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Martins, P. C. S. Identificação e caracterização de proteínas imunogênicas do 

exoantígeno do fungo Fonsecaea pedrosoi. Dissertação para exame de 

defesa tese (Mestrado em Análises Clínicas) – Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

RESUMO 

A cromoblastomicose é uma micose subcutânea, com alto índice de 

morbidade, causada por fungos demácios, sendo o mais recorrente agente 

etiológico o Fonsecaea pedrosoi. Já foi descrito em todos continentes e é mais 

recorrente em países de clima quente, sua incidência é de grande importância 

no Brasil. Raramente os indivíduos se curam, pois, não há terapia padrão por 

conta da baixa eficácia das terapêuticas antifúngicas atuais contra a 

cromoblastomicose. Pouco se sabe sobre a relação parasita hospedeiro desta 

infeção. Os métodos de diagnóstico laboratorial se limitam a visualização das 

estruturas fúngicas presentes nos tecidos do hospedeiro. Decorrente da falta 

de informação sobre a cromoblastomicose uma doença de tamanha 

morbidade, surge à necessidade de estudar melhor a resposta imunológica e 

seus antígenos. Nosso trabalho mostrou que algumas proteínas secretadas em 

meio nutricionalmente pobre (exoantígenos) se mostraram imunorreativas, 

contra os soros de camundongos BALB/c com diferentes tempos de infecção, 

assim como proteínas derivadas da ruptura do fungo total através da 

sonicação. A proteína que se mostrou majoritariamente imunorreativa foi a de 

aproximadamente 50KDa, outros trabalhos descrevem proteínas de alta 

relevância com peso molecular próximo deste, sugerindo uma possível relação 

entre os achados. O sequenciamento destas bandas mostrou homologia 

significante com enoyl redutase, uma enzima envolvida na síntese de ácidos 

graxos. 

Palavras-Chaves: Cromoblastomicose, Fonsecaea pedrosoi e 

imunogenicidade em cromomicose 
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Martins, P. C. S. Identification and characterization of immunogenic 

exoantigens proteins of the fungus Fonsecaea pedrosoi. Dissertação para 

exame de defesa (Mestrado em Análises Clínicas) – Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

ABSTRACT 

The chromoblastomycosis is a subcutaneous mycosis with high morbidity, 

caused mostly by Fonsecaea pedrosoi, a dematious fungus. The 

chromoblastomycosis has been described in all continents and is more 

recurrent in hot climate countries, with a greatest incidence in Brazil. The host 

rarely heal because the therapy is low efficacy of current antifungal therapies 

against chromoblastomycosis. Little is known about the relationship of 

Fonsecaea pedrosoi with the host. The diagnostic methods is limited to 

visualize fungal structures, present in the host tissues. Arising from lack of 

information about the chromoblastomycosis, is necessary to characterize new 

antigens. Our work has shown that some secreted proteins in medium 

(exoantigens) were immunoreactive against sera from infected mice, with 

different times of infection, as well as proteins derived from the fungus rupture 

by sonication. The antigen has approximately 50 kDa. Other studies describe 

proteins with high relevance close this molecular weight, suggesting a possible 

relationship between the findings. The sequencing of these bands showed 

significant homology with enoyl reductase, an enzyme involved in fatty acid 

synthesis. 

Key-words: Chromoblastomycosis, Fonsecaea pedrosoi and immunogenicity 

on chromomycosis 
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INTRODUÇÃO  

 Cromoblastomicose ou cromomicose é uma doença fúngica crônica 

geralmente limitada à pele e tecidos subcutâneos. A cromoblastomicose é 

causada por fungos demáceos que possuem uma constitutiva síntese e 

deposição de melanina na parede celular fúngica (RIPPON, 1988; DE HOOG et 

al., 2000;. BRANDT & WARNOCK, 2003). A micose começa com um trauma 

transcutâneo permitindo que fragmentos de hifas e conídios penetrem 

subcutaneamente. Ela ocorre, preferencialmente, em seres humanos, embora 

alguns casos de cromoblastomicose tenham sido relatados em outros 

mamíferos (MCGINNIS, 1983; RIPPON, 1988., DE HOOG et al, 2000; 

FONDATI et al., 2001). Os agentes etiológicos da cromoblastomicose são 

Fonsecaea pedrosoi, Fonsecaea compacta (a variedade morfológica de F. 

pedrosoi), Phialophora verrucosa, Cladophialophora (Cladosporium) carrionii e 

Rhinocladiella aquaspersa (CALIGIORNE et al., 1999). Exophiala jeanselmei e 

Exophiala spinifera (SILVA et al., 2005; DEVELOUX et al, 2006.; TOMSON et 

al., 2006).  

Embora a doença tenha sido diagnosticada em todos os continentes, 

ocorre mais freqüentemente em regiões de clima úmido tropical e subtropical, 

regiões da América, Ásia e África (RIPPON, 1988 KWON-CHUNG & 

BENNETT, 1992; BRANDT & WARNOCK, 2003).  Os principais locais de 

ocorrência da cromoblastomicose incluem Brasil (SILVA et al, 1999;.. 

MINOTTO et al, 2001), México (BONIFAZ et al,  2001), Venezuela (PEREZ-

BLANCO et al., 2006), Japão (FUKUSHIRO,  1983) e em Madagáscar 

(ESTERRE et al., 1996). No Brasil, a Amazônia tem sido considerada como a 

principal área endêmica da cromoblastomicose (SILVA et al, 1999;.. 

MARQUES et al, 2006). A infecção geralmente afeta os indivíduos que estão 

envolvidos na agricultura e os homens são mais comumente afetados (cerca de 

70% dos casos). A explicação para essa predominância não é clara, mas os 

homens são considerados mais comumente envolvidos no trabalho agrícola e 

são mais propensos a causar lesões em si, facilitando assim a inoculação. 

Além disso, o possível efeito inibitório de hormônios femininos no crescimento 

fúngico pode explicar parcialmente o número relativamente baixo de casos em 

mulheres (Hernandez-Hernandez et al, 1995;. Silva et ai., 1999). Sem 
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predileção racial a doença é mais recorrente em pacientes de 30-50 anos, pois, 

o período entre a inoculação e o desenvolvimento da doença é longo (KWON-

CHUNG & BENNETT, 1992; SILVA et al, 1999.; BRANDT & WARNOCK, 

2003). Os locais mais comumente afetados são as extremidades inferiores, 

especialmente nos pés, que são mais propensos a estar em contato com 

materiais infectados, solo e plantas ou madeira podre (RIPPON, 1988). Mãos, 

braços e nádegas são também freqüentemente acometidos, relatos 

esporádicos mostram lesões nas orelhas, córnea, pescoço, rosto, peito, tórax e 

abdômen (BITTENCOURT et al, 1994;. MINOTTO et al, 2001;. SALGADO et 

al., 2005).  

As lesões iniciais de cromoblastomicose são geralmente pápulosas 

eritematosas, que gradualmente aumentam exibindo morfologias variadas 

como aspecto de couve-flor, nódulos verrucosos, tumores e placas parecidas 

com as de psoríase (RICHARD-BLUM et al., 1998). Nos estágios mais 

avançados da infecção, a disseminação pode ocorrer por extensão das lesões 

como satélites ao longo do sistema linfático ou por auto-inoculação através do 

ato de coçar (KONDO et al., 2005). 

 A principal complicação é a infecção secundária, que pode ser 

freqüente e levar a linfedema e elefantíase (SILVA & EKIZLERIAN, 1985; 

SILVA et al, 1999.; KONDO et al., 2005). Quando observadas em microscópio, 

secções histológicas são compostas de uma camada externa de tecido fibroso 

e uma camada interna contendo leucócitos polimorfonucleares, células 

inflamatórias granulomatosas, histiócitos e células multinucleadas gigantes 

(SILVA & EKIZLERIAN, 1985; BRANDT & WARNOCK, 2003). Em alguns 

casos, especialmente os de longa data, a reação inflamatória crônica e o tecido 

fibroso cicatricial podem oferecer uma condição favorável para o 

desenvolvimento de neoplasia maligna da pele e tecidos mais profundos como 

muscular e até mesmo ósseo (CAPLAN, 1968; FOSTER & HARRIS, 1987; 

DOS SANTOS GON & MINELLI, 2006). 

 A invasão sistêmica em decorrência da cromoblastomicose é muito rara. 

No entanto, a ocorrência de F. pedrosoi em abscessos cerebrais foi relatada 

em indivíduos imunossuprimidos e imunocompetentes (MCGINNIS, 1983;. AL-

HEDAITHY et al, 1988; SANTOSH et al, 1995.; NOBREGA et al, 2003.; 

SABERI et al., 2003).  
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O diagnóstico laboratorial de cromoblastomicose é realizado através da 

observação de estruturas chamadas de corpos escleróticos, que podem ser 

identificados pelo exame direto e estudo histológico das crostas e exsudados 

das lesões (KWON-CHUNG & BENNETT, 1992).Os corpos escleróticos são 

também observados nos tecidos acometidos, através de preparações de 

hidróxido potássio 10% e hematoxilina-eosina. Os corpos escleróticos são 

muitas vezes vistos em locais mais profundos das lesões, enquanto que as 

hifas e conídios podem estar presentes em porções mais superficiais 

(BONIFAZ et al., 2001). Corpos escleróticos podem ser encontrados de forma 

individual, em clusters ou no interior das células gigantes. Para as culturas, as 

partes da amostra para biopsia podem ser utilizadas para o crescimento em 

Sabouraud suplementado com antibióticos. Pequenas colônias escuras 

geralmente aparecem dentro de 2 semanas. A identificação das espécies 

baseia-se na produção de conídios do fungo durante o crescimento em 

diferentes meios, incluindo ágar batata (DIXON & POLAK-WYSS, 1991). Não 

há nenhum procedimento sorológico disponível para o diagnóstico da 

cromoblastomicose. Abordagens moleculares utilizando o gene que codifica 

subunidades ribossomais foram descritas como ferramentas promissoras para 

taxonomia dos fungos demáceos (CALIGIORNE et al, 1999, 2005;. ABLIZ et al, 

2003, 2004.; DE HOOG et al, 2004.; TANABE et al., 2004).  

Se não diagnosticada nas fases iniciais, o curso da cromoblastomicose 

pode evoluir para um estado crônico envolvendo dificuldades em gerir a 

terapia, a associação potencial com o crescimento de carcinoma epidermóide 

em áreas afetadas, má qualidade de vida e a incapacidade de trabalhar por 

conta das limitações causadas nos membros afetados, que podem até 

necessitar serem amputados, além, do aspecto das lesões que podem causar 

problemas na vida social do individuo (BRANDT & WARNOCK, 2003). 

Os neutrófilos e macrófagos são as células-chave na resposta 

imunológica contra cromoblastomicose. A reação granulomatosa típica 

observada nos pacientes com a doença é regulada por neutrófilos (URIBE et 

ai., 1989).  A produção de citocinas derivadas de macrófagos e a morte de F. 

pedrosoi foi descrita (ALVIANO et al. 2004, NIMRICHTER et al., 2004; 

HAYAKAWA et al., 2006), embora haja provas de que as estruturas fúngicas 

podem se modular diminuindo a eficácia dos macrófagos in vitro (FARBIARZ et 
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al, 1992;.. BOCCA et al, 2006).  

O mecanismo de defesa do hospedeiro na cromoblastomicose não tem 

sido satisfatoriamente investigado. Ainda não se sabe se a imunidade humoral 

desempenha um importante papel no controle da doença, embora anticorpos 

com ação antimicrobiana direta em soros de indivíduos infectados tenham sido 

identificados (ALVIANO et al, 2004a;. NIMRICHTER et al, 2005). Os indivíduos 

provenientes de áreas endêmicas com exposição anterior ao fungo 

desenvolvem uma resposta humoral específica, embora não tenha sido 

claramente correlacionada com o curso da doença (ESTERRE et al., 1997).  

O período necessário para conversão sorológica é variável, alguns 

pacientes apresentam sorologia positiva após o final de tratamento antifúngico 

(ESTERRE et al., 2000). Foi visto que a imunidade mediada por célula em 

pacientes com cromoblastomicose de longa data foi prejudicada e como 

resultado, estes indivíduos tornaram-se incapazes de desenvolver uma reação 

imunológica eficaz contra antígenos fúngicos, contribuindo para a persistência 

do fungo no tecido (FUCHS & PECHER, 1992). 

 Reações de hipersensibilidade tardia podem ser utilizadas para indicar 

respostas inflamatórias mediadas por células T de ambos os antígenos 

exógenos ou auto-antígenos (BROWN, 1993), e são importantes determinantes 

da exposição prévia a elementos fúngicos. Este parâmetro é frequentemente 

utilizado para avaliar a resposta imune celular do hospedeiro a uma vasta 

gama de agentes patogênicos, incluindo F. pedrosoi (CORBELLINI et al., 

2006).  

Existem poucos estudos avaliando a imunofenotipagem dos elementos 

celulares relacionados com a imunidade mediada por células envolvidas na 

resposta inflamatória contra a cromoblastomicose em lesões cutâneas. 

Subtipos celulares comuns incluem Linfócitos T (CD41 e CD81) e B e 

numerosos macrófagos (ESTERRE et al, 1991., D'AVILA et al, 2003). Sotto et 

al. (2004) Foi demonstrado que os macrófagos se acumulam na pele e 

antígenos e de F. pedrosoi no citoplasma destas células como material 

homogêneo ou granulado. Fenômenos semelhantes foram detectados em 

dendrócitos e células de Langerhans, sugerindo um papel destas células como 

células apresentadoras de antígeno na cromoblastomicose.  

Estudos em camundongos atímicos infectados com F. pedrosoi 
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mostraram que o curso da infecção, levou a granulomas difusos e confluentes 

com distribuição aleatória de fungos, apoiando um papel para resposta imune 

mediada por células T (AHRENS et al., 1989). Estudos mostraram que 

Linfócitos CD4 são células potencialmente importantes para o controle de 

cromoblastomicose (GIMENES ET AL, 2005;. TEIXEIRA DE SOUSA et al., 

2006). A imunização de camundongos com conídios de F. pedrosoi apresentou 

elevado fluxo de células CD4 para drenagem nos linfonodos (TEIXEIRA DE 

SOUSA et al., 2006). Estas células foram purificadas a partir de camundongos 

in vivo e in vitro, proliferaram após a re-estimulação com antigénio específico 

(designado como chromo Ag, que corresponde ao sobrenadante da cultura 

isento de células obtido após crescimento de F. pedrosoi em meio Sabouraud) 

com uma produção de IFN- g. O uso de camundongos deficientes de células 

CD4 e CD8 em modelo de cromoblastomicose revelou que a carga fúngica no 

fígado e baço de animais infectados por via intraperitoneal é maior na ausência 

de células CD4, mas não foi influenciado por linfócitos CD8. Além disso, os 

camundongos deficientes de células CD4, mas não de CD8, apresentaram a 

diminuição de hipersensibilidade tardia. Estes animais também produziram 

quantidades menores de IFN- g quando em comparação com camundongos 

selvagens, ao passo que os níveis desta citocina em camundongos deficientes 

em células CD8 não foram alterados (TEIXEIRA DE SOUSA et al., 2006). 

 Em humanos com formas graves da doença, uma alta produção de IL-

10 e os baixos níveis de IFN-  são geralmente observados (GIMENES et al., 

2005). As células T destes indivíduos não conseguem proliferar in vitro após 

indução com chromo Ag. Em contraste, pacientes com as formas mais leves da 

doença predominantemente produzem IFN-  e baixo níveis de IL-10; uma 

capacidade eficiente de proliferar é observada em populações de células T 

destes pacientes. Coletivamente, estes resultados podem sugerir que as 

células CD4 T secretoras de IFN- são necessárias para induzir imunidade 

protetora contra F. pedrosoi (GIMENES et al, 2005;.. TEIXEIRA DE SOUSA et 

al, 2006). Em estudos in vitro observou-se que, na presença de agentes da 

cromoblastomicose, a expressão de moléculas MHC-II e CD8 nos macrófagos 

são modulados negativamente (HAYAKAWA et al., 2006). Além disso, a 

fagocitose de conídios de F. pedrosoi por células de Langerhans resulta na 
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inibição de expressão CD40 e B7-2 Os receptores do hospedeiro envolvidos na 

resposta imunológica contra cromoblastomicose continuam a caracterizar-se 

(SILVA et al., 2007).  

Explorando as razões subjacentes à natureza crônica da infecção por F. 

pedrosoi nosso grupo desenvolveu um modelo murino de cromoblastomicose 

crônica, devido a uma falta de receptor de reconhecimento de padrões (PRR). 

F. pedrosoi foi reconhecido principalmente por receptores de lectina do tipo C 

(CLRs), mas não por receptores do tipo toll (TLR), que resultou na indução de 

citocinas pró inflamatórias defeituosas. A resposta Inflamatória contra F. 

pedrosoi poderia ser reintegrada por co-estimulação de TLR, mas também 

exigiu a CLR Mincle e sinalização através da via de Syk / CARD9. 

A administração exógena de ligantes de TLR ajudou a infecção de F. 

pedrosoi in vivo. Estes resultados demonstram  uma falha no reconhecimento 

inato que pode resultar em infecção crônica, isto realça a importância da 

sinalização coordenada PRR, e fornece a prova do princípio que 

exogenamente agonistas aplicados PRR podem ser utilizados 

terapeuticamente (SOUZA et al 2011). 

A resposta imune humoral também parece desempenhar um papel na 

cromoblastomicose. Silva et al (2014) Exploraram as populações de células T 

reguladoras e do padrão Th17 em lesões de pacientes. A constituição de uma 

resposta imune local de alta expressão de IL-17 e baixa expressão de outras 

citocinas pode ser pelo menos em parte, uma tentativa para ajudar o sistema 

imune contra a infecção fúngica. Por outro lado, os níveis elevados da resposta 

imune local mediada por perfil Th17 poderia superar o papel de células T 

reguladoras. A imunomodulação ineficiente como uma consequência do 

desequilíbrio por células Treg / Th17 parece corroborar com a resposta imune 

menos eficaz contra fungos. 

A melanina, o principal antigénio do F. pedrosoi, é potencialmente 

envolvida na ativação do receptor Toll-like (TLR) 4 com consequente produção 

de quimiocina pro-inflamatória IL-8 (EL-OBEID et al., 2006). O conhecimento 

sobre a estrutura dos componentes da parede celular de F. pedrosoi e outros 

agentes etiológicos da cromoblastomicose ainda é limitada, mas a estimulação 

de Respostas por TLR a partir de moléculas fúngicas clássicas, como β-

glucanas (LEVITZ, 2004) indica que tais mecanismos imunes podem estar 
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envolvidos na resposta inata contra cromoblastomicose. As b-glucanas também 

são ligantes envolvidos na ativação de a atividade fungicida de neutrófilos 

através da ligação a dectina-1 (KENNEDY ET AL., 2007), que tem sido 

associada com o controle de infecções fúngicas (DENNEHY & BROWN, 2007). 

Finalmente, estruturas de manose, que foram anteriormente descritos como 

estruturas de superfície de F. pedrosoi (ALVIANO et al. DE 2003), também 

podem ter potencial para ativar receptores de manose e ajudar a controlar a 

cromoblastomicose.  

O tratamento para cromoblastomicose é muito difícil e a terapia 

disponível não é totalmente eficaz (BONIFAZ et al., 1997, 2004; ESTERRE & 

QUEIROZ-TELLES, 2006). A resposta a tratamentos com antimicóticos orais é 

muito limitada (MINOTTO et al., 2001).  Muitos tratamentos tem sido usados 

para cromoblastomicose mas com baixa eficácia até agora (MCGINNIS, 1983). 

Itraconazol tem sido usado por longos períodos, geralmente entre 6 e 12 

meses, é uma alternativa, porem, muitos pacientes não demonstram melhora 

no quadro clínico (ANDRADE et al., 2004). Para alguns casos a melhor 

estratégia terapêutica tem sido a combinação de duas drogas antifúngicas 

escolhidas após teste de suceptibilidade (POIRRIEZ et al., 2000), como 

anfotericina B e 5 fluorocitosina (BONIFAZ et al., 1997), ou itraconazol e 

terbinafina (GUPTA ET AL., 2002). É muito difundido o uso de antifúngicos 

associados por longos prazos, o que pode levar a resistência fúngica e 

recaídas durante o tratamento. (ESPINEL-INGROFF, 1997; GIMENES et al., 

2005; ESTERRE & QUEIROZ-TELLES,2006). Testes in vitro revelaram que 

caspofungina é ativa contra F. pedrosoi (DEL POETA et al., 1997), porém 

fluconazol e ketoconazol praticamente não apresentaram atividade (DE 

BEDOUT et al., 1997; ANDRADE et al., 2004).  

Outras terapias alternativas incluem métodos físicos como cirurgia 

convencional, cirurgia a laser, termoterapia e crioterapia (BONIFAZ et al., 1997; 

POIRRIEZ et al., 2000; CASTRO et al., 2003). Entre os tratamentos cirúrgicos 

os mais efetivos estão eletrodissecação e criopterapia principalmente nos 

estágios iniciais da cromoblastomicose. (LUPI et al., 2005). O calor local pode 

reduzir substancialmente a extensão das lesões e a necessidade de cirurgias 

mais invasivas. Uma terapia que demonstrou sucesso na infecção por F. 

pedrosoi foi a exposição da superfície da lesão a um calor de 46°C por mais de 
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cinco horas diárias durante dois meses e o uso de laser de dióxido de carbono 

(HIRA et al., 2002). Membros desabilitados e altamente deformados requerem 

amputação (ELGART, 1996).   

Fonsecaea pedrosoi é um dos agentes causadores da 

cromoblastomicose mais freqüentes (RIPPON, 1988; KWON-CHUNG & 

BENNETT, 1992; BRANDT E WARNOCK, 2003). Embora distribuído por todo o 

mundo F. pedrosoi é encontrado principalmente em regiões tropicais. Seu 

nicho natural é o mesmo descrito para outras espécies de dematiáceos, 

compreendem o solo, madeira podre e plantas em decomposição (RIPPON, 

1988; KWON-CHUNG & BENNETT, 1992; BRANDT & WARNOCK, 2003; 

SALGADO et al., 2004; MARQUES et al., 2006). Na cultura, F. pedrosoi cresce 

lentamente e produz colônias de textura veludosa para felpuda a 25 °C. As 

colónias amadurecer normalmente em 14 dias e são de tonalidades entre verde 

oliva, marrom e preta. A estrutura filamentosa é mantida nas culturas em 

diferentes condições térmicas de cultivo, 25°C, 30°C ou 37°C. Fonsecaea 

pedrosoi produz hifas marrons escuras septadas e conidióforos eretos 

ramificados nos vértices. Os conídios são marrons e em forma de barril. A 

conidiogênese do Fonsecaea pedrosoi inclui três padrões de formação de 

conídios, Cladosporium, Phialophora e Rhinocladiella (KWON-CHUNG & 

BENNETT, 1992; RIPPON, 1998). Dentro do hospedeiro durante a infecção o 

fungo se diferencia morfologicamente, formando grandes estruturas esféricas 

altamente pigmentadas, estas células são conhecidas como células 

escleróticas, corpos muriformes ou corpos fumagóides. (KWON-CHUNG & 

BENNETT, 1992; BRANDT & WARNOCK, 2003; GIMENES ET AL., 2005; 

FRANZEN ET AL., 2006). 

Fonsecaea pedrosoi é um modelo bastante diferenciado em biologia 

celular, como descrito anteriormente em seu ciclo de vida apresenta diferentes 

estados morfológicos que incluem estruturas de reprodução (conídios), forma 

Filamentosa durante sua vida saprófita e fase parasitária representada pelos 

corpos escleróticos. A princípio, qualquer um destes estados morfológicos 

podem gerar todas as outras, exceto a transição de células escleróticas para 

conídios (LOPEZ MARTINEZ & MENDEZ-TOVAR, 2007). Os mecanismos 

envolvidos nas transições morfológicas do F. pedrosoi são ainda 

desconhecidos, embora o conhecimento sobre o controle experimental desses 
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processos tenha melhorado nos últimos anos. Muitos fatores estão envolvidos 

na morfogênese fúngica, incluindo elementos nutricionais, temperatura e oferta 

de oxigênio (SZANISZLÓ ET AL, 1983;. & OSHEROV DE MAIO, 2001; VAN 

BURIK & MAGEE, 2001). O cultivo sob condições estáticas induz 

preferencialmente o crescimento de hifas, enquanto a agitação por períodos 

curtos (2-5 dias) estimula a formação de conídios. Foram relatadas tentativas 

de induzir a formação de corpos escleróticos in vitro utilizando diferentes 

abordagens (REISS & NIKERSON, 1974; SZANISZLÓ ET AL., 1976; 

MCGINNIS, 1983; COOPER, 1985; IBRAHIM-GRANET ET AL., 1987; 

MATSUMOTO & AJELLO, 1991; ALVIANO ET AL., 1992). No entanto, 

encontraram muitas dificudades, sendo assim se conhece menos sobre esta 

fase morfológica do fungo (KWON- CHUNG & BENNETT, 1992; MENDOZA ET 

AL., 1993). Gamas ácidas de pH são consideradas como indutoras da 

formação de células escleróticas (COOPER, 1985; IBRAHIM- GRANET ET AL., 

1987). Além disso, tal como descrito por Alviano et al. (1992), uma grande 

população de corpos escleróticos (±90%) é formada após o crescimento 

durante 14 dias a 37°C em meio ácido suplementado com propranolol (800 

mM). Este estudo foi ainda validado por Silva et al. (2002), que demonstraram 

que as células escleróticas formadas sob essas condições são 

morfologicamente e antigenicamente semelhantes aos obtidos in vivo. Também 

tem sido descrito que F. pedrosoi requer que baixas concentrações de Ca2+ 

(0,1 mM) a pH 2,5 para exibir quase 100% de células escleróticas a partir do 

micélio, sugerindo que a concentração de íons no tecido humano poderia 

participar do processo de dimorfismo durante cromoblastomicose (MENDOZA 

et al., 1993). De fato, Ca2+ e propranolol induzem a diferenciação em muitas 

outras células eucarióticas através da ativação da sinalização de diferentes 

vias (WALLUKAT, 2002; BREITWIESER, 2006). Embora as condições que 

induzem as transições morfológicas e conseqüente formação de células 

escleróticas durante a infecção sejam desconhecidas, um potencial indutor de 

dimorfismo fisiológico do F. pedrosoi foi sugerido (ALVIANO et al., 2003). O 

fator ativador de plaquetas (PAF), um fosfolípido de ocorrência natural, 

demonstrou induzir a diferenciação de células animal (CHAO & OLSON, 1993) 

e microbiana (RODRIGUES et al, 1996;.. LOPES et al, 1997) O PAF foi então 

tesado para estimular a conversão do micélio para células escleróticas do F. 
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pedrosoi (ALVIANO et al., 2003) testes de microscopia confirmaram sua 

capacidade de induzir a formação destas células típicas, tal como descrito 

anteriormente com propranolol (ALVIANO et al., 1992). Além disso, vários 

parâmetros bioquímicos foram avaliados nas células induzidas por PAF e por 

propranolol. Ambos apresentaram perfis semelhantes dos constituintes de 

ácidos graxos, composição de polissacarídeos e expressão de fosfolipídios de 

membrana (ALVIANO et al., 2003). A adição de PAF ou propranolol nas 

culturas de micélio estimulou de forma semelhante a atividade da 

ectofosfatase, apoiando uma correlação entre morfogénese e expressão de 

superfície das fosfatases (KNEIPP et al.,2003). As células escleróticas são 

extremamente resistentes à destruição pelo sistema imunológico (ESTERRE 

ET AL, 1993;. & OVERHOLT ROSEN, 1996; HAMZA et al., 2003), o que 

contribui para a persistência de F. pedrosoi dentro do hospedeiro humano e do 

desenvolvimento de uma doença crônica. Neste contexto, a inibição da 

diferenciação de micélios de para formas escleróticas parasitárias, poderia ser 

uma alternativa interessante para a concepção de drogas antifúngicas a serem 

utilizadas na cromoblastomicose. Portanto, a compreensão deste processo e, 

consequentemente, esta transição morfológica e como pode ser inibido, 

poderia permitir o desenho de terapias alternativas eficientes contra a 

cromoblastomicose (SANTOS et. al,. 2007). 

  Uma característica comum em micoses sistémicas, é a formação 

induzida pelo patógeno de uma reação granulomatosa, que compreende 

leucócitos polimorfonucleares (PMN), monócitos e macrófagos (HIRSCH & 

JOHNSON, 1984;. ESTERRE et al, 1993). Por conseguinte, além das células 

hospedeiras regularmente presentes em tecidos infectados, células efetoras 

são recrutadas para os locais de infecção e são elementos chave na resposta 

imune a micoses subcutâneas (HAYAKAWA et al., 2006). Farbiarz et al. (1990) 

demonstraram que macrófagos peritoneais residentes de camundongos têm 

pouca ou nenhuma atividade citotóxica contra  os conídios de F. pedrosoi 

Durante o processo de fagocitose, partículas pigmentadas, supostamente 

melanina, são liberadas pelo fungo. Estas partículas foram detectadas por 

microscopia eletrônica em vacúolos fagocíticos contendo fungos, bem como 

em outros pequenos vacúolos citoplasmáticos, estes pigmentos secretados 

podem ativar neutrófilos e induzir a produção de anticorpos (ALVIANO et al., 
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2004), o qual pode ter um impacto na patogênese da cromoblastomicose. 

 Rozental et al. (1994) mostraram que os macrófagos ativados também não 

conseguiram matar conídios  do F. pedrosoi, embora eles causem um atraso 

significativo no tubo germinativo e formação de hifas. A atividade oxidativa dos 

macrófagos ativados foi estudada através da microscopia eletrônica de 

transmissão. Oxigênio e derivados intermediários foram observados na 

membrana plasmática ou em associação com fungos contidos nos vacúolos 

(ROZENTAL et al., 1994).  

Outro estudo revelou que os macrófagos, PMN foram capazes de matar 

o F. pedrosoi, mesmo na a ausência de anticorpos específicos. (ROZENTAL et 

al., 1996). Observações citoquímicas permitiram o estabelecimento de uma 

estreita correlação entre a capacidade e a citotoxicidade extracelular de PMN, 

como relatado por Nathan et al. (1979). Grânulos contendo peroxidase em 

neutrófilos foram encontrados em vacúolos com o parasita, indicando que os 

produtos da clivagem da H2O2 estão envolvidos na destruição do F. pedrosoi. A 

aderência microbiana é um dos determinantes mais importantes da 

patogênese. Este passo é normalmente seguido por internalização microbiana, 

o que pode ser utilizado pelo agente patogénico se replicar dentro do 

hospedeiro ou iludir o sistema imunológico (VERSTREPEN & KLIS, 2006). Foi 

demonstrado que F. pedrosoi pode ser detectado no citoplasma de macrófagos 

e células epiteliais tratados com citocalasina, sugerindo que o fungo apresenta 

uma capacidade invasiva (FARBIARZ et al., 1990; LIMONGI ET AL., 1997).   

Aparentemente, a invasão das células hospedeiras por F. pedrosoi é precedido 

por um passo mediado por uma adesina semelhante à lectina. Limongi et al. 

(1997) usaram de ovário de hamster chinês (CHO) células que apresentam 

diferentes mutações nos padrões de glicosilação (STANLEY, 1984, 1985) para 

estudar o processo de adesão de F. pedrosoi. Este estudo sugeriu que as 

células de conídios expressam adesinas do tipo lectina, com afinidade para 

manose e N-acetilglucosamina (GlcNAc). Os resíduos de manose foram 

aparentemente envolvidos no estágio inicial da adesão do F. pedrosoi as 

células hospedeiras, enquanto as unidades GlcNAc foram supostamente 

necessária para a internalização dos fungos (LIMONGI et al., 1997). A 

superfície de distribuição das lectinas do F. pedrosoi foi confirmada utilizando 

isotiocianato de fluoresceína (FITC) (LIMONGI et al., 2001). Curiosamente, a 
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expressão de superfície de sítios de manose e GlcNAc foi maior quando o 

fungo foi cultivado a 37°C do que a 28°C, o que sugere que as adesinas podem 

ser mais expressas durante a infecção. Além disso, a ligação de manose a 

neoglicoproteinas contendo GlcNAc foi inibida por incubação prévia de conídios 

do F. pedrosoi com cloroquina e ou tripsina (LIMONGI et al., 2001). Esta 

observação indica a natureza proteica da molécula de ligação a carboidratos e 

indica que as adesinas não são recicladas para serem expressas na superfície 

dos conídios como decrito por Tietze et al. (1980). Extratos da parede de 

conídios de F. pedrosoi obtidos por ruptura mecânica foram purificados por 

colunas de cromatografia de afinidade por manose ou GlcNAc. A analise de 

eletroforese revelou apenas uma banda que corresponde a 50KDa em eluatos 

de ambas resinas sugerindo que a mesma adesina reconhece ambos 

carboidratos (LIMONGI et al., 2001).  

A fosforilação e defosforilação proteica desenvolve um papel na resposta do 

hospedeiro contra patógenos invasores (MENDES-GIANNINI et al., 2005). Na 

infecção por F. pedrosoi, o ataque e a invasão de células epiteliais e 

macrófagos tem sido correlacionados com a ação de proteínas quinases 

incluindo aquelas provenientes das células fúngicas (LIMONGI et al., 2003). O 

pré-tratamento dos macrófagos, células epiteliais ou conídios com inibidores da 

proteína quinase estaurosporina, genisteina e calfostina antes da infecção 

diminuiu significativamente a invasão das células por F. pedrosoi. 

Interessantemente, o pré-tratamento apenas de conídios com os fármacos 

inibidores não diminuiu processo de invasão das células epiteliais, não tendo 

qualquer efeito sobre a interação com os macrófagos (LIMONGI et al., 2003). 

Estes resultados sugerem que a proteína quinase associada com o fungo não é 

eficiente para a sua entrada em células fagocíticas. O aparelho de proteína 

quinase, no entanto, é necessário para invasão das células teciduais, 

sugerindo um processo ativo de penetração. Ensaios de imunofluorescência 

utilizando anticorpos monoclonais de fosfotirosina revelou uma acumulação de 

resíduos de tirosina fosforilada no local de fixação do F. pedrosoi à célula 

hospedeira, embora nenhuma rotulagem tenha sido observada após a 

internalização fúngica. Uma rotulagem da célula hospedeira com faloidina 

mostrou que filamentos de actina também podem participar deste processo. A 

coloração de fosfotreonina era mais fraca e somente observada em vacúolos 
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de macrófagos fagocíticos contendo o fungo (LIMONGI et al, 2003). Pode-se 

inferir que a fosforilação da tirosina durante este processo é um início, local e 

um evento de curta vida, enquanto que a fosforilação de treonina é um 

fenômeno transitório mais tardio e de difícil detecção pelo métodos utilizados 

no estudo de Limongi et al. (2003). Estes resultados mostram que as redes de 

transdução de sinal que envolve quinases proteicas e as atividades de 

fosfatase de proteína podem modular eventos cruciais durante infecções F. 

pedrosoi.  

Melaninas fúngicas são carregadas negativamente, hidrofóbicas e de peso 

molecular elevado, surgindo através da polimerização oxidativa de compostos 

fenólicos e / ou precursores indólicos (NOSANCHUK & CASADEVALL, 2003). 

A melanina tem sido detectada em várias agentes patogénicos, incluindo 

Candida albicans (MORRIS-JONES et al., 2005), Cryptococcus neoformans 

(CHASKES & TYNDALL, 1978), Paracoccidioides brasiliensis (GOMEZ et al., 

2001), Sporothrix schenckii (ROMERO-MARTINEZ et al, 2000;.. MORRIS-

JONES et al, 2003), Histoplasma capsulatum (Nosanchuk et al., 2002), 

Blastomyces dermatitidis (NOSANCHUK et al., 2004) e Aspergillus fumigatus 

(TSAI et al., 2001). A capacidade de fungos patogénicos para produzir 

melanina está associada com a virulência. Em C. neoformans, a melanina 

protege as células fúngicas contra agentes oxidantes e também pela inibição 

celular mediada respostas (MEDNICK et al., 2005). A melanina pode interferir 

com a ativação do complemento e reduzir a susceptibilidade aos antifúngicos 

(REVISADO POR NOSANCHUK & CASADEVALL, 2003). Em A. fumigatus, B. 

dermatitidis, H. capsulatum, P. brasiliensis e S. schenckii, a melanina foi 

detectada in vitro e in vivo, mas o seu papel em infecções fúngicas ainda não 

está claro. A capacidade do F. pedrosoi de produzir componentes de melanina 

associados a parede tem sido amplamente relatado (Farbiarz et al, 1990;.. 

Alviano et al, 1991, 2004a; Franzen et al, 1999., 2006; Cunha et al., 2005). Os 

constituintes do complexo de melanina da forma micelar do F. pedrosoi foram 

parcialmente descritos por Alviano et al.(1991). Os componentes associados a 

melanina compreendem ácidos graxos, polissacarídeos e proteínas. Manose, 

galactose e glucose foram os açúcares constituintes, enquanto os 

componentes lipídicos foram ácidos graxos saturados e insaturados variando 

de 16 a 18 carbonos. Ácidos aspártico e glutâmico, leucina glicina e alanina 
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foram os aminoácidos mais recorrentes (ALVIANO ET AL., 1991). 

A microscopia eletrônica mostrou que a síntese de melanina do F. pedrosoi 

envolve a formação de compartimentos do tipo melanossoma, como descrito 

em células de mamíferos (SEIJI ET AL, 1963;.. QUEVEDO ET AL, 1987; 

MARKS & SEABRA, 2001; RAPOSO & MARKS, 2002). A biossíntese de 

melanina em fungos patógenos, incluindo F. pedrosoi, leva a acumular 

pigmentos com uma estrutura altamente resistente, subjacente à parede da 

célula (ROSAS et al, 2000;. & NOSANCHUK GOMEZ, 2003; NOSANCHUK & 

CASADEVALL, 2003).   Por causa dessa combinação entre a distribuição 

celular e a alta resistência contra diferentes medicamentos, a digestão de 

fungos melanizados com proteases, glicanases e desnaturantes origina 

partículas de melanina, chamadas de fantasmas de melanina (ROSAS et al., 

2000). A digestão de F. pedrosoi também produz partículas pigmentadas, 

semelhantes em tamanho e forma (ALVIANO et al., 2004). Este resultado 

associado à análise de imunofluorescência leva a evidências que a síntese de 

melanina em F. pedrosoi segue o padrão de acumulo de pigmento associados 

a parede fúngica. Curiosamente, as partículas segregadas de melanina podem 

também ser isoladas a partir de culturas de F. pedrosoi. Estas moléculas 

extracelulares são reconhecidas pelos soros de indivíduos com 

cromoblastomicose (ALVIANO et al.,2004), que concordou com estudos 

anteriores demonstrando que as melaninas fúngicas são compostos 

imunogenicamente ativos (NOSANCHUK et al, 1998;.. ROSAS et al, 2000). A 

biossíntese de melaninas fúngicas deriva de diferentes precursores. Mais 

comumente, os pigmentos fúngicos derivam de 1,8-dihidroxinaftaleno, gerando 

o chamado dihidroxinaftaleno-melaninas (revisado por GOMEZ & 

NOSANCHUK, 2003). Esta é a via biológica usado por Aspergillus nidulans, 

Aspergillus niger, A. fumigatus, Alternaria alternata, Cladosporium carrionii, 

Exophiala (Wangiella) dermatitidis, Exophiala jeanselmei, F. compacta, 

Hendersonulla toruloidii, Phaeoannellomyces werneckii, Phialophora 

richardsiae, Phialophora verrucosa, Xylohypha bantiana e S. schenckii 

(revisado por GOMEZ & NOSANCHUK, 2003). Em contraste, C. neoformans 

produz eumelanina através de polifenol oxidase (uma lacase), que catalisa uma 

de uma etapa da oxidação de intermediários de quinona dihidroxifenois para 

que se auto-oxide subsequentemente para formar a melanina (RHODES et al., 
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1982). A suplementação de culturas de F. pedrosoi com agrotóxicos 

triciclazólicos resultou num defeito de pigmentação (CUNHA et al., 2005). 

Como os triciclazolicos inibem a mielinização em células fúngicas bloqueando a 

via de síntese de melanina da dihidroxinaftalina, concluiu-se que o F. pedrosoi 

produz o pigmento utilizando esta via (CUNHA et al., 2005). Embora o 

tratamento com triciclazol não tenha influenciado a viabilidade dos fungos 

(FRANZEN et al., 2006), reduziu a habilidade  do F. pedrosoi de destruir os 

macrófagos (FARBIARZ et al., 1990). Conídios tratados com triciclazol são 

mais susceptíveis aos efeitos anti-microbianos de macrófagos (CUNHA ET AL., 

2005). Este efeito pode estar relacionado com as diferenças morfológicas 

perceptíveis induzidas pelo, triciclazol como foi descrito por Franzen et al. 

(2006). Foi mostrado que a melanina deve ser produzida e libertada durante a 

infecção por F. pedrosoi (FARBIARZ et al., 1990). Os soros de pacientes com 

cromoblastomicose reagem com a forma solúvel da melanina F. pedrosoi 

(ALVIANO et al., 2004). Os anticorpos contra melanina foram purificados com 

base na sua afinidade semelhante por resíduos de pigmentos insolúveis e 

utilizados em ensaios imunológicos e de crescimento celular. Como 

demonstrado por imunofluorescência e citometria de fluxo, os anticorpos de 

ligação a melanina foram reativos contra conídios pigmentados, micélio e as 

células escleróticas, bem como as partículas de fantasmas (ALVIANO et al., 

2004). Células escleróticas obtidas a partir de lesões de pacientes foram 

similarmente reconhecidas pelos anticorpos. Em ensaios de fagocitose, 

conídios do F. pedrosoi foram opsonizados na presença de anticorpos para 

melanina, resultando num aumento da ingestão e morte por neutrófilos 

humanos e de animais (ALVIANO et al., 2004). Mesmo na ausência de células 

efetoras hospedeiras, anticorpos para melanina inibiram o crescimento in vitro 

de conídios e células escleróticas. Após tratamento com anticorpo, apenas 

2,8% dos conídios permaneceram viáveis, indicando uma alta toxicidade 

mediada por anticorpos. Células escleróticas também foram inibidas, mas em 

menor grau. Esta observação pode ser uma conseqüência do fato de que os 

corpos escleróticos normalmente formam grandes agregados (ALVIANO et al., 

1992), o que poderia prejudicar o acesso de ligantes externos às células 

internas. 

 Os resultados acima de acordo com dados anteriores demonstram que, em 
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camundongos infectados com C. neoformans, a administração a de anticorpos 

monoclonais (mAbs) para melanina melhorou significativamente a sobrevida 

dos animais (ROSAS et al., 2001). No modelo de Cryptococcus, mAbs anulou 

completamente o crescimento de células melanizadas, ao passo que não 

houve nenhum efeito sobre a replicação de células não melanizadas. Tomado 

em conjunto, estes resultados demonstram que a melanina é uma chave da 

parede celular que pode ser alvo de agentes antifúngicos. Os níveis de 

fagocitose de células escleróticas e conídios por neutrófilos foram aumentados 

na presença da melanina fúngica, o que sugere que as partículas de melanina 

também poderiam ativar as células fagocíticas (ALVIANO et al., 2004). A 

explosão oxidativa de neutrófilos na presença de F. pedrosoi, não está 

relacionada a fagocitose de fungos (C. albicans) por neutrófilos. A ingestão e a 

morte de conídios de F. pedrosoi por diferentes células fagocíticas foram 

aumentadas na presença de melanina solúvel (ALVIANO et al., 2004).  

Estas observações concordaram com os relatos anteriores demonstrando que 

melaninas ou os seus precursores podem influenciar a ativação de macrófagos 

(D'ACQUISTO et al., 1995) e a proliferação e diferenciação de queratinócitos 

humanos e fibroblastos (BLINOVA et al., 2003). A capacidade da melanina de 

F. pedrosoi para ativar fagócitos foi, no entanto contrariada (BOCCA et al., 

lipopolissacarídeo, o pigmento inibiu a produção de óxido nítrico (BOCCA et al., 

2006). Segundo esses autores, este efeito pode estar relacionado com a 

incapacidade do hospedeiro em dizimar o F. pedrosoi do organismo, levando a 

uma doença crônica. 

Os ácidos siálicos são uma família de monossacáridos compreendendo 

vários derivados de ácido neuramínico (SCHAUER, 1982). A sua presença em 

muitos glicoconjugados como monossacarídeos terminais confere 

biologicamente diversas atividades para superfícies celulares (SCHAUER & 

KAMERLING, 1997). Em células fúngicas, ácidos siálicos parecem contribuir 

para a patogênese microbiana, protegendo fungos contra a fagocitose (revisto 

por ALVIANO et al., 1999) ou promovendo a adesão às proteínas da matriz 

extracelular (WASYLNKA et al., 2001). Os ácidos siálicos foram identificados 

como componentes da superfície dos micélio e conídios de F. pedrosoi 

(SOUZA et al., 1986; ALVIANO et al., 2004). Ácido N-acetilneuramínico 
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(Neu5Ac) foi o único derivado encontrado na fase de micélio. Já nos conídios 

continham ambos ácidos N glicolilneuramínico (Neu5Gc) e Neu5Ac (SOUZA et 

al., 1986). Em um relato inicial os ácidos siálicos foram caracterizados como os 

principais determinantes da morfogénese e integridade celular em F. pedrosoi, 

conforme inferida a partir das alterações marcantes na morfologia das hifas 

observada após a remoção enzimática destes açúcares (SOUZA et al., 1986). 

A expressão de glicoconjugados siálicos nos conídios, micélio e nas células 

escleróticas de F. pedrosoi, foi analisada utilizando siálico vírus (influenza A e 

estirpes do vírus C) tratamento de sialidase, e ensaios de ligação a lectina 

(ALVIANO et al., 2004). Tratamento de conídios e micélios marcados com FITC 

revelou a presença de glicoconjugados siálicos. Os conídios também 

expressam na parede celular estruturas contendo 9-O-acetil-N-

acetilneuramínico (Neu5,9Ac2). As estruturas siálicas no F. pedrosoi eram 

aparentemente, glicoproteínas, como foi demonstrado por teste de 

imunorreatividade (ALVIANO et al., 2004). Em extratos celulares, proteínas de 

conídios e micélio, com molecular massas correspondentes a 40 e 56 kDa 

foram detectadas pela de ligação à lectina. Uma banda adicional de 77 kDa foi 

detectada em extratos protéicos de conídios, o que sugere uma associação 

entre expressão de ácido siálico e morfogênese (ALVIANO et al., 2004). Os 

ácidos siálicos e glicoproteínas siálicas não eram detectadas em células 

escleróticas obtidas in vitro ou in vivo (ALVIANO et al., 2004), sugerindo que 

estas células não possuem o metabolismo do ácido siálico. A possibilidade de 

que as técnicas convencionais para a detecção de ácido siálico não serem 

úteis com essas células não pode ser descartada também. Ainda não está 

claro como os ácidos siálicos podem influenciar na patogênese fúngica. Há, no 

entanto, algumas evidências que sustentam a hipótese de que os ácidos 

siálicos poderiam ajudar as células fúngicas a escapar das defesas do 

hospedeiro, protegendo-os contra a fagocitose (ODA et al., 1983; RODRIGUES 

et al., 1997; ALVIANO et al., 2004). De fato, a remoção enzimática de ácidos 

siálicos da superfície de conídios do F. pedrosoi resultou no aumento da 

fagocitose por os neutrófilos humanos a partir de indivíduos saudáveis 

(ALVIANO et al., 2004). Neste contexto, o papel da superfície fúngica contendo 

conjugados glicosiálicos na infecção por F. pedrosoi pode ser semelhante ao 

que proposto para outras infecções (RODRIGUES et al., 1997), em qual o 
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ácido siálico, expresso pelos propágulos infecciosos, poderia proteger fungos 

contra a  destruição por células hospedeiras até a diferenciação em forma 

parasitária. Em células escleróticas, o a expressão aumentada de melanina 

aumenta a resistência contra a ação de células imunes efetoras (ESTERRE et 

al., 1993; ROSEN & OVERHOLT, 1996; HAMZA et al., 2003) e a expressão de 

ácido siálico não seria necessária. As sialidases são enzimas que removem os 

ácidos siálicos terminais de glicoconjugados siálicos (SCHAUER & 

KAMERLING, 1997). 

 Estas enzimas têm um potencial papel em muitas infecções microbianas 

(JOST et al., 2001), mas o seu papel no metabolismo das células fúngicas é 

controversa (UCHIDA et al., 1974; REAL et al., 1984; ROGGENTIN et al., 

1999). Alviano et al. (2004) demonstraram que o micélio e conídios, mas não 

células escleróticas de F. pedrosoi, produzem sialidase. O papel das sialidases 

em infecção por F. pedrosoi é desconhecida, mas a remoção dos ácidos 

siálicos a partir de glicoproteínas da superfície celular altera perfis de 

glicosilação e glicolípidos em células fúngicas, o que poderia resultar na 

exposição de sítios adicionais para interação com conídios e formas de micélio. 

As glicosilceramidas [cerebrosídeos, monohexosil ceramidas (CMH) ou 

GlcCer / GalCer] são glicoesfingolípidos (GSL) neutros sintetizados por uma 

variedade de organismos, incluindo animal, vegetal e fungos (LYNCH et al., 

1992, BARRETO-BERGTER et al., 2004; NIMRICHTER et al., 2004). Eles são 

constituídos por um monossacárido, normalmente glicose ou galactose em 

ligação com o álcool primário de ceramida. Diferenças estruturais significativas 

têm sido observadas entre CMH fúngica e os seus homólogos em células 

animais, indicando uma via biosintética similar. CMH têm sido implicados em 

várias funções celulares, tais como o crescimento celular, a sinalização 

intracelular, a adesão microbiana e apoptose e triagem de proteínas 

(HAKOMORI, 2003; NIMRICHTER et al., 2005). Em organismos fúngicos, CMH 

tem sido relacionado com a triagem de moléculas de superfície celular, 

diferenciação celular, crescimento e patogenicidade (RODRIGUES et al., 2000, 

2007; TOLEDO et al., 2001; LEVERY et al., 2002; PINTO et al., 2002; DA 

SILVA et al., 2004; NIMRICHTER et al., 2005; RITTERSHAUS et al., 2006). 

Métodos cromatográficos e MS demonstrou que CMH é sintetizado por F. 

pedrosoi. CMH de formas de micélio e conídios de F. pedrosoi foram 
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purificados e caracterizados como N-20-hydroxyhexadecanoyl-1-bD-

glucopiranosil e 9-metil-4,8-esfingadienina (NIMRICHTER et al., 2004, 2005), a 

estrutura conservada é normalmente encontrada em organismos fúngicos 

(BARRETO-BERGTER et al., 2004). Análise Imunofluorescência usando um 

mAb contra CMH de F. pedrosoi, demonstrou um perfil de reatividade muito 

interessante na superfície destas células, em que só os conídios ou micélios 

crescentes foram marcados, outros patógenos fúngicos mostraram também  

relação de CMH na apoptose e Triagem de Proteínas (HAKOMORI, 2003; 

NIMRICHTER   et al., 2005). Em Organismos fúngicos, CMH tem Sido 

relacionado com a Triagem de Moléculas de superficie celular, diferenciação 

celular  Crescimento e patogenicidade (RODRIGUES et al., 2000,  2007; 

TOLEDO et al., 2001; LEVERY et al., 2002; PINTO et al.,  2002; DA SILVA et 

al., 2004; NIMRICHTER et al., 2005; RITTERSHAUSET al., 2006). Métodos 

cromatográficos e MS demonstrou que CMH é sintetizado por F. pedrosoi nas 

fase micelar e nos conídios.  

No entanto, células escleróticas tratadas com mAb permaneceram 100% 

viáveis. Este resultado estava de acordo com os dados de imunofluorescência, 

mostrando que essas células não são reconhecidas pelos anticorpos anti-CMH 

(NIMRICHTER et al., 2004). Além disso, o índice de adesão de células tratadas 

com mAb escleróticas foi semelhante ao que a observada quando os 

anticorpos não foram adicionados. Três possibilidades foram levantadas: O 

CMH poderia estar ausente em células escleróticas, o CMH poderia ser 

produzido por estas células, embora apresentando uma estrutura distinta que 

prejudicaria o seu reconhecimento pelo mAb, ou a alta da melanização células 

escleróticas poderia formar um escudo protetor, bloqueando o acesso do 

anticorpo ao CMH. Todas as possibilidades foram investigadas (NIMRICHTER 

et al.,2005). CMH a partir de células escleróticas foram purificados e 

caracterizadas. Em contraste com vários fungos patogénicos em que CMH 

foram estudadas, as moléculas de células escleróticas de F. pedrosoi tinha 

uma diversidade estrutural. Embora estrutura conservada, foi encontrada 

nestas células, as principais espécies de CMH continham um grupo hidroxilo 

adicional, ligado à sua base de cadeia longa. Portanto, a expressão de CMH 

sobre as formas de parasitas F. pedrosoi foi confirmada. Curiosamente, este 

CMH estruturalmente diferente foi também reconhecido em ensaios 
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imunoenzimáticos por o mAb produzidos contra o estrutura conservada. No 

entanto, uma diminuição substancial na presente reconhecimento foi detectada, 

o que poderia explicar a falta de reatividade demonstrada experimentalmente 

por imunofluorescência (NIMRICHTER et al., 2005). 

 A última questão levantada foi o potencial de bloqueio devido ao 

reconhecimento pelo anticorpo expressão de melanina. De fato, as células 

escleróticas são fortemente pigmentadas (SILVA et al., 2002). Além disso, é 

bem sabido que este polímero é capaz de bloquear o acesso de várias 

moléculas através da parede celular das células fúngicas (NOSANCHUK & 

CASADEVALL, 2006). A análise microscópica revelou que pormenorizada 

ligação do anticorpo a CMH foi apenas detectável na parede celular regiões 

onde melanização não era evidente. Por conseguinte, remoção de melanina a 

partir da superfície resultou em forte reação com o anticorpo anti-CMH, 

confirmando que a outros componentes da parede celular afeta a exposição 

destes lípidos a ligantes externos. Esses resultados levaram à conclusão de 

que melanização poderia afetar a ligação e, consequentemente, a 

susceptibilidade das células fúngicas para compostos antimicrobianos 

(NIMRICHTER et al., 2005). Os dados acima confirmam estudos anteriores 

revelando que CMH fúngica e sua via de biossíntese são potenciais alvos para 

o desenvolvimento de novas drogas antifúngicas (THEVISSEN et al., 2005). Os 

dados sugereem que o anti-CMH é um agente antifúngico eficaz in vitro. No 

entanto, o escudo de melanina formada na superfície da célula, especialmente 

neste patógeno, é claramente um fator limitante. O uso alternativo de pequenas 

moléculas antimicrobianas, supostamente capazes de penetrar a blindagem de 

melanina e ligar no CMH, poderia ser uma alternativa promissora para controlar 

o crescimento de fungos. A este respeito, foi demonstrado que as defensinas 

vegetais reconhecem especificamente CMH fúngica matando o micróbio 

(THEVISSEN et al., 2004). 

Ectoenzimas ou enzimas extra citoplasmáticas são moléculas cujo sítio 

catalítico está virado para o meio extracelular (HUNTER, 1995; MEYER-

FERNANDES, 2002; RAST et al., 2003). Estas enzimas no F. pedrosoi, foram 

caracterizadas como enzimas da parede celular ecto-fosfatases e ecto-

ATPases (E-Type) (KNEIPP et al, 2003, 2004.; COLLOPY-JUNIOR et al., 

2006). A capacidade de F. pedrosoi para produzir ecto-fosfatases de superfície 
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foi primeiramente sugerida pela capacidade de micélios intactos de hidrolisar 

substratos fosforilados, tais como p-nitrofenilfosfato e aminoácidos fosforilados 

(KNEIPP et al., 2003, 2004). A atividade da enzima foi maior em pH ácido e foi 

fortemente reduzida por inibidores clássicos das fosfatases tais como 

ortovanadato de sódio, molibdato de sódio e fluoreto. A distribuição da parede 

celular e do micélio, assim como enzima de conídios foi confirmada pela 

microscopia eletrônica de transmissão, que mostrou densos depósitos de 

fosfato neste compartimento celular (KNEIPP et al., 2003, 2004). A atividade 

ecto-fosfatase em F. pedrosoi parece ser associada com o parasitismo, as 

células escleróticas mostraram a atividade mais elevada do que os conídios e 

micélio (KNEIPP et al.,2003). Além disso, um material isolado a partir de um 

caso humano de cromoblastomicose também mostrou aumento da atividade da 

enzima (KNEIPP et al., 2003), sugerindo que a expressão de fosfatases de 

superfície pode estar relacionada com patogênese. Em outro, um modelo de 

expressão diferencial de ecto-fosfatase induzida por fosfato exógeno confirmou 

esta hipótese (KNEIPP et al., 2004). Seguindo a descrição que Kneipp et al. 

(2004) o cultivo de conídios na ausência de exógeno resultou num aumento de 

130 vezes na atividade da fosfatase de superfície. O pré-tratamento de células 

fúngicas com ortovanadato de sódio, um inibidor irreversível da ecto-fosfatase, 

reduziu a capacidade adesiva dos conídios (KNEIPP et al. 2004). Tomados em 

conjunto, estes resultados indicam que a ectofosfatase, além de suas possíveis 

funções na biologia de células de fungos, podem contribuir para a adesão de 

conídios de F. pedrosoi a células hospedeiras, um primeiro passo crucial no 

estabelecimento de cromoblastomicose. A capacidade de F. pedrosoi de 

hidrolisar aminoácidos fosforilados, aparentemente, varia de acordo com a 

diferenciação celular. A correlação entre morfogênese e expressão de 

superfície de fosfatases, de fato, parece ocorrer no F. pedrosoi. Além da 

observação de que células escleróticas, micélio e conídios expressam 

diferentes níveis de atividade ecto-fosfatase (KNEIPP et al., 2003), foi 

demonstrado que o propranolol e PAF, dois indutores distintos de celular 

diferenciação de F. pedrosoi (ALVIANO et al., 1992, 2003), estimulou 

significativamente a atividade das fosfatases de superfície (ALVIANO et al., 

2003). As vias de sinalização que envolvem a atividade da ecto-fosfatase e 

diferenciação celular em F. pedrosoi continuam a ser estudadas. Ecto-ATPases 
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também estão presentes na superfície celular do F. pedrosoi (COLLOPY-

JUNIOR et 2006 al.). Usando ATP como um substrato, uma atividade ecto-

ATPase estimulada em MG21 formas de micélio foi caracterizado. Esta enzima 

atinge o seu ápice de atividade em pH alcalino e não foi sensível a inibidores 

de fosfatases e ATPases intracelulares.  (ZIGANSHIN et al., 1995). Com base 

no fato que as células do micélio apresentaram níveis de atividade enzimática 

muito superiores às observadas em conídios e células escleróticas, uma 

correlação entre a atividade e diferenciação ecto-ATPase em F. pedrosoi 

também foi sugerido (COLLOPY-JUNIOR et al.,2006). No entanto, o 

conhecimento da relevância destas enzimas em biologia de fungos ou 

patogênese ainda é muito preliminar (SANTOS et al.,2007). 

Conforme exposto anteriormente estudos mostram a presença de 

anticorpos contra antígenos específicos reconhecidos por soros de indivíduos 

infectados (VIDAL et al 2003 e 2007). A fim de explorarmos mais estas 

informações decidimos isolar as proteínas que se mostrassem imunorreativas 

em soros de animais infectados pelo F. pedrosoi e caracteriza-las.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GERAIS  
Identificar e caracterizar as proteínas imunorreativas do Fonsecaea pedrosoi  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Obtenção de exoantígenos e proteínas por sonicação de colônias do 

Fonsecaea pedrosoi. 

 Imunização e coleta dos soros dos animais modelo. 

 Padronização do gel bidimensional. 

 Definir as proteínas imunorreativas aos soros dos animais infectados 

pelo Fonsecaea pedrosoi por diferentes períodos, através de testes de 

Western blot. 

 Caracterizar as proteínas do Fonsecaea pedrosoi obtidas a partir dos 

exoantígenos e da sonicação de colônias.  
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MATERIAL E MÉTODOS  

Fungo  

Foi utilizada a cepa do fungo Fonsecaea pedrosoi da American Type Culture 

Collection (ATCC) número 46428 (Obtida no Laboratório de Micologia Clínica 

da Universidade de São Paulo-USP). A mesma foi mantida em meio ágar 

batata a 30°C, com repiques quinzenais. 

Animais 

Camundongos machos da linhagem BALB/c com 8 a 12 semanas de vida, 

obtidos no Biotério do Instituto de Química e da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, foram mantidos em ambiente 

livre de patógenos específicos (SPF) e alimentados com ração comercial 

irradiada. Os camundongos foram sacrificados de acordo com critérios 

aprovados pela Comissão de Ética em Experimentação Animal da Faculdade 

de Ciências Farmacêuticas – CEUA/FCF. 

 

Infecção dos animais 

Dois grupos de animais contendo nove animais cada foram infectados via 

intraperitoneal com a mesma suspensão, contendo 1x106 conídios de F. 

pedrosoi em 100μL de PBS. Os grupos foram mantidos no biotério nas 

mesmas condições até a coleta do material. 

Obtenção dos soros imunorreativos 

O primeiro grupo foi eutanasiado 15 dias após a infecção, o segundo grupo 30 

dias após a infecção. A coleta do sangue foi realizada da mesma forma por via 

intraperitoneal, após anestesia e total perda dos sentidos do animal, o sangue 

foi centrifugado por cinco minutos a 2000 rotações por minuto (rpm), a fase 

líquida, ou soro, foi coletada e armazenada a temperatura de -20°C até o 

momento do uso. 

Produção e obtenção de exoantígenos  

Colônias do F. pedrosoi (cerca de 1g de fungo em 300 ml de meio) foram 

fragmentadas e transferidas para o meio de cultura liquido caldo batata, onde 

permaneceram a 37°C sob constante agitação de 200 rpm, após 5 e 10 dias 

sob estas condições, as culturas receberam 0,2g de Timerosal® e decantaram 
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por cerca de 40 minutos, o sobrenadante foi recolhido em tubos Falcon® e 

centrifugado a 5000 rpm durante 10 minutos, o sobrenadante foi novamente 

recolhido e concentrado com auxilio do Amicon® 10 vezes a partir do volume 

inicial. Este material foi dialisado contra PBS por cerca de 16 horas, havendo 

duas trocas do diluente, a primeira após duas horas do inicio da diálise e a 

segunda após 12 horas.  

O sobrenadante da cultura concentrado e dialisado passou por processo de 

precipitação proteica com auxilio do ácido tricloroacético e acetona. As 

proteínas obtidas da precipitação foram sonicadas em tampão para reidratação 

e estoque de amostra aplicável em gel bidimensional. Todo procedimento foi 

realizado conforme descrito no manual de eletroforese bidimensional da G&E 

(2-D Electrophoresis Principles and Methods 2004). 

Material da sonicação de F. pedrosoi: 

Porções de colônia de F. pedrosoi (50mg) crescidas em ágar batata por cerca 

de 10 dias foram removidas do meio, fragmentadas em pedaços pequenos e 

transferidas para microtubos de 2ml, contendo 1ml de tampão de estoque para 

amostra aplicável em gel bidimensional(G&E). O conteúdo do microtubo foi 

sonicado em amplitude de 50%, por cerca de 20 minutos, com intervalos de 15 

segundos a cada 10 segundos de sonicação. 

Dosagem de proteínas: 

A dosagem protéica dos exoantígenos e das colônias sonicadas de F. pedrosoi 

foi realizada conforme o método de Bradford, utilizando CBB G-250, tendo 

como padrão albumina bovina e o tampão de estoque para amostra aplicável 

em gel bidimensional, respectivamente para o exoantígeno e o material 

sonicado.   

Eletroforese bidimensional (2D-PAGE): 

Os exoantígenos e o fungo sonicado foram submetidos a processo de 

eletroforese bidimensional. A focalização isoelétrica foi realizada em sistema 

IPGphor (Amersham Biosciences) utilizando-se DryStrips Immobiline de pH 3-

11 e 7cm, a segunda dimensão correu em gel de poliacrilamida 12%, por uma 

hora a 200mA. Os géis foram corados por Coomassie coloidal (Bio-Rad) ou por 

prata. 
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 Western blot 

O conteúdo dos géis foi transferido para membranas ECL com auxilio de uma 

unidade de transferência PWR70 G&E® A transferência levou 60 min. Numa 

voltagem de 90mA, em seguida as membranas de ECL foram bloqueadas 

com uma solução contendo 2,5% de BSA, 5% de leite e 0,5% de tween 20 

diluídos em PBS por duas horas. Após o bloqueio as membranas foram 

lavadas com uma solução contendo 0,05% de tween 20 diluído em PBS, 

seguiu então a etapa da interação das proteínas do F. pedrosoi com o soro 

dos animais. O soro diluído em PBS 1:200 foi interagido com a membrana por 

16 horas, sob constante agitação a 4°C, em seguida as membranas foram 

lavadas com 0,5% de tween 20 diluído em PBS por três vezes, e então foi 

adicionado o anticorpo secundário anti-mouse IgG-HPR conjugated Santa 

Cruz Biotechnology® também diluído em PBS 1:5000, a interação durou 2 

horas e foi seguida por uma lavagem com PBS e posterior revelação por 

quimioluminescência. O kit usado para revelação foi HPR Chemiluminescent 

Substrate Reagent Novex® da Invitrogen. 

Seleção de proteínas imunorreativas: 

As proteínas imunorreativas do exoantígeno e do fungo sonicado foram 

determinadas através do teste de Western blot, com os soros dos animais 

infectados. Fizemos pools dos soros, um contendo os de 15 e outro com os 30 

dias de infecção e aplicamos para determinar a imunorreatividade das 

proteínas contidas no exoantígeno e no fungo sonicado.  

Processamento do material para espectrometria de massa: 

Os pontos e bandas selecionados foram incisados dos géis manualmente e 

sofreram digestão trípdica como descrito por Shevchenko et al. 1996. Este 

material foi armazenado a temperatura de -20°C. 

Sequenciamento proteico 

As análises foram realizadas no equipamento MALDI-TOF Autoflex Speed 

(Bruker) utilizando o protocolo interno de preparação de amostra para análise 

de peptídeos. O protocolo consiste na mistura de 1uL de uma solução saturada 
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de α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid (TA 30 - 30/70 ACN:TFA0,1%) com 1uL da 

solução da amostra (resuspendida em TFA 0,1%). 0,5uL foi aplicado na placa 

AnchorChip para ser analisada. A aquisição dos dados foram realizadas no 

modo linear com os seguintes parâmetros: Ion Source 1 19.00 kV, Ion Source 2 

16.80 kV, Lens 7.9 kV, Pulsed Ion Extraction 130 ns, Mass Range 700 - 

3500Da, Laser Frequency 500Hz, Detector Gain 5.6x. Ainda para a aquisição, 

foram utilizados os padrões de calibração Protein Calibration Standard I 

(Bruker). A identificação das proteínas foi realizada através da ferramenta de 

busca Mascot no banco de dado SwissProt, utilizando filtro para taxonomia 

Fungica. 
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RESULTADOS  

Produção e obtenção dos exoantígenos  

Como descrito anteriormente, colônias do Fonsecaea pedrosoi foram 

submetidas às mesmas condições nutricionais e térmicas por tempos 

diferentes, a fim de determinar o melhor período para obtenção de 

exoantígenos. Para isto, utilizamos corrida eletroforética, aplicamos as 

amostras em gel de poliacrilamida 12% e fizemos a corrida com 200 mA por 

cerca de uma hora. As amostras mostraram um perfil proteico muito similar, 

porém as bandas do gel que representa a produção de exoantigenos por cinco 

dias se mostraram ligeiramente mais bem definidas que as de dez. Nas figuras 

1 e 2 temos os géis empregados para testar a produção dos exoantigenos do 

F. pedrosoi, a coloração dos géis foi feita pela prata. As figuras mostram 

bandas num intervalo entre 260 e 20 kDa, a figura 1 mostra a amostra 

produzida por cinco dias e a figura dois a amostra produzida por 10 dias. 

          

Figura 1: Gel de poliacrilamida 12% de exoantigenos de F.pedrosoi produzidos durante 5 dias. 
Corado por prata. As colunas da esquerda para direita apresentam concentrações crescentes 
de proteína, contendo no último poço o padrão de peso molecular. 

 

Figura 2: Gel de poliacrilamida 12% de exoantigenos de F.pedrosoi produzidos durante 10 dias. 
Corado por prata. As colunas da esquerda para direita apresentam concentrações crescentes 
de proteína, contendo no último poço o padrão de peso molécula. 
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Western blot dos exoantigenos 

Por conta da melhor definição das bandas, utilizamos os exoantígenos 

produzidos por cinco dias para realização do western blot. Os géis foram 

desenvolvidos como descrito anteriormente em materiais e métodos e seus 

conteúdos foram transferidos para membrana de ECL para realização dos 

ensaios. As figuras a seguir ilustram os resultados obtidos em relação à 

imunorretividade das substancias liberadas pelo Fonsecaea pedrosoi no meio. 

A figura 3 mostra imunorretividade destas substâncias contra soros de 

camundongos após 15 dias de infecção, onde observamos apenas uma banda 

imunorreativa entre 260 e 140 KDa. A figura 4 ilustra a imunorretividade do 

mesmo material usado no teste anterior só que contra soros dos camundongos 

infectados por 30 dias, onde observamos um número maior de proteínas 

imunorreativas, podendo chegar a oito bandas de pesos moleculares variados. 

 

Figura 3: Western blot usando o soro de camundongos BALB/c infectados com F. pedrosoi por 
15 dias contra exoantigenos do fungo. Observa-se uma banda imunorretiva no intervalo entre 
260 e 140 KDa. 

 
Figura 4: Western blot usando o soro de camundongos BALB/c infectados com F. pedrosoi por 
30 dias contra exoantigenos do fungo. Observa-se bandas imunorretivas de diferentes pesos 
moleculares. 
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Gel bidimensional dos exoantígenos 

O gel bidimensional foi desenvolvido como descrito em materiais e métodos, 

para primeira dimensão utilizando tiras immobline® da G&E, com intervalo de 

pH entre 3 e 10 onde impregnamos os exoantígenos e focalizamos, para 

segunda dimensão usamos  gel de poliacrilamida 12%, a corrida eletroforética 

foi realizada a 200mA por uma hora, o gel foi então corado por Comassie. 

Observamos proteínas majoritárias em pontos corados localizados no intervalo 

de pH entre aproximadamente 7 e 9, variando em peso molecular entre 150 e 

30 KDa. A figura 5 mostra o mapa proteômico onde numeramos as proteínas 

conforme a intensidade que elas apresentaram após coloração por comassie, 

onde o ponto 1 é mais intenso e o 14 menos. 

 

 

Figura 5: Mapa proteômico dos exoantigenos do Fonsecaea pedrosoi utilizando tiras 

immobline para focalização com pH entre 3 e 10 e corrida eletroforética em gel de 

poliacrilamida 12%. Corado com Comassie G50. Os números indicam os pontos conforme a 

intensidade de coloração de forma decrescente, onde 1 é mais fortemente corado e 14 

menos.  

Western blot do gel bidimensional 

O conteúdo do gel bidimensional (exoantígenos) foi transferido para membrana 

ECL com uso da unidade de transferência da G&E PWR 70, realizamos então 

o protocolo para western blot como descrito anteriormente e revelamos por 
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quimioluminescência usando kit da Novex®. A figura 6 mostra os pontos 

imunorreativos a soros de camundongos após 30 dias de infeção. Um ponto no 

centro do gel com aproximadamente 25KDa e outro com aproximadamente 

40KDa. 

 

Figura 6: Western blot do gel bidimensional do exoantígeno do Fonsecaea pedrosoi contra 

soro de camundongo BALB/c após 30 dias de infecção, para primeira dimensão foi utilizado 

tira immobline  pH entre 3-10, para segunda dimensão gel de poliacrilamida 12%. Dois pontos 

imunorretivos são observados, um no centro do gel e outro a sua direita, os pesos 

moleculares são de aproximadamente 25 e 40 KDa respectivamente.  

 Podemos observar que as proteínas que se mostraram imunorreativas não 

foram coradas no mapa proteômico. A coloração não pode ser realizada nem 

por comassie e nem por prata, o aumento da concentração de proteínas na 

amostra também não permitiu a coloração destes pontos imunorreativos. 

 

Western blot do fungo sonicado 

Os testes de imunorreatividade para gel bidimensional de exoantígenos 

apresentaram pontos imunorreativos que não puderam ser observados quando 

o gel era corado por comassie e por prata, sendo assim impossível a 

identificação do local do gel a ser recortado para sequenciamento, desta forma 

mudamos o tipo de amostra para colônias do fungo sonicadas em tampão para 

gel bidimensional a fim de melhorar a amostra, de forma que os pontos 
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imunorreativos pudessem ser corados e possibilitar a visualização para o corte 

do gel, porém, a amostra apresentou problemas na focalização das fitas para 

gel bidimensional, pela falta de tempo decidimos usar estas amostras em gel 

unidimensional para recortar as bandas imunorreativas e então sequencia-las.  

A figura 7 mostra o western blot do Fonsecaea pedrosoi sonicado em tampão 

para gel bidimensional, como descrito em material e métodos. A amostra foi 

aplicada em gel unidimensional e realizamos o western blot, observamos uma 

banda fortemente imunorreativa com aproximadamente 50 KDa. 

A figura 8 mostra o western blot do mesmo material sonicado contra soro de 

animais após 30 dias de infecção, onde podemos observar provavelmente a 

mesma banda fortemente imunorreativa, próxima de 50KDa e mais outras duas 

bandas reativas próximas de 100 KDa.  

 

Figura 7: western blot do Fonsecaea pedrosoi sonicado, apresenta uma banda fortemente 

imunorreativa com aproximadamente 50KDa. 

 

Figura 8: Western blot do Fonsecaea pedrosoi sonicado, apresenta uma banda fortemente 

imunorreativa com aproximadamente 50KDa e outras duas bandas reativas com 

aproximadamente 100KDa 
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Sequenciamento proteico 

As bandas que se mostraram imunorreativas no western blot do fungo sonicado 

foram cortadas do gel, digeridas e mandadas para análise no Instituto de 

ciências biológicas (ICB-USP) pela equipe de biomass. As análises foram 

realizadas no equipamento MALDI-TOF Autoflex Speed (Bruker), os resultados 

foram analisados através de Mascot para taxonomia fúngica e os dados foram 

considerados significantes quando, os peptídeos apresentaram pelo menos 

57% de homologia em relação às proteínas com as quais foram comparadas. 

Enumeramos as bandas, sendo a 1 de maior peso molecular, ou seja maior 

que 100KDa, a 2 de aproximadamente 100KDa e a 3 de aproximadamente 

50KDa. A análise da banda 1 não foi considerada significante, pois, a 

homologia foi menor que 57% (quadro 1), as bandas 2 e 3 apresentaram 

homologia considerável apenas uma proteína, chamada enoyl reductase. 

Dados gerais nos quadros 2 e 3. 

 

Quadro 1: Análise do sequenciamento do conteúdo da banda 1, maior que 100KDa, os dados 

não foram significantes pela baixa homologia. 

  

Quadro 2: Análise do sequenciamento do conteúdo da banda 2, com aproximadamente  

100KDa, os dados foram significantes apenas para primeira proteína enoyl reductase. 

 



51 

 

Quadro 3: Análise do sequenciamento do conteúdo da banda 2, com aproximadamente  

50KDa, os dados foram significantes apenas para primeira proteína enoyl reductase. 

Como dito anteriormente, as bandas 2 e 3 de aproximadamente 100KDa e 

50KDa respectivamente, apresentaram homologia significante para enoly 

redutase como ilustrado nos quadros 4 e 5 a seguir. 

 

Quadro 4: Resultado do sequenciamento da banda 2, apresentando 61% de homologia  com a 

proteínas enoyl redutase. 

 

 

Quadro 5: Resultado do sequenciamento da banda 3, apresentando 67% de homologia  com a 

proteínas enoyl redutase. 
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DISCUSSÃO 

 

Os estudos visando compreender a relação parasita hospedeiro no 

desenvolvimento das doenças abrangem tanto as respostas apresentadas pelo 

hospedeiro quanto à virulência do microrganismo, neste sentido caracterizar 

moléculas antigênicas dos microrganismos e compreender a resposta do 

hospedeiro, podem levar ao melhor entendimento da doença, o que é 

fundamental para o desenvolvimento de diagnóstico laboratorial e 

padronização de terapias que sejam eficazes, dois pontos de pouquíssimo 

entendimento na cromoblastomicose. Sendo assim nosso trabalho caracterizou 

proteínas imunogênicas oriundas de exoantígeno e de colônias sonicadas do 

Fonsecaea pedrosoi. 

A produção de exoantígenos apresentou bandas mais definidas com o 

menor período de incubação, cinco dias. Foi realizado o western blot e o gel 

bidimensional a partir deste material, onde foi observado na figura 4, cerca de 

oito bandas imunorreativas, entre elas a banda de aproximadamente 50KDa. 

Esta banda provavelmente é a mesma observada no Western blot do fungo 

sonicado, onde se mostrou fortemente imunorretiva (figuras 7 e 8). Em 2003 

VIDAL et al. descreveram uma alta sensibilidade e especificidade de soros de 

pacientes com cromoblastomicose contra uma banda de 54KDa apresentada 

no macerado do fungo. Ainda uma proteína de 50KDa foi descrita por Limongi 

et al. (2001) sugerindo a semelhança à lectina que reconhece ambos os 

hidratos de carbono e está ligada a adesão do Fonsecaea pedrosoi nos tecidos 

e células. A relação do trabalho descutido aqui e os trabalhos citados 

anteriormente é a proximidade dos pesos moleculares das bandas que se 

mostraram imunorretivas, podendo sugerir uma relação ente elas e a 

importancia de proteínas com pesos moleculares por volta de 50KDa durante a 

cromoblastomicose experimental.  

Estes resultados ainda abrem a proposta de desenvolver anticorpos 

monoclonais para estudar melhor a função imunogênica relacionada a estas 

substâncias. A imunização por anticorpos monoclonais pode ser a chave para 

uma melhor resposta contra o patógeno. Nosso grupo observou que 

camundongos tratados com anticorpos contra uma adesina de 70KDa do 
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Sporothrix schenki produz uma resposta protetora contra o patógeno 

(NASCIMENTO et al 2008). Ainda nesta linha outros trabalhos mostraram o 

efeito protetor contra candidíase em modelo animal através do uso de 

anticorpos monoclonais (XIN H & CLUTER 2011 e MORAQUES et al 2014). 

Isto nos reforça que o desenvolvimento de anticorpos monoclonais contra estas 

proteínas é de grande importância para avaliar melhor a relação paras ita 

hospedeiro na cromoblastomicose e estudar novas formas tratamento. 

 Ambos os western blot de exoantígeno e do fungo sonicado 

apresentaram imunorreatividade mais intensa para os soros de animais após 

30 dias de infecção do que os soros de 15 dias de infecção. Neste caso de 

modelo murino, apresentando maior quantidade de imunoglobulinas no período 

mais crônico da doença. Interessantemente foi descrito que pacientes com 

maior cronicidade e consequentemente com a doença mais desenvolvida 

mostraram índices de imunoglobulinas (IgG, IgG 1, 2 e 3) mais altos que 

aqueles com menor tempo de infecção e com formas mais brandas da doença. 

(SILVA DE AZEVEDO et al 2014).  

A principio iríamos utilizar os exoantígenos em gel bidimensional para 

fazer a incisão das bandas que se mostrassem imunorreativas em teste de 

western blot e então sequenciar este material, porém as bandas imunorreativas 

foram justamente àquelas que não puderam ser coradas por Comassie, 

partimos então para coloração por prata, onde também não conseguimos 

identificar os pontos de interesse, decidimos concentrar ainda mais os 

exoantígenos. Com a alta concentração da amostra, as tiras immobline® 

passaram a não focalizar o material impossibilitando o desenvolvimento do gel 

bidimensional.  

Mudamos a amostra de exoantígenos para o fungo total macerado com 

auxilio de nitrogênio, porem também não obtivemos sucesso nem mesmo para 

gel unidimensional.  

Foi quando decidimos sonicar a amostra, já em tampão apropriado para 

gel bidimensional, para evitar a etapa de precipitação onde cogitamos estar o 

problema, novamente houveram impedimentos na etapa de focalização, porém 

sucesso no gel unidimensional, decidimos utilizar  este material para identificar 

as bandas imunorreativas e sequenciar.  
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Os resultados do sequenciamento proteico apresentaram homologia de 

mais de 60% com enoyl redutase, uma enzima importante na síntese de ácidos 

graxos contidos na parede de microrganismos, esta enzima foi frequentemente 

descrita como participante para formação da estrutura da parede de inúmeras 

bactérias, e é hoje estudada como alvo para antibióticos (WANG Y & MA S 

2013), a enoyl redutase foi descrita como participante na síntese da parede de 

Candida albicans e Candida tropicalis (TORKKO JM et al 2003). Isto sugere 

que a enoyl redutase pode ser estudada como alvo para terapias também na 

cromoblastomicose. 

Em resumo observamos que o melhor período para obtenção de 

exoantígenos é após cinco dias de produção, diferentes materiais tais como 

exoantígenos e colônias de fungo sonicados podem apresentar a mesma 

banda imurreativa de aproximadamente 50KDa, nosso sequenciamento 

apresentou homologia de cerca de 60% do material imunorreativo para enoyl 

redutase, uma enzima ligada a síntese de ácidos graxo importantes para 

parede de microrganismos, também descrita em fungos. Nosso trabalho é 

importante como base para nortear estudos relacionados a diagnóstico e 

tratamento para cromoblastomicose. 
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CONCLUSÕES 

 

 Colônias do Fonsecaea pedrosoi em caldo batata mantidas sob 

agitação constante a 37°C secretam inúmeras substancias no meio, 

e quando aplicadas em gel mostram bandas mais definidas quando 

mantidas num período menor de incubação, cinco dias. 

 

 Soros de camundongos infectados com Fonsecaea pedrosoi são 

reativos a exoantígenos e a colônias fúngicas sonicadas. 

 

 O westen blot do gel bidimensional mostra duas bandas majoritárias 

que foram coradas no gel. 

 

 O western blot de colônias do Fonsecaea pedrosoi sonicadas 

apresentam três bandas imunorrativas sendo a de aproximadamente 

50KDa a mais imunorretiva para soros de BALB/c infectados após 15 

e 30 dias de infecção. 
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