volume de 100}il e incubadas por Ih à

37'C

Após a lavagem das placas, foram adicionados os anti-soros marcados em diluições

.i.. nn. t;t..l-ãpç prévias e novamente as placas foram mantidas sobdeterminadequadas e l
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incubação por Ih à 37' C. Após nova lavagem, o anti-soro conjugado à peroxidase foi adicionado

à placa que foi novamente incubada. .A. reação com o substrato foi realizada çom a adição de

25ml de tampão citrato de sódio pH 5,0 (0,IM) na presença de OPD (10mg de

oítofenilenodiamina) e lota, de H20z (30%) em temperatura ambiente e ao abrigo da luz por 15

inm.

A reação enzimática foi intermmpida pela adição de ácido sulfttrico 4,0 N. A leiülm das

plams foi feita em leitor automático (Dynatec MR 5000) no comprimento de onda de 490nm. O

"cut-oH" da reação foi determinado em cada placa, pela média das densidades ópticas obtida

para uma mistura de soros controles negativos dosados em quadruplicata. As DOs de cada

diluição dos soros experimentais foram compamdas frente ao respectivo "cut-oíl", determinando

assim que o título de cada amostra fosse expresso como a recíproca da maior diluição do soro

experimental apresentando DO superior à leitum do soro negativo. Pam cada tratamento coram

detemiinadas as médias(logo) t erro padrão dos títulos individuais.

A dosagem de lgE sérica toül foi desenvolvida a partir de OptEIATM Set Mouse lgE

contendo: Anticorpo de captura anta- lgE de camundongo (1 :250); anticorpo biotinilado anta-lgE

i... /l.oçn'l. T.F rnnmbinante de
de camundongo

camundongo

As placas de findo chato(COSTAR®) foram sensibilizadas com o AcM primário diluído

em tampão carbonato (0,1 M, pH 9.5) e incubadas por 24 h à 4' C. Após a lavagem (3X), as
'.oz i a ;....hndn. nnr l h à temoemtum ambiente.

avidina-peroxiconjugado(1:250) J
))

placas foram bloqueadas com PBS + lQa
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Os padrões foram adicionados à placa em duplicata e em diluições seriadas. No restante

dos poços foram adicionadas as amostras e as placas foram inçubadas por 2 h à temperatura

ambiente. O anticorpo biotinilado diluído em PBS + 10% de soro foi adicionado às placas após a

lavagem (5 X) e foram novamente incubadas por l h à temperatum ambiente.

Após o período detemlinado para a incubação, as placas foram lavadas('7X) e foi

adicionado 100pl de TMB (tetmmetilbenzidina) por poço. Incubação por 30 min. à temperatura

ambiente e ao abrigo da luz. A reação foi interrompida com H2SO4 2N. Após 30 min. as placas

foram lidas em 450nm em leitor automática sendo o resultado expresso em pg/ml.

3.12.0Wq

A presença de citocinas nos homogenatos de pulmão, Êgado e baço obtido nas diversas

condições experimentais, foi analisada por ELISA de captura utilizando-se pares de AcM para

cada citocina murina(Pharmingen®). As concentrações para cada um dos AcM primário e

secundário no ELISA foram previamente detemlinadas em nosso laboratório.

As placas de findo chato (COSTAll®) foram sensibilizadas com o AcM primário diluído

de bicarbonato de sódio pH 5,0(0,IM) na conwntração indicada e incubadas à 4'Cem solução

por24 h

Os sítios livres foram bloqueados com gelatina diluída à 1% em PBS(pH 7,0) e incubadas

por 2 h à temperatura ambiente. A citocina recombinante foi adicionada para a obtenção da

dil..irõ.. çedndn em DEMEM Gom 10% de SFB e as amostms em
curva-padrão seguindo uma

duplicata nos demais poços
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Após Ih de incubação à 4'C o AcM secundário biotinilado diluído previamente em PBS

com 10% de SFB foi adicionado às placas nã concentração desqada e incubado por 45 min. à

temperatura ambiente.

O complexo estreptoavidina-biotina-peroxidase(Amersham®) foi diluído em tampão

PBS/T20 adicionado às placas previamente lavadas. A reação com o substrato(5}il de H2Oz a

30% diluído em solução(2,8 ml de tampão fosfato de sódio 0,2M, 2,2 ml de ácido cítrico O,IM,

pH 5,0 e de 10ml de H2O) adicionado de 10mg do revelador ortofenilenodiamina (OPD) (Merck

®) foi obtida após incubação das placas por 45 min. ao abrigo da luz em tempemtum ambiente. A

ração foi interrompida pela adição de ácido sulfúrico 4N.

A leitura das placas üoi realizada em leitor automático em comprimento de onda de

490nm. As concentrações de cada citocina foram determinadas tendo como base a reta de

regressão linear feita para a curva padrão obtida com o padrão adequado de cibcina

recombinante e expressa em pg/ml.

A presença de IL-18 nos homogenatos de pulmão, ligado e baço obtido nas diversas

condições experimentais e foi analisado por ELISA de captura(RD®)- As concentrações para

cada um dos AcM primário e secundário foram previamente detemlinadas em nosso labomtório.

As placas de fundo chato (COSTAR®) foram sensibilizadas com o AcM primário diluído em

solução de PBS 0,2 }iM em pH 7,4 na concentração indicada e incubada por 24 h à temperatura

ambiente

Os sítios livres foram bloqueados com tampão PBS acrescido de 1% BSA, 5% de

e, 0,05% de N,Ns e incubadas por l h à temperatura ambiente. A citocina recombinantesaGamsC
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seguiu a diluição seriada em PBS-BSA(1%) pam a obtenção da curva-padrão e as amosUas

Foram adicionadas à placa nos demais poços em duplicata.

As placas foram incubados por 2 h à temperatura ambiente e após esse período coram

eA; .d; ian dn n anticomo bioünilado diluído em PBS-BSA 1% na
lavadas por 3 vezes e íl

mncenlração adequada

Após a incubação por 2 h à tempemtum ambiente e a lavagem das placas, R)i adicionada a

estreptoavidina-HRP (R&D®) diluída 1 :200 em PBS-BSA 1% e incubadas por 30 min. ao abrigo

da luz. A solução substrato(reagente A - peróxido de hidrogénio e Reagene B -

tetrametilbenzidina) foi adicionada às placas que foram incubadas por 30 min. ao abrigo da luz

em temperatura ambiente. A reação foi interrompida pela adição de H2SO4 2N.

A leitura das placas foi realizada em leitor automático em comprimento de onda de 450

nm. As concentrações da citocina foram detem)inadas tendo como base a Teta de regressão linear

feita para a curva padrão obtida com o padrão adequado de citocina recombinante. Os valores

coram expressos em pg/ml.

A concentração de nitratos no homogenato de pulmão foi usada como indicador de síntese

de NO e detectada através do Reativo de (kiess (1% de sulfanilamida, 0,1% nafbletilenodiamina,

2,5% HsPO4). Volume de 50}il do sobrenadante de pulmão foi adicionado em microplacas com

igual volume de Reativo de Griess e incubadas a temperatura ambiente por 10 min.. As placas

üomm submetidas à leiüira em leitor automático(540nm). A concentração de NOz foi

detemlinada utilizando nitrito de sódio como padrão e expressa em fiM. O parâmetro utilizado
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pam a síntese nomlal de NO foram os sobrenadantes de pulmão de animais não infectados e

mantidos nas mesmas condições de estuque dos animais experimentais infectados tratados.

Os animais foram submetidos aos diferentes tratamentos(i.p.) e infectados por via i.t.

Após 48 h da infecção os camundongos foram letalmente anestesiadas, a tmquéia foi exposta e

canulada. O lavado-bronco-alveolar 6oi obtido com 2 lavagens sucessivas com PBS e recolhido

em volume total de 2ml e cenuifiigado à 1200 ípm por 10 min.. O sobrenadante desprezado e o

precipitado ressupenso em 1000 }il.,. A contagem global de células foi cita após a diluição(1 :10)

com solução de Turk e o número de células corrigido pam 2 X 10s células/ml e 200 pl foram

cenüifligados a 600 rpm por 4 min.(Cytospin). As lâminas foram coradas e os diferentes tipos

wlulares foram caracterizados morfologiamente após a contagem de 200 células.

Os camundongos dos grupos controle e tratados tiveram o seu baço removido, macerado e

suas células contadas em Câmara de Neubauer. A concentração de células foi ajustada para

2X10ó céus/poço na placa de fiando "U'. Pam o lavado-bronco-alveolar as células foram obtidas

após lavagem dos pulmões dos camundongos com l ml de sol. de PBS-Azida (Ol%) + soro fetal

c. -.l-- --.-J.. ..... f'â,..,,m de Neubauer e ajustadas
bovino(SFB 5%). As células foram cenuiftig

oara a concentração de 2 X 10s cela/poço.

)
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As placas foram centrifli@.das(LBA ou baço) a 2000 rpm por 10 segundos(cmUih@.

re&igemda Sorval à 4' C). O sobrenadante R)i dispensado e foi adicionado então o Ac marcado

(20}il no título adequado). A placa foi incubada por 20 mh. em geladeina

As placas foram lavadas com PBS-anda-soro fetal bovino completado o volume de

20pl do mticorpo marcadojá na placa pam um volume anal de 200pl A lavagem R)i n3petida 2

a 3 vezes. O sobrnadante R)i dispensado e as células piam ajustadas pam um vohlme anal de

500}ü, em PBS-anda nos tubos pam a leiüim do FACA. Todas as amostras R)tam maaddas an

banho de gelo e pmtegidas da luz. As células marcadas R)iam submetidas à leiüna de la)a)

h.l.. H- h,.-« n sor nam o LBA em cit6meuo de fluxo FACSCahbui®
eventos pan as células d

(Becton.IDickinson®).

A análise foi feita por histogramas com o auxílio do soRware lide WinMDI 2.8

adquirido M URL :

Anticorpos marcados(BD Biociences - Pharmingm®):

R- Phycoaythíin(R-PE) conyu@.ted hamster anti House CDI lc

R- Phyooelythrin(R.PE) conyugated hamster anta mouse 'yõ.Tcell rnepnr monoclonal mtibody.

lsothiocimato de fluoresceína(F]TC) conüugated l)amsta anta mouse CD3

lsothiocianato de fluoresceína(lqTC) goat anti-mouse lg(ll+L)

3./Z HztíÍ&!C©@6&g

Os números de UFC/ g de amido falam transe)m)ados em unidades logarítmicas(log10)

antes da análise esütístiu e expressos em média t erm padrão. Os animais untados e console de

um mesmo gnlpo(aümico ou eutímico) foram analisados pelo teste T de Student, método não

puxado.
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Os grupos de animais anímicos e eutimicos tmtados por AcM e seus controles foram

analisados por ANOVA seguido de método de múltiplas comparações de acordo com Tukey

(Gíaphpad Prism ®-- Software version 2.01).

Os resultados da dosagem de anticorpo por ELISA foram transfomlados em unidades

logarítmicas na base 2 e expnssos em título médio t erro padrão. Os dados referentes as

citocinas (pg/ml) e NO2 (}iM) foram apresentados em média t erro padrão.

O tempo de sobrevida dos animais foi analisado pelo Teste de Log-rank

Todos os experimentos foram repetidos ao mínimo de 2 vcz©s.

Resultados de p<0,05 (signiÊcanüe *), p<0,01(muito signifícane **), P'«,0001

(extremamente sig:uficante***).

Todos

ANEXOS

aSeebtidos estão inseridos em tabelas e podem ser observados no itemas resultados o el
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4. DEPLEçÃO SISTÉMICA DE LEUCÓCITOS PMN

Camundongos BALB/c atómicos(lztiZnu) foram inoculados com lx107 células do hibridoma

RB6-8C5 por via i.p.. Cerca de 10-15 dias após inoculação, o líquido ascítico foi coletado e

purificado com ácido caprílico e sulfato de amónio, utilizando o método de McKu)ney & Parkison

(1987), as proteínas toüis foram dobadas pelo método do ácido bicinconínico (Pierce, N/C 23225)

e a pureza foi verificada em eletroforese em gel de poliacrilamida(SDS-PAGE).

Obtivemos anticorpo purificado, com concentração de 8,12 mg/ml. Na análise eletroforética

(SDS-PAGE) observamos 2 bandas protéicas de peso molecular de cerca de 25 e 50 kDa.

A depleção de leucóciü)s PMN dos animais em experimentação foi avaliada pela colete de

1;. ,.. . -... .,.Á. , .nnüência de tratamento (6'
sangue da cauda dos camundongos nos dias --l , no dia 0 e logo

dia) e imediatamente anta do sacriâcio dos animais(14' dia).

Na âgura l apresentamos a queda no número total de leucócitos circulantes, redução esta

que foi anteriomlente observada em nosso laboratório através de pesquisa com animais B.10A e

A/J (Pica, A. 2001). .X redução de leucócitos PMN no nosso experimento foi de 89 - 90% sendo
,.l. A-M n3n foram encontrados leucócitos PMN

que em algu

circulantes.

s animais após a segunda dosesSan
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---+--nu/nu IgG --+-- nu/nu anui-PMN ---+--nu/+ lgG "-'a'--nü+ antbPMN

Figura 1 - Etéiü) da depleção de leucócibs PMN em camundongos atómicos e eutimicos tmbdos pelo AcM

RB6-8C5 (-1, +2, +5 com dose de 250 }lg/ camundongo) e lgG normal de raü) por via i.p. e intbcbdos com

lx10s leveduras do P. bmsifbnsis por via i.t A conbgem global de leucócitos PMN cinulanbs tbi feita

imediabmente anho da primeira dose do AcM, no dia O (dia da infecção i.t com P. bmsilfeflsls), no dia +6

ttérmino das depleções) e no dia 14, logo anos dos experimenü)s pam a avaliação do gmu de infecção

induzido pelo trabmenh).
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Os resultados abaixo representam os experimentas realizados com o tratamento com o AcM

RB6-8C5 utilizado para a depleção seletiva de leucócitos PMN. Grupos de animais BALB/c

nzz/nzí e nzü'+ datados com o anticorpo monoclonal(AcM) anti leucóci®s PMN ou lgG normal de

rato e infectados i.t com leveduras do P. órasf/fensís foram sacrificados após 15 dias de ilúecção.

--i.. ... Á,... 12.FIT cllnleMeDt8dO e at)Ós
Seus órgãos foram retirados, pesados, macerados e plaqueados em

contagem valores foram expressos em UFC/g de tecido (logro).

Nossos resultados demonstraram que a depleção de leucócitos PMN pelo AcM não alterou

os números de UFC de P. brasa/fensfs no pulmão e ãgado de camundongos atómicos e eutímicos;

feição no baço (1,4:t 0,6
a única altemção signiâcante enconuada foi relacion

logro X 2,4 3: 0,4 1ogio) dos camundongos atómicos.

A análise comparativa do grau de infecção nos pulmões pelo método A-NOVA seguido de

múltiplas comparações de acordo com o método de Tukey demonstra que o grau de infecção

pulmonar de animais atómicos é signiÊcantemente maior do que dos animais eutímicos indicando

que aos 15 dias de infecção o fungo já manifesta importante disseminação e conãrma trabalhos

anteriores que indicaram a importância das células T na resposta protetora dente ao fungo.

A análise dos testes de HTT entre os grupos não mostrou alterações signiãcantes.

A fígum 2 (A e B) mosca a média de UFC/g de twido (lagio) no pulmão, 6gado e baço

1..rpç obtidos no teste de HTT em mm, após 1 5
dos grupos centro

dias deinfecção

ada ao grau de o no l

e a média dos vale e depletado
lee )
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0
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+a Q
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0.0
pulmão

zz2a BALB/c nu/nu normal

[=:] BALB/c nu/nu lgG

c=] BALB/c nu/nu anti-PMN

= BALB/c nu/+ normal

c:== BALB/c nu/+ lgG
= BALB/c nu/+ anta-PMN

Figura 2. (A) Eleito da depleção sisBmica de leucócitos PMN no gmu de intêcção de animais BALB/c nubu e

nu/+ pelo P. bms#íensis. Os animais leram traídos pela via i.p- com AcM RB6-8C5 (dias --l e +2 e +5 com 250

}ig/camundongo) ou lgG normal de raü) e intécbdos com lxlOe leveduras do P. bmsilhnsb pela via

intratraqueal. O grau de infecção tbi debrminado após 15 dias de inlbcção pelo método de UFC. (B) Etbito do

tratamento com AcM RB6-8C5 na HTT de camundongos BALB/c nu»iu e nuPp após 15 dias de intêcção; a

barra indicativa dos animais nomiais relbn-se aos camundongos não inlbcbidos submetidos à íeação de HTT

com antbeno de Fava Nego.
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Grupos de 8-10 camundongos BALB/c atómicos e eutímicos foram tratados por vla í.p.

com AcM(dias --1, +2 e +5 com 250 pg/ camundongo) ou lgG nomlal de rato e infectados com

lx10ó leveduras do P. brasa/lensís pela via i.t. e mantidos sob observação para o estudo da

mortalidade.

Observamos na figura 3, que os animais admicos apresentam sobrewda menor do que os

animais eutímicos; entretanto, não detectamos diferença signiãcante entre os grupos depletados

de leucócitos e os tmtados com ]gG.

Nas fases iniciais da doença esse dado pode ser melhor observado, pois notamos que os

animais atómicos sobem com o agravamento da doença e tem seu tempo de sobrevida reduzido a

menos de 100 dias, quando são observadas as primeiras mortes. Os animais euümicos
roer t)róximo aos 200

demonsüaram ser m

dias de mtécção

Çl]tentes à doença, pois os animais começam a moais reaise
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T nu/nu lgG

e-- nu/nu Anti-PMN

+ nu/+ lgG
ü-- nu/+ Anti-PMN

0 100 200

Tempo de infecção (dias)

300

Figura 3. Etbito da depleção sishêmica de leucóciü>s PMN no tempo de sobrevida de animais BALB/c nu/nu e

nu/p após infecção i.t pelo P. bmsiHalsis. Os animal foram tratados com AcM anta-PMN (dias --1, +2 e +5

com 250 pg/camundongo) ou lgG nomial de mto e intbcbdos eom lxlO6 leveduras do P. bmsillalsb peb via

Teste de Log-rank onde p<0,05 é considerando significanb,.
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'a

Os soros dos animais atómicos e eutímicos depletados por via i.p. foram submetidos ao

í rnç nr(Huzidos durante os
ELISA pam a detecção e quantifí

experimentas (figura 4 (A e B».

Os resultados observados com a depleção de leucócitos PMN indicaram

exercem pouca influência na síntese de imunoglobulinas em anmuis eutímiços.

A dosagem dos isótopos de imunoglobulinas dos animais deficientes de células T

1- ;.i;"--«. .ó«..HtP ã nlteracão sianiãcante da
depletados quanto amparados aos animai

laA (2.7 :L 0.5 1og2 X 5,5 3: 0,2 1og2).

de especanticorposcação

que estas células

s centro
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lgTotal lgM lgA lgGI lgG2a lgG2b lgG3 lgTotal lgM lgA lgGI lgG2a lgG2b lgG3

c=a BALB/c nu/nu lgG [::a BALB/c nu/nu anti PMN n== BALBfc nu/+ bG = BALB/c nu/+ anta F:MN

Figura 4. Quantinnação dos isótipos de anticorpos especmicos piesenbs no solo de animais BALB/c numa e

nu/+ após 15 dias de intbcção pelo P. bmsillensis e deplebdos ou não de leucócitos PMN. Os animais leram

datados por via i.p. com o AcM (dias -1, +2 e +5 com 250 pg/camundongo ou lgG de rato) e inhcbdos com

lxlOs leveduras do fungo pela via i.t (n=5) . Valores de p<0,05 tbmm considerados significanhs (A) BALB/c

numa e (B) BALB/c nuA
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O sobrenadante de pulmão obtido durante o experimento de quantificação de UFC/g de

tecido, conservado a --70' C foi utilizado pam a pesquisa de citminas (figura 5 (A e B».

A quantificação de citocinas no sobrenadante de pulmão de animais atómicos depletados

de leucócitos PMN indicou a redução signiâcante de IL-12(492 3: 48 pg/ml X 328 ü 32 pg/ml)

e de IL-5(236 4: 38 pg/ml X 88 j: 28 pg/ml). Para as outras citocinas analisadas não foram

detectadas quaisquer alterações significantes.

A análise dos sobrenadantes de pulmão dos camundongos eutímicos pudemos observar a

redução de IL-2 (3050 1: 223 pg/ml X 2306 a: 205 pg/ml) e de n-5 (2465 a: 274 pg/inl X 96

:E55 pg/ml) e o aumento da síntese da IL-3(227 d: 12 pg/ml X 295 i: 24 pg/ml) nos grupos

depletados comparados aos seus controles. Notamos também que aparentemente os anmials
q. ] ] JnnAn n nnfqATql

atómicos produzem mais IFN-'

ser observados no item Anexo

e menos IL-5 (observar escala 's resuS
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10c

IL4 IL-2 IFNy IL-12 IL4 IL-5 IL-lO

c:n BOLA:rtllu bG c= Bq.UlrxúuaM FMq

IL3 IL-2 IFNT IL-12 IL4 IL6 IL-lO

== BALB/c nü+ lgG = BALBlb rly+anti Pl\#q

Figura 5. Quantinnação das citocinas ptesenhs no sobnnadante de pulmão de animais BALB/c nu»)u e nt#p

após 15 dias de inlbcção e deplebdos ou não de leucócitos PMN. Os animais foram traídos por via i.p. com

o AcM (nos dias -1, +2 e +5 oom 250}xg/ camundongo ou lgG de mü)) e infbcbdos com lx10o leveduras do P.

bmsilier)sls pela via i.t Valores de p<0,05 foram considerados significanbs (A) BALBh numa e(B) BALB/c

U
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Camundongos BALB/c atimicos e eutímicos foram tratados por via i.p. com AcM anti-

leucócins PMN(RB6-8C5) ou lgG normal de rato l dia antes da infecção i.t. mm lx10' de

leveduras do P. brasa/íensfs. Após 48 horas da iiúecção, os animais fomlam sacriÊcados, a sua

üaquéia foi canulada e seus pulmões fomm perfundidos com l inl de PBS estéril por 2 vezes e a

irln microscóoicamente após coloração diferencial e contagem de 200mlularidad

células

A análise estatística(teste T de Sudent) quanto à presença de leucócitos PMN no LBA

indicou uma redução exüemamente signiÊcante onde (1,7 Ü 0,04 cél. X 10s X 1,2 Ü 0,04 cél. X

s- . ..--..-,.---. n Ar R/. n«,h« e Rara os animais nz4/+ (1,6 :L 0.05 cél. X 10S X 0,7 :L
10') para os camun

0,04 cél. X 1 0').

Nenhuma alteração signiâcante foi observada quanto à presença de linfócitos no LBA de

ambas as linhagens analisadas. Quanto ao número de monólitos observamos o aumento

signiâcante em animais pzu/nu (0,3 Ü: 0,05 cél. X IOs X 0,6 a: 0,12 cél. X 10s) e em anunais nu/+

(0,3 :L 0,03 cél. X 10s X 1,01 j: 0,06 cél. X los). A contagem de eosinófilos revelou alteração
. q. A ]a J--. -APTA

significante somente em anima

analihi ae

X 0.13 a: 0,04 cél XI PS T
is eutímicos (a.l.d e

CU

seranalisados nafigura 6laii
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U

PMN linfóctto monólito eosinófilo

c:::a BALB/c nu/nu lgG
[:=n BALB/c nu/nu anti PMN

[:::a BALB/c nu/+ igG
= BALB/c nu/+ anti PMN

Figura 6. Celularidade do lavado branco alveolar de animais BALB/c atómicos e eutímicos deplebdos de

leucócitos PMN por via sbtêmica com AcM anta-PMN l dia ânus da infecção i.t com IX IO' cela. de leveduras

de P. bmsiffensh. Os pulmões abram lavados, 48 h após a inféoção, com PBS esHril. Após a serem

centrifugadas as células leram coradas e analbadas quando à mortblogia. (n:::6.7)



RESULTADOS-- Denlecão de leucócitos PMN
53

Analisamos a produção de NO do sobrenadante de pulmão dos animais BALB/c nuZnu e

niu'+ depletados por via sistêmica de leucócitos PMN e infectados por via i.t com lx10'

leveduras viáveis de P. brasa/íensfs.

O sobrenadante foi coletado após maceração e centrifugação do pulmão e mantido sob

reâigeração à -70' C até o momento da dosagem. A análise comparativa e]

pelo teste ANOVA seguida pelo teste de múltiplas comparações de Tukey.

A produção de NO do homogenato de pulmão de animais depletados por via i.p. de

leucócitos PMN não apresentou na)huma alteração signiâcante entre os grupos inâêctados. Hâ

diferença, entretanto, entre os animais atómicos e eutímicos normais e os grupos infectados.

A figura 7 apresenta os resulüdos obtidos quanto à produção de NO durante a depleção de

tos PMN após 15 dias de infecção

.üe os grupos foi feita]Q

leucóci
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!

BALB/c nu/nu

1 1 noi'mal

-lgG

BALB/c nu/+

anta-PMN

Figura 7. Quantificação de NO no homogenaü) de pulmão de animais BALB/c numa e nuA deplebdos de

leucócitos PMN. Os animais fbmm traídos por via i.p. com AcM (nos dias -1, +2 e +5 com

250}ighamundongo ou lgG normal de rato) e inhcbdos com lx10' leveduras do P. bmsillerTsh pela via

intratraqueal. Os homogenaü)s leram obtklos no 15'dia da infecção. Valores de p< 0,05 leram considerados

significantes(n=6-8).

\



RESULT..IDOS-- Depteçào de leucócitos PMN
55

4.9. CONCLUSÕES PARCIHS

l Durante a depleção de leucócitos PXIN observamos o aumento significante nos números

de fungos no baço de anunais atimicos e em animais eutímicos nenhuma alteração foi

detKtada, indicando que provavelmente essas células exerceram pouca participação no

cxuso da doença nos animais suficientes de células T e importância relativa na

disseminação do fungo em animais atípicos.

2. A depleção de leucócitos PMN não induziu a nenhuma alteração na resposta de HTT

wgerindo que essas células têm pouca participação na resposta imune celular

desenvolvida nos primeiros 1 5 dias da infecção pelo P. óraçf/len.çfs.

3. A depleção de leucócitos PMN não alterou a sobmvida dos grupos analisados.

4. Demonstramos também que a depleção de leucócitos PMN não exerceu influência na

síntese de imunoglobulinas séricas induzindo somente ao aumento significante de lgA nos

animais atímicos.

5. Observamos que a depleção de leucócitos PMN exerce marcante influência na síntese

citocinas pulmonares em camundongos atómicos e eutímicos.
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5. DEPLEÇÃO SISTÊMICA DE Ih12

Camundongos BALB/c anímicos (/zzüm) foram inoculados com lx107 células do

hibridoma C17. 8 por via i.p.. Obtivemos anticorpo puriãcado na concentração de 40,62

mg/ml. Na análise eletro6orética (SDS-PAGO) observamos 2 bandas protéicas de peso

molecular de cerca de 25 e 50 kDa compatível com as cadeias leves e pesadas da lgG.

tardio {lITT).

Grupos de animais BALB/c /zlüm e /zzü'q" falam tratados com o anticorpo monoclonal

(AcM) anti IL-12 ou lgG nomal de rato e infectados por via i.t. com leveduras do P.

ómsz/fensls e coram sacriãcados após 15 dias de infecção. Seus ógãos coram retimdos,

pesados, macerados e plaqueados em ágar BHI suplementado. O número de UFC/g de tecido

6oi calculado e trans6onnado em logro. Observamos com os insultados da neutralização de IL-

12 pelo anticorpo monoclonal C17.8 que os animais atímicos tiveram um aumento

signiãcante das UFC/g de tecido no baço (l,l t 0,5 1ogto X 2,4 t 0,6 1ogio) e ligado (1,6 t 0,7

logro X 3,4 t 0,5 1ogio). Os animais BALB/c nzü''+ entretanto, apresentaram além do aumento

da carga füngica no pulmão (5,5 :t 0,2 1oglo X 5,9 t 0,1 1ogio), números elevados de levedums

no baço (0,2 Ê 0,2 1ogio X 0,6 t 0,4 1ogio) e nenhuma alteração signiãcante no ãgado. Quanto

à reação de Hipersensibilidade do Tipo Tardio não falam encontrados Ksultados significantes

entre os grupos tratados e não tratados.

Na âgum 8 (A e B) apresentamos o resultado compamtivo entre os animais BALB/c

nu/m e na/+ após o tratamento com AcM anta IL-12 após 15 dias de infecção i.t. com P.

,n.í/;Pn.f.ç cnm rel,cãn an mlmero de UFC e ao teste de hipersensibilidade
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0'0
0Q>n

0IL

pulmão fígado baço

m BALB/c nu/nu normal

[== BALB/c nu/nu lgG

c=:a BALB/cnu/nu antiIL-12

= BALB/c riu/+ noríiul

[=z BALB/c nu/+ lgG

= BALB/c nu/+ anta IL-12

Figura 8. (A) Efeito da depleção i.p. de IL-12 no grau de intécção de animais BALB/c ncü)u(n:6"9) e ntd+

(n=10-15) ao P. brasilbnsis. Os animais tiram tratados com AcM C17. 8 (-4h, +3 e +7 com

Imglbamundongo) ou lgG nomial de rato e infectados com lx10e de leveduras do Pi. brasilla)sis pela via

i.t. O grau de inlbcção tbi debmiinalo após 15 dias de inféoção pelo método de UFC. (B) Eleito do

tratamento com AcM H'n' de camundongos BALBlc nu/nu e nu/+ após 15 dias de intécção; a band de

animais nomiais relble se aos animais não infectados e submetidos ao ensaio de H'n com antígeno de

Fava Netto
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S.3. Avaliação do tenDO de soblelidg.

Grupos de 10-12 camundongos BALB/c atómicos e eutímicos foram tratados por via i.p.

com AcM (-4h, +3 e +7 com l mg/camundongo) ou lgG normal de rato e infectados com

lx10õ leveduras do P. brasa/lemas pela via i.t. e mantidos sob observação para o estudo da

mortalidade.

Observamos que os camundongos BALB/c pzüJm apresentaram um tempo de sobrevida

menor que os animais BALB/c nlzl'+, sendo esse resultado significante, onde valor de p <

0,0304. A análise compamtiva ergue os animais atímicos controle e depletados não apresentou

signiõcância estatística assim como a análise entre os animais eutimiGos. Os resultados

obtidos são demonstrados na figura 9.
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+ nu/nu lgG
a-- nu/nu Anta IL-12

+ nu/+ lgG
.ü-- nu/+ Aiti IL-12

Tempo de infecção (dias)

Figura 9. Etbito da depleção l.p- de IL-12 no tempo de sobrevida de animais resistentes BALB/c nu/nu e

nu/+ após intêcção i.t. pelo P. brasiliensis. Os animais foram tratados com AcM anti IL-12(4h. +3 e +7

com Img/camundongo) ou lgG de rato e infectados com lxlOs leveduras do P. bras#lensis pela via
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S.4. Resoosta imutte humoral

Os soros dos animais admicos e eutímicos depletados de IL-12 por via i.p. foram

submetidos ao ELISA para a detecção e quantiãcação de anticorpos especíõcos produzidos

durante os experimentou. A quantiâcação sérica de isótipos especíãcos anti P. órasf/fe/zsfs

dos animais depletados de IL-12 demonstrou aumento significante de lg total (7,3 t 0,3 1ogz

X 9,1 ü 0,4 1og2), lgA (5,7 t 0,4 1og2 X 7,3 t 0 1og2), lgGI (6,1 j: 0,5 1og2 X 8,1 t 0,4 1og2),

lgG2a (6,7 t 0,4 1og2 X 9,3 t 0,8 1og2) e lgG2b (5,7 t 0,4 1ogz X 8,6 t 0,2 1og2) pam

camundongos eutímicos.

Em animais atimicos depletados de IL-12 por via sistêmica o ensaio imunoenzimático

detectou somente o aumento nos níveis séricos de lgG3 (5,3 ü 0 1og2 X 6,9 t 0,5 1og2). Ao

observar a síntese de anticorpos notamos que há nítida influencia da IL-12 na produção de

anticoq)os por animais eutímicos e pouca influencia nos animais atómicos apontando para o

fato de que a maioria dos anticorpos produzidos na PCM são T - dependentes.

A IL-12 pode atuar na imunidade naüiral ativando fagócitos. Entretanto, no nosso

modelo a sua ação mais marcmte acontece nos camundongos suficientes de células T o que

evidencia o papel desta citocina nos mecanismos de indução de imunidade celular mediados

por linfócitos T. O resultado da quantificação dos níveis dos isótopos específicos em animais

eudmicos pode ser observado na ãgura 1 0 (A e B) a seguir.
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Figura 10. Quantificação dos isótipos específicos presentes no soro de animais BALB/c nu/nu e nu/+

após 15 infectados pelo P. bnslliensis e depletados ou não de IL-12. Os animais foram tratados por via

i.p. com o AcM anta IL-12 ('-4h, +3 e +7 dias com Img/camundongo ou lgG de rato) e intêctados com lxlO'

leveduras do fungo pela via i.t. (A) BALB/c nu/nu e (B) BALB/c nu/+
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S.5. Deterntinacão delleE total

A produção de lgE foi objeto de escudo devido aos resultados encontrados quando

analisamos a celularidade do LBA de camundongos eutímicos neutralizados de IL-12 por via

i.p.. Estes resultados indicaram aumento signiãcante no número de eosinóâlos sugerindo

provave[mente a]guma alteração na produção da ]gE.

As dosagens de lgE de animais suficientes de células T indicaram o aumento

signiõcante (45 t 7 pg/ml X 74 t 4 pg/ml), concordando com os resultados anterionnente

observados: o aumento de eosinófilos que foi observado quando analisamos a celularidade do

LBA após 48 horas de infecção, aumento signiâcante do número de células B e CD3'

indicados pela análise por citometria de fluxo e a alteração expressiva de lg Total, lgGI

lgG2% lgG2b, lgA.

Na figura 1 1 apmsentamos os resultados da quanü6cação de lgE no som dos animais

BALB/c nu/nu e /zzü'+ neutralizados de IL-12 por via i.p. e inoculados por via i.t. pelo P.

órasl/fensfs após 15 dias de infecção

)
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c=] BALB/c nu/nu lgG

[:= BALB/c nu/nu anta IL-12

c=] BALB/c nu/+lgG
= BALB/c nu/+ anti IL-12

Figura 11. Quantificação de lgE total presentes no soro de animais BALB/c nu/nu e nu/+ após 15

infectados pelo P. brasa/iensis e depletados ou não de IL-12. Os animais foram tratados por via i.p com o

AcM anta IL-12 (-4h, +3 e +7 dias com Img/camundongo ou lgG de rato) e infectados com lx10'

leveduras do fungo pela via i.t. Valons de p<0,05 abram considerados significantes. (n::5)
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QBantificacão de citociB©

Os sobrenadantes de pulmão, fígado e baço foram obtidos durante os experimentou

para a quantiõcação de UFC/g de tecido e mantidos à -70' C sendo utilizados para a pesquisa

de citocinas. Foram utilizadas amostms de 5 animais pam cada grupo experimental.

S.6.1. Qttanti$cação de citocinas no sobrenadante de pulmão

A dep[eção sistêmica de ]L-12 induziu nos animais atimicos a uma redução da IL-5

(165 Ê 14 pg/ml X 113 t 3 pg/ml) e IFN-' (1983 t 164 pg/ml X 997 t 87 pg/inl).

Estes mesmos animais apresentaram elevação significante dos níveis de IL-10 no

sobrenadante de pulmão quando comparados aos animais controle (a.l.d. X 282 t 163 pg/tnl).

Ao observamlos os rewltados notamos que a síntese de IFN-y nos animais /lü)m é IL-12

dependente e que a redução de IFN-y permite o aumento de IL-10 que poderia estar induzindo

a produção de um ambiente antiinflamatóiio no pulmão. Os animais euümicos depletados de

IL-12 apresentaram redução nos níveis de IL-10 (441 t 63 pg/ml X a.l.d.). As citocinas que

apresentaram aumento signiâcante foram: IL-2 (1 129 t 94 pg/ml X 1550 t 38 pg/ml), IL-

12(263 t 15 pg/mLX347t 20pg/ml)eIFN-y(981 t 120pg/mLX1573 t 185

pg/ml). Em animais /zzd+ o aumento de IL-12, 1].,-2 e Hi'N-y além da redução significante de

n.-10 sugerem a existência de fenómeno rebote já observado em outros experimentas de

depleção de IL-12 realizados em nosso laboratório (dados ainda não publicados), onde após o

témlino do tratamento com o anticorpo monoclonal ocorre uma elevação signiãcante na

síntese desta e de outras citocinas. Notamos também que o efeito rebote somente Êoi detectado

em animais eutímicos indicando assim que talvez as células T controlem esse fenómeno.

A síntese de citocinas pulmonares em animais atómicos e eutímicos depletados de IL-

12 por via i.p. e infectados com P. órasf/fensfs são apresentadas na figura 12 (A e B).
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Figura 12. Quantificação das citocinas presentes no sobrenadante de pulmão de animais BALB/c nu/nu e

nu/+ depletados ou não de IL-12 após 15 dias de intbcção. Os animais foram tratados por via i.p com o

AcM anta IL-12 (-4h, nos dias +3 e +7 com l mg/camundongo ou lgG de rato) e intéctados com lx10'

leveduras do P. bmslliensis pela via i.t- (A) BALB/c nu/nu e(B) BALB/c nu/+. Valores de p<0 05 foram

considerados significantes.(n:5)
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S.6.2. Qualttilficação de citocinas no sobrenadante de.$gado e baço

A depleção i.p. de IL-12 induziu ao aumento significante da síntese de IL-2

(810 :L 180 pg/ml X 1512 :E 212 pg/ml) e IL-10 (137 a: 71 X 839 ü: 136 pg/ml) nos

sobrenadantes de âgado de animais atómicos. Nos sobrenadantes de baço veriâcamos a

redução de IFN-y (267 i: 29 pg/ml X 61a: 18 pg/ml).

Em camundongos BALB/c /zz#q- detectamos a elevação signiâcante nos níveis de IL-

3 (979 1: 159 pg/ml X 1920 a: 301 pg/ml) e IL-5 (2512 j: 368 X 10136 :E 1162 pg/ml) no

fígado e nenhuma alteração nas dosagens dos macerados dos baços.

A quantificação das citocinas dos sobrenadantes de arado e baço de BALB/c /lüm e

r?zü'+ depletados de IL-12 estão apresentadas na ãgura 13
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Figura 13. Quantificação de citocinas plesenbs no sobnnadante de fígado (figuras A e C) e de baço

(figuras B e D) de animais BALBlc nufnu {$guras A e B) e nula (figuns C e D) após 15 dias de intécção e

depld:idos ou não de IL-12. Os animais tiram tratados por via i.p. com o AcM anü IL-12 (4h, nos dias +3

e +7 com l mg/camundongo ou lgG de rato) e inlbctados com lxlOs leveduras do FI. brasdiénsi# pela via

i.t.l. Os valores de p<0,05 foram considerados significanhs. (n=5)
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S. 6.3. Quantificação de IL-18 no sobrenadante de pulmão, fígado e baço

Pudemos verificar na figura 14 a redução signiãcante nos níveis de IL-18 pulmonar

(5293 :t377 pg/ml X 12057 t 1008 pg/ml) somente nos animais BALB/c /azz,/}m que tiveram

a IL-12 neutralizada.

Nenhuma altemção foi observada nas dosagens dos sobrenadantes de ligado dos

grupos experimentais. A determinação de IL-1 8 nos sobrenadantes de baço indicou a elevação

nn nmàicãn desta citncina amenas no bago dos animais eutímicos
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Figura 14. Quantificação de IL-18 no sobnnadante de pulmão (A) fígado(B) e baço (C) de animais BALB/c

nu/nu e nula após 15 dias de intbcção e depletados ou não de IL-12. Os animais tiram tratados por via

i.p. com o AcM C17.8 (4h, nos dias +3 e +7 com l mglcamundongo ou lgG de rato) e infêd:ados com
lxlO6 leveduras do P. bnsilleinis pela via i.t. Os valons de p<0,05 tiram considerados significantes
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A contagem de leucócitos PMN e de monólitos do LBA de camundongos BALB/c

atómicos e eutímicos não mostrou alteração signiãcante induzida pelo AcM. Pudemos

observar a redução significante no número de ]inf6citos em ambos os grupos, /üm (0,05 ]:

0,01 céus. X 10s X a.l.d.) e /w'+ (0,1 t 0,01 céus. X IOs X 0,02 :t 0,01 céus. X 10s).

Observamos também o aumento significante de eosinóÊlos em animais BALB/c /zzz4+"

(o,03 + o,OI céls. X IOs X 0,11 t 0,03 céus. X IOs). Os animais atómicos não apresentaram

alterações signiãcantes desta população leucocitária.

Os resultados quanto ao número de leucéK

sinófilos podem ser vistos na figura 15

linfócitos.PMN. monócitositos n l e
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PMN linfócito

[== BALB/c nu/nu lgG c:a BALB/c nu/+ lgG
[==] BALB/c nu/nu anui IL-12 = BALB/c nu/+ anta IL-12

Figui'a 15. Celularidade do lavado branco alveolar de animais BALB/c atómicos e eutlmicos depletados de

IL-12 por via i.p. com AcM anti IL-12, 4 horas antes da inlbcção i.t oom lxlO6 leveduras de P. brasillensiÉ.

Os pulmões tiram lavados 48 horas após a intbcção com PBS estéril. Após citocen&ifügação as células

abram corada e analisadas quando à mortblogia.



RESULTADOS Z)ep/eçâode /Z-/2 73

S.8. Análise das células de baço oor citontetria de.flgxe.

As células de baço de camundongos atómicos e eutímicos foram submetidas a analise

por citometria de fluxo para a pesquisa de populações celulares predominantes durante a PCM

e que poderiam soâer alterações em número devido ao tratamento realizado com os AcM anti

L-12

Para isso, o baço desses animais 6oi ntimdo, macerado, suas células falam contadas

em câmara de Neubauer e ajustadas para uma concentração de 2 X 10õ sendo posteriormente

marcadas com anticorpos anta CD3 (PE), B(F]TC), CD] ]c (FH'C) e T'õ (F]TC). As células

marcadas foram submetidas à aquisição e leiüira de 10000 eventos. A análise üoi realizada por

histogramas e o percentual de células foi tra1ls6omlado em valor absoluto por calcado dente ao

número total de células anteriormente observadas em Câmara de Neubauer.

Observamos que a dep]eção de 1].,-12 aumentou de comia signi6cante a população de

células B (7,0 d: 1,7 X 13,5 t 0,4) da linhagem atimica. Nos animais eutímicos nenhuma

alteração 6oidetectada.

Os resultados da análise por citometria de fluxo das células de baço das depleções de

1].,- 1 2 podem observados na figura 1 6
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Figura 16. Análise fênotípica das células de baço de camundongos BALB/e nufnu e nuf+ após a

depleção ou não de IL-12. Os animais tiram tntados pa' via i.p. com o AcM anta IL-12 (4h, nos din +3 e

+7 com l mghamundongo ou lgG de rato) e inlbdados com lxlOs leveduras do P. brasillalsis pela via

i.t. A análise pa' citometria de fluxo tbi realizada logo após a última dose do AcM anui IL-12. Valores de

p<0,05 tiram considerados significantes.
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As células do LBA de camundongos atómicos e eutimicos foram submetidas a análise

por citometria de fluxo para a pesquisa de populações celulares presentes nos pulmões durante

a PCM e que poderiam ter sido alteradas em decorrência ao tratamento realizado com o AcM

anta ]L-12. Para isso, os pulmões dos grupos de animais tentados e consoles coram

perfündidos por uma solução de PBS + soro fetal bovino e as suspensões mantidas em bai)ho

gelo pam a contagem em Câmara de Neubauer.

O número de células totais foi detenninado em cada um dos LBA dos animais devido

à presença de pequeno número de células, optamos por fazer um .f)oo/ dos lavados por grupo e

ajustar a concentração celular para l X 10s. As suspensões foram posteriomlente marcadas

com anticorpos anta CD3 (PE), B(F]TC), CD] ]c (F]TC) e T'yõ (F]TC). As células marcadas

coram submetidas à aquisição e leiüira de 5000 eventos.

Observamos que a depleção de IL-12 influenciou de fomla significante todas as

populações celulares analisadas tanto em animais atómicos como em animais eutimicos. Deve-

se, entretanto relembrar que o a análise das populações celulares ocorreu no dia seguinte à

última dose do anticorpo monoclonal, e indica que a neutralização da IL-12 pode influenciar

positivamente no aumento das populações celulares no pulmão

Por exame morfológico às 48h pós-infecção observamos o aumento signiãcante de

eosinóâlos em camundongos /zzd+ e redução também significante de linfócitos em ambas as

linhagens. A análise por citometria de fluxo mostra que o tratamento com anta IL-12 induz ao

aumento no número de linfócitos indicando que essa citocina controla o afluxo de células para

o pulmão durante a infecção. Os resultados da análise por citometria de fluxo podem

observados na figum 17
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Figura 17. Análise lbnotípica das células do lavado-bronco-alveolar de camundongos BALBfc nufnu e

nula após a depleção ou não de IL-12. Os animais lbnm tratados pa' via i.p- com o AcM anü IL-12 (-4h.

nos dias +3 e +7 com l mglcamundongo ou lgG de i'ato) e inlédados com lxlOs leveduras do P.

bnsi#bnsis pela via i.t. A análise pa' citamd:ria de fluxo tbi Balizada logo após a última dose do AcM

anti IL-12 com 5000 everüos. Valores de p<0,05 tiram considerados significantes.
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Demonstramos em nossas dosagens que houve aumento significante dos níveis de NO

em camundongos inÊéctados de ambas as linhagens quando comparados aos animais não

infectados

Foi também observado aumento significante da concentmção de NO em animais /zzüm

lgG e /zMnu tratados por anti-IL-12. A figura 18 apresenta os resultados obtidos quanto à

produção de NO durante a dep]eção de 1].,-12 após 15 dias de infecção.
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Figura 18. Quantificação de NO do homogenato de pulmão de animais BALB/c nufnu e nu/+ depletados

de IL-12. Os animais tiram ü'atados por via l.p. com AcM anti IL-12 (--4h e nos dias +3 e +7 com

Imglcamundongo ou lgG nomlal de rato) e infectados oom lx10s de leveduras do P. h'asillW pela via

in&atraqueal. Os homogenatos abram otúidos no 15' dia de intbcção. Valores de p<0,05 tiram

considerados significantes. (n:5)
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5.11. CONCLUSÕES P7\RCIAIS

1- Observamos que neutralização de IL-12 exerce importante atividade no controle da

disseminação da infecção pulmonar em animais eutímicos e franca influencia na

disseminação da PCM em ambas as linhagens analisadas.

2- A neutralização de IL-12 não alterou a resposta de HTT e não induziu a alteração

significante da mortalidade.

3- A IL-12 é importante moduladom da síntese de anticorpos circulantes em animais

eutímicos e a sua neuüalização leva a significante alteração nos üüilos de

praticamente todos os isótopos pesquisador.

4- A neutralização de U,-12 exerceu atividade marcante sobre a síntese de citocinas

pulmonares em ambas as linhagens. A síntese de citocinas hepáticas 6oi afetada em

menor proporção enquanto que as esplênicas soõeram pouca influencia deste

tratamento

5- A neutralização sistêmica de IL-12 em animais atímicos modulou negativamente a

síntese de IL-18 enquanto que em animais eutímicos ocorreu o aumento na sua

produção.

6- A IL-12 pode influenciar o número de células (linfócitos e eosinófilos) presentes que

migram para o pulmão na fase aguda da infecção.

7- As análises fenotípica por FACS de células do baço mostraram alteração significante

no número de células B do baço de animais atómicos. No LBA observou-se importante

e significante alteração nas populações de células T, B e de macrófagos em ambas as

linhagens.

8- A neutralização de IL-12 induz a alteração na concentração de NO presente no

sobrenadante de pulmão dos animais atómicos
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6. DEPLEÇÃO SISTÊMICA DE IFN-7

Inoculamos lx107 células do hibridoma XMG 1.2 pela via i.p., em camundongos BAI.B/c

atímicos (nu/nu). Após a purificação o anticorpo foi obtido com concentração de 16,5mg/ml. Na

análise eletroforética(SDS-PAGE) observamos 2 bandas protéicas de peso molecular de cerca de

25 e 50 kDa.

}o tardio

Os resultados abaixo apresentados são de experimentas realizados com o AcM XMG 1.2

utilizado para a depleção de H;'N-y. Grupos de animais BALB/c nu/nu e nu/+ tratados com

Img/camundongo de AcM anta-Hi'N-y 4 h antes,+3 e +7 dias após a infecção.

O grupo controle recebeu imunoglobulina normal de rato com o mesmo protocolo de

tratamento de e doíam infectados por via i.t com levedums do P. ó/mf/fen.sfs Após 15 dias de

infecção foram sacrificados, seus órgãos foram retirados, pesados, macerados e plaqueados em

BHI suolementado e calculado o logro do número de UFC/g de tecido.agar
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Vinte e quatro horas antes do sacrifício dos animais nós realizamos o teste de

hipersensibilidade do dpo tardio (HTT) no coxim plantar dos camundongos. Verifica-se através

dos resultados obtidos que a neutralização de IFN-' pelo anticorpo monoclonal XMG 1.2 leva os

animais eutímicos a apresentarem exacerbação da infecção, com aumento de UFC no pulmão(4,9

t 0,2 1ogio X 5,4 t 0,3 1ogio) e fígado (0,8 t 0,4 1ogio X 1 ,8 t 0,8 1ogio).

Os animais BALB/c nu/nu, entretanto, apresentaram além do aumento da carga füngica no

pulmão (5,7 t 0,1 1oglo X 6,2 t 0,3 1ogio) e 6gado (2,0 t 0,5 1ogto X 2,7 t 0,4 1ogio) o aumento

nos números de leveduras no baço (1,2 t 0,6 1ogio X 2,3 t 0,7 1ogio) indicando um aumento da

disseminação ou crescimento do fungo após a neutralização desta citocina Quando comparamos

os camundongos atípicos e eutímicos, percebe-se que a diferença no grau da doença nos pulmões

entre eles é significante(ANOVA com múltiplas comparações de Tukey onde p<0,001). Esse

fato aponta o IFN-y como o mediador da imunidade natural que mais confere proteção aos

pulmões.

A análise dos resultados de UFC/g de tecido hepático dos animais eutímicos e atómicos

também indicou a importância desta citocina na proteção desse órgão .

O teste de HTT mostra que a depleção de ni'N-' suprime a resposta celular nos animais

a-;..4.. ]. .Á]..l. 'r ....-.,n+n n--A .. ,mima;c doar.ipnteç rali/nli'l anresentarâm um resultadosuficientes de célula T en

inalterado (anergia).

A figura 19 mostra o resultado compamtivo entre os animais BALB/c nu/nu e nu/+ após o

tratamento com AcM anta IFN-'r após 1 5 dias de infecção i.t. com P. órasf/lensls (análise de UFC

e teste de Hipersensibilidade pam todos os grupos estudados).
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A

Pulmão Fígado
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Baço
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0.03

0.00

ezza BALB/c nu/nu normal
[:=n BALA/c nu/nu lgG
[:=] BALB/c nu/nu IFN-y

nu/+ normal

[==a BALB/c nu/+ lgG
= BALB/c nu/+ anti IF N-T

Figura 19. (A) Eleito da depleção sistémica de IFN-T no grau de infêoçü) de animais BALBlc nufnu e nü+

(n=14-21) ao P. brada»leis. Os animais ruam tratados com AcM (4h, +5 e +7 com Imglcanundongo) ou lgG

de rato e intécbdos com lx10e de leveduras do FI. bíadlb)ds pela via i.p.. O grau de intécção lbi

determinado após 15 dias de intéoção pelo müodo de UFC.(B) Eleito do trdanento com AcM na resposb de

H'n em camundongos BALB/c nünu e ntd+ após 15 dias de infêaçào; a baça de animais nomnais relbíe-se

aos animais não infédados e submetidos ao ensaio de HTT com aitígeno de Fava l\letto.
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Grupos de 8-10 camundongos BALB/c atímicos e eutímicos foram tratados com AcM (-

4h, +3 e +7 com l mg/camundongo) ou lgG nomlal de rato e infectados com lx10ó de leveduras

do P. ónusí//ensfs pela via i.t. e mantidos sob observação para o estudo da mortalidade.

Os camundongos BALB/c nu/nu apresentaram redução signiâcante em seu tempo de

sobrevida de modo que aos 70 dias de observação todos os camundongos nu/nu depletados já

estavam mortos. Os animais eutímicos demonstram-se mais resistentes que os anímicos

apresentando uma sobrevida superior a 200 dias e ao comparamlos o tempo e sobrevida entre os

animais atímicos e eutímicos depletados também observamos significância estatística.

Os resultados obtidos são demonstrados figura 20.
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T nu/nu lgG
- a-- nu/nu anta IFN-T

; nu/+ lgG

- +-- nu/+ anta IFN-T

L

&

p<0,05

Tempo de infecção (dias)

Figura 20. Etêiü) da depleção sisümica de IFN'r no limpo de sobíevida de animal íesistenbs BALHc nu/nu

e nula após inlbeção i.t peb P. bmsiZhnsb. Os animais tbmm balidos com AcM XMG 12 (-4h, +3 e +7 dbs

eom l mghamundongo) ou lgG de mü) e hlbcbdoscom lxlO' leveduras do F:. bnsil»nb pelavia il
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Os soros dos animais atimicos e eutímicos depletados por via i.p. foram submetidos ao

ELISA pam a detecção e quantificação de anticorpos específicos produzidos durante os

experimentou.

No soro camundongos depletados de IFN-y submetido à quanti6cação dos isótipos

específicos anti P. b/a.sf/iensls somente detectamos a alteração nos níveis de lgA, onde o título

sérico enconüado 6oi significantemente maior em anunlais atómicos(2,1 t 1,3 1og2 X 6,1 t 0,5

log2) e eutímicos (5,3 t 0 1og2 X 6,8 t 0,5 1og2). Valor signiãcantemente maior também foi

observado nos títulos de lg total em animais atómicos tratados(6,3 t 0,6 1og2 X 8,3 t 0,3 1og2).

Observamos durante a neutralização de IFN- que esta parece não ser a citocina mais

importante pam o controle da resposb humoía]. Notamos que a lgG2a não apresentou altemção

aos 15 dias de infecção, logo, deve haver IFN-y residual suâciente para a indução da mudança

isotípica pam a lgG2a-Entretanto, podemos notar que em gemi os títulos de lgG são maiores nos

animais nu/+ do que nos nu/nu, novamente exndenciando a participação das células T na síntese

deanticoípos.

f 'la -aa. . l+n rl os podem ser analisados na 6gum 21 (A e B)isae
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O.Q

lg tml lgM lgA lgGI lgG%lgGZ lgG3 lgA lgGI lgG2a lgG2b lgG3

c= BRlhrxvhu bG c= BRM: nihu n+v c:= BALBcrxf'+bG = BPI.Bbrxf+ard IF:N7

Figura 21. Quantia(:açào dos bótipos específicos píesaibs no solo de animais BALBlc nuhu e nu/+ (n:5)

após 15 dias infécbdos peb P. bmsilhnsb e depbUlos ou nào de IFN'r. Os animais tbtam üabdos por via

Lp. com AcM (-4h, +3e+7 dias com l mgbamundongoou lgG de iab) e infêcbd« com lxlO' leveduras da

mago pela vh i.t. Valores de p<0.05 1bmm consUeiados signifimnbs. tA) BALB#c nuhu e (B) BALBb nuH
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6.5. Quantificação de citocittas

6.S.l. QüantjHuação de citocinas lto sobrenadattte de pulmão

A depleção sistémica de IFN-y induziu em animais anímicos a uma redução signi6cativa

de citocinas pró-inflainlatórias como IFN-y (1983 t 164 pg/inl X 1433 t 99 pg/inl), E"12 (428

t 47 pg/ml X 278 t 18 pg/ml) e de IL-2 (1707 t 36 pg/ml X 1327 t 98 pg/ml). Não foram

obtidos resultados estatisticamente significativos para as outras citocinas .

Os animais eutímicos apresentamm aumenü) significativo de IFN-'y(981 t 149 pg/ a)L X

1698 t 73 pg/ml) e de IL-2 (1 129 t 94 pg/ml X 1576 t 99 pg/ml). Nestes mesmos anunais,

entretanto, notou-se a redução significativa de n--10(441 t 133 pg/ml e nos animais depletados

níveis não detectados).

Observamos novamente o efeito rebote enmntrado nos animais deplelados de IL-12 e

como anteriomiente comentado notamos que esse fenómeno somente foi notado em animais

suficientes de células T

A síntese de citocinas pulmonares em animais atómicos e eutímic

nfectados com P. órasf/fenszs é apresentada na figura 22

os depletados porviai.pe

de IFN- e l
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l
IL4 IL3 IBID

+

H
IL4 IL6 IL-lO

c=3 BALBbntüu 1«3 [:a BALBlcnüu aü IF=N7 [:=a BALBfc nu/+ bG = BALB/c nulHnli IFl+T

Figura 22. Quan6fi(:ação dn citackias piesenhs no sobienadanb de puknão de animais BALBlc nu/nu e

nuh (n=5) após 15 dias de hlêcção e depbbdos ou não de IFN l. Os animais lbmm tmbdos porvir i.p- com

o AcM anui IFNq (4h, n« dbs +3 e +7 com l mghamundongo ou lgGI de mü)) e inlêcbdos com lxlO'

leveduras do P!. blasi#üisb pela via i.t. (A) BALBlc nuhu e (B) BALBb nuH.
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6.5.2. Qualtti$uação de cüociitus lto sobrenadunteligado e baço

O sobrenadante de ligado e baço foi obtido durante o experimento para a quantiãcação de

UFC/g de tecido e foi mantido à -70' C sendo utilizado pam a pesquisa de citocinas. Os valores

de citocinas observados em animais atípicos e eutimicos depletados ou não de IFN-'r por via i.p.

e infectados com P. ómsf/fensis. Foram utilizadas amostras de 5 animais pam cada gnipo

experimental.

Durante as dosagens de citocinas hepáticas observamos que os animais BALB/c nu/nu

aprnentou alteração significante de IFN-'f (36358 t 8759 pg/ml X 7956 t 732 pgAnl).

A dosagem de sobrenadantes de baço indicou a redução significante de U,-4(42 t 14

pg/ml X a.l.d.). Não detectamos alterações sigiufícantes nas citocinas hepáticas dos animais

eutímicos, contudo pam as dosagens realizadas em macemdos dos baços desses animais

encontramos a elevação na produção de IL-4 (62 t 47 pg/ml X 267 t 24 pg/ml).

A quanti6cação das citocinas de fígado e baço dos sobrenadantes de 6gado e baço de

ALB/c nu/nu e nu/+ depletados de IFN-y serão apresentados na figura 23B
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IL-2 IL3 IL-12 IFN7 IL4 IL6 IL-lO IL-2 IL8 IL-12 11=N7 IL4 IL4 IL-lO

165000

11

4S00

15m

IL2 IL3 IL-12 IF:NV IL4 IL4 IL-lO IL-2 IL4 IL-12 IF:l+7 IL4 IL3 IL-lO

BAIA/c nünu l«
BALB/o nu/nu Anui IFN-7

BAI.B/o nu/+ lgG

BALB/c nu/+ Anü ]FN'y

Figura 23. Quantificação de cibcinas píesenbs no sobnnadanle de ligado (figuras A e C) e de baço (figuras

B e D) de animais BALBh nuhu tfigums A e B) e nuH (tiguín C e D) após 15 din de int&ção e deplebdos

ou não de IFN'r. Os animais leram tmbdos por via i.p. com o AcM XMG 1.2 (-4h, nos dias +3 e +7 com l

mg/camundongo ou lgG de mb) e inhcbdos com lxlO' leveduras do P. bmsHblsb pela via i.t. Valores de

p<0,05 tbmm consHetad« signifiunbs. (n:5)
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6.5.3. Quantia:ilação deIL-18 no sobrenadante de pulmão,.fígado e baço

A quanüãcação da síntese de IL-1 8 foi realizada nos sobrenadantes de pulmão ligado e

baço dos animais BAI.B/c nu/nu e nu/+ depletados de H;N-'r por via i.p.. Os sobrenadantes coram

mantidos sob congelamento à --70' C até o momento da dosagem.

A depleção i.p. de Hi'N-y não alterou a síntese de IL-18 nos pulmões, entretanto

observamos alterações significantes quando analisamos os sobrenadantes de ãgado dos animais

eutímicos (143066 :t 4660 pg/ml X 91 1 50 t 6122 pg/ml).

A quantificação nos sobrenadantes de baço indicou elevação significante na síntese de IL-

18 tanto em animais atómicos (3710 t 1043 pg/ml X 16590 t 1468 pg/ml) como nos animais

eutímicos (6069 t 2285 pg/ml X 16356 t 2732 pg/ml).

Os resultados das dosagens estão representados na figura 24
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Figura 24. Quantificação de IL-18 piesenbs no sobíenadanb de pulmão (A) fiado (B) e baço (C) de animais

BALBh nulnu e nuh após 15 dias de intbcção e deplebdos ou não de IFN'r. Os animal tbmm tmbdos por

via ip com o AcM XMG 1.2 (-4h, nos dias +3 e +7 com l mghamundongo ou lgG de rato) e inlbcbdos com

lxlOe leveduras do P. biasl#msh pela via i.t. Valores de p<0,05 tbmm considerados signilicanbs.
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6.6. Cmacterizacão da celularidade do 1:114

Camundongos BALB/c atimicos e eutímicos foram tratados por via i.p. com AcM anta

IFN-y 4 horas antes da infecção i.t. com lx10Ó de leveduras do P. ómsf/fe/zsfs ou lgG normal de

rato. Após 48 horas da infecção os animais foram sacrificados a sua traquéia canulada e seus

pulmões coram perfündidos com PBS estéril por 2 vezcs A celularidade foi analisada

microscópicamente após coloração diferencial e contagem de 200 células

A depleção sistêmica de IF'N-' não alterou o número de leucócitos PMN nos pulmões

tanto em animais atómicos como em eutímicos. Com relação ao número de linfócitos pudemos

notar a redução signiÊcativa somente em animais eutímicos (al.d. X 0.1 3: 0.01 céls. X 10s X

0.02 :L 0.001 céls. X 10s) e nestes mesmos animais o aumento signiâcante de eosinófílos no LBA

(0.03 :E 0.001 céls. X 10s X 0.06 a: 0.01 céls. X 10s).

No LBA dos camundongos nu/nu não notamos alterações significantes quanto às células

analisadas. Observamos que a depleção de IL-12 e IFN-y controlam o aÊuxo de linfócitos e

eosinóãilos durante a iiúecção.

Os resultados quanto ao número de leucócitos PMN, linfócitos, monócitos e eosinófilos

odem ser vistos na 69ura 25P
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PMN linf6cito monócito eosinófilo

[==a BALB/c nu/nu lgG [==a BALB/c nu/+ lgG

[:::] BALB/c nu/nu anti IFN-T = BALB/c nu/+ anti IFN-r

Figura 25. Cekilaridade do lavado bmncoalveolar de animais BALBb a$mbos e eutímbos deplebdos de

IFNq por via i.p. com AcM XMG 1.2, 4 h anos da kilécção i.t com IX IOe leveduras de P. biasilUisis.Os

pulmões tbmm lavados 48 horas após a inlboção eom PBS estéril. Após citacen&ifligação as cékilas lbmm

coladas e analis«las quando a morlbbgia.
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Os resultados da análise por citomema de fluxo das células de baço dos animais

depletados de IFN-y indicam aumento signiâcante das populações de células T'õ na linhagem

atímica e eutímica. Podemos observar também o aumento signi6cante no número de células B

] t trqP' l rll rTI J ....ú.n=nn..]&n,]ó.xaÍsaanr:n riAnAn
dos camundongos d

animais eutímicos.

Esses resultados indicam que provavelmente a população de células T'rõ seja importantes

pam a reposição de concentrações adequadas de Hi'N-y em resposta à infi3cção pelo P.

órasi/íe/ms. A elevação no número relativo dessas cé]u]as durante a neutralização de ]FN-y e não

durante a deploção de IL-12 pode ser uma indicação relevante na participação dessas células na

resposta imune inata durante a PCM.

Os resultados da análise por citomeüia de fluxo das células de baço das deploções de IFN-

y podem observados na figura 26. O percentual representa o valor absoluto encontrado durante a

aauisicão e leitum de 10000 eventos

e cien
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CDllc

r=] BALBi; rxflu VS [=:] BPIBb nj]u FN ca @LBLn#+ UG =BPIBbnJ+ aü FNr

Figura 26. Análise das células de baço BALBb nu/nu e nuH' após a depleção ou nào de IFNq. Os

animal leiam balidos por via Lp. oam o AcM XMG 12 (4h e ins dias +3 e +7 com l mg/camundongo ou lgG

de mü)) e htécbdos com lxlO' levedutn do P. bmsHhnisb pela vh i.t. A ar\álbe por citomebia de fluxo lbi

realizada lago após a última dose do AcM Bati IFNq. Valores de p<0,05 lbmm considerados significanhs.
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6.8. Análise das células do LBA .or citometria de .LIXO

A depleção de IFN-', conuanamente ao observado na análise por citomeüia do L.BA de

animais depletados de IL-12, influenciou de forma negativa o afluxo de células durante o

tratamento em animais BALB/c nu/-b. Observamos que, mm exceção das células marcadas com

CDI lc, todas as outras populações wlulares analisadas em animais eutimicos se apresentaram

reduzidas. A neutralização de IFN-y em animais atómicos influenciou de positivamente às

populações celulares analisadas, pois elevou de forma significante o número de céhilas de todas

as marcações realizadas

Como já citado anterionnente, as populações celulares de animais depletados de IFN-y

sofreram poucas alterações quando submetidas à coloração diferencial e observadas

microscópicamente após 48 horas. Semelhante ao que observamos com a depleção de IL-12, a

neutralização de IFN-' induziu a um aumento significante de eosinófilos e redução também

significante de linfócitos em animais eutímicos

Os resultados da análise por citometria de fluxo das células do lavado-bronco-alveolar das

depleções de IFN-y podem observados na ãgura 27
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ca BR.Mn#uU3 [3 EMIR;n#uF]W c= BRn)n+U; =BHBcnüFl+

Figun 27. Análise das células do lavado broncoalveolar de camundongos BALBlc nuJnu e nuH após a

depleçào ou não de IFN'r. Os animais lbmm tiabdm por via i.p. mm o AcM XMGI.2 (4h, nos dhs +3 e +7

com l mghamundongo ou lgG de lato) e intécbdos com lxlOe leveduras do P:. bmsiMnsb pela via i.t.

Valores de p<0.05 tbmm considerados signilicanbs.



RESULTADOS Z)ep/eçâode aN:-7 100

6.9. OuantiOuacão de NO do homogenatQ4€DglDãQ

A depleção de IFN-' induziu à síntese de NO aumentada nos animais atómicos (31 .7 t 2.3

fiM X 44.8 t 3.1 }iM). A dosagem não detectou alteração signiâcativa nos níveis de NO do

homogenato de pulmão dos animais eutímicos infectados.

Resultados signiâcantes foram obtidos quando comparados os animais nomlais e

infectados de ambos os grupos atómico e eutímico. Os resultados indicam que apesar da depleção

de IFN-y os níveis de NO apresentaram-se elevados indicando mais uma vez a inâuência do

6enõmeno de rebote após o tratamento

Observamos que os animais nu/nu depletados de IL-12 e de IFN-y apresentam elevação

signiHlcativa de NO homogenato de pulmão quando comparados aos animais nu/+.

A figura 28 apresenta os resultados obtidos quanto à produção de NO no protocolo de

depleção IFN-y (1 5 dias de infmção).
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6.10. CONCLUSÕES PARCI.MS

1- Observamos que a neutralização de IFN-'r induziu à exacerbação da infecção pulmonar

em ambas as linhagens.

2- A neuüalização também aumentou a disseminação do fungo no início da dança para

outros órgãosetecido.

3- Os animais atómicos que rewbeíam o tratamento pelo AcM XMG 1.2 apresentaram

redução da sobrevida em comparação aos seus controles .

4- O IFT-í-y regula positivamente a resposta de HTT.

5- Observamos a elevação na síntese de lgA em ambas as linhagens tratadas pelo AcM anti

IFN-Y.
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7.DEPLEÇÃODECÉI.UL.ASNO

7.1. Ac poliçlonal anü asialo-GMI

O anticorpo Asialo-GMi foi adquirido junto ao laboratório Wako Chemicals ®, Japão. O

anticorpo era lioâilizado e foi preparado seguindo as instruções do fornecedor. De acordo com

nota técnica, a diluição sugerida pam a depleção de células NK em animais BALA/c é de 1:50

após a ressuspensão em Iml de PBS estéril.

Os animais foram depletados por via i.p. com 200}x.L do AcM diluído à 1 :50 nos dias -6,

-3 e + 3 de acordo com o protocolo utilizado por Algarra ef a/. (2002).

Tardio (HTT):

Os resultados apresentados na ãg. 29 são de experimentas realizados após o tmbmento com

o Ac po[ic[ona[ anti Asia]o-(]Mt utilizado para a depleção de células NK em camundongos

BALB/c atimicos e eutímicos.

No dia zero os camundongos foram infectados por via i.t com leveduras do P. ómsf/fensfs e

sacrificados após 15 dias de infecção. Seus órgãos foram retirados, pesados, macerados e

plaqueados em Agar BHI suplementado e calculado o logro do número de UFC/g de tecido.

Os sobrenadantes do macerado dos órgãos dos animais foram reservados para análise quanto

à produção de citocinas e óxido nítrico(NO).

O soro também foi reservado para dosagem de anticorpos específicos produzidos neste

período. Vinte e quatro horas antes do sacrifício dos animais doíam realizadas as reações de HTT

l-nt.. dnç cnmlindnnans Os exoerimentos foram reoetidos por duas vezesno coxim p
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Observamos aumento signiâcante das UFC/g de tecido no pulmão (6.2 t O. llogio X 6.5 t

0.1 1og.o), no baço (2.5 t 0.1 1ogio X 3.3 :t 0.1 1ogio) e fígado (2.7 t 0.1 1oglo X 3.2 t 0.1 1ogio)

de camundongos atómicos depletados de células NK. Os animais BALB/c nu/+ entretanto,

apresentaram cargas füngicas equivalentes nos órgãos de disseminação. No entanto, houve um

aumento signiâcante nos pulmões (5.2 t 0.1 1ogto X 5.6 t 0.1 1ogio).

A ãgura 29(A e B) mostra o resultado da análise de UFC e o teste HTT em animais

BALB/c nu/nu e nu/+ após a depleção sistêmica ou não com Ac Asialo-GMI aos 15 dias de

infecção intratraqueal com P. órnsi/fensls.
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ez=n BALB/c nu/nu normal nu/+ normal
[:=] BALB/c nu/nu tgG [==a BALB/c nu/+ lgG

[:==] Legend nu/nu anti IFN-T = BALB/c nu/+ anta IFN-T

Figura 29. (A) Elbiü) da depleçãa sb»mica de oélubs NK no gmu de inlbcção de animais BALBlc nu/nu e

nu» (nUlO-12) pelo P. biasillHlsb. Os animais lbmm tíabdos por via inüaperibneal com Ac anü Asialo-GMI

(dia 6, 3 e +3 com 200111 de uma diluição 1:50 do Ac Anta Asialo-GMllcamundwgo) ou lgG nomnl de mü) e

inlbcbdos com lx108 de leveduras do I'. bmsilnnsb pela via inüaüaqueal O grau de intêoção tbi

debnninado após 15 dias de inlbcçüo pelo mébdo de UFC. (B) Eleito do balamen&) com a Ac An6 Asiab-

GMI na tesposb de Hipersensibilidade do Tipo Tardio (HT'D em camundongos BALBh nulnu e nuH' após 15

dias de inlbcção; a barra console nlbeee aos animais nomnb e náo hhcbdos e que tbmm submetidos ao

ensaio de HTT com antbeno de Fava Netto.
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7.3. A»diucão do tenDO de sobrevidg:

Grupos de 8-10 camundongos BALB/c atímicos e eutímicos Ac anta asialoGMt ou lgG

normal de rato e infectados com lx10ó de leveduras do P. ómsf/fensls pela via intmtraqueal e

mantidos sob observação para o estudo da mortalidade. Não encontramos diferenças entre os

grupos Untados e não tmüdos.

Os resultados são demonstrados figura 30.
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- nu/nu lgG
-n-- nu/nu Anti-NK

: nu/+ lgG
+-- nu/+ Arte.-NK

150125

Tempo de infecção (dias)

Figura 30. Eh)ito da depleçào sis6mica de células NK no tempo de sobnvida de animal BALBh nuãiu e

nu» após inacção i.t peb P. bíasilhnlsh. Os animal tbmm tlahdos por vh i.n. com Anü asialo GMI (dbs

-4, -3, +3) ai lgG nomial de mto e inlbctados oom lxlO' de bvedums do P. bns#»isb pela via i.t. Tesa,

de Logmnk onde p<0.05 é consHemndo sbnilicante.
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Os soros dos animais atímicos e eutímicos depletados de células NK pelo anticorpo anti

Asialo-(;Mt por via intraperitoneal fomm submetidos ao ELISA pam a detecção e quantiâcação

de anticorpos específicos produzidos durante os experimentas .

Veriâcamos que a depleção de células NK levou a aumentos signiâcantes na síntese de lg

total, lgM, lgGI e lgG2b em animais BALB/c atómicos enquanto que em animais suãçientes de

células T essa modulação da resposta humoml não ocorreu.

Os resultados obtidos com este protocolo e via de tratam

fígum 3 1 (A e B).

ente podem ser observados naaee
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lgtMI lgM lgA lgGI lgG2d9GZlgG3

l
lgA lgGI lgG2algG% lgG3

= BR& rt#uW =BRM rt#uAõ-l« c:3 BPIBêrü+y3 = BAllRlrt#tA$-1-K

Figura 31. Quantinicaçüo dos isótopos de anticorpos específicos ptesaibs no solo de animais BALBb nu/nu

e nu» (n:5) deplebdos ou não de células NK após 15 din de inlêoção pelo P. blasãUisb. Os animais tiram

balidos por via inüaperiü)neal com Q Ac anta Asialo-GMI (dias -6. -3 e +6 com 200 lxLbamundongo ou lgG

normal de mü)) e intécbdos com lxlOe leveduras do füW pela via inüatraqueal. Valores de p':0,05 sào

considerados significantes. (A) BALBh nu/nu e (B) BALBlc nuH
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7.S. Detemninação de IgE totg!

Veriâcamos que as células NK não exerceram influência signiâcante na síntese de lgE

tanto em camundongos atímicos como eutímicos

Na figura 32 apmsentamos os resultados da quantificação de lgE no soro dos animais

BALB/c nu/nu e nu/+ aos 15 após a inoculação do P. órnsi/fe/zsfs e que foram depletados ou não

de células NK
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c==3 BALB/c nu/nu lgG

c::a BALB/c nu/nu anta-NK

[=:a BALB/c nu/+lgG
= BALB/c nu/+ anti-NK

Figura 32. Quantificação de lgE ptesenb, no solo de animais BALBlc nu/nu e nuH' (n:5) após 15 de intboção

pelo P. biasiMnsb e deplebdos ou não de células NK. Os animais abram üabdos por via i.p. com o Ac anti

Asialo-GMI (dhs -6, -3, +3 e H com H) lxlJ camundongo ou lgG normal de mü)) e inlbcbdos com lxlO'

leveduras do tlingo pela via inüatiaqueal.
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7.6. 1. Qualtti$cação de citocittas no sobrenadante de pulmão

O sobrenadante de pulmão obtido durante o experimento pam a quantificação de UFC/g

de tecido foi mantido à -70' C e foi utilizado para a pesquisa de citocinas.

A depleção de células NK em animais atómicos induziu a uma marcante redução na

síntese de ]L-5 e elevação significante da produção de IL-10. Outras citocinas analisadas

apresentaram-se inalteradas.

Os animais eutímicos apresentaram o perfil inverso ao enconüad(

animais deficientes de células T; ocorreu o aumento signiÊícante de IL-12 concomitante à redução

também significativa de IL-4. As demais citocinas analisadas pemlaneçeram inaltaadas.

Os valores de citocinas observados em animais atómicos e eutímicos depletados ou

NK e infectados com P. bmsf/lensfs são apresenbdos na âgum 33(A e B).

nos sobrenadantes de

não de

células
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13U) 13U
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iL-2 iLa IL-12 iFh IL+ IL4 IL-10

c=3@LBérxÉuV3 c=3BNBcrxfluaüN<

IL-2 ILe iL-12 IFlb IL4 ILe IL-10

c=a BN.Bc rz#+ bG = BALBb nuf+ anü l«.

Figura 33. Quantificação das citochas piesenbs no sobnnadanb de pubnão de animais BALBh nu/nu e

nuh {n=5) após 15 dias de intiecção e deplebdos ou não de cékilas NK. Os animais tbmm tmbdos por via

inüaperiü)neal com o Ac anui asiülo-GMI {dias -4, -3 e +6 com 200 IAIJ camundongo ou lgG nomial de mh)) e

inlbcbdos com lxlO' leveduras dofüngo pela via intmtíaqueal (A) BALBh nuhu e(B) BALBh nuH'.
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7.6.2. Quantifuação de ciíocinas no sobreltadantelígado e baço

No ligado e baço de animara atímicos tratados foram detectados níveis mais elevados de

IL-10. Nos sobrenadantes de baço dos animais nu/nu depletados observamos o aumento

significante das citocinas IL-3, IL-5. No sobrenadante de fígado dos animais eutimicos tratados

houve a redução signiâcante de IL-2, IL-3 e IL-10 quando compamdo aos animais controle.

Nesta mesma linhagem observamos que a depleção induziu a redução signiâcativa de IL-

3, IL-12, IFN-y e 1].,-4 quando coram pesquisador os sobrenadantes de baço. O resultado

1 1 + 1 rl l -LTT/i . . nlxnunnnnnnnna.le'ónnranÍn+aaa/4a
apresentado indica que a depleção

citocinas nas linhagens estudadas.

Os valores de citocinas observados em animais atómicos e eutimicos depletados ou não de

células NK e infectados com P. órasl/fensis são apresentados na figura 34. Foram utilizadas

amostms de 5 animais nam cada aruoo exl)erimental
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IL-2 IL3 IL-12 IFlq7 IL4 IL3 1LIO IL-2 IL4 IL-12 IFNT IL4 IL4 IL-lO

BALB/o nu/nu lgG
BALB/o nu/nu Anui Asialo4Àdl

BALB/o nu/+ lg(}
BAI..B/c nu/+ Anta Asialo4MI

Figura 34. Quan6ficação de cibcinas presenbs no sobnnadanb de ligado (A e C) e de baço (B e D) de

animal BALBlc nu/nu tA. e B) e nuN (C e D) (n=5) após 15 din de infecção e deplebdos ou não de céhlu

NK. Os animais tbmm traídos por via i.p. com o Ac anti asialo-GMI (dias -6, -3 e +6 com 200 }il/

camundongo ou lgG normal de mü)) e intêcbdos com lxlO' leveduras do F:. bíasillanis pela via

inbatraqueal.
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7.6.3. Quunti$uação de IL-18 no sobrenadante depulmão,$gado e baço

.A quantificação da síntese de IL-1 8 foi realizada nos sobrenadantes de pulmão fígado e

baço dos animais BALB/c nu/nu e nu/+ depletados de NK por via i.p..

Pudemos verificar que enquanto a depleção de células NK induziu à diminuição de IL-18

nos pulmões de animais atimicos e na linhagem eudmlca esse tratamento levou à redução desta

citocina somente nos órgãos de disseminação, isto é, Hlgado e baço.

Os resultados das dosagens estão representados na õgum 35
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d
ã-

c== BALBfê rxihu bC c=a BALBh lxÍ+ bC
c=n BALWc nu/nu Anil 1«. = BALBh nu/+ Anil flK

Figura 35. Quantificação de IL-18 ptesenhs no sobtenadanb de pulmão (AL ligado(B) e baço (C) de animais

BALBb nu/nu e nu» após 15 din de intboção e depbbdos ou não de cékihs NK. Os animais foram tmbdos

por via i.p. com o Ac anta asialo-GMI (dias -6, -3, +3 e pB com 50 pLI camundongo ou lgG nomnl de mü)) e

infbcbdos com lxlOB leveduras do fungo peb vb inbatraqueal Valores de p<0,05 fbmm considerados

significanbs.
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Na ãgura 36 pudemos observar no LBA de ambas as linhagens de animais depletados de

células NK uma redução signiÊcante na população de leucócitos PMN, sendo mais pronunciada

nos animais nu/nu. As outras populações celulares não soüeram alterações
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c=a BALDIO nWnu bG c== BALBfc nu/nu anü-l-K [=a BAL-Bb nuh- bG = BAL13fé nuf+ anü-l-K

A B

Figura 36. Celularidade do LBA de animal BALBh atómicos e eutímicos deplebdos de cékilas NK. Os

animal tbmm tmbdos por via inüaperiü)Real com o Ac anui asiab-GMI {dias -6, 3 e +6 mm 200 }xLI

camundongo ou lgG normal de mü)) e inhcbdos com lxlO' leveduras do tango pela vb intraüaqueal Os

pulmões tbmm lavados com PBS estéril 48 horas após a infecção O LBA tbi submetHo a cibcentrifügação.

as célula fbmm cotada e analisadas quando a moílbbgh. (A) Celubridade do LBA de animais atómicos (B)

Celularidade do LBA de animais euUmicos.
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Examinámos a produção de óxido nítrico (NO) no sobrenadante de pulmão dos animais

BALB/c nu/nu e nu/+ depletados por via sistêmica de células NK e infectados por via

intratraqueal com lx10ó de leveduras viáveis de P. ó/tzsl/fensfs.

Em toda os animais infectados observamos o aumento na síntese de NO. En&ebnto,

houve a redução nos níveis de NO no pulmão de camundangos atómicos depletados em

compamção aos não tratados. Este fato não ocorreu com os animais eutimicos.

A figura 37 aT)resenta os resultados e foram expressos em média t eno padrão
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ezza BALB/c nu/nu normal

c==] BALB/c nu/nu lgG

c:= BALB/c nu/nu anü-l\l<.
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FÜura 37. Quantificação de NO no homogenaü) de pulmão de animais BALBb nuhu e nuH depleüdos de

célubs NK. Os animais lbmm tmbdos por via intmperitoneal com o Ac anti asilo-GMI (dias -6, -3 e t6 com

200 lxlJ camundongo ou lgG nomial de mü)) e intbclalos com lxlO' leveduras do tango peb via

inüatraqueal. Os homagenabs lbmm obtidos no 15'dia da infêoção.
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7.9. CONCLUSÕES PARCI.US

1 . As células NK controlam a carga nngica pulmonar de camundongos atómicos e eutímicos.

2. A depleção de células NK em ambas as linhagens não alterou a resposta de HTT e não

induziu a alteração significante quanto à moralidade.

3. As células NK regulam a síntese dos isótipos controlados por IL-4 (lgGI) e T(;F-j3

(lgG2b) em animais atómicos.

4. As células NK parecem ser reguladoras da síntese de citocinas em animais eutímicos.

5. As células NK parecem ser elementos importantes na regulação da quimiotaxia de

leucócitos nos períodos iniciais da PCM.

6. A presença das células NK influenciou a produção de óxido nitrico em animais atípicos.

7.A síntese de IL-1 8 em ambas as linhagens parece ser relacionada à presença das células
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8.DISCUSSÃO

Vários tipos celulares e mediadores envolvidos na imunidade inata têm importante ação

na atividade antimicrobiana e na imunoregulação da resposta imune adquirida. O processo de

eliminação do P. óPmf/len.sis, assim como de ousas infecções, depende principalmente do

sucesso da interação entre essas duas respostas. Evidentemente, a ativação dessa complexa rede

de eventos durante a resposta imune desencadeará outros mecanismos de resistência altemaüvos

evitando assim a instalação do microrganismo e consequentemente da doença.

Entre as muitas células envolvidas com a resposta imune durante a pamcoccidioidomicose

(PCM) estão os leucócitos PMN que são células móveis e através da circulação podem ser

atraídas ao sítio infeccioso onde utilizando múltiplos mecanismos de ação(mediadores pró e

antiinílamatórios, moléculas de adesão e quimiocinas) podem ser considerados elementos

importantes pam o desenvolvimento de uma resposta imune favorável ao hospedeiro(Parkin et

al., 2001 ; Burg et al., 2001).

Os resultados obtidos com animais infectados pelo /'. ómsf/fepzsls e depletados de

leucócitos PMN, demonstraram que a ausência destas células pouco influenciou a gravidade da

doença. Nós observamos que os animais suficientes de células T e que coram depletados de

leucócitos PMN apresentaram um padrão de colonização üngica semelhante aos seus controles

não depletados. Esse fato indicou que a presença ou não dessas células no início da infecção não

induziu a alterações significantes nesses animais.

Em camundongos BALB/c nziZnu depletados de leucócitos PMN pudemos dexnonstrar a

altemção significante no número das UFC/g no baço. Esse agravamento foi caracterizado pela

disseminação do fungo e pôde ser correlacionado à ausência das células T, que são essenciais

para a construção de uma resposta imune eficiente contra o fiingo.
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Estudos anteriores com animais atómicos(Miyaji et al., 1 983) demonstraram que esses

camundongos são incapazes de controlar o crescimento füngico sugerindo, portanto, que a

imunidade mediada por célula exerce um papel essencial na defesa contm a PCM.

Como anteriormente comentado, a depleção de leucócitos PMN nas fues iniciais da PCM

não induziu o agravamento da doença. Em concordância, em tempos longos pós-infinção

(experimento de mortalidade) demonstramos a ausência do efeib protetor dos leucócitos PMN

em camundongos atípicos e euümicos uma vez que a depleção fn vfm não aumenü)u a sobmvida

desses animais. Observamos também que os animais atómicos apresentaram menor sobrevida do

que os animais suficientes de células T, mas não encontramos diferença estatística enfie a

sobrevida entre grupos tratados (eutimicos e atómicos) e seus controles.

Outro üabalho relacionando a presença das células T e resistência 6oi realizado por

Hufhagle et al. (1991) que através de transferência de células T de animais imunocompetentes

para camundongos atómicos e sczd infectados pelo CWzococcus nei=!Á0/71zam observaram a

redução da infecção criptococcócica nesses animais. Em nosso trabalho pudemos perceber que na

ausência de células T o tempo de sobrevida é menor do que o observado em animais eutímicos

confirmando o fenómeno observado anteriormente por outros autores (Miyaji et al., 1 983; Burger

etal.,1996).

A produção de anticorpos específicos em nossos experimentou indicou pouca influência

dessas células na resposta humoml ao fungo. Na titulação de isótipos específicos no soro de

animais atómicos depletados detectamos somente a elevação de lgA.

Entretanto, a síntese de citocinas sofreu alterações importantes, encontramos a redução

significante nos níveis de IL-5 e IL-12 nos animais atómicos depletados e nos animais eutímicos

detectamos a elevação significante de IL-3 e a redução nos níveis de IL-2 e IL-5, indicando que o

afluxo de leucócitos PMN ao pulmão de camundongos infectados pelo P. ómsf/fensfs parece



DISCUSSÃO 127

exercer papel modulatório na síntese local de citocinas. Com esses dados, demonstramos que

ambos os tipos de citocinas, pró e antiinflamatórias provavelmente podem ser controladas pela

presença de leucócitos PMN no exsudato inflamatório.

Pesquisas anteriores veíificamm que algumas citocinas podem exercer efeito inibitório

sobre a população de leucócitos PMN. Em um modelo murino de glomendoneÊite foi veriÊcado

que a administração de IL-4 inibiu o afluxo de leucócitos PMN para os rins reduzindo os danos

teciduais provocados pela presença desta célula(Saleem et al. em 1998). Esses dados associados

aos nossos, indicam que os leucócitos PMN além de atuarem como moduladores da síntese de

citoculas e podem ser controlados pela presença desses mediadores.

Em vários modelos experimentais(lpz vh'o ou lpz vffro) foi estabelecida à correlação direta

entre as citocinas secretadas por populações de células Th e a produção de determinados isótopos

de anticorpos. A análise comparativa entre os resultados por nós obtidos não nos permitiu essa

correlação.

Na análise do lavado-bronco-alveolar(LBA) demonstramos que ocorreram alterações

importantes quanto aos tipos celulares encontrados nos pulmões dos animais depletados. Vimos

que os animais(atómicos ou eutímicos) tentados com o AcM RB6-8C5 apresentaram redução

significante no número de leucócitos PMN na fase inicial da doença e a ocorrência do aumento

compensatório de monólitos em ambos os grupos(nzzüu e ntd+) além do aumento no número de

eosinóãlos em camundongos suâcientes de células T.

Este achado seria conüaditório quando relacionado à redução da IL-5 detectada nos

sobrenadantes de pulmão destes animais, mas devemos ressaltar que a obtenção do LBA foi feita

nas primeims 48 horas e os níveis de citocinas foram analisados após 15 dias de infinção. Ao

analisarmos a figura 1, notamos que nas primeims 48 horas de infecção ainda não ocorreu a

l H 1 1 r 'ü T\lrBT .....nnnnnn&..nnnnnn-nlunnu /vrAn{ mAnuAl%n
repopu lu



DISCUSSÃO 128

o aumento compensatóho dos monócitos em ambas as linhagens e dos eosinófilos somente na

linhagem eutímica

Ainda analisando a figura 1, veri6camos que após 15 dias de infecção a população de

leucócitos PMN chega próxima aos níveis nomlais. Talvez esse fator tenha exercido influência

nos tipos celulares do L.BA e consequentemente na síntese de citocinas.

Provavelmente outros mediadores também atuamm no compartimento pulmonar induzindo

ao aumento de eosinó61os nas 48 horas iniciais da infi)cção. Infelizmente não pudemos verificar

os níveis de produção de IL-18 nos sobrenadantes de pulmão destes animais; esta citocina

poderia ser um dos íàtores envolvidos com o aumento do número de eosinóíilos enconüado no

LBA de animais eutímicos, sendo atualmente descrita por sua relação com respostas alérgicas

camcürizadas por eosinofilia (Nakanishi et al., 2001 ).

Pesquisas anteriores que analisaram a resposta tecidual em animais atómicos e eutímicos

demonstra.ram que ambos os gnipos apresentaram padrão de lesão tecidual equivalente, com o

envolvimento de macrófagos e neutrófílos ao início da infecção (I' mês); no entanto,

posteriormente os animais Flua" controlam a doença, enquanü) que os camundongos nü)m

apresentam maior disseminação üngica apesar da presença de neutrófílos, macrófagos e

eosinó6]os nas ]esões (Burger et a].,1996).

De modo geral, nossos dados estão de acordo com trabalhos anteriores que comparam o

curso da PCM em camundongos atómicos e eutímicos. Notamos o aumento no número de UFC/g

em animais BALB/c /zlünu quando comparados com os nzz/+ e verificamos que camundongos

atómicos apresentam menor sobnvida que os camundongos eutímicos indicando que a deficiência

de células T di6culta o controle do crescimento mngico durante a PCM

Sabemos também, que os animais deficientes de células T, de modo compensatório

entam uma ativação maior de células NK e de células T'õ (em menor escala) o que nos levaapresr
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a supor que o controle da infecção tenha sido transferido pam a responsabilidade fiincional destas

subpopulações celulares que têm a função de garantir a sobrevivência destes camundongos.

A capacidade de animais BALB/c nuúu para controlar a infecção i.p. pelo fimgo de baixa

virulência foi analisada por Burger et al. (1996) que ingeriram que os macrófagos ativados por

Hi'N-y, talvez produzido por células NK atiradas, poderiam ser responsáveis pela resistência dos

camundongos atímicos na PCM. Outros trabalhos também demonstmmm que em detenninadas

infecções a atividade dos leucócitos PMN pode substiüiir com sucesso a ação dos macrófagos

(Leemans et al., 2001).

Sutünan et al.(2003) também evidenciaram em seu üabalho que a presença de agentes

patogénicos como o MycoóacíeHum óoüs(BCG) podem ativar os leucócitos PMN e esta

ativação pode ser um estágio essencial à resposta imune confia a bactéria. Esses pesquisadons

observaram a ocorrência da inibição de apoptose espontânea dessas células além da alteração na

expressão de vários genes para síntese de citocinas, quimiocinas e receptores de superíicie.

Diferente pesquisas analisaram a participação dos leucócitos PMN durante a infecção

mm .Z,fseHa monos/íogenes e Z,elsÀ/nzanüz nlq/or e destacaram a importante função desbs células

no console da infecção, pois os animais que tiveram essas células reduzidas apresentaram

exacerbação da doença e morte precoce (Czupíynski et al., 1996; Lima et al., 1998; Edelson et

al., 2000).

Huühagle et al.(2000) demonstraram que animais geneticamente deÊcimtes em C(l:R2-/-

(receptor de MCP-l que é uma quimiocina importante no recrutamento de leucócitos PMN) e

infectados com Clip/ococcus nei2#o/nuns apresentaram sérias dificuldades no recrutamento de

monólitos, macrófagos e leucócitos e apresentaram também deficiência na produção de IFN-y.

Mostraram nesta situação experimental, uma resposta do tipo T1l2 com disseminação füngica pam
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fígado e cémbro, eosino61ia pulmonar, produção de IL-4 e IL5, diminuição de IFN-' e aumento

nos níveis de lgE sérica.

Em tmbalho desenvolvido anteriomlente em nosso laboratório (Pena et al., 2002)

veriãcamos que a depleção de PMN provocou exacerbação da doença de animais B10.A

(suscetíveis), mas não de animais A/J(resistentes). Por outro lado nossos multados

demonstraram que a depleção dos leucócitos PMN não influenciou o curso da PCM em animais

BAL.B/c(atómicos ou eutímicos) esse fato indica que o efeito desüs células é provavelmente

linhagem-dependente o que explicaria os resultados por nós obtidos.

No tmbalho de Pena et al.(2002) demonstrou-se que a depleção de PMN induziu ao

aumento de citocinas pró-inflamatórias (IL-12, IFN-y e TNF-a) no pulmão dos animais Untados.

Nos nossos resultados não verificamos um padrão detenninado na alteração das citocinas, sendo

verificados aumentos e diminuições de citocinas tanto anta como pró-inflamatórias .

Netea et al.(2(X)0) observamm a redução do número de neutró61os no ãgado e pulmões

de camundongos depletados de IL-18 e desafiados com .E. co// e S. OP/z/murfam. Esses animais

apresentaram aumento na sobrevida e este hto foi acompanhado pela redução dos níveis de IFN-

y e TNF-a, indicando que a neutralização da IL-1 8 durante a endotoxemia protege os animais dos

efeitos do LPS. Esta proteção era parcialmente mediada pela inibição da produção de IFN-' e

consequente diminuição do dano tecidual provocado pelos neutróíilos, redução da síntese de

quimiocinas e TNF«.

Mednick e/ a/.(2003) investigaram a ação dos leucócitos PMN na defesa de

camundongos BALB/c depletados destas células pelo AcM RB6-8C5 contra a infecção pelo

C/7p/ococcws /zei=!áorz7zans. Essa pesquisa demonstrou que os camundongos neutnopênicos

infectados aoresentamm sobrevida maior do que os seus controles. Esses autores demonstruam
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que a ausência de células PMN no pulmão nas fases iniciais da doença aparentemente alterou a

de uma maneira benéfica a resposta inflamatória ao fungo. Esses dados estão em concordância

com os resultados por nós enconüados, indicando que a redução de neutrófílos nem sempre é

acompanhada pelo agravamento da doença.

Concluindo, observamos que os leucócitos PMN não exercem, no início da doença, evito

marcante na regulação da gravidade da PCM pulmonar de camundongos BALB/c e parecem

atuar principalmente na regulação da produção local de citocinas. Demonstramos também que a

redução na população de leucócitos PMN, em diferentes condições experimentais (presença ou

ausência de linfocitos T), pode alterar o infílüado celular nos pulmões com provável interferência

na síntese de citocinas que podem deãnir o curso da PCM.

Em várias infecções por patógenos intracelulares foi demonsüado que o sistema de defesa

do hospedeiro depende de um controle rígido entre as respostas Thl e Th2. Na PCM

experimental, a resposta imune protetom parece ser modulada preferencialmente pela resposta

Thl exigindo a participação de células e citocinas pró-inflamatórias como IL-1 2, TNF-a, IFN-y

entre outras (Kashino, et al., 2000; Murphy et al., 1998; Amada et al., 2002).

A IL-12 biologicamente ativa é composta por um heterodímero de aproximadamente

70kDa(p70) composto por duas subunidades não relacionadas p40 e p35 sendo originalmente

descoberta e caracterizada como produto da linhagem de células B, mas estudos subsequentes

indicaram as células fàgocitárias como a principal fonte dessa importante citocina(Ma et al.,

1995; Trinchieri, 1993).

Primariamente produzida por macrófagos, a IL-12 parece ser detemnlnante dos

mecanismos protetores, pois tem a habilidade de coordenar e ativar os vários compartimentos da
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imunidade celular, sendo responsável pela ativação da produção de ll;N-y por células T e NK,

promover a maturação e ativação de células T helper l (Thl) e favorecer o estabelecimento da

resposta imune celular (Trinchiert et al., 1995; Tominaga et al., 2000; Beenhouwer et al-, 2001,

(}eng et al., 2000). Vários trabalhos demonstram que a supressão da síntese de IL-12 pode ser

considerada o mecanismo de evasão mais comumente empregado por microganismos

patogênicos (Matsunaga et al., 2001 ; Retina et al., 2001)

Nossos resultados com a depleção seletiva sistêmica de IL-12 demonstraram que na

ausência desta citocina provavelmente outras vias de imunoproteção podem ser ativadas durante

a PCM. Assim, se a produção de IFN-' na PCM fosse totalmente dependente da presença da IL-

12 a neutralização desü citocina levaria a efeitos equivalentes à depleção de IFN-y. Como

demonstramos a doença 6oi mais grave nos animais deplelados de IFN-'r, fato este que sugere que

existem vias altemativas e independentes de IL-1 2 para a indução da síntese de lllíN- na PCM.

Nossos dados indicaram que a IL-12 parece exercer fiinção essencial no controle da

disseminação do fungo em animais deficientes de células T, contudo observamos que o pulmão

não foi gravemente afetado.

Os animais euümicos que receberam o AcM anta IL-12 apresentaram aumento no gmu de

infecção do pulmão e baço, mas devemos ressaltar que, apesar desses valores se apresentarem

significantes, notamos que o número de UFC/g dos órgãos dos animais tmtados com anti IFN-'r

foi maior, sugerindo portanto que a neutralização de IFN-y induziu à exacerbação da doença de

fomla mais marcante

Estudos anteriores demonstraram a importância da IL-12 nã indução de ]FN-y, e

consequentemente a sua ausência levaria ao agravamento das infecções por diversos patógenos

Os resultados obtidos em nosso üabalho corroboram em parte com esse fato, e indicam que
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outros htores como, por exemplo, a IL-18, a IL-23, a IL-27 e células NK ou Trõ podem estar

envolvidas na produção de IFN-' independente da presença da IL-1 2.

A IL-23 é composta pela subunidade p40 que combinada à subunidade p19, aviva o fàtor

de transcrição Stat4 e induz a síntese de H;N-r. Não se sabe ao certo se a IL-23 exerce efeitos

sobre as células NK similares à IL-1 2, ou está envolvida em autms processos de regulação da

resposta imune inata (Jacobson et al., 1995; Oppmann et al., 2000; Gollob et al., 1998). Em

nossos resultados podemos excluir a atividade desta citocina, pois o anticorpo monoclonal C17.8

utilizado nos experimentou de depleção atua neutralizando especificamente a cadeia p40 comum

à IL-12 e IL-23 deste modo, neutralizando ambas as citocinas.

A IL-27 apresenta similaridades üncionais e estruturais à IL-12 e está associada a

regulação da resposta imune Thl(Trinchieri et al., 2003; Lucas et al., 2003; 1..amusserie et al.,

2004). Como a mesma não foi por nós investigada não podemos afirmar se essa citocina estaria

ou não influenciando os nossos resultados.

Pudemos notar também que a depleção sistêmica de U.-12 levou a doença mais grave,

com maior carga mngica, tanto em camundongos atómicos como eutímicos. Entretanto, os

experimentas de mortalidade e HTT concordam com dados obtidos por outros autores e indicam

a pequena influência da IL-12 na sobrevida e nas reações de HTT dos camundongos infectados

mm o P. brasiliensis.

Os animais atímicos e eutímicos depletados de IL-12 não tiveram sua mortalidade alterada

ao contrário dos depletados de IFN-'; o mesmo fenómeno ocorreu nos testes de HTT: o IFN-'

regula esta reaçao enquanto que a IL-12 não o fàz.

Outro parâmetro avaliado no presente trabalho para caracterizar a fiinção da IL-12 na

experimental, foi a quanti6cação das citocinas pulmonares. Os resultados verificados nasPCM
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dosagens das citocinas pulmonares de animais eutímicos depletados de IL-12 indicaram o

aumento na síntese de WN-y. Este fato parece paradoxal, entretanto, estudos cinéticos de

produção de citocinas em camundongos B10.A depletados de lj1,-12 realizados em nosso

laboratório demonstraram que os níveis de citocinas pulmonares pemlanecem baixos enquanto a

IL-12 está sendo neutralizada. A intemipção do tmlamento, mnüido, induz a um óbito nbote e

os animais tratados passam a apresentar valores de citocinas mais altos do que aqueles

observados nos animais console(Molinari-Madlum, 2002).

Outro fato observado em animais nzz/+ tratados com o AcM C17.8 é que a IL-12 controla

a produção dos isótipos regulados por citocinas Thl (lgG2a) e Th2 (lgGI, lgE) ou TGF-P (lgA,

lgG2b). Nesses animais o aumento de IFN-y foi concomiünte à negativação da IL-10 pulmonar,

'iam....,.nH'- '---a nDm ...... , ,...anel, dÊ nitnei... inibidoras de macrófagos induz à melhorademonstrand

,l. l)r"'RÁ

A ftlnção da IL-12 como reguladora da resposta imune humoral foi descrita por vários

autores. Germann et al.(1995) demonstraram através do tmbmento de camundongos CBA/J com

IL-12 recombinante associada a antígenos protéicos e adjuvantes que existe uma produção

excessiva de anticorpos, que pertencem preferencialmente às subclasses fixadores de

complemento (lgG2a, lgG2b e lgG3) e que esse processo depende parcialmente da presença de

nN-Y.

A identificação da IL-12 como importante reguladora da síntese de IFN-' é reconhecida e

essa importante função levou à investigação quanto às vias de sinalização utilizadas por essa

ci®cina. Recente trabalho demonstrou que sinais da cadeia IL-1 2RP2 atava a via Jak/Stat a qual

primeiramente ativa Stat4, um fator de transcrição que regula a produção de IFN-'. Embora a IL-

12 hein iim dns elementos centmis oam a indução da resposta por células NK em diversos



DISCUSSÃO 135

''''x

''''x

processos infecciosos, existem evidências de que outras citocinas, por exemplo, a IL-23, podem

ativar a Stat4. Como já comentado anteriormente, podemos excluir a ação dessa citocina (]L-23)

em nossos expenmentos, contudo ainda podemos supor a ação simultânea da IL-18 e da IL-27

em substituição à IL-12

A produção de NO também aumentou de fomla signi6cante nos animais zlzt,ím depletados

de IL-12; este resultado é de difícil de explicação face aos níveis diminuídos de IFN-y e aumento

de IL-1 0 presentes no pulmão destes animais.

Estudos realizados em camundongos scid (de6cientes de células T e B) depletados com

AcM anta IL-1 8 e infectados com Z gopzdff indicaram a diminuição de IFN-', além da redução da

resistência à indução. Este trabalho re]acionou também os efeitos protetores da ]L-18 com o

aumento da atividade das células NK e T-citotóxicas e com o aumento nos níveis de NO

produzidos por células de baço (Cai et al., 2000).

Nossos resultados referentes ao aumento na síntese de NO pulmonar em animais atómicos

podenam estar relacionados à síntese de IL-18; entmtanto, o resultado da concenüação desta

citocina no macerado de pulmão desses animais mostrou-se diminuído indicando assim que

outros mediadores podem ter concorrido para esse achado.

Existem vários autores que descrevem a via independente de IL-12 que pemlite a geração

de resistência dependente de IFN-y pam vários patógenos intracelulares(Zhang et al., 1997;

Vankayalapti et al. 2000; Cai et al., 2000; Biet et al., 2002; Stuyt et al., 2002).

Qureshi et al. (1999) demonstraram em seu estudo fn ü#o que a H,-12 e a IL-18 induzem

de forma sinérgica a produção de IFN-'y por células NK e T y/6 e aumentam a atividade ftingicida

confia o C. necd0/7}mnz.s fn vivo. Essas células parecem exercer papel relevante na manutenção da



..'''\

DISCUSSÃO 136

resistência de animais atómicos e necessitam de uma melhor caracterização quanto ao seu papel

ru resposta durante a PCM.

Outro tmbalho destaca a fiinção das células Ty/õ como participantes dos mecanismos de

defesa durante os estágios iniciais da infecção. Takada et al. (1 994) trataram camundongos com o

anticorpo anti NKI .l no início da infecção e observaram a eliminação da Z. mmaO4tBenes

acompanhada pelo aumento no número de células Ty/õ na cavidade peritoneal. Em outra situação

os camundongos foram depletados das células T7/õ e essa redução bacteriana não foi observada

A presença de eosinóãlos e das proteínas dos seus grânulos têm sido associados com

mecanismos de resistência mntm parasitas, entretanto estas células são pouco reconhecidas como

ehtoras dumnte a PCM.

Dados obtidos em nossos experimentou com a neutralização de n--12 mostraram que esse

tratamento induziu a signHcante elevação nos títulos de lgE sérica e ao aumento de IL-18 nos

sobrenadantes de baço nos animais nu/+ tratados com o AcM. Cabe ressaltar que enconüamos no

LBA desses mesmos animais a marcante elevação nos números de eosinóíilos. Sendo assim,

esses dados podem ser relacionados e parecem indicar uma hiperreatividade brônquica

provavelmente induzida pela presença de células e citocinas pró-inflamat6has.

Trabalho realizado anteriormente em nosso laboratório indicou que camundongos

suscetíveis(B10.A) tratados com AcM anti IL-12 apresentavam nas primeiras 48 horas e após a

8' semana de infecção intensa eosinoHilia pulmonar (Molinari-Madlum, 2002) o que corrobora

também com nossos resultados.

Hoshino et al. (1999) apresentaram dados que sugerem que a IL-18 além de estar

envolvida com o desenvolvimento de células Thl também pode ser indutora de citocinas Th2.

Em estudos com animais geneticamente deficientes de IFN-y demonsüam que a IL-2 + IL-18
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podem induzir a expressão de IL-1 3 sugerindo assim, que os níveis de IFN-' podem regular de

forma endógena a produção desta citocina. Observam ainda que a IL-2 associada à 11-12 na

mesma situação experimental não provocou efeito semelhan@. Concluíram com isso que, na

ausência de IFN-'r, a IL-1 8 pode ser um co-fator no desenvolvimento da resposta imune humoml

através da indução de IL-1 3.

Nakanishi et al.(2001) em revisão sobre a aüvidade da H,-18 na resposta imune

descrevem que esta citocina pode ser reguladora tanto da resposta Thl quando associada à IL-12

induzindo a síntese de IFN-y, como da resposta Tbh2 quando na ausência da IL-12 induzindo a

produção de citocinas Th2, assim como a resposta alérgica. Esse isto talvez possa ser relacionado

ao aumento de eosinófHos encontrado no LBA dos animais depletados de IL-1 2.

A relação entre a produção de n,-1 8 e as respostas alérgicas também foi demonstrada por

Wang et al.(2001) que sugeriram que esta cilocina pode exercer influência sobre as atividades

biológicas relacionadas à inflamação alérgica, além de induzir aumento dose-dependente da

expressão de IL-8 pelos eosinófUos em lesões localizadas de modelo alérgico murino.

Outro importante trabalho destacando a relação da IL-1 8 com a síntese de citocinas Thl,

Th2 e reação a]érgica, foi realizado por Yoshimoto et a].(2000) que demonstraram que

camundongos que receberam IL-1 8, isoladamente, apresentaram elevada expressão de lgE em

células B, sendo essa expressão dependente da presença das células TCD4', da IL-4 e STAT6.

Trabalho anterior realizado em nosso laboratório com as linhagens B10.A e A/J

depletadas de IL-12 demonstraram um aumento da gravidade na infmção em animais

susceptíveis (B] 0.A) após 8 semanas de infecção. Contudo, os resultados de mortalidade aqui

obtidos indicam a maior importância da manutenção de IFN-'r durante a resposta imune inata,
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pois somente a neutralização desta citocina aumentou de forma significante a mortalidade dos

animais nu/HU.

Uma visão geral do efeito da IL-12 na imunidade natural de camundongos BALB/c

atimicos e eutímicos mostíaíam que a 1].,-12 é muito importante na imunidade local e na proteção

de ambas as linhagens. Ela pode modular a produção de anticorpos em camundongos eutímicos e

controla a produção de cibcinas e o afluxo de células em ambas as linhagens.

Investigamos também o papel IFN-r em animais atímicos e eutímicos durante a PCM e

verificamos que a neutralização de IFN'y, mais uma vez, mostrou grande importância na

resistência imune natuml nã PCM. Veri6camos que os animais atímicos roíam seriamente

afetados pela depleção de IFN'y, pois esse tmtamento induziu à disseminação fbngica pam o

fígado e baço e também ao aumento signi6cante da gravidade da infecção nos pulmões.

Vários pesquisadores afirmam que o IFN-y é importante na ativação de macrófagos e

sabe-se que os macrófagos não ativados têm baixa atividade füngicida permitindo com isso a

replicação üngica levando à mora precoce dos animais(Cano et al., 1998; Karwari, et al, 2000;

Souto epal.,2000).

Nossos resultados confimlam essas pesquisas; os anunais atómicos que rewbeíam o AcM

anta-IFN-y, apresentaram um intenso crescimento üngico em todos os órgãos analisados,

enquanto que nos animais eutímicos foi observado o aumento signiãcante na gravidade da

infecção no pulmão e no fígado

E conhecido o fato de que o IFN-y promove a síntese de TNF-a por macrófagos e que o

e n TNF-.a. ntliam de fomta sinéraica induzindo a atividade antimicrobiana em muitasBN-Y
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doenças infewiosas; na ausência desta citocina todo o sistema de ativação de macrófagos fica

comprometido

Essa relação entre o IFN-y e a resistência à infecção por P. ómsf/fen.sfs pôde ser também

observada nos nossos resultados de HTT e mortalidade. Na reação de HTT em animais eutímicos

notamos a redução signi6cante na resposta imune celular, que se deslocou pam o padrão alérgico

associado às formas graves da PCM

A reação de HTT ocorre devido à resposta inflamatória provocada pelo aílluxo de células

T e monólitos após o desafio dos camundongos com o Ag de Fava-Netto. CofRnan et al.(1986)

demonstra.ram claramente que as reações de HTT são mediadas por liníbciü)s Thl e que a síntese

de IFN-y é essencial para que o fenómeno se estabeleça. No nosso caso, demonstramos que a

ausência desta citocina influenciou na redução da resposta inflamatória dos animais eutímicos e

esta resposta pôde observada pela redução obtida pela medida média da espessura das patas dos

animais tratados com o AcM quando comparada a dos seus mntroles.

O IFN-' é um potente estimulador de migração linfocitária e essencial na resposta de

HTT, por ter ação no recrutamento de células inflamatórias; sua neuüalização induz a deprnsão

da imunidade mediada por células nos camundongos eutímicos, dado este revelado por nossos

resultados através da hiporresponsividade ao teste de HTT. A anergia por nós observada pode ter

sido provocada pela alteração no padrão de migração celular para o local de inoculação do

antígeno ou então pela deficiente ativação celular de células T "naive'

Shams et al. (2001 ) demonstraram que o IFN-y tem ação central na imunidade contra o M

Mõercu/osis, pois seus estudos indicaram que a presença desta citocina está &eqüentemente

associada aos indivíduos que são reativos à tuberculose, mas não apresentam a doença. Na PCM

a situação é semelhante, a doença é muito mais gmve em camundongos depletados(Cano et al )



1998) ou nocautes (Souto et al., 2000) pam n:N-y e em pacientes observa-se a correlação entre a

doença grave e baixa ou ausente secreção de IFN-y (Kurita et al., 2000; Mamoni et al. 2000).

A neutmlizaçao sistêmica de ni'N-y levou ao aumento da síntese de lgA concomitante à

doença mais grave. Este dado não pede ser correlacionado aos níveis de citocinas pulmonares

Mas, de modo geral, podemos-se afimiar que o IFN-'r não é um grande regulador da produção de

anticorpos (Grade et al., 1 996; Loreru et al., 1 995; Snapper et al., 1 988).

Verificamos em nossos resultados a redução de IL-2, IL-12 e de IFN-' nos pulmões de

camundongos nünu e o aumento de IL-2, IFN-'r e a redução IL-10 nos nzi/-F. O padrão de

citocinas em animais atímicos confimia o efeito regulador do IFN-y que potencia a síntne de

citocinas pró-inflamatórias e inibe a síntese de citocinas T1l2 (IL-4, IL-5). Inesperadamente, em

animais eutímicos encontramos a redução sigm6cativa de IL-10 e aumento de IFN'v, fato este

que pode ser considerado discrepante com a maior carga füngica pulmonar e hepática.

Nos animais PzMnu depletados de IFN-' observou-se a redução de citocinas pró'

inflamatórias (IL-12 e de IFN-') e o aumento da síntese de IL-18 no baço que poderia estar

associada ao aumento de eosinófilos no lavado-bronco-alveolar e ao agravamento da doença

nesses animais

O aumento da síntese NO observado em animais nzzdnu depletados é de difícil explicação

Esse aumento foi concomitante à diminuição de 111.-12 e de IF'N-y e nos leva a sugerir que ouça

citocina ou quimiocina esüla relacionada a esse resultado. Este fato é também interessante, pois

mosca o aumento de NO associado à doença mais grave em animais nMnzl. Esse fato poderia ser

explicado pelo aumento da síntese de IL-1 8 enconüada no baço desses animais e sua relação com

a ativação das células NK pelo seguinte raciocínio: a IL-1 8 associada à IL-12 atava macrófagos
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que ativados produzem NO. Essa molécula tem influência nã citotoxicidade das células NK

diretamente dependenn da sua concentração

Em resumo, a depleção de IFN-'y levou a um agravamento da doença pulmonar além da

precoce disseminação para outros órgãos e diminuição da atividade inflamatória sistêmica

demonstrada pela redução apresentada nos resultados de ITIT.

Nossos experimentas de depleção de IFN-' demonstraram que esta citocina influencia

diretamente as reações de HTT em camundongos eutímicos, controla a carga füngica e altera

negativamente a síntese de lgA Nos animais nnZnu, o IFN-y regula a síntese de citocinas

inflamatórias(IL-2, IL-12 e ll;N-'r) enquanto que em animais nzi,Q-, além de controlar estas

citocinas pró-inflamatórias, regula também a citocina Th2 (IL-10). Os dados de mortalidade

mostram claramente que esta é a citocina mais importante na imunidade confia o P.ómsflíensfs e

que seu efeito é absolutamente essencial na proteção relativa de camundongos atómicos

Sabendo que os animais atómicos têm as células NK como principal fonte de n;N'y e que

essas células parecem exercer uma fiinção essencial no controle e ativação da resposta imune

natural contra o P. ómsf/fensís, achamos pertinente realizar ensaios de depleção sistémica de

células NK comparativamente em camundongos BALB/c atómicos e eutímicos

Eh] et al.(1996) analisaram compamtivamente zn ),»o a e6cácia e a especificidade de 3

anticorpos utilizados na depleção de células NK, entre eles: anti NKI.l, anti asialo-GMi e o

TMj31(age diretamente confia o receptor l3 da IL-2). Observaram que todos os 3 fomm eãcazes

na eliminação do efeito citolítico das células NK sendo o AcM NKI.l. o que exerceu menor

efeito sobre estas células.
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Os resultados da depleção sistêmica de células NK em camundongos BAL.B/c através do

Ac anta Asialo-GMi sugerem a atividade protetora das células NK nos animais nzünzz, fato este

demonstrado pela exacerbação da doença nos pulmões, fígado e baço. Enüetanto, em animais

nzz/+ as células NK parecem não exercer atividade no controle da disseminação do fungo para o

ligado e baço, pois não foram encontradas altemções na carga filngica nestes órgãos.

Podemos concluir que as células NK participam mais ativamente nos mecanismos

imunoprotetores de camundongos atómicos do que dos animais euümicos e este hü) já havia sido

descrito mm as outras depleções, onde foram mostrados mecanismos de imunidade naüiral mais

eficientes em camundongos deficientes de célula T quando comparados a animais normais.

A importância deste resultado pode também ser conÊimlada com a observação dos

resultados da sobrevida onde os animais atímicos depletados de células NK têm morte premce

quando comparados aos seus controles; além disso, é importante ressaltar o hto de que os

animais atimicos apresentamm tempo de sobrevida menor do que os eutímicos em todos os

tratamentos realizados.

A dosagem dos títulos de anticorpos especíâcos detectados com esse tratamento sugere

que as células NK podem regular a síntese de anticorpos e os isótipos sintetizados por

camundongos atímicos. O aumento de lg total, lgM, lgGI e lgG2b, indica que as células NK

exercem um pape] imunomodu]ador preferencia] dos isótipos regu]ados por IL-4(]gGI) e TGP-P

(lgG2b).

Embora o controle do "switch" de linfócitos B para a síntese de imunoglobulinas seca

preferencialmente realizado por linfócitos T (Thl e Th2), outras células produtoras de citocinas

(macrófagos, células B ativadas e células NK) podem contribuir com a seleção das subclasses de

Ta a serem produzidas durante uma infecção ((]ao et al.. 2001 : colher et al..1 995: Satoskar et al
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em 1999). A síntese dos diferentes isóüpos envolve complexos mecanismos celulares e

moleculares que podem ser diferentes para cada um dos isótipos. Esse mecanismo de indução da

síntese de anticorpos por células NK também foi demonstmdo por Koh et al.(2000) que

relacionam o aumento do isótipo lgG2a com o aumento da ADCC mediada por células NK.

Os nossos resultados com a depleção de células NK não induziu ao aumento signiÊcante

do isótipo lgG2a em nenhuma linhagem, esse dado poderia ser relacionado à redução destas

células e a secreção deste isótipo.

Várias citocinas exercem efeiH modulatório sobre as células NK Dinarello et al.(1999)

observou que a IL-12 e IL-1 8 derivadas de macrófagos são reconhecidas como reguladoras da

produção de ll;'N-y por células NK e T. Estas citocinas quando atuam sozinhas induzem baixos

níveis de IFN-y, entretanto quando juntas produzem efeito sinérgico aumentando a síntese de

WN-Y.

Assim como a ]L-2, a IL-21 também é uma citocina que exerce efeito sobre células B, T e

NK. Foi recentemente identificada como citocina Thl sendo produzida por células TCD4' e é

estruturalmente relacionada à IL-15 a qual também apresenta efeitos similares à IL-2.

Diferentemente ao que ocorre com os animais nocautes de IL-1 5, os animais deficientes de IL-21

mostram desenvolvimento nomial das células T e NK; contudo, as células NK mostram atividade

citolítica diminuída indicando que esta citocina pode estar envolvida com o processo de

matumção destas células (StrengeU et al., 2002 e 2003; Habib et al., 2003).

A similaridade funcional e es&utural da U,-15 com a IL-2 pode ser particularmente

atribuída ao fato de que as duas citocinas ligam-se e sinalizam através de um mesmo receptor IL-

2/IL-1 5RP (CD122) e a subunidade comum 'r, mas a IL-1 5 também utiliza a subunidade própria

n .l <D. .anda .ü-.,.k H-'- .-.h..nidndP n-.e ncnm-e n liga(Sn de alta afinidade. Em animais com)



a íàlta de qualquer um desses componentes há um reduzido número de células NK mostrando que

essa citocina é crítica no desenvolvimento dessas células (Gosselin et al. 1999; Fehniger et al.,

2000; Shibuya et al., 2003; Kawamum, et al., 2003; Yokoyama et al., 2004).

Outro estudo interessante indicou a importância da IL-1 5 na resposta imune desenvolvida

por animais scíd; a reação de Shwarlzman é uma resposta letal induzida por citocina produzida

pela ativação inicial e posterior desafio com bactérias ou componentes bacterianos(por exemplo,

LPS). Fehniger et al.(2000) demonsüamm que a neutralização da U.-15 duran@ a primeira üse

da reação de Shwartzman induz a proteção de camundongos, reduzindo a mortalidade e os efeitos

letais da exagerada síntese de IFN-', principalmente por células NK. Dieli et al,(2000)

analisaram a participação das células NK durante a reação de Shwartzman e também observaram

que essa população celular participa ativamente na geração desta reação.

Strengel] et al. (2003) avaliaram a ação da U.-15, IL-18 e da IL-21 na regulação da

expressão do gene pam IFN-y e sua síntese por células T e NK e sugerem a intenção sinérgica

entre estas citocinas e a importante ação na ativação da resposta imune inata associada às células

Cai et al. (1999) concluíram que a IL-10 pode aumentar a prolifemção, citotoxicidade e a

produção de IFN-y por células NK quando combinada com a 1]..-1 8. Testes realizados fn üíro

com células NK estimuladas por IL-1 2, IL-12 + IL-1 8 e IL-1 8 isoladamente resultamm em baixas

concentrações de IFN-y; no entanto, embora a IL-10 sozinha não exerça efeito ativador sobre

essas células, quando combinada com a IL-18 e não com a IL-12 aumentou signiâcantemente a

síntese de IFN-y. Essa ativação dose-dependente não foi observada quando foram utilizadas

células Thl indicando que o mecanismo é célula-especí6co.
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Zhang et al. (1997) ao depletarem células NK em camundongos infectados por C.

ne(Úo/maná observaram que houve a supressão da produção de IFN-y além da inibição da

produção de NO. Estes autores demonstraram em seu üabalho a participação das células do

exsudato peritoneal na produção de NO e IFN-'y e a análise deita por citometria de fluxo

demonstrou que 40,5% das células produ®ms de IFN-y eram células NK

A atividade das células NK na modulação da resposta durante a tuberculose foi

pesquisada por Sugawam et al.(2002) que utilizamm camundongos KO pam células NK

infectados coma/. üóerm/osfs e examinaram sua capacidade de controle da doença, formação de

granuloma e produção de citocinas. Concluíram que os animais deficientes de células NK

produziram granulomas semelhantes aos dos controles, os números de UFC estavam aumentados

nas primeiras 3 semmas de infecção, mas diminuíram 9 a 1 1 semanas depois indicando que as

células NK têm uma função exacerbadora nas fases mais tardias e protetoía nas fues iniciais da

doença. Estes resultados podem explicar em parte os nossos dados de mortalidade onde

veriâcamos que mesmo após a depleção das células NK os animais atómicos apesar do aumento

da mortalidade nos primeiros 20 dias de infecção praticamente mantiveram sobrevida equivalente

aos animais eutímicos aos 1 50 dias de infecção (ãgura 30).

Várias pesqusas detectaram pouca ou nenhuma alteração de comportamento em animais

depletados de células NK pelo asialo-GMi indicando com esse resultado que mesmo sendo

ativadas durante a resposta inicial em infecções porÀ41 üóe/rw/osfs, Z,. molzocyíogenes, T. go/zdlf,

E. co/í e serem fonte importante de IFN-y, a sua remoção não altera necessariamente o padrão de

resistência de camundongos a diferentes patógenos(Junqueira-Kipnis et al., 2003; Schultheis e

Keams,1 990; Hunter e/ a/. 1994; Florido et al., 2003 ; Badgwell et al., 2002).
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Em recente publicação Vankayalapati et al.(2004) estudaram a ação das células NK na

regulação da função efetora de células T CD8' contra macrófagos infectados com .A41 üóe/m/osfs

e observamm que a depleção das células NK reduziu a üeqüência das células TCD8+IFN-y' que

respondem ao M. üóerm/osfs diminuindo assim sua capacidade de lidar macró&lgos infectados

pela bactéria.

Carson et al.(1999) apontaram a participação de células NK na resposta inâamatória

sistêmica e comprovam esse fato através do tmtamento de animais com IL-2 + IL-12 ou IL-2 +

IL-15. Os animais datados desenvolveram edema pulmonar, lesões degenemtivas do trato

gastrintestinal, elevados níveis de citocinas pró-inflamatórias e proteínas de fase aguda além de

apoptose de células NK Esses efeitos foram completamente abolidos com a depleção das células

/\ d,q.;d,o U.d:j L;C;lUJ.dS .L'N.[\ lld J.ç;bl]\JD],a, J.]]]U.J.]t; Lçilll Dlu.\.J LfA.LA-rl.loco al\..fa ç.n.f a..t.tK.vxu''»'»v9 ].rv'u v-z''+'''

células atuam como primeira linha de defesa com:m microrganismos e não necessitam de ativação

prévia; elas não somente lidam as células infectadas como também decretam citocinas que podem

regular a resposta do sistema imune adaptativo.

As células NK são abundantes no fígado e a expressão dos ag de MHC classe l são

normalmente indetectáveis nos hepatócitos sendo, porém a sua expressão regulada pela presença

de IFN-y. E conhecida a importância dos antígenos de MHC de classe l na inativação das células

NK, indicando que essas células têm importante ação protetom no ãgado principalmente na hse

aguda dainfecção.

Usando um modelo de infmção por adenovírus que é causa de infecção hepática, Liu et al.

(2000) demonstraram que as células NK exercem duas funções: induzem a apoptose dos

hepatócitos infectados pelo vírus e, concomitante a isso, estimulam a resposb por células T.
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Concluíram também que a eliminação dessas células antes da infi:cção leva à inibição da

destruição celularno ligado.

No caso da PCM, o aprisionamento do fungo em macrófagos e granulomas é necessário

para o controle do crescimento e disseminação do fungo. Neste caso o aumento da produção de

lgGI, que por ser conhecidamente um Ac opsonizante, facilitaria a fagocitose das células

leveduriformes e o destino das mesmas dependeria do gmu de ativação dos macrófagos.

Outra hipótne a ser considemda é o fato de que as células NK uma vez ativadas entrem

em apoptose e a fagocitose de células apoptóticas induzida a produção de prostaglandinas e de

citocinas antiinflamatórias(IL-lO) por macrófagos, o que levana à desativação dos mecanismos

de eliminação do fungo. Além disso, a ausência de células NK talvez possibilite a maior

pemlanência das células füngicas nos macr6fàgos que, por não serem inibidos por corpos

apoptóticos, podem realizar de fomla mais eficiente sua função, principalmente nos órgãos onde

existe abundância dessas células como no $gado e baço.

Alguns autores levantam a hipótese de que existam subtipos de células NK: NKI e NK2

semelhante aos subtipos de células TCD4 Thl e Th2. Estudos zn vfzm demonstmmm que células

NK humanas cultivadas com IL-12 e anti IL-4 produziram IFN-' (NKI) enquanto que células

cultivadas com IL-4 e anti-IL-12 produziram IL-5 e 1]..-1 3(NK2). Outros autores levantam a

possibilidade de que as células imaturas são NK2 e são capazes de proliferar na presença de IL-4;

posteriomlente se diferenciam em NKO que produzem IL-13 e IFN-y, e finalmente diferenciam-

se em NKI que produzem H;N-y e são citotóxicas ( Lieberman e Hunter, 2002).

Quando observamos comparativamente os resulüdos de depleção de células NK em

animais eutímicos e atímicos notamos que são os camundongos nuZnu os únicos a apresentarem

doença mais gmve além de elevada mortalidade no início da infmção. Talvez na ausência das



células T, NK a presença aumentada da população das células B esüla exercendo a sua ação

através da síntese de IL-10 que poderia atuar como desativadom de maaófagos e indutora do

agravamento da infecção.

Em resumo, veri6camos através dos nossos estudos que o mediador mais importante na

imunidade natural na PCM é o IFN-y. Foi também demonstrado que a IL-12 e a ação de células

NK parecem ser mais eficientes em camundongos atómicos, evidenciando a importância maior

dos mecanismos de resistência nahml nesta linhagem.

A participação das células T'r/õ na PCM ainda não está esclarecida, mas estudos

realizados com camundongos infectados por L mono(yzogenes demonstraram a importância

deste tipo celular; animais depletados desta sub-população de célula T apresentam aumento da

mortalidade devido à produção insuficiente de citocinas. Este trabalho apresenta evidências de

que as células Ty/õ estão envolvidas com a regulação da síntese de IFN-y(Skeen, et al. 2001).

Pesquisas anteriores mostraram por citometria de fluxo que as células NK são a maior

conte de IFN-'r e que a sua produção é prejudicada nos animais TCR-õ'/ infectados com .L.

mono(y/ogenes Concluiu-se que provavelmente a produção reduzida de TNF-a nesses animais

contribuiu pam a falha na ativação das células NK e consequente redução na síntese de ]F'N-y

(Ladel et al., 1996)

Esses dados podem sugerir a ação das células Ty/õ em animais nziZnu que seriam uma

outra fonte de IFN-y além daquela produzida pelas células NK e apontam também para uma

possível atividade imunomoduladora das células T'y/õ na PCM.

A H.,-1 8 também merece destaque nessa complexa rede de resultados, sendo uma citocina

importante, reconhecidamente ativadora da produção de IFN-' e que provavelmente exerce papel

6mdamental no mecanismo de resoosta imune desenvolvida durante a PCM. Verificamos que a
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U,-18 apresentou níveis menores do que os encontrados nos animais controles, contudo notamos

também que em animais atímiços a redução foi detectada somente no compartimento pulmonar

enquanto que nos animais eutímicos o fígado e o baço foram os óqãos atingidos.

Ao relacionarmos esse lato çom os resultados de UFC podemos notar que na linhagem

euümica não foi evidenciada a disseminação do fiingo pam o 6gado e o baço esse dado blvez

esteva relacionado à ausência das células NK e diminuição na síntese de IL-18, pois, como

anteriomlente discutido, a IL-18 pode ser reguladora tanto da resposta Thl, como da resposta

Th2 induzindo a produção de citocinas T1l2 e também de resposta alérgica(Hoshino et al, 1999;

Yoshimoto et al., 2000; Nakanishi et al., 2001). Uma vez diminuída a síntese de IL-18, e em

ambiente adequado, provavelmente a resposta Th2 seja inibida por outro mecanismo resultando

praticamente na redução dos números de UFC encontrados nesses animais.

Nossos resultados, quanto à depleção de células NK, são inéditos e suscitam uma série de

propostas de mecanismos sendo, portanto, essencial um novo delineamento experimental pam

que novas peças soam adicionadas a esse grande quebra-cabeça que é a paracoccidioidomicose.
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9.CONCLUSÕES

.Z. As células T são essenciais à proteção durante a PCM

2. A depleção de leucócitos PMN não alterou o padrão da infecção, no entanto modulou

a síntese de citocinas.

3. A IL-12 parece exercer fiinção de controle da disseminação do fiingo em animais

atómicos; pouco influenciou na resposta de HTT e na sobrevida dos animais é importante

moduladora da resposta humoral em animais eutímicos e controla a produção de citocinas

em ambas as linhagens.

4. A depleção de HiN-' alterou signiõcantemente a sobrevida dos animais atómicos e a

resposta ao teste de HTT, parece não ser um grande regulador da síntese de anticorpos,

mas exerce efeito importante na modulação da produção de citocinas Thl e Th2. E

considerado o mais importante mediador da PCM.

5. As células NK são essenciais aos animais deficientes de células T, podem regular a

síntese dos isótopos regulados por IL"4 (lgGI) e TGF-j3 (lgG2b) em animais atímicos,

além de controlar a produção de IL-18 em ambas as linhagens e importantes na regulação

da quimiotaxia de leucócitos nos períodos iniciais da PCM.
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RESIJMO DOS RESULTADOS DA NEUTRALIZAÇÃO DE IFNq
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1576t 99 +'t1327t98++1707t36

148t lO

346t34

165 t 14

a.l.d

428t47

1125t94

135t 12

192t33

108t lO

441 t 133

263t15

981t149

11,5

IL-lO

IL-12

IFN-Y

147t4

265t26

147t6

al.d.

278t18++

1433t99++

IBt13

361t72

136t5

a.Ld. ++

271t23

1698t 73++t1983t 164

  lgG : =! AnüJFN'F

BAZ..Bê nM't : BAZ..Bê nu/+

bG T::::l;:l:: t;jj:Anü IFhtr

  o,03 t o,OI OP3 t o,OI 0,14t 0,02 0,07 Ü 0,02'



!

P'

f'

f'

f'
f'

éh.

A
f'

f

BAI.,Bê ntdnu

lgG

BAI..Bácnu4nu

ll::AnüJFNy

B.AZ..Ba ntü+BAI..BÕ nM'p H':ifi:$n;.

Determinação das citocinas no sobrenn itedefígado

810t 180 226295 t 2379 183617 t 0321932t187

IL-12

11,5

IL-lO

19t9

185t65

36358t8759

49t32

215t38

7956 t B2
+.L

43t12

140t62

979t159

3850t462

191231t22968

692t123

2512t368

836t195

4569t627

171204 t 4%6

1284t233

4136t956

35 t 17

163t38

11166t 1026317t56137t 71

Determinação das citocinas no sobrenadante de baço

15658 t 135922t13ztll

12568t813

11731Ü4624

11,12

IFNq

IL-5

IL-lO

16t10

159t 16

267t29

42t14

75t28

67t22

189t54

163t45

aJ.d.'+

102t32

318 t 38

1081t322

4616t221

62t47

333t62

3Wt63

985t72

5212t367

2ó7t24+t

487t«

164t42 1604t5201232t899195t27

Quantificação de 11-18(pg/ml)

3374t353

104207t 18495

5221t806

2118t 339 ++

152745t 23931

7691t 1183

l(DI t 437

116733 t 7839

5293t 377

1889t 335

87518t 20463

12057t 1008

Fígado

Baço



/'

f'

f'

f'

©'

fb,

#''

1'

r
P.

f'

f'

f
f'

f
r
+
f
f
f
f
f
f
f
l
#
f
f
f
f'

4'

f'

BAI..Bê nl#+BALDA. nu/nuBALDA nu/hu

:l:iiiúi.Ú
H

:l:: lgG'bc
presentesno baço

CD3

B

CDllc

'nõ

1.0 t 0,2

7,0 t 1,7

t2t 0,7

1,6 t0,5

1,3 t 0,1

13 t 1,5 *t

i,4t 03

5,0 t 0,8 +'t

6,4t 22

i32 t 4,3

7,5 t2,6

8,0t4,4

6,2 t 1,2

i44 t 1,6

5,7t 3,0

20,9t5,0+'t

las presentes no LBA

C

o,02 t o,o03 0,2 to,02 t+++

o,04to,oi o,sto,04 t"* l

o,Oito,o02 0,4 to,03't+++

o,OI to,ooi 0,2 to,02't+++

0,6 t o,1 2,3 t0,7 ++

0,5t o,07 2,5t0,7 l+

05 t o,06 i3 t0,4

0,4 t 0,05 0,3 t0,02 +*

Concentração de NO no homogenato pulmonar

[] de NO 31,7 t 2,3 45,3 t0,9+++ 432 t 2,6 46,6 t 1,6



+.

l

6,2 t o,l

2,7 t 0,1

25 t o,l

6,5 t 0,1+

3,2t 0,1*+

3,3 t 0,1+++

5,2t o,l

0,6 t 0,4

0,5 t 0,5

5,6 t 0,1 +

0,2 t0,2

0,4t 04l
F%ado

Bap

lg toU

Título de anticorpos

7,3 t 0,4 9,0t 0,2++ 5,3t 0 5,3 t 0

idn

lgG2b

5,8t o3

2,6t IJ

5,3t 0

5,3 t 0

4,0 t 1,3

9,1 t 0,2+++

3,7 t l,l

5,3t o

6,it 02

42t 1,4

1,3 t 1,3

6,6t 1,2

3,7t 1,2

6,5t 0,5

4,8 t 1,06,9 t 0,2+++

5,8 t 0,2

7,1 t 0,3+

3,0t1,4

6,9t 0,4

5,6 t 02 6,0 t0,4

Quantificação de ]gE

1,3 t 1,3 1,8 t l,l

id (paUL) 76t10SOt1868t20

Determinação das citocinas no sobrenadante de pulmão

99t9

1743J:1532118j:3092031:t 1132526a:246IL-2

IL-5

ll,lO

llr12

IFN-T

175 :H6

134a:32

8032a:520

37j:21

337ü:107

8489a:590

222ü:53

105ü19

3280j:t57.L+++

186j:41 I'+

114ü:52

9348a:716

263 ü 39

120a:34

2732:t 311

213 a:ll

108 j:15

10264a:1550

231 ü 79

a.Ld..l+

2690ü:333

140 :B2

13459 ü 942 t+++

7241j:1013

 
BAI..BÕ ntz/hu ::i:BAI..BÕ nuãu

lgG .:::+:ÜÜAnüHK

BALWC nt#+ ;8.BALde :l)tF+

igG :;àii#% Am+K

  o.02to.OI o.02to,02 1 0,11to,02 0,1to,OI



f
f

+

f
f
©

#:'

'D

'iD

4'.

+

&
l@

4'

BAI..Benta/+BAI..Bõntd+BAZ.,Bác nuHnuBAZ..Bác nu/nu

j;::::8CAnüHKlgG

ição das citocinas no sobrenadante de fígadoDel

225321Ü26880
426295Ü:84991494j:6411590Ü590

2279Ü:180.I'

IL-12

IFNq

IL-5

a.l.d

92 Ê92

6941(» 8998

15ü15

92 ü 92

37ü37

329j:113

3544a:2535

44a:17

274a:147

3720j:459

6050j:642

251622Ü24766

1378ü:141

11512a:3622

5754a:832

201280 ü 28188

1276ü150

I0156a:1298

9102 a:1003.l,'13192:L 1115975J:450'r'243:t238

Determinação das citocinas no sobrenadante de baço

2751 ü 255135258 & 20360al.da.l.d

a.l.d.

11,12

IFNq

IL-5

133 ü 133t +

269a:156

aLd.

24ü8

iiiü4it+

238a:138

981ü:322

19306:t 7221

175 ü 47

1633:E802

23 Ü 23 l,+

180 ü 88 .l+

607 ü 587 .l+

26j:19 J,+

478 Ü 288

16Ü16

a.l.d

44ü44

a.l.d

2402a:89940õüi04l'+4,3 a:4,3

Quantificação de 11-18(pg/ml)

2183t 1001++ 4(H8 t 2435456t1004

219493t124661796t 17965523 t 5523

24510t60492226t11949753 t7438

pulmonar

34,6 t 1,911,2 t 2,1*.118,9 t 1,4

821j:420

Pulmão

Fígado

Baço

4707t616

126868t 528+*+

3001t2132++

[] de NO
28,7 t 22


	Tese
	Arquivo 1
	Arquivo 2
	Arquivo 3
	Arquivo 4
	Arquivo 5
	Arquivo 6
	Arquivo 7
	Arquivo 8
	Arquivo 9
	Arquivo 10
	Arquivo 11

	Tese
	Arquivo 1
	Arquivo 2
	Arquivo 3
	Arquivo 4
	Arquivo 5
	Arquivo 6
	Arquivo 7
	Arquivo 8
	Arquivo 9
	Arquivo 10
	Arquivo 11

	Tese
	Arquivo 1
	Arquivo 2
	Arquivo 3
	Arquivo 4
	Arquivo 5
	Arquivo 6
	Arquivo 7
	Arquivo 8
	Arquivo 9
	Arquivo 10
	Arquivo 11

	Tese
	Arquivo 1
	Arquivo 2
	Arquivo 3
	Arquivo 4
	Arquivo 5
	Arquivo 6
	Arquivo 7
	Arquivo 8
	Arquivo 9
	Arquivo 10
	Arquivo 11

	Tese
	Arquivo 1
	Arquivo 2
	Arquivo 3
	Arquivo 4
	Arquivo 5
	Arquivo 6
	Arquivo 7
	Arquivo 8
	Arquivo 9
	Arquivo 10
	Arquivo 11

	Tese
	Arquivo 1
	Arquivo 2
	Arquivo 3
	Arquivo 4
	Arquivo 5
	Arquivo 6
	Arquivo 7
	Arquivo 8
	Arquivo 9
	Arquivo 10
	Arquivo 11




