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RESUMO

A cromoblastomicose é infecção da pele e do tecido subcutâneo que resulta

da implantação traumática transcutânea de propágulos originários de diversas

espécies fúngicas. A doença é insidiosa e as lesões causadas pelos mesmos

apresentam evolução lenta e os pacientes cronicamente infectados deixam de

responder a alguns tratamentos.

Considerando a importância dos macrófagos na interação dos sistemas

imune inato e adaptativo, bem como na ativação de células T, no presente

trabalho foram realizados ensaios de fagocitose empregando conídios das

principais espécies fúngicas causadoras da cromoblastomicose (Fonsecaea

pedrosoi, Cladophialophora carrionií, Rhinocladiella aquaspersa e Phialophora

verrucosa) , viabilidade de conídios seguidos da dosagem de citocinas. Verificamos

que os receptores de manose atuaram significativamente no processo de

fagocitose dos fungos Fonsecaea pedrosoi e Rhinocladiella aquaspersa. Além da

da manose, outros açúcares como glicose e lactose, também inibiram a fagocitose

desses fungos. Já os conídios fagocitados por macrófagos, provocaram

diminuição significativa na expressão de suas moléculas de superfície, tais como

C080, C086 e MHC classe 11. Foi demonstrado que os fungos Rhinocladiella

aquaspersa, Phialophora verrucosa e Cladophialophora carrionií permaneceram

viáveis após 72 horas de interação com os macrófagos no processo fagocítico.

Assim como observamos que ocorreu uma produção elevada de NO no período

de 12 horas principalmente na presença de Fonsecaea pedrosoi, entretanto, o

fungo não foi eliminado pelo macrófago. Ao analisarmos a síntese de IL-113 e IL-6,

os fungos Rhinocladiella aquaspersa e Cladophialophora carrionií produziram esta

citocina significativamente. Ao contrário, na síntese de TNF-a, todos os agentes da

cromoblastomicose secretaram esta interleucina. Esses resultados sugerem que

apesar dos diferentes fungos causarem a mesma patologia, os vários agentes
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etiológicos na cromoblastomicose pode levar a uma resposta imunológica

diferente e conseqüentemente alterar a evolução da doença.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 ASPECTOS HISTÓRICOS E SINONíMIAS

A primeira publicação sobre cromoblastomicose foi atribuída à Max Rudolf

(1914), que denominou "figueira" a doença causada por fungos negros em

pacientes do Estado de Minas Gerais75
. Entretanto, essa micose já havia sido

observada, por Alexandrino de Moraes Pedroso (1911), que denominou-a

"blastomicose negra" 20. As características do fungo nas lesões cutâneas foram

posteriormente descritas por Lane (1915) e MedIar (1915), , que tiveram o mérito

de publicar, o primeiro caso de cromoblastomicose, devendo-se notar que o

diagnóstico clínico da afecção era o de tuberculose verrucosa4
0,48. Somente em

1920, Pedroso, em colaboração com Gomes, publicou seu trabalho sobre 4 casos

de "blastomicose negra" ocorridos no Brasil, produzidos pela Phialophora

verrucosa 61. Negroni (1936) isolou a espécie Fonsecaea pedrosoi com três tipos

de esporulação (tipo cladosporium, tipo rinocladiela e tipo phialophora)53. Carrion

(1942) separou a espécie Fonsecaea compacta da Fonsecaea pedrosoi por

possuir esporulação abundante e compacta17
. Trejos (1954) isolou a especle

Cladosporium carrionil-91 Borelli (1972) isolou uma nova espécie a Acrotheca

aquaspersa. Este mesmo autor descreveu, em 1980, um novo cromomiceto e lhe

deu o nome de Cladophialophora ajelloi12.

A doença foi estudada por diversos autores, recebendo várias

denominações, tais como: dermatite verrucosa cromomicótica, pé musgoso,

formigueiro, susina, blastomicose negra, doença de Pedroso, doença de Carrion.

O termo cromoblastomicose só foi introduzido em 1922 por Terra et al.90 e, na

atualidade, é considerado apropriado e indicado segundo (ISHAM) li International

Society for Human and Animal Mycology 1156. Moore & Almeida (1935), propuseram

o termo cromomicose em substituição à denominação criada por Terra et ai

(1922), porém, essa nova denominação mostrou-se inadequada ao longo do

tempo por ser empregada para definir outras infecções fúngicas também causadas
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por fungos demáceos, mas não relacionados à cromoblastomicose5
o.

9o
. Em 1974,

Ajello et ai criaram o termo feohifomicose para designar infecções causadas por

fungos demáceos, que diferem da cromoblastomicose em aspectos clínicos,

patológicos e micológicos2
.

1.2 ETIOLOGIA

Os fungos classicamente envolvidos na etiologia da cromoblastomicose

são: Fonsecaea pedrosoi, Fonsecaea compacta, Phialophora verrucosa,

Cladophialophora (Cladosporium) carrionii e Rhinocladiella aquaspersa38
,45,69.

Outras espécies, descritas como agentes etiológicos em alguns casos incluem

Wangiella (Exophiala) dermatitides, Exophiala spinifera, Exophiala jeanselmei e

Exophiala castelanii 09,,58.67.

Alguns casos de lesões cutâneas, com características de dermatite

verrucosa, podem ser determinados por manifestações de feo-hifomicose,

nocardiose e levedurose. Na ilha de Madagascar, as principais espécies

encontradas são Fonsecaea pedrosoi e Cladophialophora (Cladosporium)

carrioniP8. Sendo este último frequentemente encontrado na Venezuela e na África

do SuI14
.
99

. Fonsecaea compacta é mais comum na Rússia, Porto Rico, Martinica,

Tennessie, Líbia e Cuba e Fonsecaea pedrosoi é comum na América Latinao3•14,69.

A Phialophora verrucosa foi observada nos Estados Unidos, Japão e China14.40.

Na Amazônia, nos últimos 55 anos, foram diagnosticados 325 casos de

cromoblastomicose, tendo sido isolados Fonsecaea pedrosoi, Phialophora

verrucosa, Cladophialophora (Cladosporium) carrionii e raramente Rhinocladiella

aquaspersa82.

1.3 EPIDEMIOLOGIA

Os fungos causadores de cromoblastomicose podem ser encontrados no

solo de todo o mundo, mas as regiões tropicais e subtropicais apresentam maior

freqüência de casos. A doença apresenta caráter endêmico e ocorre
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principalmente entre a população de zonas rurais3,14,82. Os agentes da micose são

ubíquos na natureza, integrando a microbiota do solo, água e matéria orgânica em

decomposição. Tais agentes vivem saprofiticamente na matéria orgânica, sem

exigências pedológicas específicas, do tipo, composição orgânica ou Ph39.

Sabe-se que esses fungos não apresentam habitat específico, encontram

se dispersos na natureza. Algumas espécies como Phialophora verrucosa e

Fonsecaea pedrosoi já foram isoladas de polpa de madeira, restos de plantas,

cascas de árvores e espinhos de plantas67
,77. A maioria dos casos relatados de

cromoblastomicose têm como agente etiológico Fonsecaea pedrosoi

predominando-se em habitantes de regiões tropicais e subtropicais, seguido por

Cladophialophora carrionii prevalecendo em regiões de clima árido ou semi-árido

de Madagasca~8, Austrália6, Venezuela13, Equador e Peru7.

O Brasil, onde a doença já foi observada em todas as regiões, sendo um

dos países que registra o maior número de casos relatados, apresentando índice

elevado nas regiões Norte e Nordeste23,66,8o. Na cidade de Montenegro, em

Rondônia, constatou-se altíssima incidência de uma doença de pele causada por

fungos isolados de restos de animais e detritos da floresta e alguns casos foram

confirmados como cromoblastomicose. Entre 1997 e 2001, foram detectadas dez

ocorrências de doença com feridas na pele, o que proporciona uma taxa anual de

1,6 casos da doença por 10 mil habitantes, sugerindo que a cromoblastomicose

deva ser de grande prevalência também nos municípios vizinhos63.

A cromoblastomicose acomete principalmente indivíduos adultos, de 30 a

50 anos de idade, do sexo masculino, envolvidos em atividades rurais que

mantêm contato direto com o solo e a vegetaçã02o. Não se conhece predileção

racial e contágio inter-human082. A doença resulta da implantação traumática

transcutâneade diversas espécies de fungos da família Dematiaceae, através de

soluções de continuidade, sobretudo nos membros inferiores, embora uma

variedade de formas clínicas de cromoblastomicose e sítios anatômicos

envolvidos tenham sido relatados38.
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1.4 MANIFESTAÇÕES CLíNICAS

O diagnóstico clínico da cromoblastomicose pode ser difícil devido à

diversidade das lesões. Estas apresentam evolução crônica e podem iniciar como

pápulas, verrugas ou nódulos que gradualmente aumentam de tamanho e, mais

tarde, podem ulcerar. Em casos crônicos observam-se lesões nodulares, em

placas infiltrativas ou eritematosas, cicatriciais, mas as verruciformes e tumorais

são mais comuns. Algumas ulcerações adquirem aspecto papilomatoso,

semelhante à couve-flor. As lesões se limitam à pele e ao tecido subcutâneo e a

disseminação pode ocorrer por contigüidade ou por meio dos linfáticos

superficiais. São bastante hemorrágicas e pode haver dor, prurido e odor

desagradável38
.

Mais de um tipo clínico de lesão pode ser observado em um mesmo

paciente. Uma característica marcante da cromoblastomicose é a presença de

pequenos pontos negros nas lesões, que são a manifestação clínica do fenômeno

de eliminação transepitelial do agente etiológico10. Este pontos negros ou " black

dots " têm importância clínica, pois são locais ricos em parasitos, onde se

consegue identificar os agentes ao exame micológico direto, porque, clinicamente,

as lesões de cromoblastomicose podem se confundir com outras doenças

dermatológicas infecciosas como micobacterioses, hanseníase, sífilis terciária ou

não-infecciosas, como esporotricose, micetomas, feo-hifomicose e lobomicosetj~ .

1.5 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

O diagnóstico laboratorial é realizado a partir da remoção de pontos negros

da lesão por raspagem com lâmina de bisturi ou por biópsia. O agente causador

pode ser identificado por exame direto da amostra clarificada com KOH. A

observação de estruturas demáceas globosas, septadas ou não, em geral

aglomeradas, denominadas corpos escleróticos ou células muriformes, no material

biológico, confirma a etiologia fúngica da cromoblastomicose. Em ocasiões,

observam-se hifas demáceas septadas, em amostras da epiderme45
.
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o diagnóstico micológico completa-se pelo isolamento do fungo em meio

de cultura ágar-Sabouraud, mantido em temperatura ambiente. As colônias

suspeitas aparecem depois de 7 a 15 dias de cultivo sob a forma de pequenos

pontos negros39
. As colônias são escuras, aveludadas, com centros elevados,

porém, apenas a análise macroscópica não identifica a espécie, já que os agentes

da cromoblastomicose desenvolvem colônias semelhantes.

A observação microscópica dos cultivos mostra que Fonsecaea pedrosoi é

um fungo polimórfico com três tipos de esporulação, portanto, sofre variações na

morfologia do aparelho reprodutor (conidióforo), fato que leva à identificação de

gêneros e espécies diferentes, causadoras de cromoblastomicose. O aparelho

reprodutor pode apresentar os seguintes tipos:

• Fialófora: apresenta célula conidiogênica denominada fiálide, em

forma de ânfora ou frasco, que ocorre ao longo ou na porção terminal

do micélio; os conídios, pequenos e ovais, podem se acumular na

extremidade da fiálide27
,47,78

• Rinocladiela: apresenta conidióforos simples, com várias células

conidiogênicas, onde se originam conídios geralmente ovais, com

distribuição lateral ou apicaI27
,47,78;

• Cladosporium: o tipo de frutificação caracteriza-se por apresentar

célula alongada, lisa, fechada nas duas extremidades, apresentando

facetas de articulação para se ligar com o conidióforo ou com outro

conídi027,47,78.

Recomenda-se o exame histopatológico para elucidar casos de resultados

falso-negativos. Nos tecidos parasitados, os agentes de cromoblastomicose

provocam uma resposta inflamatória de padrão misto, de natureza supurativa e

granulomatosa21
. Na epiderme, as principais características histológicas

observadas são a hiperplasia pseudoepiteliomatosa ou acantose, podendo, às

vezes, ocorrer hiperceratose e abcessos queratinofílicos. Na derme, o infiltrado

inflamatório contém nódulos granulomatosos confluentes, compostos por um
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número variável de histiócitos, células epitelióides, células gigantes de Langerhans

ou de corpo estranho, linfócitos, plasmócitos e polimorfonucleares. Os granulomas

exibem um aspecto peculiar, que é a presença de polimorfonucleares

neutrófilos43
,97. Os elementos muriformes e outras formas parasitárias podem ser

encontrados no interior das células gigantes65
,93.

A cromoblastomicose sempre se constitui em desafio terapêutico a ser

enfrentado pelo médico e paciente. Ao longo da história dessa micose, diversos

foram os métodos e substâncias empregados e muitos, os fracassos. Vários

medicamentos já foram utilizados no tratamento da cromoblastomicose, sendo o

itraconazol e a terbinafina mais utilizados isoladamente ou em associaçã089
.



13

2 IMUNOPATOGENIA

Nas últimas décadas, na tentativa de melhor entender a patogênese desta

doença, tem-se realizado estudos sobre a ultra-estrutura dos fungos, interação

fungos-macrófagos, avaliação da resposta imune mediada por células, e citocinas

relacionadas a esta resposta25
.

A apresentação dos antígenos aos linfócitos T na resposta imune específica

mediada por células pode ser realizada por macrófagos, células dendríticas,

células epidérmicas, incluindo células de Langerhans e possivelmente

queratinócitos. Células dendríticas capturam antígenos em tecidos periféricos e

migram para órgãos linfóides secundários onde adquirem a capacidade de

estimular células T " naive ". Por esta razão, as células dendríticas desenvolvem

um papel crítico na indução de resposta de células T. Queratinócitos produzem

uma variedade de citocinas incluindo IL-1, GM-CSF e TNF-a que influenciam a

maturação de células dendríticas72
.

Muitos dos microrganismos que penetram no hospedeiro são facilmente

ingeridos e destruídos pelos fagócitos. Os fagócitos mononucleares, originam-se

de promonócitos da medula óssea, os quais dão origem aos monócitos do sangue,

que ao migrarem para os tecidos, transformam-se em macrófagos. Os macrófagos

são ativados por uma variedade de estímulos durante a resposta imunológica. A

fagocitose de partículas antigênicas age como um estímulo ativador inicial. As

citocinas secretadas por linfócitos Th (T auxiliares) ativados, principalmente o IFN

gama, são potentes ativadores dos macrófagos. Por sua vez, os macrófagos

ativados secretam citocinas que ativam linfócitos T e também expressam altos

níveis de moléculas MHC-II (Complexo de Histocompatibilidade Principal 11), o que

aumenta sua função como célula apresentadora de antígeno. São capazes de

fagocitar e digerir antígenos exógenos (microorganismos e partículas insolúveis) e

endógenos (células mortas e restos celulares). Aderem-se às partículas

antigênicas e emitem pseudópodos que as envolvem em fagossomos. Estes
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dirigem-se para o interior da célula e fundem-se com os lisossomos, formando os

fagolisossomos. A membrana celular dos macrófagos têm receptores para certas

classes de anticorpos e para os componentes do complemento Fc e C3b71
. Diante

dos fatos, as reações granulomatosas observadas em cromoblastomicose são

controladas como em muitas outras micoses73
, pelos fagócitos (neutrófilos

polimorfonucleares e macrófagos teciduais). Estes mecanismos de defesa celular

são ineficientes na eliminação do fungo, como confirmado pelas freqüentes

observações de células muriformes viáveis em microambientes intracelulares

(fagolisossoma de macrófagos ou citoplasma de células gigantes) ou

extracelulares (abcessos de neutrófilos)1.

Estudos prévios mostram que fungos patogênicos são capazes de

sobreviver e multiplicar dentro de fagócitos. Histoplasma capsulatum,

Cryptococcus neoformans e Blastomyces dermatitidis foram descritos devido ao

contínuo crescimento dentro de vacúolos endocíticos dos macrófagos26
,36,44,49,

considerando que Torulopsis glabrata poderia sobreviver mas não se multiplicar

nestes vacúolos37
. A virulência destes microrganismos está relacionada à

habilidade de sobreviver e se multiplicar intracelularmente56
.

A persistência do fungo "in situ" é o principal fator responsável pela

morbidez desta doença. Portanto, a persistência e a capacidade de multiplicação

fúngica são retratadas como uma exuberante resposta inflamatória que estão

relacionados à ausência do desenvolvimento de uma verdadeira reação

granulomatosa. Isto é provavelmente uma conseqüência de fatores que inibiram a

resposta Th1, com a predominância da resposta Th224
.

Sabe-se que o desenvolvimento de células Th dentro dos subtipos Th1 e

Th2 depende de diferentes fatores tal como o patógeno, células T, fatores

derivados de células apresentadoras de antígenos (APC), diferentes categorias de

células dendríticas, imunidade inata e citocinas produzidas por outras

células51 ,55,57.
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Os macrófagos reconhecem os micróbios através de diversos receptores

que funcionam para estimular a migração das células para o sítio da infecção,

promover fagocitose dos micróbios e estimular a produção de substâncias

microbicidas para matar os micróbios92
.

Karlsson e colaboradores demonstraram que, numerosos organismos

apresentavam-se seletivos aos carboidratos, entretanto, aderindo as células do

hospedeiro e do tecidos. A estrutura bioquímica da parede de células fúngicas têm

um importante papel durante a invasão fúngica das mesmas. Verificou-se que a

glicose é o maior componente da parede celular dos agentes da

cromoblastomicose e que os gêneros Fonsecaea, Phialophora e Cladophialophora

apresentam similaridade na composição celular consistindo principalmente de

açúcares e proteínas37,88.

Estudos demonstraram que açúcares como glicose, manose, galactose,

ramnose e glucosamina eram componentes sacarídeos detectados em micélios e

conídios de Fonsecaea pedroso/-84. Polissacarídeos, localizados na camada

externa da parede das células são responsáveis pelas reações com anticorpos41,

receptores de lecitinas de plantas85.87 e fímbria de bactérias41 .

Os lipídios da forma micelial de Fonsecaea pedrosoi, incluindo estruturas

similares àqueles limitados pelo complexo melanina, induziu a reações

granulomatosas em camundongos81 . A porção peptídica do complexo pode ter um

papel na quelação de cátions, competindo com outras proteínas do soro ligando

metais do hospedeiro. Por outro lado, parte do carboidrato pode afetar o

reconhecimento de células e a interação célula-célula importante para a

sobrevivência da forma infectante fúngica. Estes aspectos ainda não foram

elucidados4.

Segundo Rozental et ai., demonstrou-se que, macrófagos peritoneais

murinos foram capazes de fagocitar os conídios de Fonsecaea pedrosoi que

sobrevive e prolifera nos macrófagos dos tecidos infectados, em casos de

cromoblastomicose. Entretanto, os autores verific~ram que mesmo após 24 horas

de interação, macrófagos foram incapazes de inativar o fungo, observando ainda
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que 20% dos conídios diferenciaram-se em hifas. Os autores observaram contudo,

que as alterações morfológicas do fungo (transformação conídio-hifa) bem como

sua proliferação foram inibidas ou no mínimo demoradas. Estas observações

indicam que os macrófagos peritoneais murinos ativados apresentavam uma ação

fungistática e não-fungicida para este microrganismo. Em contraste, os neutrófilos

foram capazes de matar Fonsecaea pedrosoi fora de células fagocíticas em

períodos inferiores a 20 minutos de interação no processo fagocítico que

independe da presença de anticorpos. Observações similares têm sido descritos

por outros fungos73
,74. Van Wout et aI, demonstrou que macrófagos residentes e

macrófagos peritoneais ativados são incapazes de matar Candida albicans. Mas,

quando os macrófagos foram pré-tratados com ambos BCG (Bacilo de Calmette

Guérin) e PPD (proteína purificada derivada de tuberculina), foram capazes de

matar cerca de 32% do fungo Candida albicans95
.

Gregório (1975) demonstrou a ultra-estrutura e as alterações patológicas

causadas na, membrana cório-alantóide do ovo de galinha e na pele humana que

o fungo Hormodendrum compactum é fagocitado preferencialmente, se não

exclusivamente, pelos macrófagos e células gigantes. Ele também é encontrado

em situação extracelular. A fagocitose dos fragmentos dos fungos pelas células

inflamatórias, como a destruição da membrana do vacúolo, com conseqüente

contato direto do fungo com o citoplasma da célula inflamatória, sugeriu uma

atividade de agressão recíproca, intensa, na interfase hospedeiro-parasito. Diante

dos fatos, é proposto que deva existir uma constante estimulação antigênica pelo

fungo, agente da cromoblastomicose, visto que, in vivo, ele produz grande

quantidade de material através de sua parede celular33
.

A melanina apresenta pigmentos escuros de elevada massa molecular

encontrada em humanos, animais, plantas e microrganismos. Este pigmento não é

essencial para o crescimento ou desenvolvimento de células fúngicas, mas parece

ser importante para proteção contra a influência ambiental, e aumenta a habilidade

competitiva de algumas espécies em certos ambientes. Diante disso, foi descrito

que os fungos com os conídios contendo melanina são mais resistentes à morte
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pela radiação UV, raios-X ou radiação-y, calor ou frio do que os conídios hialinos

11, constituindo-se em um dos mecanismos de escape que permite ao fungo

demáceo sobreviver no ambiente hostil representado pelo meio tissular de um

hospedeiro mamífero.

Schnitzeler ef aI. (1999) demonstraram que "in vitro", a melanina da parede

celular de Exophiala derrnafifidis protege o fungo da Iise em fagolisossomos de

neutrófilos experimentalmente infectados. O escape parasitário é baseado na

capacidade do pigmento de bloquear o mecanismo oxidativo do neutrófilo,

dificultando a capacidade do hospedeiro de eliminar o fungo demáceo infectante79
.

Assim, melanina, lipídeos e possivelmente outros componentes da parede celular

constituem fatores de virulência dos fungos demáceos34,55,79,98.

Em suas pesquisas, Farbiarz ef aI. (1990) trabalhando com macrófagos do

peritôneo de camundongos, demonstraram que durante o processo fagocítico,

partículas de melanina são liberadas pelo fungo Fonsecaea pedrosoi. Estas

partículas podiam ser vistas no mesmo vacúolo fagocítico que continha o fungo

ingerido, bem como em outros pequenos vacúolos citoplasmáticos3o
. Portanto, a

melanina presente na parede de células fúngicas, pode proteger então contra a

destruição pelos fagócitos, promovendo a resistência à lise microbiana68
.

Entretanto, essa mesma melanina pode induzir a produção de anticorpos

antifúngicos e aumentar a eficiência da fagocitose, sugerindo que a melanina é

uma estrutura imunologicamente ativa que pode ativar tanto a resposta celular

quanto a humoral5.

A fagocitose de fungos ocorre geralmente após terem sido opsonizados. A

ativação de complemento resulta no acúmulo de neutrófilos, portanto, o importante

papel das opsoninas na fagocitose de células fúngicas, tais como blastoconídios

de Candida albicans, conídios de Aspergillus fumigafus e dermatófitos são

indiscutíveis. Entretanto, muitas áreas do organismo, como pulmão, fluido cérebro

espinhal e pele são pobres em complemento, e devido a muitos microrganismos

interagirem com células fagocíticas em locais ausentes de soro, torna-se

necessária a existência de outros mecanismos não-opsônicos, para a ocorrência
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de fagocitose. Portanto, a proporção de vários fungos patógenos para ativar o

sistema complemento é um importante pré-requisito para uma efetiva resposta

imune antifúngica15.

Os poucos estudos realizados entre interação de células muriformes e

fagócitos humanos, baseia-se em sistemas dependente de complemento. A

fagocitose máxima de conídios de Fonsecaea pedrosoi ocorre em presença de

complemento e anticorpos específicos. Esses achados sugerem que o

complemento apresenta um importante papel na inflamação das infecções de

Fonsecaea pedrosoi e defesa contra fungos demáceos96
. Portanto, as

conseqüências biológicas da ativação do complemento são principalmente a

defesa contra infecções piogênicas, a interação entre imunidade inata e adaptativa

e a remoção de complexos-imunes e produtos da injúria tecidual, contribuindo

significativamente na regulação da resposta imune94
.

Embora os mecanismos de defesa do hospedeiro contra a

cromoblastomicose não sejam totalmente entendidos, estudos anteriores sugerem

que a imunidade mediada pela célula têm um importante papel na proteção do

hospedeiro contra os fungos31
. Isto têm sido descrito extensivamente de modo que

o óxido nítrico (NO) produzido pelos macrófagos ativados é um mecanismo de

defesa primário contra muitos patógenos. Macrófagos ativados classicamente têm

um importante papel na proteção contra patógenos intracelulares, aumentando

explosão respiratória e a liberação de NO. Eles também exercem uma atividade

anti-proliferativa e citotóxica, resultando na habilidade de secretar NO e citocinas

pro-inflamatórias (TNF-a, interleucina 1-~ (IL-1 ~), IL-6). A produção de NO pela

ativação da enzima óxido nítrico sintetase (iNOS) tem sido indicada como uma

importante molécula efetora para a eliminação de uma variedade de patógenos,

desde que antagonistas dessa enzima inibem a capacidade de macrófagos em

eliminar patógenos "in vitro" e in viv022
,42,52. Entretanto, a persistência do processo

inflamatório sempre resulta em danos dos tecidos e um desafio do sistema imune:

a forma de como podemos controlar a infecção contudo limitando os danos dos

tecidos. Conseqüentemente, o desenvolvimento de mecanismos anti-inflamatórios
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é obrigatório para sobrevivência do hospedeiro54. Diferenças no grau de

citotoxicidade mediada pelos macrófagos entre formas leveduriformes e de hifas

de fungos dimórficos, haviam sido descritos em Sporofrix schenckii. Macrófagos

peritoneais ativados in vifro com IFN-y/LPS e produzindo elevados níveis de NO

foram capazes de matar Sporofhrix schenckii. Entretanto, a susceptibilidade para

os efeitos microbianos de macrófagos ativados variou entre vários tipos de células

fúngicas (conídios, hifas e IFN-y/LPS)34.

Philippe ef aI, demonstrou em seus experimentos "in vitro" com macrófagos

alveolares murinos que, metabólitos tóxicos do oxigênio são componentes

essenciais para eliminação de conídios de Aspergillus fumigafus. A inibição de

NADPH oxidase, pela utilização de corticoesteróides é o principal fator relacionado

com a redução da morte intracelular de conídios por macrófagos alveolares

murinos, não alterando o processo de fagocitose. Ao contrário, a enzima óxido

nítrico sintase não age na morte de conídios. Os mecanismos pelos quais os

metabólitos tóxicos de oxigênio matam os conídios não estão claramente

estabelecidos62
.

Facchetti ef aI. (1999) evidenciaram a expressão da enzima sintetase óxido

nítrico em células epitelióides e células gigantes multinucleadas em granulomas

de etiologia infecciosa em seres humanos29
.

Células fagocíticas como os macrófagos alveolares e as mononucleares

circulantes mostraram ter uma intensa atividade antifúngica contra Penicillium

mameffei. A ativação destas células fagocíticas com M-CSF aumentou sua

capacidade de eliminar conídios do fungo, por meio da explosão respiratória da

célula72
.

Sabe-se que após a implantação do agente no hospedeiro, a evolução da

infecção deve depender de fatores inerentes ao parasita: virulência, viabilidade e

quantidade de inóculo, e de fatores relacionados ao hospedeiro humano como

idade, sexo, ocupação profissional, susceptibilidade genética e efetividade dos

mecanismos de defesa específicos e inespecíficos. Recentemente, demonstrou-se

que a maior freqüência da molécula de histocompatibilidade HLA-A29 em
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pacientes com cromoblastomicose sugere que a suscetibilidade genética também

tenha influência na aquisição da doença. Pacientes com cromoblastomicose e

portadores de maior freqüência de HLA-A29, apresentam um risco estimativo 10

vezes superior para desenvolver manifestações clínicas da doença que indivíduos

sadios pareados por raça, idade, sexo, profissão, e procedência geográfica32
.

Além deste fator, uma variedade de estudos indicam que pacientes neutropênicos,

diabéticos, queimados, transplantados, além de outros imunocomprometidos, e os

recém nascidos, também estão predispostos à aquisição de micoses8
.

O estudo desses fatores, juntamente com as características do fungo

patogênico e aspectos imunológicos do paciente, permitirá melhor conhecimento

dessa relação hospedeiro-parasita nas infecções de cromoblastomicose.

Vários relatos demonstram uma grande diversidade em relação ao habitat

dos agentes causadores de cromoblastomicose. Até agora na literatura é

desconhecido a respeito das diferenças encontradas entre esses agentes,

principalmente em relação a interação com células do sistema imune. Portanto,

esse trabalho pretende avaliar se há diferenças entre os agentes causadores de

cromoblastomicose do ponto de vista da interação com macrófagos peritoneais de

camundongos.



3 OBJETIVOS

Avaliar os efeitos da interação de macrófagos peritoneais

camundongos BALB/c com os conídios dos principais

cromoblastomicose, analizando as seguintes abordagens:

• Vias de fagocitose;

• Viabilidade do fungo;

• Produção de NO;

• Quantificação da secreção de citocinas;

• Expressão de moléculas co-estimulatórias e MHC-II.

21

residentes de

agentes da
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 FUNGOS

Foram utilizadas as cepas dos fungos Fonsecaea pedrosoi (ATCC

American Type Culture Collection - 46428), Cladophialophora (Cladosporium)

carrionii (IMT Instituto de Medicina Tropical - 768), Rhinocladiella aquaspersa

(lMT Instituto de Medicina Tropical - 691) e Phialophora verrucosa (FM

Faculdade de Medicina - 2214). Estoques de cultura dos isolados foram mantidos

em ágar Sabouraud dextrose (Merck -Darmsradt - Alemanha) à 28°C por 14 dias.

4.2 MEIO DE CULTURA UTILIZADO

O meio líquido caldo-Batata foi preparado utilizando 20g de batata,5g de

glicose (Merck - Alemanha) e 500 mL de água destilada. A batata foi descascada,

cortada em pedaços pequenos e misturada a 50 mL de água. Esta mistura foi

fervida até cozimento total da batata, por aproximadamente 30 minutos em banho

maria. Foram acrescentados 450 mL de água e filtrado em papel de filtro. Em

seguida, acrescentou- se a glicose, o meio foi autoclavado por 15 minutos à 121°

C e conservado à 4° C 16.

4.3 OBTENÇÃO DE CONíDIOS DAS ESPÉCIES FÚNGICAS

CAUSADORAS DA CROMOBLASTOMICOSE

Por analogia à técnica de microcultivo, que utiliza o ágar Batata, pobre em

nutrientes, para se conseguir um número maior de conídios do fungo, foi utilizado

o mesmo meio sem o ágar com a mesma finalidade, obtendo-se desta forma,

grande número de conídios viáveis das espécies fúngicas causadoras da

cromoblastomicose: Cladophialophra carrionií, Fonsecaea pedrosoi, Rhinoc/adiella

aquaspersa e Phialophora verrucosa.

Após crescimento do fungo, a colônia foi raspada com alça de platina em " L

" e colocada em 50 mL de caldo-Batata em Erlenmeyer de 250 mL. Este inóculo
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foi cultivado sob agitação constante por 4 dias, deixando em repouso por

aproximadamente 30 minutos para que as hifas sedimentassem com

espontaneidade e o sobrenadante, contendo os conídios foi recolhido com pipeta

de bulbo. O número de conídios foi contado em câmara de Neubauer e ajustado

de acordo com cada ensaio.

4.4 ANIMAIS

Camundongos machos da linhagem BALB/c com 6 a 8 semanas de vida

foram obtidos do Biotério do Instituto de Química e da Faculdade de Ciências

Farmacêuticas - Universidade de São Paulo. Os animais foram mantidos em

padrão sanitário livre de patógenos específicos (SPF).

4.5 OBTENÇÃO DE MACRÓFAGOS

OS macrófagos foram obtidos da cavidade peritoneal de camundongos

BALB/c através de lavagem com 3mL de meio de cultura RPMI 1640 (Sigma 

Estados Unidos) contendo 10% de soro fetal bovino (Cultilab - Campinas, Brasil).

Esta suspensão foi incubada com 1 mL do meio de cultura mantida por 1 hora em

estufa (New Route - Fisher - Scientific) a 37° C, em atmosfera úmida contendo 5%

de C02 para que os macrófagos aderissem à placa. As células não aderidas

foram desprezadas e o meio RPMI contendo 10% de soro fetal bovino foi

acrescentado à placa. As células foram mantidas por um período de 24 horas, em

estufa a 37°C em 5% de C02, para que os macrófagos espraiassem.

4.6 OBTENÇÃO DE COMPLEMENTO

Para os ensaios de fagocitose que necessitam de complemento para

opsonizar os conídios dos agentes da cromoblastomicose, utilizamos soro

autólogo de camundongos BALB/c. Para obtermos o soro, os camundongos foram

sacrificados e imediatamente, o coração foi exposto para punção do sangue com

seringa de aplicação de insulina. Aproximadamente, 1 mL de sangue foi obtido de

cada animal e imediatamente transferido para um tubo seco. Os tubos foram
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mantidos por uma hora em banho-maria de 3rC. Logo em seguida, foram

centrifugados por 10 minutos em 1500 rpm. O soro (sobrenadante) foi retirado e

utilizado logo em seguida para não perder a atividade do complemento. O soro foi

utilizado na concentração de 5% diluído em meio RPMI.

4.7 ENSAIOS DE FAGOCITOSE

4.7.1 Fagocitose de conídios dos agentes de cromoblastomicose

na presença de açúcares

Para o teste de inibição de fagocitose por manana (Sigma - Estados

Unidos), O-glicose (Synth - SP), L-Iactose (Nuclear - SP) e O-sacarose (Reagen 

RJ), macrófagos foram cultivados sobre lamínulas em placa de 24 poços (Costar

3594 - USA) por 24 horas a 37°C em 5% de CO2 . O número de células foi

ajustado em câmara de Neubauer em 105 macrófagos por poço. Foram incubados

durante 40 minutos com diferentes concentrações de manana (25, 50 e

100IJg/mL), ou na presença de O-glicose, O-sacarose e L-Iactose (25, 50 e 100

mM). Após este período, foram acrescentados à cultura os conídios na proporção

de 4 conídios para cada macrófago e incubados durante 4 horas em estufa a 3rC

em 5% de CO2 e posteriormente, as lamínulas foram lavadas com Solução Salina

de Fosfato Tamponada (PBS) para remoção de partículas não fagocitadas e

coradas com Giemsa (NEWPROV - Paraná - Brasil). As lamínulas foram mantidas

por 5 segundos em cada um dos corantes. Após a coloração, as lamínulas foram

fixadas com Entellan (Merck-Alemanha) e posteriormente, analisadas em

microscópio óptico comum (200x e 1000x).

Uma média de pelo menos 100 macrófagos foram contados para

determinar o índice de fagocitose (IF), calculado como a média do número de

células que fagocitaram vezes a média do número de conídios internalizados.
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4.7.2 Fagocitose de conídios dos agentes de cromoblastomicose

na presença de complemento

Para o teste de fagocitose que necessita de complemento, macrófagos

foram obtidos como descritos no item 3.5. Foram acrescentados à cultura os

conídios na proporção de 4 conídios para cada macrófago na presença de

complemento a 5% e incubados durante 4 horas em estufa a 3rC em 5% de CO2

e posteriormente, as lamínulas foram lavadas com PBS para remoção de patículas

não fagocitadas e coradas com Giemsa (NEWPROV - Paraná - Brasil).

4.8 EXPRESSÃO DE MOLÉCULAS DE SUPERFíCIE DE

MACRÓFAGOS

Macrófagos foram incubados em placas de Petri, e conídio dos fungos:

Cladophialophora carrionii, Fonsecaea pedrosoi, Phialophora verrucosa e

Rhinocladiella aquaspersa, numa relação de 4 conídios para cada macrófago.

Essas culturas foram incubadas por um período de 24 horas e, posteriormente,

analisadas quanto à expressão das moléculas de MHC classe 11, C080, C086 por

determinação da média de intensidade de fluorescência.

As moléculas de superfície celular analisadas foram: MHC classe li, C080 e

C086, utilizando-se para isso os anticorpos anti-camundongo lak (11-5.2)

(O,2IJg/mL), anti-camundongo C080 (16-10A1) (0,2IJg/mL), marcados com PE e

anti-camundongo C086 (GL1) (0,5IJg/mL), marcado com FITC, todos da

PHARMIGEN. Foram utilizados isotipos controle para cada anticorpo utilizado.

O número de macrófagos foi ajustado em câmara de Neubauer em 106

células. Em seguida, esta quantidade de células foi transferida para duas placas

de Petri, que foram incubadas respectivamente com 106 conídios dos agentes de

cromoblastomicose: Cladophialophora carrionii, Fonsecaea pedrosoi, Phialophora

verrucosa e Rhinocladiella aquaspersa. As placas foram mantidas em estufa a

37°C em 5% de C02 por 24 horas. Após este período, foram separadas alíquotas

de cada placa e adicionados os anticorpos para marcação a-MHC classe 11, a-
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CD80 e a-CD86). As células marcadas foram incubadas no gelo por 30 minutos e,

em seguida, fixadas com solução contendo 2% de glicose, 1% de formaldeído, em

PBS. As amostras permaneceram assim até análise, quando as células marcadas

foram lavadas com PBS e, posteriormente, foi analisada a média de intensidade

de fluorescência (MIF) por citometria de fluxo. Como controle, foram utilizadas

células não estimuladas (Sigma - Estados Unidos).

Para análise por citometria de fluxo, foi utilizado o aparelho FacScalibur

(Becton & Dickison - Canadá) do Departamento de Microbiologia, Imunologia e

Parasitologia da Escola Paulista de Medicina. Os dados foram analisados

utilizando-se o programa "CeU Quest "

5 DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE FUNGICIDA DOS

MACRÓFAGOS

5.1 ATIVIDADE FUNGICIDA DOS MACRÓFAGOS

5.1.1 Análise de viabilidade de conídios dos agentes da

cromoblastomicose após fagocitose por macrófagos

Macrófagos foram obtidos e cultivados, como descrito anteriormente, em

placas de 24 poços (Costar 3594 - USA), por 24 horas. Foram adicionadas às

culturas, conídios dos agentes da cromoblastomicose em uma proporção de 4

conídios para cada macrófago e incubadas em estufa, a 3rC em 5% de C02 por

períodos de 24, 48 e 72 horas. Após estes períodos, os sobrenadantes foram

desprezados e as placas foram lavadas 3 vezes com PBS estéril para remoção de

conídios não fagocitados. Em seguida, foi adicionado a cada placa, 1 mL de água

destilada para lisar as células e promover a liberação de conídios que haviam sido

internalizados. O conteúdo foi coletado com "ceU scraper" e 100IJL desta

suspensão foram semeados em Sabouraud-dextrose ágar (Merck - Darmsradt -
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Alemanha) e mantido a 25°C por 7 dias, para verificar unidades formadoras de

colônias do fungo (CFUs).

5.1.2 Determinação da produção de óxido nítrico

Como descrito anteriormente (item 3.5.), macrófagos foram coletados e

incubados com conídios de agentes da cromoblastomicose para dosagem de NO.

A produção de NO foi determinada indiretamente pela concentração de

nitritos nos sobrenadantes das culturas. A absorbância foi determinada em leitor

de ELISA (Titertek-Multiscan), com filtro de 550nm, contra branco constituído por

meio de cultura e reagente de Griess vlv. Os resultados foram expressos em IJM,

com base em uma curva padrão feita com concentrações conhecidas de nitrato de

sódio em meio de cultura (5, 10, 30 e 60 IJM de N02l

5.2 DETECÇÃO DE CITOCINAS

5.2.1 Em sobrenadante de cultura de macrófagos

Sobrenadante de cultura de macrófagos da linhagem de camundongos

BALB/c, cultivados como descrito anteriormente (item 3.5.), foram coletados após

4, 12,24 e 48 horas e testados para detecção de citocinas (IL-1J3, IL-6 e TNF-a),

segundo normas do fabricante (R&D System).

5.2.2 Condições da reação

A dosagem de citocinas foi feita quantitativamente pelo método de ELISA,

usando como parâmetro uma curva padrão feita a partir de diluições dos padrões

de citocinas recombinantes. Os poços foram sensibilizados com 0,2 fl9 de

anticorpos monoclonais, por 12 horas, à 4°C. Em seguida, as placas (Costar 3590

- USA) foram lavadas 4 vezes com PBS-T (Solução Salina de Fosfato
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Tamponada - Tween) e bloqueadas com BSA (Albumina de Soro Bovino), por 3

horas, à 4°C. Após serem novamente lavadas, foram adicionados 100111 do

sobrenadante de cultura ou soros de camundongos diluídos a 1:SO e os padrões

(citocinas recombinantes de camundongos-R&D), incubando-se por 12 horas, à

4°C. Após nova etapa de lavagem, anticorpo biotinilado específico (0,1119) foi

adicionado e seguido de nova etapa de incubação por 12 horas à 4°C. As placas

foram lavadas novamente e os conjugados específicos adicionados (streptavidina

peroxidase-Sigma), na diluição de 1: 1000 e incubados por 30 minutos, à 4°C.

A reação foi concluída pela adição do substrato (ácido cítrico 0,03 M,

fosfato de sódio O,OS M e 10111 de H20 2 ) contendo OPD (orthophenylenediamine

Sigma) SOOllg/mL. A reação foi interrompida pela adição de H2S04 4 N e a leitura

realizada em leitor de ELISA (Multiskan MCC/340 11 ElA reader) a 492 nm. As

concentrações de cada citocina foram calculadas com base na equação da reta de

regressão linear, da curva padrão obtida com citocinas recombinantes murinas.

5.3 ANÁLISE ESTATíSTICA

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

múltiplas comparações pelo teste de Tukey. O nível de significância admitido foi

de p::;;O,OS, em todas as amostras realizadas.
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6 RESULTADOS

6.1 ENSAIOS DE FAGOCITOSE

6.1.1 Fagocitose de conídios dos agentes etiológicos da

cromoblastomicose em presença de açúcares

Com a finalidade de verificar se a via de receptores de açúcares atua de

forma significativa no processo de fagocitose, macrófagos de camundongos

BALB/c foram incubados com manana em concentrações de 100 I-lg/mL ou com:

O-glicose, L-Iactose e O-sacarose na concentração de 100 mM durante 30

minutos. Após este período, foram acrescentados à cultura, conídios dos

principais agentes da cromoblastomicose como: Cladophialophora carrionii

,Fonsecaea pedrosoi, Phialophora verrucosa e Rhinocladiella aquaspersa em uma

relação de 4 conídios para cada macrófago e avaliou-se o índice de fagocitose.

Além disso, observou-se que nas concentrações de 25 e 50 I-lg/mL de manana e

25 e 50mM de D-gIicose, L-Iactose e O-sacarose não apresentaram variação no

índice fagocítico quando incubados com macrófagos e conídios dos fungos citados

anteriormente.

A fagocitose dos principais agentes da cromoblastomicose é observada na

figura 1 dos fungos C. carrionii (A), F. pedrosoi (B), P. verrucosa (C) e R.

aquaspersa (O).

Como mostra a figura 2, a inibição da fagocitose dos conídios na presença

dos açúcares: manana, O-glicose e L-Iactose foi significativa nos agentes

Fonsecaea pedrosoi e Rhinocladiella aquaspersa. Ressaltando que, a Phialophora

verrucosa na presença de lactose obteve uma maior inibição. Cladophialophora

carrionii foi o único fungo que não apresentou inibição na fagocitose na presença

dos açúcares.

Os resultados também mostraram que o monossacarídeo sacarose não

interfere no processo de fagocitose dos conídios pelos macrófagos.
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Figura 1 - Macrófagos incubados com conídios dos principais agentes da

cromoblastomicose.
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Figura 2 - índice de fagocitose • macrófagos incubados com conídios dos principais

agentes da cromoblastomicose em 1001Jg/mL de manana e 100mM de D-glicose, L-Iactose e

D-sacarose.

Controle • Macrófagos cultivados com conídios de cada agente etiológico da

cromoblastomicose em uma relação de 4 conídios para cada macrófago; na ausência de

açúcares.

* p<O,05 quando comparados com o controle.

6.1.2 Fagocitose de conídios dos agentes etiológicos da

cromoblastomicose na presença de Complemento

Para verificar o papel dos receptores de complemento, realizamos a

opsonização dos conídios dos principais agentes da cromoblastomicose

empregando proteínas do sistema complemento obtido de soro autólogo de
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camundongos BALB/c, o que resultou no favorecimento da fagocitose. Como

mostra a figura 3, houve um aumento significativo da capacidade fagocítica dos

fungos Rhinocladiella aquaspersa, Phialophora verrucosa e Cladophialophora

carrionii. Entretanto, não observamos diferença no índice de fa9,ocitose quando o

fungo Fonsecaea pedrosoi foi utilizado.
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Figura 3 - índice de fagocitose de macrófagos incubados com conídios opsonizados com o

complemento (5%)

Controle - macrófagos incubados com conídios na ausência de complemento

* p<O,05 quando comparados com o controle.
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6.2 EXPRESSÃO DE MOLÉCULAS DE SUPERFíCIE DE

MACRÓFAGOS NA PRESENÇA DE CONíDIOS DOS PRINCIPAIS AGENTES

DE CROMOBLASTOMICOSE

Macrófagos peritoneais de camundongos foram cultivadas na presença de

conídios dos principais agentes de cromoblastomicose: C. carrionii, F. pedrosoi,

P. verrucosa e R. aquaspersa. Empregando-se a técnica de citometria de fluxo, a

população celular obtida foi analisada avaliando-se a expressão dos marcadores

C080, C086 e MHC-c1asse 11, expressos na superfície destas células. Como

mostra a figura 4, o perfil da população de células obtidas em cultura, caracteriza

fenotipicamente a expressão das moléculas C080, C086 e MHC-II.
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Figura 4 - Caracterização fenotípica de macrófagos peritoneais de camundongos.

Macrófagos do peritõneo foram marcados com os anticorpos: anti-camundongo I_AK
, anti

camundongo C080, marcados com o conjugado PE (MHC-II e C080) ou anti-camundongo

C086, marcados com o FITC e analisadas por citometria de fluxo. Os histogramas acima

demonstram a expressão dos marcadores de superfície dos macrófagos peritoneais

murinos com os conídios dos principais agentes de cromoblastomicose.

A análise dos resultados demonstra que os macrófagos cultivados com

conídios dos principais agentes de cromoblastomicose, após a fagocitose dos

mesmos, diminuíram significativamente a expressão das moléculas de superfícies,

tais como C080, C086 e MHC classe 11.
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o
CD80 CD86
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_ MO F. pedrosoi

_ MO P. verrucosa

_ MO R aqmspersa

MHC-II

Figura 5 - Média de intensidade de fluorescência (MIF) - moléculas de superfície celular de

macrófagos cultivados com conídios dos principais agentes de cromoblastomicose

Controle - somente macrófagos (MO)
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6.3 ATIVIDADE FUNGICIDA DOS MACRÓFAGOS

Com a finalidade de verificar por quanto tempo os conídios dos principais

agentes da cromoblastomicose permaneciam viáveis no interior dos macrófagos,

estas células foram incubadas em placas de 24 orifícios, com conídios do fungo

em uma relação de 4 conídios para cada macrófago. As placas foram mantidas

por períodos de 24, 48 e 72 horas. Em seguida, as placas foram lavadas para

retirar os conídios não fagocitados e as células lisadas. A suspensão final foi

semeada em Sabouraud-dextrose ágar, mantida a 37°C por 5 dias, quando as

unidades formadoras de colônia dos fungos foram formadas e puderam ser

contadas.

Através da análise dos resultados, verificou-se que a partir do tempo de

24h, os conídios apresentavam-se totalmente viáveis em todos os agentes da

cromoblastomicose. Observando que F. pedrosoi foi o único que mostrou-se

pouco viável no período de 72 horas. A R. aquaspersa no período de 48 horas

apresentou uma pequena diminuição na viabilidade dos conídios. Os conídios de

P. verrucosa mantiveram-se viáveis nos 3 diferentes tempos. O C. carrionii após

o tempo de 24 horas, demonstrou um pequeno aumento na viabilidade de seus

conídios. Entretanto, nenhum desses resultados foram estatisticamente diferentes.
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Figura 6 - Unidades formadoras de colônias (CFU) dos principais agentes da

cromoblastomicose obtidas após 24, 48 e 72 horas de incubação.

6.4 DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE FUNGICIDA DOS

MACRÓFAGOS

6.4.1 Determinação da produção de óxido nítrico

A figura 7 mostra que no tempo de 4 horas a produção de NO não foi

significativa para todos os agentes da cromoblastomicose. F. pedrosoi mostrou um

aumento significativo da produção de NO no tempo de 12 horas, ocorrendo uma

queda no tempo de 24 e 48 horas. C. carrionii apresentou uma maior produção de

NO no tempo de 12 horas. Ao contrário, R. aquaspersa, a produção de NO foi
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intensa no tempo de 24 horas. E somente P. verrUGosa, apresentou-se constante

na produção de NO nos três diferentes tempos (4, 12 e 48 horas). Foi possível

também observar que após 48 horas de incubação os níveis de NO foram

significativamente inibidos para os fungos C. Garrionii, F. pedrosoi e P. verrUGosa

quando comparados com os controles.

MO

_ MOIIFN e LPS

MO C. Garrioni
_ MO F. pedrosoi

- MO P. verrUGosa

- MO R. aquaspersa

48horas24 horas

*

12 horas4 horas

7.5

0.0

...J
E
Õ 5.0
E
:L
o I • *z

2.5

Figura 7 - Produção de óxido nítrico por macrófagos de camundongos BALB/c estimulados

com conídios dos principais agentes da cromoblastomicose e IFN-y + LPS como controle

positivo de ativação.

* p<O,OS quando comparado com controles negativos (apenas macrófagos).

6.5 DETECÇÃO DE CITOCINAS PRÓ-INFLAMATÓRIAS
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6.5.1 Em sobrenadante de cultura de macrófagos

A seguir dosamos as citocinas TNF-a, IL-1 ~ e IL-6 no sobrenadante de

cultura dos ensaios de fagocitose. A análise dos resultados mostrou que

macrófagos na presença de Fonsecaea pedrosoi e Rhinocladiella aquaspersa

apresentaram aumento significativo da síntese de IL-1~ principalmente após 48

horas de incubação. Ao contrário, Cladophialophora carrionii, houve um aumento

da produção de IL-1~ após 24 horas de incubação. Phialophora verrucosa

apresentou pequena síntese de IL-1~ no tempo de 4 horas (figura 8), porém esse

aumento não foi significativo.

Macrófagos

c. carrionii

_ F. pedrosoi

_ P. verrucosa

_ R. aquaspersa

200

* *1
....I
E-OI
Q....,......
....I

100

o

-

4h 12h
~

*

I..
24h

I _

48h

Figura 8 - Produção de IL-1 p por macrófagos de camundongos Balb/c cultivados com

conídios dos principais agentes da cromoblastomicose.

* p<O,OS quando comparados com controles negativos (somente macrófagos)
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A figura 9 mostra que houve aumento significativo de IL-6 quando

macrófagos foram incubados por 12 horas com o fungo R. aquaspersa. F.

pedrosoi não apresentou produção significativa de IL-6 em relação ao controle,

porém somente no tempo de 24 horas há uma pequena produção desta citocina.

Entretanto, o fungo C. carrionii obteve um pico constante da síntese de IL-6 nos

três diferentes tempos (4,24 e 48 horas).

Macrótagos

c. carrionii

1500

_ F. peiXosoi

_ P. verrucosa

_ R. aquaspersa

* *..J 1000 I ~ *E.õ,
c..

~
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I I I

*
o I ri 1.1 ,. n I nll.u ílll _...
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Figura 9 - Produção de IL-6 por macrófagos de camundongos BALBlc cultivados com

conídios dos principais agentes da cromoblastomicose.

*p<O,OS quando comparados com controles negativos (somente macrófagos)

Em relação à síntese de TNF-a, os principais agentes da

cromoblastomicose apresentaram produção significativa nos 4 diferentes tempos,

ressaltando que C. carrionii obteve maior síntese desta citocina no período de 24

horas, porém em menor quantidade nos tempos de 4, 12 e 48 horas; F. pedrosoi
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nos tempos de 4, 24 e 48 horas permaneceram constantemente elevados; P.

verrucosa aumentou de forma gradativa nos três diferentes tempos (4, 24 e 48

horas) e R. aquaspersa apresentou um pico elevado no período de 12 e 48 horas

(figura 10).
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Figura 10 - Produção de TNF-a por macrófagos de camundongos BALB/c cultivados com

conídios dos principais agentes da cromoblastomicose.

*p<0,05 quando comparados com controles negativos (somente macrófagos)
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Considerando a cromoblastomicose como uma micose endêmica em nosso

país, com alta morbidade, até hoje pouco se conhece sobre a relação hospedeiro

parasita. Alguns estudos têm focado esta interação, demonstrando a

predominância da resposta imune celular, com a ativação de macrófagos

envolvendo a fagocitose dos fungos36
. De maneira geral, nosso sistema

imunológico é capaz de eliminar ou pelo menos controlar a maioria das infecções

fúngicas. As formas graves de doença quase sempre estão associadas a algum

tipo de deficiência imunológica. Até agora, os trabalhos realizados são

insuficientes para esclarecer a resposta inata por macrófagos. Como esta resposta

representa um mecanismo de extrema importância na primeira linha de defesa do

organismo, estudamos a interação dos principais agentes da cromoblastomicose

com macrófagos peritoneais murinos para entendermos alguns pontos

relacionados com a principal característica desta micose, a cronicidade observada

nas lesões e conseqüente persistência da infecção no organismo do hospedeiro.

Por outro lado, observar se há diferenças entre os vários agentes de

cromoblastomicose em relação com a interação com macrófagos.

Muitos dos microrganismos que penetram no hospedeiro são facilmente

ingeridos e destruídos pelos fagócitos. Os fagócitos mononucleares, ou

macrófagos, nos quais persistem os microrganismos ingeridos, contribuem para a

resposta imune adaptativa como células apresentadoras de antígeno

profissionais37
.

Os mecanismos de defesa celular dos fagócitos são ineficientes na

eliminação do fungo patogênic035
. Estudos mostram que fungos como

Histoplasma capsulatum, Cryptococcus neoformans e Blastomyces dermatitidis

apresentaram um contínuo crescimento dentro de vacúolos endocíticos dos

macrófagos38
,39. Sugerindo, portanto, que a persistência e a capacidade de

multiplicação fúngica é retratada como uma exuberante resposta inflamatória que
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estão relacionados à ausência do desenvolvimento de uma verdadeira reação

granulomatosa35
.

O reconhecimento e a fagocitose dos microrganismos ocorrem através de

uma variedade de receptores presentes nos macrófagos44
. Alguns receptores

fagocíticos reconhecem açúcares comuns na parede de microrganismos, sendo

denominados receptores lecitina. Entre eles estão o receptor manose e o receptor

~-glucano. O receptor manose é uma proteína transmembrana de 175 kDa

expresso em macrófagos e células dendríticas que reconhece oligo-manoses, 0

ligadas como as presentes no zimosan e na manana. O receptor ~-glucano

reconhece oligossacarídeos ligados através de ligação ~ e em conjunto com o

receptor manose participa do reconhecimento de microrganismos66
•

Neste trabalho, avaliamos a interação dos macrófagos com conídios dos

principais agentes da cromoblastomicose. Verificamos que, com a inibição dos

receptores de manose houve uma diminuição significativa da fagocitose para os

fungos P. verrucosa e C. carrionii. Além da importância da manose, outros

açúcares como glicose e lactose, também inibiram a fagocitose desses fungos. A

presença de L-Iactose foi capaz de inibir eficientemente a fagocitose de P.

verrucosa. Esses resultados mostraram uma grande diversidade na interação dos

diferentes agentes de cromoblastomicose com receptores de açúcares em

macrófagos, sugerindo uma complexa série de interações entre o fungo ligante e

os receptores dos macrófagos no processo de fagocitose67
•

Em um estudo envolvendo a adesão de fungos patogênicos às células e às

proteínas do hospedeiro, verificou-se que a glicose é o maior componente da

parede celular dos agentes da cromoblastomicose observando a similaridade da

composição celular nos gêneros de Fonsecaea, Phialophora e Cladophialophora46
.

O sistema complemento é um dos principais mecanismos pelos quais o

reconhecimento do antígeno é convertido em defesa efetiva contra a infecção. O

complemento é um sistema de proteínas plasmáticas que pode ser ativado por

anticorpos, levando a uma cascata de reações que ocorrem na superfície dos

patógenos, e gera componentes ativos com várias funções efetoras. Além da lise
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celular, outras funções biológicas também importantes são geradas durante o

processo de ativação do complemento: produção de fragmentos protéicos que

facilitarão a fagocitose de microrganismos (opsoninas); produção de fatores

quimiotáticos que atrairão para o local da ativação células inflamatórias; produção

de fragmentos protéicos para desgranular mastócitos (anafilatoxinas); estímulo da

síntese de imunoglobulinas; etc1
.

A fagocitose de fungos ocorre geralmente após terem sido opsonizados .A

ativação de complemento, resulta na acumulação de neutrófilos, portanto, o

importante papel das opsoninas na fagocitose de células fúngicas tais como

blastoconídios de Candida albicans e conídios de Aspergillus fumigafus é

indiscutível. Entretanto, devido a muitos microrganismos interagirem com céluas

fagocíticas em locais ausentes de soro, torna-se necessária a existência de outro

mecanismos não-opsônicos, para a ocorrência de fagocitose59
.

Em outro trabalho, verificou-se a interação de células muriformes e

fagócitos humanos,que baseavam-se em sistemas dependente de complemento

onde a fagocitose máxima de conídios de Fonsecaea pedrosoi ocorria em

presença de complemento. Esses achados sugerem que o complemento

desempenham importante papel na inflamação das infecções de Fonsecaea

pedrosoi e defesa contra fungos demáceosso. Em nossos experimentos os

receptores de complemento mostraram uma grande influência no processo de

fagocitose, para os fungos C. carrionii, P. verrucosa e R. aquaspersa, onde o

aumento na internalização foi observado na presença desse estímulo. Entretanto,

nossos resultados entram em contradição com os achados descritos acima, visto

que o fungo F. pedrosoi apresentou-se constante na fagocitose mesmo na

presença de complemento, mostrando que essa via não deva ser a principal, para

a internalização desse fungo.

Porém, a fagocitose de conídios dos principais agentes de

cromoblastomicose: C. carrionii, F. pedrosoi, P. verrucosa e R. aquaspersa

tiveram conseqüências funcionais para os macrófagos, pois resultou na diminuição

significativa da expressão de suas moléculas de superfície, tais como CD80, CD86



46

e MHC classe 11. É provável que o processo de ativação de linfócitos T, via

apresentação de antígenos esteja prejudicado. Talvez a inibição da resposta

imune adaptativa seja um mecanismo de escape utilizado pelos fungos para se

adaptarem ao hospedeiro.

A viabilidade de conídios dos fungos fagocitados por macrófagos foi

avaliada pela contagem do número de unidades formadoras de colônias.

Observamos que Fonsecaea pedrosoi foi o único agente etiológico da

cromoblastomicose que apresentou uma menor viabilidade no tempo de 72 horas,

porém essa diferença não foi significativa. Entretanto, Rhinocladiella aquaspersa,

Phialophora verrucosa e Cladophialophora carrionii apresentaram viabilidade

constante nos três diferentes tempos (24, 48 e 72 horas), ou seja, continuavam

viáveis mesmo após 72 horas de interação com os macrófagos.

Macrófagos peritoneais murinos foram capazes de fagocitar os conídios de

todos os agentes de cromoblastomicose, sendo incapazes de destruí-los.

Entretanto, como os níveis de CFUs foram praticamente constantes, nossos

resultados são similares aos descritos por Rozental et aI indicando que a

proliferação dos fungos foram inibidas ou no mínimo demoradas, indicando que os

macrófagos peritoneais murinos apresentavam um efeito fungistático e não

fungicida contra os fungos testados73
.

Em outro trabalho, verificou-se que macrófagos residentes e macrófagos

peritoneais ativados estimulados com BCG e PPO, foram capazes de matar cerca

de 32% do fungo Candida albicans54
.

A proteção contra infecções causadas por bactérias70
, 72, protozoários73 ou

fungos74
,75 relaciona-se diretamente com a expressão de resposta imune mediada

por células e a atividade microbicida expressa em macrófagos ativados73
•

Por essa razão nosso próximo passo foi verificar a capacidáde microbicida

dos macrófagos associada à produção de NO. Assim sendo, a produção de NO foi

quantificada no sobrenadante de cultura de macrófagos, após 4, 12, 24 e 48 horas

de fagocitose. Nossos resultados mostram que os macrófagos estimulados com

diferentes agentes da cromoblastomicose obtiver~m uma produção elevada de NO
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no período de 12 horas principalmente na presença de Fonsecaea pedrosoi,

entretanto, o macrófago não foi capaz de eliminar o fungo. Ao contrário, no

período de 24 horas ocorreu uma queda na produção de NO, a qual não sabemos

ao certo quais mecanismos estariam envolvidos. Com exceção da Rhinocladiella

aquaspersa, os demais agentes da cromoblastomicose apresentaram uma

diminuição na produção de NO no tempo de 48 horas.

A produção de NO pela ativação da enzima óxido nítrico sintetase (iNOS)

tem sido indicada como uma importante molécula efetora para a eliminação de

uma variedade de patógenos, desde que antagonistas dessa enzima inibem a

capacidade de macrófagos em eliminar patógenos in vitro e in viv062, 63, 64. Sabe

se que a produção de NO por vários tipos de células, como as endoteliais7o, os

hepatócitos78 e os macrófagos79, ocorre pela ativação de IFN-gama ou LPS. A

liberação de NO, produzido por macrófagos ativados, tem um papel importante na

morte de diferentes patógenos80. Esses experimentos in vitro mostraram que NO

derivado de macrófagos ativados exerce uma atividade anti-proliferativa e

citotóxica, contra uma variedade de patógenos como L. majorBO
, M. bovis81

, T.

cruz; 82, incluindo alguns fungos, como Cryptococcus neoformans83
. Isso resulta

na habilidade de secretar NO e citocinas pro-inflamatórias (TNF-a, interleucina 1

~ (IL-1 ~), IL_6)65. Esses relatos sugerem que em nosso trabalho a incapacidade

dos macrófagos de destruir os agentes de cromoblastomicose pode estar

relacionado com a queda nos níveis de NO, principalmente após 48 horas de

interação.

Demonstramos que macrófagos infectados por agentes da

cromoblastomicose produziam altos níveis de IL-1~, IL-6 e TNF-a, citocinas que

possuem atividades biológicas superpostas. Esses resultados podem indicar que

tanto a IL-1~ quanto o TNF-a podem aumentar a capacidade de monócitos

produzirem outros mediadores inflamatórios tais como a IL-6. A IL-6, como um

fator de ativação de célula T ou co-estimulante de célula T, pode fornecer, pelo

menos em parte, o segundo sinal (antígeno inespecífico) que se faz necessário na

ativação da célula T, além do antígeno ou do mitógeno. Não sabemos ao certo
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quais atividades biológicas conferidas à IL-113 ou ao TNF-a são, na verdade,

mediadas pela IL-61
.

O fator de Necrose Tumoral (TNF), citocina liberada por células fagocíticas

mononucleares ativadas, tem um papel regulador na produção de gama interferon

e outras linfocinas. Seu papel é importante para ativação T independente de

macrófagos e a produção de gama interferon. O gama interferon por sua vez, ativa

macrófagos que inibem a replicação do fungo, indicando que o TNF não é

somente um mediador citotóxico liberado pelos macrófagos. Citotoxicidade é

também mediada pelas espécies reativas do oxigênio, tal como peróxidos e NO,

que podem ser induzidos pelo TNFS4
. Estudos demonstram que TNF também atua

na formação de granulomas promovendo o agrupamento e a diferenciação de

macrófagos em células epitelióides67
.

Estudos "in vitro "demonstraram que, macrófagos murinos infectados com

Paracoccidioides brasiliensis liberavam níveis detectáveis de TNF- a no tempo de

48 e 72 horas, mas não no tempo de 24 horas de cultura86
. Entretanto, em nosso

trabalho demonstramos que os níveis de TNF-a foram significativos nos dois

diferentes tempos utilizados, principalmente para os fungos Cladophialophora

carrionii e Fonsecaea pedrosoi no tempo de 24 horas e, Phialophora verrucosa e

Rhinocladiella aquaspersa no tempo de 48 horas.

Um outro aspecto a ser discutido é o fato de os conídios dos principais

agentes da cromoblastomicose não terem induzido os macrófagos em nossos

experimentos a secretarem IL-10 e, ao contrário, induziram a secreção de uma

alta quantidade de IL-113, IL-6 e TNF-a, principalmente.

Nossos resultados permitiu-nos concluir que apesar dos diferentes fungos

causarem a mesma patologia, apresentaram uma grande diversidade na interação

com macrófago, tanto a nível de vias de entrada como na produção de citocinas e

NO. Estes dados podem sugerir que dependendo do agente etiológico na

cromoblastomicose podem levar a uma resposta imunológica diferente e

conseqüentemente alterar a evolução da doença.
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9 CONCLUSÃO

A análise dos resultados descritos anteriormente permite algumas

conclusões, tais como:

1. Os conídios dos principais agentes de cromoblastomicose foram

fagocitados por macrófagos, e verificamos que o receptor de manose foi

importante para os fungos Fonsecaea pedrosoi e Rhinocladiella aquaspersa. Além

da manose, outros açúcares como glicose e lactose também foram significativos

na inibição da fagocitose.

2. Conídios dos principais agentes de cromoblastomicose, afetam as

principais funções biológicas dos macrófagos peritoneais de camundongos,

inibindo a expressão das moléculas de MHC-II e co-estimulatórias (C080/C086);

3. A viabilidade dos fungos foram elevados em vários períodos

testados sugerindo que os macrófagos não foram capazes de eliminá-los;

4. A produção de NO foi significativa para os fungos: Fonsecaea

pedrosoi (12 horas) e Rhinocladiella aquaspersa (24 horas). Observamos que

após o tempo de 48 horas, os fungos Cladophialophora carrionii, Fonsecaea

pedrosoi e Phialophora verrucosa, apresentaram diminuição da produção de NO,

comprovando os resultados descritos anteriormente, visto que, os fungos após o

tempo de 72 horas apresentavam-se viáveis;

5. Após fagocitarem os conídios, os macrófagos secretaram alta

quantidade de IL-1 ~ e IL-6, para os fungos Cladophialophora cariionii e

Rhinocladiella aquaspersa. Ao contrário, na síntese de TNF-a, todos os agentes
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de cromoblastomicose secretaram esta citocina, porém não houve produção de IL

10.
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