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Resumo 

Para investigar o papel dos linfócitos T no modelo de 

Paracoccidioidomicose pulmonar, depletamos in vivo os linfócitos TC04+ e 

TCOa+ de camundongos Lesistentes (A/J) e susceptíveis (B10.A) infectados 

intratraquealmente -com um milhão de lev-eduras de isolado virulento do 

Paracoccidioides brasiliensis. Quando comparados ao grupo não depletado de 

linfócitos TC04+, após 4 semanas de infecção, camundongos AlJ apresentaram 

aumento da disseminação de leveduras ao fígado; na aa semana, contudo, 

houve redução na carga fúngica pulmonar destes animais. Ao contrário, a 

depleção de células TC04+ não alterou a gravidade da doença de animais 

B10.A em ambos os períodos de infecção. O tratamento com o AcM anti-C04, 

em ambos os tempos de infecção, diminuiu as reações de HTT dos animais AlJ, 

mas não alterou a anergia cutânea dos carrtundongos B 1 O.A. Em adição, 

ambas as linhagens depletadas tiveram a produção específica de anticorpos 

diminuída na 4a e aa semanas. Quanto às cifbcinas pulmonares, após 4 

semanas de infecção, os animais AlJ depletados apresentaram redução nos 

níveis de IL-12 pulmonar e na aa semana da infecção, esta linhagem 

apresentou redução nos níveis de IL-10, IL-4, IL-5,IL-2 e GM-CSF pulmonar, e 

os animais B10.A mostraram aumento nos níveis de IL-12. Por outro lado, 

verificamos que ambas as linhagens depletadas com o AcM anti-COa, 

apresentaram aumento da gravidade da doença após a semanas de infecção, 

pois camundongos AlJ tratados apresentaram aumento da carga fúngica 

pulmonar, e animais B10.A apresentaram aumento do crescimento fúngico no 

pulmão e fígado. Animais B 1 O.A depletados de células TCOa+ apresentaram 



ainda um incremento nas suas reações de HTT específicas. Esses dados 

sugerem que na linhagem susceptível há a presença de duas subpopulações 

celulares de TCD8+, uma subpopulação protetora que controla o crescimento 

fúngico e outra inibidora de reações de HTT jA depleção dos linfócitos TCD8+ 

não levou a grandes alterações na produção de anticorpos específicos em 

ambas as linhagens; no entanto, levou a alterações significativas nos níveis das 

citocinas pulmonares; os animais AlJ apresentaram aumento de IL-4, IL-12, IL-3 

e GM-CSF, e diminuição de IL-2. Por outro lado, os animais 810.A 

apresentaram aumento nos níveis de IL-10, IL-12, IL-3 e IFN-y. Estes resultados 

demonstraram que nos animais 81 O.A as células TCD4+ têm pouca ou 

nenhuma participação no controle da infecção. No entanto, nos animais A/J há 

duas subpopulações, uma protetora (4a semana) e outra exacerbadora 

(8a semana) dependendo do estágio da doença. Contudo, em ambas as 

linhagens a subpopulação TCD8+ apresentolJ-se importante no controo da 

doença. Além disso, na PCM experimental, tanto as respostas de HTT como a 

produção de anticorpos específicos, são mecanismos que dependem de células 

TCD4+ e na linhagem B10.A há uma subpopulação TCD8+ que regula 

negativamente as reaçoes de HTT. 

Palavras-chaves: Paracoccidioidomicose, depleção, TCD4+, TCD8+. 



Abstract 

To investigate the role of T Iymphocytes in the pulmonary model of 

Paracoccidioidomycosis (PCM), resistant and susceptible mice were in vivo 

depleted of T CD4+ and T CD8+ cells by intraperitoneal injection of specific 

monoclonal (mAb) antibodies and infected intratracheally with one million yeast 

cells of a virulent isolate of Paracoccidioides brasilíensís. When compared with 

the non-depleted group, at week 4 after infection A/J mice presented increased 

dissemination of yeasts to liver; however, at week 8 A/J-depleted mice showed 

decreased fungai loads in the lungs. In contrast, depletion of TCD4+ cells of 

B10.A mice did not alter the severity of disease at any periods of infection 

assayed. Treatment with anti-CD4 mAb diminished the delayed-type 

hypersensitivity reactions (DTH) of resistant mice but the cutaneous anergy of 

B10.A mice was not modified. In addition, CD4-depleted A/Sn and B10.A mice 

presented decreased titers of P.brasíliensis specific antibodies at both the 4th 

and 8th week postinfection. Regarding pulmonary cytokines, at week 4 of 

infection A/J-depleted mice presented diminished leveis of IL-12 but at week 8 

IL-10, IL-4, IL-5, IL-2 and GM-CSF appeared in lower leveis. Only IL-12 was 

detected in lower leveis in the lungs of B10.A-depleted mice at week 8 after 

infection. Depletion of CD8+ cells led to a more severe disease in both mouse 

strains. A/J-treated mice presented increased fungai burdens in the lungs 

whereas in the B10.A strain increased number of yeast cells was detected in the 

lungs and liver. Importantly, neutralization of CD8+ cells reverted the DTH 

anergy of susceptible mice. These data suggest the existence of two T CD8+ 

subpopulations in B10.A mice, a protective that controls fungai growth and 

another one that suppresses DTH reactions. The production of P.brasíliensis 

specific antibodies by resistant and susceptible mice depleted of CD8+ T cells 

was similar to that of mice given control antibody. Neutralization of CD8+ cells, 

however, induced significant alterations in the concentrations of pulmonary 



cytokines. In NJ-treated mice, higher leveis of IL-4, IL-12, IL-3 and GM-CSF 

were concomitant with reduced amounts of IL-2. 810.A mice depleted of CD8+ 

cells presented higher leveis of pulmonary IL-10, IL-12, IL-3 and IFN-D than 

their controls. As a whole, our results demonstrate that CD4+ T cells have no 

influence on the control of disease severity of 810.A mice. Depending on the 

period of the infection , NJ mice develop two subpopulations of CD4+ T cells: 

one protective subset which appeared early in the infection, followed by a 

subpopulation that lead to disease exacerbation. Moreover, in both mouse 

strains CD8+ T cells are protective and able to control fungai growth. It was also 

verified that DTH reactions and antibody production in murine PCM are CD4+ T 

cells mediated. Finally, only in 810.A mice a regulatory CD8+ T cell 

subpopulation was characterized by its ability to suppress DTH reactions. 

Key Words: Paracoccidioidomycosis, depletion, TCD4+, TCD8+. 
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Caracterização da Função das Células TCD4+ e TCD8+ na 

Paracoccidioidomicose Pulmonar de Camundongos Isogênicos 

Introdução 

1 

A Paracoccidioidomicose (PCM) é uma micose sistêmica, restrita 

geograficamente à América Latina, sendo seu agente etiológico o fungo 

dimórfico térmico Paracoccidioides brasiliensis (Restrepo, A., 1985). 

O P. brasiliensis exibe a forma de levedura (L) na vida parasitária ou 

quando cultivado a 37°C e forma micelial (M) à temperatura ambiente. A partir 

das características ecológicas das áreas endêmicas e de dados laboratoriais, 

infere-se que o habitat do fungo deve estar localizado em ambientes úmidos, 

onde a temperatura média gira ao redor de 18 a 24°C e cujos índices 

pluviométricos anuais sejam elevados (Restrepo,A.; 1985). 

O habitat natural do agente etiológico é exógeno ao homem, no entanto, 

ainda permanece desconhecido (Restrepo, A; 1985). O fungo foi isolado de 

fezes de pingüim (Garcia et ai, 1993), de ração de cachorro (Ferreira et aI., 

1990), de vísceras de tatu (Vidal et ai, 1995; Bagagli et ai, 1998; Silva-Vergara 
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et al.,2000) e de solo (Albomoz,M. C. B., 1971; Silva-Vergara et aI., 1998), 

porém acredita-se que o solo seja a fonte natural de esporos do fungo. 

Há evidências experimentais sugerindo que o fungo penetra no 

hospedeiro pelas vias aéreas superiores através da inalação de conídios, os 

quais seriam suas fonnas infectantes. McEWEN et aI. infectaram, pela via 

inalatória, camundongos BALB/c com conídios. Estes pequenos propágulos 

(com um tamanho de aproximadamente 4 J.Jm) alcançaram porções distais do 

pulmão, produzindo infecção pulmonar em praticamente todos os animais. Nos 

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

alvéolos transformaram-se rapidamente em células levedurifonnes, condição 

necessária para a instalação da infecção. Estas formas cresceram então no 

parênquima pulmonar, produzindo uma doença progressiva que posteriormente 

disseminou-se para outros órgãos (McEwen et ai; 1987). Este fato é de especial 

relevância, uma vez que os conídios têm sido postulados como uma provável 

fonna infectante do fungo. 

A doença clínica é mais comum em homens adultos, com uma razão 

homem/mulher de 13: 1 em algumas áreas onde ela é endêmica (Brummer, E. 

et aI., 1993; Restrepo, A., 1994; Wanke, B. et aI., 1994), apesar do contato com 

o fungo ser essencialmente o mesmo para ambos os sexos (Franco, 1987). 

Devido a este fato, começou-se a pesquisar possíveis interações do fungo com 

honnônio esteróides e as alterações que tais fenômenos poderiam produzir nas 

respostas funcionais do fungo. Os estudos revelaram a existência de uma 

proteí na receptora para o 17 -~ estradiol (E2) localizada na porção citosólica do 

fungo (Loose et aI., 1983). O E2, em concentrações próximas às fisiológicas, 

bloqueia a transição da forma M para L (Restrepo et aI., 1984 (a)), assim como 

de conídio à fonna L (Salazar et aI., 1988). Demonstrou-se também que o E2 

altera a expressão de proteínas específicas do dimorfismo durante a transição à 
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fase L (Clemons et ai., 1989). Aristizabal et ai (1998) infectaram 

intranasalmente camundongos machos e fêmeas da linhagem BALB/c com 

conídios do fungo, e verificaram que em camundongos machos a transição de 

conídios nos fluídos do lavado broncoalveolar, para as formas intermediárias e 

leveduriformes ocorrem após 24 a 96 horas. No entanto, em camundongos 

fêmeas esta transição não ocorre até 96 horas pós-infecção. Este evento in vivo 

é consistente com as observações epidemiológicas e in vitro, sugerindo que os 

hormônios femininos bloqueiam a transição de conídio à levedura e são 

responsáveis, ao menos parcialmente, pela resistência. 

Pouco se sabe sobre os fatores de virulência do P. brasiliensis. A 

virulência do isolado influencia a relação entre parasito-hospedeiro como foi 

demonstrada pelas diferenças na formação de granuloma e nos órgãos 

envolvidos na infecção experimental induzida por cada isolado (Zaccharias et 

aI., 1986; Singer-Vermes et aI.; 1989; Franco, M. et aI., 1993). 

Proteinases produzidas por certos fungos patogênicos em humanos têm 

sido reconhecidas como importantes fatores de virulência. O P. brasiliensis 

sintetiza diversas proteinases capazes de hidrolisar caseínas, colágenos, 

podendo, então, ter um papel na invasão nos tecidos do hospedeiro (Mendes

Giannini et aI., 1990), e como constatado por de Assis C. M. et aI. (1999), 20 

isolados diferentes do fungo foram capazes de produzir proteinases e 

fosfolipases, porém houve uma variabilidade na produção de enzimas entre os 

diferentes isolados de P. brasiliensis. 

As formas clínicas da PCM são diversas, com graus variáveis de 

manifestações, dificultando assim, sua sistematização. Dentre as classificações 

propostas, a mais aceita é a divisão da paracoccidioidomicose em PCM

infecção e PCM-doença. 

A forma regressiva, também denominada PCM-infecção, tem sido 

detectada somente em indivíduos que apresentam positividade em testes 
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cutâneos. Esta se caracteriza por apresentar manifestações clínicas brandas e 

pequenas alterações pulmonares. É uma forma assintomática que afeta 

indivíduos de ambos os sexos que residem ou residiram em zonas endêmicas e 

que apresentam integridade da imunidade celular e fortes reações 

intradérmicas (Franco et aL,1989; Mendes, R.P., 1994). 

Em algumas situações as formas assintomáticas podem sair de seu 

estado quiescente, reativa r-se e disseminar. Assim, naqueles raros casos em 

que a infecção inicial progride, tem-se a PCM-doença que pode se apresentar 

sob a forma aguda ou sub-aguda (tipo juvenil) e crônica (tipo adulto). 

A forma aguda é mais grave e acomete, predominantemente, indivíduos 

jovens de ambos os sexos, apresenta progressão rápida por propagar-se pela 

via linfohematogênica e leva a intensa disseminação e comprometimento do 

sistema monocítico-macrofágico (hipertrofia do baço, fígado, linfonodos e 

alterações da medula óssea). Os pacientes apresentam elevados títulos de 

anticorpos e depressão da resposta imune celular (Franco et aL, 1989). 

A forma crônica acomete com maior freqüência adultos do sexo 

masculino; esta forma tem curso lento e pode demorar meses ou anos para se 

estabelecer. Esta resulta também de reativação, anos mais tarde, de focos 

quiescentes da infecção inicial, comprometendo principalmente a mucosa do 

sistema respiratório. O processo inicia-se no complexo primário (pulmão) 

podendo manter-se localizado a este órgão (forma unifocal) ou progredir 

lentamente para outros órgãos (forma multifocal). A resposta humoral mostra-se 

ativada em graus variáveis, em contraste à resposta imune celular que se 

apresenta preservada para a forma unifocal e deprimida para a forma multifocal 

(Franco et aL, 1989). 

Do ponto de vista da resposta imunológica, os pacientes 

paracoccidioidomicóticos têm sido classificados em duas formas polares: 1) um 

pólo hiperérgico, que se apresenta como uma forma benigna da doença, onde a 
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infecção do fungo é localizada, o hospedeiro apresenta resposta imune celular 

preservada e os achados histopatológicos mostram a formação de granulomas 

epitelióides compactos contendo poucos fungos e, 2) um pólo anérgico, que se 

apresenta como uma forma maligna da micose com disseminação da infecção e 

resposta imune celular deprimida; apresentam na histopatologia áreas de 

inflamação granulomatosa mista (frouxa e supurativa) com extensas áreas de 

necrose e abundantes células do fungo (revisado por Franco, 1987). 

Os níveis de interferoni}ama (IFN-y) parecem ser fundamentais no 

controle da doença, como demonstrado por Karhawi, A. S. K. et aI. (2000), que 

verificaram que a produção desta citocina estava prejudicada em pacientes com 

a doença ativa, mas que, no entanto restaurava-se após a remissão clínica. Os 

níveis de citocinas em pacientes com diferentes formas da doença foram 

estudados por Benard, G. et ai. (2001) que constataram que pacientes com as 

formas aguda e crônica da doença produzem baixos níveis de interleucina-2 (lL-

2) e IFN-y, mas quantidades substanciais de interleucina-10 (IL-10). Em outro 

trabalho foi verificado que pacientes com a forma juvenil da doença 

apresentavam níveis maiores de imunoglobulina E (lgE) (regulada por IL-4) do 

que pacientes com a forma crônica, sendo considerada a forma juvenil a mais 

grave da PCM. Os níveis de IgE decrescem, entretanto, com a remissão clínica 

do paciente (Mamoni, R. L. et aI., 2001). Estes dados demonstram a 

importância das citocinas, que dependendo dos níveis e dos tipos produzidos, 

podem acarretar a exacerbação ou a proteção da doença. Em conjunto, os 

resultados em estudos clínicos apóiam sugestão obtida no modelo experimental 

da PCM descrito por Calich et ai. (1994): preponderância de mecanismos Th1 

estão associados à proteção, enquanto que, prevalência da resposta imune do 

tipo Th2 associa-se a formas graves da doença. 

Vários mediadores e subpopulações celulares parecem estar envolvidos 

nos mecanismos de imunoproteção e imunopatogenia desta micose. 
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As células "natural Killer" (NK) parecem desempenhar papel importante 

na resistência natural ao P. brasiliensis. Este efeito foi observado, quando 

células NK de camundongos foram capazes de limitar o crescimento in vitro do 

fungo (Jimenez & Murphy, 1984). Estudos realizados com pacientes que 

apresentavam as formas aguda ou crônica da doença demonstraram que os 

mesmos possuíam um número elevado de células NK circulantes, porém a 

atividade citotóxica destas células era significativamente menor quando 

comparada ao grupo de indivíduos normais (Peraçoli, M. T.; 1991). A atividade 

citotóxica das células NK foi analisada em modelo de hamsters infectados pela 

via intratesticular com o P. brasiliensis. Neste estudo pôde-se verificar que os 

animais apresentavam altos níveis de atividade das células NK durante as 4 

primeiras semanas de infecção e diminuição na 8a semana, quando comparado 

ao grupo controle normal. A queda da atividade NK estava associada com a 

depressão da resposta imune celular e com o aumento na extensão das lesões 

histopatológicas. Foi também observados uma correlação inversa entre 

atividade de células NK e os níveis de anticorpos (Peraçoli, M. T. et aI., 1995). 

No modelo murino isogênico de PCM foram demonstradas diferenças na 

susceptibilidade ao fungo relacionadas com o padrão genético do camundongo 

(Calich et ai., 1985). Camundongos A/J inoculados intraperitonealmente (i.p.) 

com o fungo foram caracterizados como resistentes e camundongos B 1 O.A 

como susceptíveis à infecção pelo P. brasiliensis. Este mesmo padrão de 

resistência à infecção foi observado ao utilizar a via i.t. para infecção (Cano, L. 

E. et aI., 1995). 

A grave doença desenvolvida pela linhagem susceptível foi associada 

com elevada produção de anticorpos específicos, ativação policlonal de células 

B, anergia na reação de hipersensibilidade do tipo tardio (HTT) e ativação tardia 

de macrófagos. Por outro lado, os animais resistentes apresentam produção de 

baixos níveis de anticorpos, ausência de ativação policlonal de células B, 
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reações de HTT positivas e uma ativação precoce de macrófagos e PMNs 

(Calich et aI., 1994; Cano et ai., 1995; Fazioli et aI., 1994; Meloni-Bruneri et ai, 

1996). 

Foi investigado o efeito do bloqueio de macrófagos na resistência natural 

e na resposta imune adaptativa de camundongos susceptíveis (B10 D2/08n) e 

resistentes (Al8n) ao P.brasilíensis (Calich et ai., 1985) e verificou-se que 

ambas as linhagens de camundongos tornaram-se consideravelmente mais 

susceptíveis à infecção, como foi evidenciado pelo aumento da mortalidade e 

das lesões de disseminação (Kashino, 8.8. et aI., 1995). Macrófagos 

peritoneais residentes de camundongos são incapazes de limitar a multiplicação 

de leveduras fagocitadas (Brummer E., E., 1989), entretanto, quando estes são 

ativados pela ação do interferon-gama (lFN-y) ou de outras linfocinas passam a 

apresentar características fungicidas (Brummer E., E., 1988). Gonzalez, A. et aI. 

(2000) verificaram que macrófagos murinos ativados com IFN-y in vitro 

produzem níveis elevados de óxido nítrico resultando na inibição do processo 

de transformação de conídio a levedura do P. brasiliensis. 

Parise-Forte, M. R. et aI. (2000) estudaram a atividade fungicida de 

macrófagos obtidos de hamsters infectados com o P. brasiliensis durante 16 

semanas de infecção. Durante os estágios iniciais da infecção, observou-se 

aumento dos níveis do fator de necrose tumoral alfa (TNF-a) e disseminação 

fúngica limitada. Em contraste, em estágios tardios da infecção, altos níveis de 

TNF-a foram observados, enquanto que a atividade fungicida dos macrófagos 

foi menor e os animais apresentaram perda da vitalidade resultando em morte. 

Kurita , N. et aI. (1999) observaram que leucócitos polimorfonucleares 

(PMNs) do sangue periférico humano exibem efeito fungistático sobre as 

células leveduriformes do P. brasilíensis, e que o IFN-y, mas não o TNF-a ou a 

interleucina -8 (IL-8), aumentam a atividade antifúngica dos leucócitos PMNs. 
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Estudos posteriores do mesmo grupo constataram que os leucócitos 

PMNs ativados com IFN-y , fator estimulador de crescimento para monócitos e 

granulócitos (GM-CSF) e/ou interleucina 1-beta (IL-1~) aumentam sua atividade 

fungicida (Kurita, N. et ai., 2000). 

Camundongos resistentes (AlJ) à infecção intratraqueal (Lt.) ao P. 

brasiliensis depletados de células PMN apresentaram aumento na carga 

fúngica no pulmão 7 dias após inoculação. No entanto, camundongos 

susceptíveis (B 1 O.A) depletados de PMNs apresentaram maior número de 

leveduras no pulmão, fígado e baço após 7, 15, 30 e 120 dias após a infecção 

Lt. quando comparados aos seus controles. (Pina, Aet ai, 2001). Estes dados 

sugerem que os PMNs são importantes células protetoras na PCM. 

Os anticorpos apresentam papel de defesa em uma variedade de 

infecções causadas por microrganismos (Chandra, R.K., 1982). Entretanto, 

diversos estudos na PCM sugerem a ausência de um papel protetor mediado 

por anticorpos. Ao contrário, existe uma forte correlação entre a gravidade da 

doença e altos títulos de anticorpos (Arango, M. 1980; Fava Netto, C., 1976; 

Ferreira-Da-Cruz, M. F. et aI., 1990; Restrepo et aI., 1978). Assim, pacientes 

com envolvimento orgânico limitado, assim como aqueles que respondem à 

terapia antimicótica, passam a apresentar baixos títulos de anticorpos (Campos, 

E.P. et aI., 1984; Restrepo, A, 1984(b». 

Foi demonstrado que pacientes com a PCM-doença apresentam ativação 

policlonal de células B (revisado por Camargo, Z.P. & Cano, L.E., 1994), 

aumento do número de células secretoras de imunoglobulinas no sangue 

periférico (Chequer-Bou-Habib et aI., 1989), hipergamaglobulinemia (Oliveira 

S.L. et aI., 1993; Silva & Silva, 1995) com altos níveis de IgG (Biagioni, L. et aI., 

1984; Correa, A & Giraldo, R., 1972), IgE (Arango, M. & Yarzabal, L. 1982) e 

IgA (Biagioni et aI., 1984; Chequer-Bou-Habib et aI., 1989). 
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Mota et ai (1988) estudaram a possível associação entre a resposta 

imune celular deprimida dos doentes e a redução na relação dos linfócitos 

TCD4+ (TCD4+) e dos linfócitos TCD8+ (TCD8+). Em ambas as formas da 

doença (aguda e crônica) esta relação CD4+/CD8+ encontrava-se reduzida; os 

pacientes com a forma aguda da micose exibiram aumento nos níveis de 

células supressoras/citotóxicas e de células B. 

Moscardi-Bacchi et aI. (1989) utilizando as técnicas de 

imunohistoquímica com anticorpos monoclonais, demonstraram que existe um 

predomínio de linfócitos TCD4+ nos granulomas dos doentes, em ambas as 

formas da PCM-d. 

Foi demonstrado que, na PCM pulmonar experimental, as células TCD8+ 

possuem papel importante no controle da resistência à infecção Lt. pelo fungo 

tanto na linhagem susceptível como na resistente; entretanto nos animais 

resistentes (AlSn) os linfócitos TCD8+ estão especialmente envolvidos no 

controle tardio da disseminação pulmonar da doença enquanto que nos 

camundongos susceptíveis (B 1 O.A) esses linfócitos agem principalmente no 

início da infecção, controlando não só a infecção pulmonar como a 

disseminação precoce do fungo (Cano et aI., 2000). 

Cano et aI. (1998), verificou que a depleção do IFN-y pelo uso de um 

anticorpo monoclonal, tomou a infecção com o P. brasiliensis mais grave, tanto 

em animais resistentes quanto em animais susceptíveis, prejudicando a 

resposta imune celular. 

Todos estes fatos demonstram que em ambas as formas clínicas da 

doença a resposta imune celular e a resposta humoral parecem estar sendo 

reguladas pela atuação dos linfócitos T "helper" 1 (Th1) e T "helper" 2 (Th2) , pois 

cada tipo celular possue diferentes padrões de secreção de linfocinas 

(Mosmann & Coffman, 1989). 

BiBLIOT[ Ct, 
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Um dos principais desafios na Imunologia Celular é definir o (s) fator (es) 

que determina (m) a ativação seletiva das subpopulações Th1 e Th2. As 

hipóteses são múltiplas e entre elas a forma de apresentação do antígeno e o 

"ambiente" de citocinas presentes têm sido considerados. Assim sendo, a 

interleucina 12 (IL-12), produzida principalmente por macrófagos, estimula a 

diferenciação preferencial das células TCD4+ (Tho) para Th1 (Trinchieri, G. & 

Scott, P., 1994); está também bem estabelecido que o IFN-y, derivado de 

células Th1, T citotóxicas e NK, inibe a proliferação de células Th2 e muitos dos 

efeitos da interleucina 4 (IL-4) (citocina produzida pelas células Th2). A IL-4, por 

sua vez, pode estimular o crescimento de células Th2 e estas produzem a 

interleucina 10 (IL-10) que inibe a secreção de citocinas de células Th1 e 

também Th2, principalmente a produção de IFN-y (Mosmann & Coffman, 1989; 

Romani, L. et a!., 1991). Assim, as diferentes formas polares da PCM-d 

(hiperérgica e anérgica) poderiam estar associadas com os distintos perfis de 

produção de citocinas (IFN-y, interleucina 2 (IL-2), IL-4, IL-10, IL-12) e/ou do 

nível de expressão dos respectivos receptores. 

Estudos usando camundongos atímicos BALB/c (nu/nu) e seus pares 

heterozigotos (nu/+), revelaram que a susceptibilidade à infecção ao P. 

brasiliensis é exacerbada em animais atímicos (Burger, E. et aI.; 1996). Isto 

demonstra que a integridade da resposta imune celular é fundamental para 

estabelecer os mecanismos de resistência à infecção ao P. brasiliensis. 

Há grande número de estudos na literatura demonstrando que linfócitos 

TCD4+ são essenciais nos mecanismos de proteção a vários tipos de 

patógenos. Assim, camundongos infectados intranasalmente com 

Mycobacterium avium e depletados de linfócitos TCD4+ apresentaram infecção 

exacerbada no pulmão, baço e fígado. Houve diminuição do número de células 

inflamatórias no pulmão e significante diminuição da atividade citotóxica 

(Saunders, B. M. et a!.; 1995). 
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Cantorna, M. T. et aI. (1991) verificaram a importância que os linfócitos 

TCD4+ possuem na candidíase. Ao infectar camundongos bg/bg nu/+ com 

cultura de Candida albicans no trato gastrointestinal obtiveram a indução de 

linfócitos candida-específicos nas placas de peyer e baço. Em cultura, estas 

células produziram IL-2 em resposta ao antígeno do fungo, e o fenômeno foi 

correlacionado com o clearance do fungo do esôfago e da língua. Porém, ao 

depletarem os linfócitos TCD4+, os camundongos apresentaram um aumento da 

susceptibilidade na mucosa da língua e do esôfago. 

Os linfócitos TCD4+ parecem ser importantes também na histoplasmose. 

Gómez, A. M. et ai. (1988) ao infectarem camundongos depletados desta 

subpopulação linfocitária com Histoplasma capsulatum pela via intravenosa, 

constataram um aumento significante do número de fungos no baço. 

Na criptococose, a depleção in vivo de linfócitos TCD4+ em 

camundongos infectados pelo sistema nervoso central (SNC), acarretou na 

exacerbação da infecção neste sistema e uma redução de leucócitos no 

cérebro (Buchanan et ai.; 2000). 

Huffnagle, G.B. et aI. (1991) verificaram o papel das células TCD4+ e 

TCD8+ na infecção criptococócica em camundongos infectados 

intratraquealmente. Após depleção dos linfócitos TCD4+ por injeções de AcM 

específico para CD4, os autores observaram um significante aumento na 

colonização do cérebro e baço. No entanto, a depleção das células T CD4+ não 

alterou o influxo de células TCD8+ nos pulmões. Surpreendentemente, a 

depleção de células TCD8+ por AcM também teve um pequeno, mas 

significante aumento na colonização do cérebro e baço. O influxo de células 

TCD4+ pulmonar foi independente da presença dos linfócitos TCD8+. Em 

pulmões analisados histopatologicamente, verificaram numerosas células do 

fungo fagocitadas, porém intactas em animais depletados de T CD8+, mas não 

foi visto em camundongos controles e depletados de TCD4+. Os autores 
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propuseram que os linfócitos TCD4+ podem recrutar e ativar fagócitos efetores, 

enquanto que, as células TCD8+ têm uma função predominantemente de lise. 

Em algumas patologias, entretanto, os linfócitos TCD4+ não parecem ser 

as células fundamentais nos mecanismos de imunidade protetora. Por exemplo, 

trabalhos realizados com Pneumocystis carinii evidenciaram que animais 

depletados de linfócitos TCD4+ não desenvolveram infecção progressiva, 

indicando que os mecanismos de proteção são TCD4+ -independentes (Beck et 

aI.; 1991; Harmsen et aI., 1995). 

A participação das células TCD4+ nos mecanismos de resistência ao 

P.brasiliensis foi sugerida, de forma indireta, por Calich et aI. (1994) trabalhando 

no modelo de infecção i.p. pelo fungo. Os autores sugeriram que as células dos 

animais resistentes ao fungo (AlSn) poderiam ter a capacidade de desenvolver 

uma resposta imune com predomínio de linfócitos Th1 e os animais susceptíveis 

(B 1 O.A) apresentariam uma resposta imune predominantemente tipo Th2. 

Realmente, a caracterização da população de citocinas no modelo de infecção 

i.p. demonstrou que camundongos AlSn produzem IFN-y e IL-2 em todo o curso 

da doença, caracterizando uma resposta de predomínio Th1. Camundongos 

B10.A não secretam citocinas Th1, mas não apresentam padrão típico Th2, pois 

IL-4 foi somente detectada em alguns períodos pós-infecção (Kashino et ai, 

2000). Trabalho anterior realizado com animais resistentes e susceptíveis, 

inoculados intratraquealmente com o P. brasiliensis de baixa virulência, e 

depletados de células TCD4+ in vivo, demonstrou que este tratamento não 

induz exacerbação da infecção de animais AlSN e B10.A, se comparados a 

animais apenas infectados (CANO, 1995), indicando que o controle do P. 

brasiliensis, ao menos para isolados de baixa virulência, é mediado, nestes 

animais, por mecanismos TCD4-independentes. 

Para complementar o estudo da função das células TCD4+ e TCD8+ nos 

mecanismos de defesa na PCM, depletamos pela via i.p. cada uma das 
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Objetivos 

Este trabalho teve como objetivo estudar a função dos linfócitos T CD4+ e 

TCD8+ na PCM, pela depleção in vivo destas células induzida pelos anticorpos 

monoclonais anti-linfócitos TCD4+ (GK 1.5) e pelo AcM anti-linfócitos TCD8+ 

(H-35). Foram estudados os efeitos destes tratamentos em animais resistentes 

(A/J) e susceptíveis (B10.A) ao P. brasiliensis, utilizando-se como via de 

infecção a intratraqueal, por ser o pulmão o órgão primário desta doença. 

O efeito da depleção foi avaliado através da determinação do grau de 

infecção de diversos órgãos, em tempos diferentes pós-infecção. Avaliamos a 

eficiência da depleção dos linfócitos T CD4+ e TCD8+ por análise do fenótipo de 

células do baço por citometria de fluxo . Foram também avaliados o 

desenvolvimento das reações de hipersensibilidade do tipo tardio, a produção 

de isótipos anti-P. brasiliensis e das citocinas pulmonares em animais tratados 

e controles . 



-
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Material e Métodos 

1) Produção e Purificação de anticorpos monoclonais (AcM) 

1.1) Hibridomas 

Foi utilizado o hibridoma G.K. 1.5 (anti-C04), secretor de AcM de rato 

(isótipo IgG2b), que reconhece especificamente a molécula C04 de superfície 

de células T rnurinas, bloqueando a função desta subpopulação celular (Wilde, 

o. B. et ai, 1983; Swain, S. L. et ai, 1984). Este hibridoma, originalmente obtido 

por Oialynas et aI. (1983), foi gentilmente fornecido pela Ora. Olga Célia 

Martinez Ibanez do Lab. de Imunogenética do Instituto Butantã 

Foi também utilizado o hibridoma H-35, gentilmente cedido pelo Or. José 

Menguel. O AcM secretado por este hibridoma é uma IgG1 de rato com 

especificidade anti-Lyt-2 (C08 murino). 

1.2) Expansão dos Hibridomas in vitro 

As células dos hibridomas foram cultivadas in vitro em meio de cultura 

RPMI-1640 (Gibco) suplementado com 10% de soro fetal bovino, 2-

mercaptoetanol 0,05mM, glutamina 2mM, penicilina 1000 Ul/ml e estreptomicina 

100 J.lg/ml, e mantidas a 37°C, em atmosfera úmida contendo 5% de C02 e 

repicadas a cada 48 horas. Para os repiques, as culturas foram centrifugadas 

(270 x g, 10°C, 6 minutos), as células foram ressuspensas em meio fresco, 

determinado seu número total e sua viabilidade pela contagem, em câmara de 
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Neubauer, após a mistura de 20 J.1I da suspensão celular com 180 J.1I de Azul de 

Trypan (0,4%). 

Quando o número e a viabilidade das células eram adequados, parte das 

mesmas era colocada em meio RPMI 1640 contendo 20% soro fetal bovino e 

10% de Dimethyl-Sulfoxide (DMSO), rapidamente congelada a -70°C (48 horas) 

e posteriormente estocada em nitrogênio líquido. 

1.3) Expansão dos hibridomas in vivo 

Os hibridomas desenvolvem-se muito bem na cavidade peritoneal de 

animais BALB/c geneticamente atímicos (nu/nu). Esses animais foram pré

tratados (dia -1) com 1ml de Pristane (2,6,10,14-Tetra-Methyl-Pentadecane, 

Sigma T-7640) pela via intraperitoneal (i.p). Após 24 horas, inoculamos nesses 

animais pela via i.p 1 x1 07 células viáveis do hibridoma. 

Os animais inoculados desenvolveram ascite evidente antes do décimo 

quinto dia. Os animais foram então sacrificados, dissecada a cavidade 

peritoneal e retirado todo o líquido ascítico. O líquido ascítico foi centrifugado a 

270 x g, a 4°C por 10 minutos, e o sobrenadante (com os AcM) estocado a 

-20°C para posterior purificação dos anticorpos presentes. 

1.4) Precipitação dos anticorpos monoclonais 

Após a expansão dos AcM (in vivo) estes foram precipitados utilizando o 

método descrito por McKinney & Parkison (1987). O material ascítico foi diluído 

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

com NaOH 1 N. Posteriormente foram adicionados, gota a gota, 25 J.1I de ácido 

caprílico para cada ml de solução; a mistura foi deixada em repouso por 30 

minutos e posteriormente centrifugada a 10000 x g, a 4°C, por 30 minutos; foi 

coletado o sobrenadante e determinado o volume obtido; em seguida, foi 
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adicionado 1 ml de tampão PBS/EDTA 2mM (10x) para cada 10 ml do 

sobrenadante e o pH ajustado para 7,4 com NaOH 1 N. A solução foi esfriada a 

4 °C e adicionado sulfato de amônio até obter-se 45% de saturação; 

prosseguiu-se com a agitação por 30 minutos. A preparação foi centrifugada a 

10000 x g, a 4°C, por 30 minutos, separando-se o precipitado (o sobrenadante 

foi reservado até ter-se a certeza de que os anticorpos estavam no precipitado) 

que foi dissolvido em pequeno volume de tampão PBS/EDTA (uma vez 

concentrado); a solução foi dializada contra PBS durante 72 horas (com três 

trocas diárias); foi depois aquecida a 50-55°C por 20 minutos e centrifugada a 

5000 x g por 20 minutos. O sobrenadante foi coletado, determinado seu volume, 

assim como também o conteúdo de proteínas (método do ácido bicinconínico

BCA). Todo material foi filtrado em membrana Millipore (0,22J.! aliquotado) e 

estocado a -20°C. 

1.5) Dosagem de Proteínas (Método do Ácido Bicinconínico, BCA). 

A dosagem de proteínas totais presentes nos AcM precipitados foi 

realizada pelo método colorimétrico do ácido bicinconínico (Pierce, N/C 23225, 

BCA protein assay reagent), segundo as instruções do fabricante 

1.6) Análise do grau de pureza das amostras por SDS-PAGE 

Para verificar o grau de pureza dos AcM precipitados foi realizada 

eletroforese em gel de poliacrilamida a 12,5% com posterior coloração pela 

prata, utilizando a metodologia automatizada do Phast-System TM (Pharmacia 

LKB Biotechnology). Foram utilizados, como proteínas de referência, padrões 

protéicos de baixo peso molecular (Low Molecular Weight, LMW) fornecidos 

pela Pharmacia. Este procedimento foi realizado com a ajuda técnica da técnica 

superior Sra. Sônia Baueb, no Laboratório de Imunoquímica da Ora. Celidéia A 

C. Vaz, do Depto. de Imunologia ICB/USP. 
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1.7) Purificação de i-globulina normal de rato. 

A IgG controle foi purificada a partir de "pool" de soros obtidos de ratos 

Wistar adultos (cedidos pelo Biotério Central das Químicas, USP). O sangue foi 

obtido por punção cardíaca e posteriormente coletado o soro, o qual foi então 

submetido aos procedimentos de precipitação da IgG, dosagem de proteínas e 

SDS-PAGE, como descrito anteriormente nos itens 1.4, 1.5, 1.6, 

respectivamente. 

2) Animais 

Para a infecção intratraqueal foram utilizados camundongos machos das 

linhagens B10.A e NJ respectivamente susceptíveis e resistentes à infecção Lt. 

pelo P. brasilíensis (idade média de 8 - 12 semanas). Os animais foram criados 

em condições SPF (specific patogens (ree) no Biotério de Camundongos 

Isogênicos do Depto. de Imunologia do ICB-USP. 

3) Depleção de linfócitos TCD4+ e TCD8+ 

Camundongos B10.A e NJ foram depletados de linfócitos TCD4+ ou de 

linfócitos TCD8+ através da inoculação intraperitoneal do anticorpo monoclonal 

GK 1.5 ou H-35 (200 J..lg/mllcamundongo) 48 e 24 horas antes da infecção 

intratraqueal com leveduras de P.brasiliensis. A depleção foi mantida pela 

inoculação de 100 J..lg do AcM por camundongo a cada 7 dias. 
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4) Imunofenotipagem por citometria de fluxo das células obtidas do baço 

4.1. Obtenção das células e marcação celular: 

Os animais AlJ e B10.A foram depletados por injeção i.p. dos anticorpos 

monoclonais GK1.5 ou H-35 (200J.Lg/camundongo, nos dias -2 e -1) e seus 

respectivos controles receberam também por via i.p. gama globulina normal de 

rato, seguindo o mesmo esquema dos animais tratados com o AcM. No dia O, 

seus baços foram removidos, macerados com tampão de FACS (PBS + 0,1% 

azida sódica e 3% de soro fetal bovino), centrifugados a 250g por 5 minutos a 

8°C, e em seguida as células foram lavadas novamente no mesmo tampão. O 

botão celular foi ressuspenso em 5 ml de tampão de FACS, determinada a 

concentração e a viabilidade celular, utilizando-se o corante Turkey. As células, 

nesta etapa, permaneceram no gelo. 

Em uma placa de fundo em "u" (96 poços, Costar) foram colocadas 2x106 

células por poço. A placa foi centrifugada a 250g por 5 minutos a 8°C. Após 

centrifugação, as células foram incubadas em um volume de 25J-U dos 

anticorpos anti-CD3 FITC (Isotiocianato de fluoresceína) diluído a 1/50 

(Southem Biotechnology Associates, Inc.) e anti-L3T4 PE (Ficoeritrina) 

(Southern Biotechnology Associates, Inc.) diluídO 1/200. Em outras preparações 

usou-se como segundo anticorpo anti-Lyt2 PE diluído a 1/100 (Southem 

Biotechnology Associates, Inc.) ou anti-imunoglobulina PE diluído a 1/200 

(Southern Biotechnology Associates, Inc.), incubado a 4°C por 30 minutos. As 

células foram, então, ressuspendidas em 175J-U de tampão de FACS e a placa 

foi centrifugada a 250g por 5 minutos a 8°C. As células, após centrifugação, 

foram ressuspendidas em 200J-U em tampão de FACS e lavadas novamente. 

Em seguida, as células foram ressuspendidas em tampão de F ACS sem soro e 
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transferidas para tubos de ensaio (Falcon, n° 2052) contendo este tampão, 

resultando em um volume final de 1 ml. 

Os títulos ótimos dos diferentes anticorpos monoclonais foram obtidos 

em padronização prévia. 

4.2. Análise por citometria de fluxo: 

A análise por citometria de fluxo foi realizada utilizando-se o aparelho 

FacScalibur (Becton & Dickison, CA) do Depto de Imunologia da USP. Foram 

analisadas 10000 células totais de acordo com o tamanho e a granulosidade, 

pela dispersão da luz frontal e vertical, respectivamente. Após a aquisição de 

dados, estes foram analisados utilizando o programa Cell Quest. 

Foi também calculada a porcentagem de redução (PR) dos diferentes 

fenótipos celulares dos linfócitos esplênicos para os animais AlJ e B 1 O.A 

utilizando a seguinte equação: 

% de redução (PR) =% no controle - % no depletado X100 

% no controle 

6) Fungo 

Foi utilizada a cepa virulenta Pb 18 do P.brasiliensis. Isolados do fungo 

foram avaliados quanto à sua virulência e conclui-se que o isolado Pb 18 é 

altamente virulento para camundongos susceptíveis (Kashino et aI. 1985). O 

fungo foi mantido na sua fase leveduriforme em meio Fava Netto com 

passagens a cada 7 dias e incubação a 36°C (Fava Netto,1955). 
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5.1) Preparação do inóculo 

o fungo foi coletado e lavado 3 vezes com solução salina tamponada 

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

ressuspenso em um volume de 30m I de PBS, deixando-se decantar as 

partículas maiores. A suspensão mais leve, que contém células isoladas ou 

com poucos brotamentos, foi coletada. A contagem do número de células foi 

realizada utilizando-se câmara de Neubauer. 

5.2) Determinação da viabilidade das leveduras 

A viabilidade das leveduras foi determinada pela técnica descrita por 

BERLlNER & RECA (1966), utilizando a coloração vital de Janus Green B. 

5.3) Infecção intratraqueal (i.t) 

Os animais foram infectados por injeção intratraqueal (i.t) de 1x106 

leveduras viáveis de P.brasiliensis contidas em 50J.l1 de PBS. O procedimento 

foi realizado com os animais sob anestesia seguindo o esquema: 1) 

administração de 10 ml/kg de peso de solução de cloridrato de 2-(2,6-xilidino) 

5,6 dihidro - 4 H - 1,3 -tiazina (ROMPUN, Bayer do Brasil) a 0,4% pela via i.p. 

(0,2 ml de ROMPUN); 2) após 10 minutos, administração de 10 ml/kg de peso 

de hidrato de claral (Reagen do Brasil) a 2,5% pela via intraperitoneal (0,2ml de 

Hidrato de Claral). 

Quando o animal estava insensível à dor (após 10 minutos) foi feita uma 

pequena incisão longitudinal na pele do pescoço, e a traquéia exposta. O fungo 

foi administrado em um volume total de 50J.l1. Após a inoculação, a incisão foi 
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suturada e os animais colocados sob uma fonte moderada de calor para 

controlar a hipotermia transitória produzida pela anestesia, até acordarem. 

6) Avaliação do grau de infecção 

o grau de infecção foi avaliado em animais depletados de linfócitos T 

CD4+ ou TCD8+, através da recuperação de fungos viáveis do pulmão, fígado e 

baço, após 4 ou 8 semanas de infecção em meio BHI suplementado com soro 

de cavalo e filtrado de cultura do isolado 192 do P. brasiliensis (Castafieda et 

aI., 1988; Singer-Vermes et aI., 1992). 

7) Produção do antígeno de Fava Netto 

Este antígeno (AgFN), de natureza polissacarídica, foi obtido segundo 

método descrito por FAVA NETTO et aI. (1969). O P. brasiliensis foi cultivado 

em sua fase leveduriforme a 36°C em meio de FAVA NETTO (1955), por 10 

dias. Após este período, as células foram lavadas com solução salina estéril e 

tratadas com éter etílico e acetona p.a. (1:1). O sedimento foi ressuspenso em 

solução salina tamponada com fosfatos (PBS) estéril. A suspensão obtida foi 

autoclavada a 120°C por 25 minutos. Após centrifugação, o sobrenadante foi 

recolhido e o sedimento desprezado. O sobrenadante foi filtrado em membrana 

Millipore (0,45J..1IT1) e utilizado como antígeno. A dosagem de proteínas totais foi 

realizada pelo método colorimétrico BCA (ácido biscinconínico - Pierce, cat. n° 

23225, "BCA protein assay reagent") segundo instruções do fabricante. 
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8) Avaliação da resposta de Hipersensibilidade do Tipo Tardio 

Grupos de animais 810.A e A/J infectados foram avaliados quanto à 

resposta de hipersensibilidade do tipo tardio específica para o fungo, 

realizando-se o teste do coxim plantar de acordo às condições descritas por 

FAZIOLl et ai (1994). O estudo foi feito às 4 e 8 semanas após infecção ou 

somente na 8a semana, dependendo do protocolo utilizado. 

Assim, 24 horas antes do teste, a pata esquerda do animal foi medida 

com o auxílio de um espessímetro (Mitutoyo, Japão), e em seguida, foi injetado 

subcutaneamente no coxim plantar esquerdo 25J..L1 de antígeno fúngico. As 

medidas do inchaço das patas foram feitas após 24 horas com o mesmo 

espessímetro. Os resultados obtidos foram expressos como a diferença, em 

mm, entre as medidas feitas imediatamente antes, e 24 horas após a 

inoculação do antígeno. 

9) Caracterização isotípica dos anticorpos anti-P. brasiliensis 

A determinação da resposta imune humoral de animais A/J e 810.A, 

infectados i.t. com 1x106 células leveduriformes e tratados com AcM anti-C04 

ou anti-C08, ou infectados e tratados com y-globulina de rato normal foi 

realizado, pela quantificação de anticorpos circulantes presentes no soro 

destes animais, pelo método imunoenzimático (ELISA). Para a realização deste 

ensaio utilizamos exoantígeno ou C. F. A. (Cell-Free-Antigen) descrito por 

CAMARGO et aI. (1991). Este antígeno é constituído da mistura de antígenos 

individuais obtidos de 4 isolados distintos do P.brasiliensis: Pb339, Pb265, 

Pb18 virulento e Pb18 de baixa virulência. Os antissoros não marcados anti-Ig 

total e anti-isótipos IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgM e IgA anti-camundongos 
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(Southern Biotechnology Assoc.) foram obtidos em cabra. O antissoro marcado 

foi uma anti-lgG de cabra, produzida em coelho, conjugada com peroxidase 

(Southern Biotechnology Assoc.). As concentrações ótimas de cada antissoro 

utilizadas nos diversos ensaios foram obtidas previamente por titulação em 

bloco. 

Basicamente o ensaio consiste em: 

1) Sensibilização de placas de microtitulação de 96 poços de fundo chato 

(Costar) com 100 , .. ti do preparado antigênico por poço, diluído 1: 1 000 em 

tampão carbonato-bicarbonato 0,05 M (pH 9,6) (denominado tampão TCB). 

As placas foram incubadas por uma hora a 37 C e 18 horas a 4 C; 

2) Realização de 3 lavagens com 200 ~/poço de PBS contendo Tween 20 a 

0,05% (v/v), processo este repetido a cada etapa, exceção feita à fase final 

de interrupção da reação enzimática; 

3) Bloqueio dos sítios livres com 200 Ill/poço de solução de gelatina a 0,5 % 

(m/v) (Difco) em tampão TCB O,05M. Incubadas por uma hora a 37 C; 

4) Adição dos soros experimentais e controles positivo e negativo da reação, 

diluídos em PBS-Tween 20 de forma seriada na base 2. Incubação por 1 

hora a 37 C; 

5) Adição de 100 ~/poço do antissoro comercial produzido em cabra (anti

imunoglobulina total ou anti-isótipo). Incubação por 1 hora a 37 C; 

6) Adição de 1 00 ~poço do antissoro anti-lgG de cabra marcada com 

peroxidase tipo IV. Incubação por 1 hora a 37 C; 
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7) Reação com o substrato (100 ,.u/poço) que consistiu em 10 ,.u de H202 a 

30% (Merck) diluídos em 25 ml de tampão citrato de sódio a 0,1 M, pH 5,0 

contendo 10 mg do revelador ortofenilenodiamina (OPO) (Merck). Incubação 

por 15 minutos à temperatura ambiente e ao abrigo da luz; 

8) I nterrupção da reação enzimática com 100 !-lI/poço de uma solução de 

ácido sulfúrico 4,0 N; 

9) Leitura da densidade óptica (O. O) em leitor automático de ELISA 

(VERSAmax - Molecular Oevices Corporation), em comprimento de onda de 

490 nm. 

As 0.0. obtidas das leituras dos soros de animais controles (normais) 

serão consideradas como o "cut-off'. As 0 .0. de cada diluição dos soros 

experimentais, para cada isótipo analisado, foram comparadas ao seu 

respectivo "cut-off do controle isotípico negativo. Para cada tempo e grupo 

experimental foram determinadas as médias em log2 dos títulos individuais. 

10) Caracterização das citocinas pulmonares: ELISA para quantificação de 

IFN-r, IL-2, IL-3,IL-4, IL-6, IL-10, IL-12 e GM-CSF. 

A determinação da concentração de cada citocina nos sobrenadantes 

dos macerados pulmonares foi estabelecida através de ELISA de captura 

utilizando-se pares de AcM para cada citocina murina (Pharmingen). 

As concentrações antecipadamente determinadas em nosso laboratório 

para cada um dos AcM primário e secundário no ELISA, contra cada citocina, 

estão mostradas na tabela abaixo. 



Citocina AcM de captura 

IFN-y R4-6A2 (2J..Lg/ml) 

IL-2 JES6-1A12 (4J..lg/ml) 

IL-3 MP2-8F8(0,5J..lg/ml) 

IL-4 BV04-1 011 (3J..lg/ml) 

IL-5 TRFK5 (6J..lg/ml) 

IL-10 JES5-2A5 (5J..lg/ml) 

IL-12 C15.6 (6J..lg/ml) 

GM-CSF MP1-22E9(4J..lg/ml) 

AcM de detecção 

biotinilado 

XMG 1.2 (0,5J..lg/ml) 

J ES6-5H4 (2J..lg/ml) 

MP2-4J8(0,5J..l9/ml) 

BV06-24G2 (2J..lg/ml) 

TRFK4 (3J..lg/ml) 

SXC-1 (2J..lg/ml) 

C17.8 (2J..lg/ml) 

MP1-31 G6(2J..lg/ml) 
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As condições ótimas para o ELISA, comuns a todas as interleucinas e 

previamente testadas em nosso laboratório, estão apresentadas a seguir: 

1) sensibilização das placas (fundo chato, Oifco) com 50 J-t1/poço do AcM 

primário na concentração determinada, diluído em solução de bicarbonato de 

sódio 0,1 M, pH 8,2. As placas foram incubadas por 24 horas a 4°C; 

2) bloqueio dos sítios livres com 200 J-t1Ipoço de gelatina (Oifco) a 1 % (mlv) em 

PBS, pH=7,0, por 2 horas à temperatura ambiente; 
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3) adição de 50 !lI/poço da citocina recombinante (Pharmingen) seguindo uma 

diluição seriada em meio PBS isotônico contendo 10% de SFB para obtenção 

de uma curva-padrão, e adição de 50 !lI das amostras, em duplicata, nos 

demais poços; 

4) adição de 50 !lI/poço do AcM secundário biotinilado na concentração 

desejada, diluído em meio PBS com 10% de SFB; segue-se incubação por 45 

minutos à temperatura ambiente; 

5) incubação com o complexo estreptoavidina-biotina-peroxidase (Vectastain 

ABC Elite, Vector Lab) diluído em tampão PBS 0,25% de gelatina, pH=7,0; 

Cada uma das etapas acima mencionada foi intercalada por 5 lavagens 

dos poços com tampão PBS, pH=7,0 e Tween 20 a 0,05% v/v; 

6) reação com o substrato (100 !lI/poço) constituído de 5 !lI de H202 a 30% 

(Merck) diluídos em solução composta por 2,8 ml de tampão fosfato de sódio 

0,2 M, 2,2 ml de ácido cítrico 0,1M, pH=5,0 e 10 ml de H20, adicionado de 10 

mg do revelador ortofenilenodiamina (OPD, Merck). Incubação por 45 minutos 

à temperatura ambiente e ao abrigo da luz; 

7) interrupção da reação enzimática pela adição de ácido sulfúrico 4 N (100 !l 

IIpoço); 

8) leitura das densidades ópticas em leitor automático (VERSAmax - Molecular 

Devices Corporation), em comprimento de onda de 490 nm. 
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As concentrações de cada citocina foram determinadas tendo como 

base a reta de regressão linear feita para a curva-padrão obtida com o padrão 

adequado de citocina recombinante (Pharmingen). 

11) Análise estatística 

A análise estatística aplicada aos resultados obtidos de experimentos 

realizados com camundongos depletados de TCD4+ foi analisado pelo One-Way 

ANOVA, e múltiplas comparações pelo teste de Tukey (Zar, 1984). Quando 

comparamos somente dois grupos (8a semana após depleção de TCD8+) aplicamos 

o teste t de Student, para amostras não pareadas. O nível de significância crítico 

admitido foi de uma probabilidade máxima de erro de até 5% (P < 0,05) em todas as 

análises realizadas . 
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Resultados 

1) Produção e Purificação do Anticorpo Monoclonal GK 1.6 e H-36 

Inoculamos 1x107 células do hibridoma GK 1.5 (anti-TCD4+) pela via 

intraperitoneal, em camundongos BALB/c atímicos (Nu/Nu). Cerca de 10-15 

dias após inoculação, retiramos o líquido ascítico, purificamos o anticorpo com 

ácido caprílico e sulfato de amônia, utilizando o método de McKinney & 

Parkison (1987), dosamos proteínas totais pelo método do ácido bicinconínico 

(Pierce, N/C 23225) e a pureza foi verificada em eletroforese em gel de 

poliacrilamida (SDS-PAGE). 

Após 3 preparações obtivemos cerca de 29 mg de anticorpo monoclonal 

purificado, e na análise eletroforética (SDS-PAGE) observamos 2 bandas 

protéicas de peso molecular de cerca de 25 e 50 kDa. 

O anticorpo monoclonal anti-TCD8+ (H-35) utilizado neste trabalho 

encontrava-se purificado e dosado no estoque do laboratório, com 

concentração de 11,1 mg/ml. 

2) Imunofenotipagem por citometria de fluxo das células obtidas do baço 

A porcentagem de depleção dos linfócitos T CD4+ ou TCD8+ pela 

inoculação respectiva do anticorpo monoclonal GK 1.5 ou H-35 nos animais A/J 

e B 1 O.A foi determinada com o auxilio da técnica de citometria de fluxo. 
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Os camundongos de ambas as linhagens foram inoculados 

intraperitonealmente nos dias -2 e -1 com 200j.lg do AcM. Os animais controle 

receberam gama globulina normal de rato na mesma dose e nos mesmos dias 

que os grupos experimentais. No dia O seus baços foram retirados, macerados 

e a marcação foi feita de acordo com o item 4 de Material e Métodos. 

Os grupos experimentais eram compostos por 4 animais e foram 

divididos da seguinte maneira em ambas as linhagens: 1) camundongos que 

receberam IgG; 2) camundongos que receberam o AcM GK1.5; 3) 

camundongos que receberam o AcM H-35. 

Para cada amostra foram realizadas marcações simples e duplas e 

analisados 10.000 eventos. Foram calculados os números absolutos médios de 

células e as porcentagens médias obtidas a partir das marcações simples e 

duplas para cada fenótipo celular (anti-Ig, anti-L3T4, e anti-Ly2). 

Os resultados das análises pela citometria de fluxo das células 

esplênicas dos animais tratados com IgG de rato, e que consideramos como 

nosso controle, caracterizadas para cada fenótipo e linhagem, encontra-se na 

tabela 2.1. Podemos observar que animais A/J tratados com IgG apresentaram 

no baço 51,15% (32,18 ± 3,48 x 106 células) de linfócitos B, 16,99% (10,85 ± 

1,66 x 106
) de células TCD4+ e 9,94% (6,30 ± 0,75 x 106 células) de TCD8+, Os 

camundongos B10.A apresentaram média de 51,20% (40,15 ± 4,79 x 106 

células) de linfócitos B, 15,93% (12,49 ± 1,49 x 106 células) de TCD4+ e 10,38% 

(8,15 ± 0,98 x 106 células) de TCD8+. 

A figura 2.1 mostra alguns histogramas obtidos com células esplênicas 

de animais A/J e B10.A marcados com antissoros anti-Ig, anti-L3T4, e anti-Ly2. 
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Como podemos observar na tabela 2.1, os animais depletados da 

subpopulação TCD4+ apresentaram uma marcante diminuição na porcentagem 

destas células. Os animais AlJ tratados apresentaram porcentagem de redução 

igual a 99, e também apresentaram redução dos linfócitos TCD8+ (PR=10,46) e 

aumento das células B (PR=-17,83). Nos animais B10.A, a porcentagem de 

redução da subpopulação TCD4+ foi semelhante ao dos animais resistentes 

(PR = 98, 75), porém os animais tratados apresentaram aumento das células 

TCD8+ (PR=-12,33) e aumento dos linfócitos B (PR=-19,73). Ambas as 

linhagens mostraram uma relação CD4+/CD8+ de 0,02. 

Nos camundongos depletados dos linfócitos TCD8+, observamos 

acentuada redução na porcentagem destas células nos animais AlJ (PR = 

97,38), que também apresentaram uma pequena diminuição das células TCD4+ 

(PR=6,30) e um discreto aumento dos linfócitos B (PR=-13,43), apresentando 

uma relação CD4+/CD8+ de 51,65. Nos animais B10.A, a porcentagem de 

redução das células TCD8+ foi igual a 94,51, no entanto, estes animais 

apresentaram aumento das células TCD4+ (PR=-12,49) e dos linfócitos B (PR=-

15,25) e uma relação CD4+/CD8+ igual a 35,57. 



Tabela 2.1- Distribuição fenotípica dos linfócitos esplênicos de animais A/J e 810.A no dia O, tratados com 

gama globulina de rato ou depletados com anticorpo monoclonal GK1.5 ou H-35. 

linhagem tratamento Número de células x106 /Porcentagem de redução 

Total TCD4+ TCDS+ Ig+ CD4/CDS 
IgG normal 63,25 ± 31,63 10,85± 1,66 6,30 ± 0,75 32,18±3,48 1,72 

A/J <lCD4 77,33 ± 44 ,65 0,13 ± 0,02 6,88 ± 0,33 46,60 ± 1,19 0,02 
99 10,46 -17,83 

<leDS 55,5 ± 57,33 8,78 ± 0,44 0,17 ± 0,03 36,88 ± 5,03 51 ,65 
6,30 97,38 -13,43 

IgG normal 78 ,5 ± 39,25 12,49 ± 1,49 8,15 ± 0,98 40,15 ± 4,79 1,53 

810.A <lCD4 63,0 ± 36,37 0,1 3 ± 0,05 7,31 ± 0,55 38,03 ± 3,94 0,02 
98,75 -12,33 -19,73 

<lCOS 59,25 ± 29,63 10,67±1,49 0,30 ± 0,13 34,54 ± 4,8 35,57 
-12,49 94,51 -15,25 

O sinal (-) significa aumento percentual da população celular. 
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c) animais tratados com H-35 (anti-CD8) 
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e) animais tratados com GK1.5 (anti-CD4) 
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Figura 2.1. Histograma de células esplênicas de camundongos AlJ e 810.A, 

tratados nos dias -2 e -1 com 200/-lg/camundongo de y globulina de rato, ou de 

AcM GK1 .5 ou de AcM H-35. Os linfócitos foram marcados com antissoros anti

B, a nti-L3T4 , e anti-Ly2. 
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3) Avaliação do grau de infecção 

Grupos de animais AlJ e B 1 O.A tratados com o anticorpo monoclonal 

anti-CD4+, anti-CD8+ ou IgG normal de rato e infectados intratraquealmente 

com leveduras de P. brasiliensis foram sacrificados após 4 semanas (apenas o 

grupo tratado com GK1.5) e 8 semanas de infecção. Os animais receberam por 

via i.p. nos dias -2 e -1 2001-l9/camundongo de AcM GK1.5 ou H-35 e 

100J..lg/camundongo de AcM GK1.5 ou H-35 a cada 7 dias. Os animais controle 

receberam tratamento equivalente com IgG de rato. 

Seus órgãos foram retirados, pesados, macerados e plaqueados em ágar 

BHI suplementado, e calculado o IOg10 do número de UFC/g de tecido. 

Depletamos os camundongos resistentes (AlJ) com anticorpo monoclonal 

GK1.5 (anti-TCD4+) conforme protocolo descrito acima, e o seu controle 

recebeu em tempos equivalentes a mesma dose de IgG de rato. Os animais 

foram sacrificados após 4 e 8 semanas da infecção. Na figura 3.1 

apresentamos a média de UFC/g de tecido (log10) no pulmão, fígado e baço. Os 

grupos (depletado e IgG) do experimento de 4 semanas eram ambos 

compostos por 13 camundongos, e o grupo do experimento de 8 semanas era 

constituído de 11 animais depletados e 10 que receberam IgG. 
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Figura 3.1. Efeito da depleção de linfócitos TCD4+ no grau de infecção de 

animais resistentes NJ ao P. brasiliensis. Os animais foram tratados com AcM 

(dias -2 e -1 com 200~/camundongo e a cada 7 dias com 100 

)lQ/camundongo) ou IgG normal de rato e infectados com 1x106 de leveduras do 

P.brasiliensis pela via intratraqueal. O grau de infecção foi determinado após 4 

e 8 semanas de infecção pelo método de UFC. As linhas verticais representam 

o E. P. 

* Diferença significativa (p<0,05) 

# Diferença significativa (p<0,01) 

Na 4a semana de infecção o pulmão dos animais depletados apresentou 

carga similar (5,58 ± 0,18 log10) ao do seu controle (5,57 ± 0,11 log10). No 
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entanto, o grupo depletado apresentou aumento da disseminação fúngica para o 

fígado (1,37 ± 0,26 10glO) quando comparado ao seu respectivo controle (0,40 ± 

0,20 log10). No grupo depletado houve uma pequena disseminação (3 de 13 

animais) para o baço (0,65 ± 0,32 log10)., e não houve disseminação nos 

animais controle. 

Na 8a semana pós-infecção os animais depletados e infectados 

apresentaram redução na carga fúngica no pulmão (5,018 ± 0,19 log10) quando 

comparados aos seus controles (5,78 ± 0,17 10glO). O grupo depletado não 

apresentou disseminação para o fígado (0,0 ± 0,0 log10), e o grupo controle 

apresentou pequena disseminação (2 de 10 animais) neste órgão (0,36 ± 0,22 

log10). No baço, ambos os grupos apresentam pequena disseminação, o grupo 

depletado apresentou carga fúngica de 0,49 ± 0,31 log10 e o grupo controle 0,14 

± 0,13 log10. 

Os camundongos 810.A foram tratados com o AcM GK1 .5 adotando o 

mesmo protocolo utilizado nos animais AlJ e o seu grupo controle foi tratado de 

modo equivalente com IgG de rato. A figura 3.2 exibe a média de UFC/g de 

tecido (log10) no pulmão, fígado e baço. Os grupos (depletado e IgG) do 

experimento de 4 semanas eram ambos compostos por 17 camundongos, e o 

grupo do experimento de 8 semanas era constituído de 11 animais depletados e 

8 que receberam IgG. 
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Figura 3.2. Efeito da depleção de linfócitos TCD4+ no grau de infecção de 

animais susceptíveis 810.A ao P. brasiliensis. Os animais foram tratados com 

AcM (dias -2 e -1 com 200~g/camundongo e a cada 7 dias com 100 

~/camundongo) ou IgG normal de rato e infectados com 1x106 de leveduras do 

P.brasiliensis pela via intratraqueal. O grau de infecção foi detenninado após 4 

e 8 semanas de infecção pelo método de UFC. As linhas verticais representam 

o E.P. 
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A carga fúngica pulmonar nos animais depletados com 4 semanas de 

infecção (5,87± 0,08 10glO) foi semelhante ao do grupo controle (5,73 ± 0,10 

10glO); o mesmo ocorreu no fígado (depletado 1,92 ± 0,16 log10; controle 1,95 ± 

0,22 10glO) e no baço (depletado 1,22 ± 0,31 log10; controle 1,26 ± 0,32 10glO). 

Com 8 semanas de infecção os animais mantiveram o mesmo padrão do 

experimento de 4 semanas: a carga fúngica pulmonar foi semelhante em ambos 

os grupos (depletado 5,97 ± 0,06 log10; controle 5,91 ± 0,12 log10), assim como 

a disseminação para o fígado (depletado 2,23 ± 0,19 log10; controle 2,51 ± 0,16 

log10) e baço (depletado 1,51 ± 0,32 10glO; controle 1,45 ± 0,38 log10). 

Estudamos também o papel dos linfócitos TCD8+ em animais AlJ e 

B10.A frente à infecção pelo P. brasiliensis. Os animais foram inoculados 

intraperitonealmente com 200J..lg/camundongo de AcM H-35 (anti-CD8+) 48 e 24 

horas antes da infecção intratraqueal, e a cada 7 dias com 100J..lQ/camundongo. 

O grupo controle recebeu ao mesmo tempo a dose equivalente de y globulina 

de rato. Os camundongos foram sacrificados 8 semanas após a infecção 

intratraqueal. 

Na figura 3.3 estão apresentadas a média de UFC/g de tecido (IOglO) no 

pulmão, fígado e baço dos animais AlJ tratados com o AcM H-35. O grupo 

inoculado com AcM anti-CD8+ era constituído por 7 camundongos e o grupo 

tratado com IgG de rato era constituído por 4 camundongos. 
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Figura 3.3. Efeito da depleção de linfócitos TCD8+ no grau de infecção de 

animais resistentes AlJ ao P. brasiliensis. Os animais foram tratados com AcM 

(dias -2 e -1 com 200J..lg/camundongo e a cada 7 dias com 100 

J..lQ/camundongo) ou IgG normal de rato e infectados com 1x106 de leveduras do 

P.brasiliensis pela via intratraqueal. O grau de infecção foi determinado após 8 

semanas de infecção pelo método de UFC. As linhas verticais representam o 

E.P. 

# Diferença significativa (p<O, 01). 
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Podemos verificar que animais AlJ depletados de linfócitos TCD8+ 

apresentam aumento da carga fúngica no pulmão (5,48 ± 0,10 10glO) quando 

comparados aos seus controles (4,7 ± 0,33 10glO). Os camundongos depletados 

tiveram pequena disseminação fúngica para o fígado (0,93 ± 0,33 log10) assim 

como o seu controle (1,49 ± 0,86 log10); houve também discreta disseminação 

para o baço (1 de 7 camundongos) no grupo depletado (depletado 0,36 ± 0,36 

log10) e (1 de 4 camundongos) no grupo controle (0,61 ± 0,61 10glO). 

Na figura 3.4 apresentamos a média de UFC/g de tecido (log lO) no 

pulmão, fígado e baço dos animais B10.A tratados com o AcM H-35. O grupo 

inoculado com AcM anti-CD8+ era constituído por 8 camundongos e o grupo 

tratado com IgG de rato era constituído por 6 camundongos. 



6 

-~ g, 5 ,5 

~ o 
IL 
:::l 

:5 5 
' CIl 
E 

4,5 

Pulmão 

* 

4 

3 ,5 

~ 3 
OI 
o 
~ 25 
~ ' 

~ 2 
:::l 
.!!! 1,5 

" -G/ 
E 

0,5 

O 

llJ IgG 

anti-CD8 

Baço 

4 

3,5 

~ 3 
ti) 

g 2,5 
ti) 

(3 2 
IL 

:::l 15 
cu ' 

l 
0,5 

O 

Iili lgG 

anti-CD8 

Fígado 

# 

m lgG 

anti-CD8 

43 

Figura 3.4. Efeito da depleção de linfócitos TCD8+ no grau de infecção de 

animais susceptíveis B10.A ao P. brasiliensis. Os animais foram tratados com 

AcM (dias -2 e -1 com 200~g/camundongo e a cada 7 dias com 100 

~g/camundongo) ou IgG normal de rato e infectados com 1x106 de leveduras do 

P.brasiliensis pela via intratraqueal. O grau de infecção foi determinado após 8 

semanas de infecção pelo método de UFC. As linhas verticais representam o 

E.P. 

* Diferença significativa (p<O, 05). 

# Diferença significativa (p<O,01). 
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o grupo de camundongos B10.A depletados com AcM H-35 apresentou 

maior carga fúngica pulmonar (5,76 ± 0,13 log10) do que o grupo controle (5,03 

± 0,37 log10); a carga fúngica no fígado foi igualmente maior no grupo depletado 

(3,17 ± 0,18 log10) do que no controle (1,84 ± 0,48 log10), contudo os animais 

depletados não apresentaram aumento da carga fúngica no baço (2,79 ± 0,41 

log10) quando comparados com os seus controles (1,62 ± 0,6710g10). 

4) Avaliação da Resposta de Hipersensibilidade do Tipo Tardio (HTT). 

Vinte e quatro horas antes do sacrifício dos animais, realizamos o teste 

de hipersensibilidade do tipo tardio (HTT no coxim plantar) em camundongos 

AlJ e B 1 O.A depletados de linfócitos TCD4+ e seus respectivos grupos controles 

que receberam nos mesmos tempos doses equivalentes de imunoglobulina 

normal de rato. Os grupos dos animais B10.A (depletado e IgG) do experimento 

de 4 semanas eram ambos constituído de 17 animais, e o grupo do 

experimento de 8 semanas era constituído de 11 animais depletados e 8 que 

receberam IgG. Os grupos de animais AlJ (depletado e IgG) do experimento de 

4 semanas eram ambos constituído de 13 animais, e o grupo do experimento 

de 8 semanas era constituído de 11 animais depletados e 10 que receberam 

IgG. A figura 4.1 mostra a média dos valores obtidos no teste de HTT em mm 

em camundongos depletados da linhagem AlJ e B10.A e de seus respectivos 

controles (lgG), após 4 semanas e 8 semanas de infecção. 
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Figura 4.1. Efeito do tratamento com o AcM GK1.5 (dias -2 e -1 com 

200J.l9/camundongo e a cada 7 dias com 100J.l9/camundongo) na resposta de 

Hipersensibilidade do Tipo Tardio (HTT) em camundongos NJ e 810.A machos, 

após 4 e 8 semanas da infecção Lt. com 1x106 leveduras viáveis do 

P.brasiliensis. As linhas verticais representam o E.P. A linha horizontal 

tracejada representa a média + 2 D.P. (intervalo de confiança 95%) da 

reatividade de animais normais, não infectados e inoculados com antígeno na 

pata. 

Podemos observar que o grupo depletado de linfócitos TCD4+ dos 

animais NJ e sacrificados após 4 semanas apresentou reação negativa ao 

teste de HTT (0,08 ± 0,017) quando comparados com os seus respectivos 

controles (0,18 ± 0,012). Os animais após 8 semanas, também apresentaram 

uma menor reação ao antígeno de Fava Netto (0,09 ± 0,03) do que o grupo 

tratado com IgG (0,14 ± 0,03) 

Analisando o teste de HTT dos animais 81 O.A, observamos que os 

animais infectados depletados (0,09 ± 0,02) apresentaram valores semelhantes 

aos dos animais infectados e tratados com IgG (0,12 ± 0,02) após 4 semanas 

de infecção e ambos os grupos apresentaram discreta reatividade ao antígeno 

de Fava Netto. Ambos os grupos de 8 semanas de infecção, mostraram-se 
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anérgicos, O grupo tratado com o AcM GK1.5 apresentou inchaço de pata no 

valor de 0,04 ± 0,01 e o grupo tratado com IgG 0,04 ± 0,011 

Camundongos resistentes da linhagem AlJ e 810.A foram tratados com 

anticorpo monoclonal anti-TCD8+ (H-35) nos dias -2 e -1 com 

200J..lg/camundongo e a cada 7 dias com 100J..lg/camundongo, e após 8 

semanas da infecção Lt. com o P. brasiliensis foram sacrificados. Esquema 

equivalente empregando IgG normal de rato foi utilizado nos grupos controles. 

Na figura 4.2, apresentamos a média dos valores obtidos no teste de HTT; o 

grupo de animais AlJ tratados com o AcM H-35 era composto por 7 

camundongos e o grupo tratado com y-globulina normal de rato composto de 4 

camundongos. Os grupos de animais 810.A eram constituído de 8 animais 

depletados e 6 animais tratados com IgG. 
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Figura 4.2. Efeito do tratamento com o AcM H-35 (dias -2 e -1 com 

200/-lg/camundongo e a cada 7 dias com 100/-lQ/camundongo) na resposta de 

Hipersensibilidade do Tipo Tardio (HTT) em camundongos AlJ e B10.A machos, 

após 8 semanas de infecção i.t. com 1x106 leveduras viáveis do P.brasiliensis. 

As linhas verticais representam o E. P. A linha horizontal tracejada representa a 

média + 2 D.P. (intervalo de confiança 95%) da reatividade de animais normais, 

não infectados e inoculados com antígeno na pata. 

Ambos os grupos de camundongos AlJ, o depletado de linfócitos TCD8+ 

(0,14 ± 0,006) e o tratado com IgG (0,15 ± 0,03) apresentaram-se reativos ao 

antígeno de Fava Netto, quando comparados ao grupo de animais normais, não 

infectados. A depleção de linfócitos TCD8+ não alterou este comportamento. 

Como podemos notar na figura 4.2, os animais B10.A que receberam o 

AcM H-35, reverteram a anergia característica da linhagem, e apresentaram 

intensa reatividade (0,15 ± 0,007) ao antígeno. O grupo que foi tratado com 19G 

manteve-se anérgico (0,02 ± 0,01). 
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5) Caracterização isotipica dos anticorpos anti-P. brasiliensis 
\ 

Uma vez que as células T, através de algumas das citocinas por elas 

produzidas, têm um importante papel na regulação da resposta imune humoral 

assim como no "switching" para os diferentes isótipos, propusemo-nos a 

estudar, no nosso modelo, a resposta imune humoral dos animais 810.A e AlJ 

depletados ou não de linfócitos TCD4+ ou TCD8+ infectados Lt. com o fungo. Os 

níveis de anticorpos específicos foram detenninados por método 

imunoenzimático (ELISA) como descrito no item 9 e a análise estatística como 

descrito no item 11 de Material e Métodos. 

5.1) Efeito da depleção de linfócitos TCD4+ na produção de anticorpos 

anti-P. brasiliensis (Fig.6.1) 

5.1.1) Nos camundongos AlJ a depleção de linfócitos TCD4+ reduziu a 

produção de anticorpos específicos anti-P. brasiliensis. Na 4a semana pós

infecção a produção do isótipo IgG1 dos animais tratados foi significativamente 

menor quando comparadas com o seu grupo controle. Após 8 semanas da 

infecção Lt., a redução na produção de anticorpos apresentou-se mais 

acentuada, e os camundongos tratados apresentaram diminuição significativa 

na produção de 19 Total e dos isótipos IgG1, IgG2a e IgG2b quando 

comparados ao seu grupo controle (Fig 5.1). 

5.1.2) Em ambos os tempos de infecção, os camundongos 81 O.A depletados 

apresentaram redução na produção de 19 Total e dos isótipos IgG1 e IgG2b 

quando comparados ao seu grupo controle (Fig 5.1). 
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Em resumo: o tratamento com o AcM GK1 .5 induziu modificações 

marcantes na produção de anticorpos específicos por ambas as linhagens de 

camundongos. Estes efeitos foram mais marcantes no tempo de 8 semanas 

pós-infecção do que no de 4 semanas. 
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Figura 5.1. Níveis de anticorpo sé ricos anti-P. brasiliensis (Ig Total, IgA, IgM, 

IgG1, IgG2a, IgG2b e IgG3) em camundongos AlJ e B10.A machos, infectados 

i.t com leveduras de P. brasiliensis tratados com anticorpo monoclonal (AcM) 

GK1.5 (anti-CD4) nos dias -2 e -1 com 200J.lg/mllcamundongo e a cada 7 dias 

com 100J.lg/mllcamundongo ou tratados com a mesma dose com gamaglobulina 

normal de rato (lgG). As linhas verticais representam o E.P. 

(*) p< 0,05. 

(#) p<O, 01. 

(+) p<O,001. 
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5.2) Efeito da depleção de linfócitos TCDS+ na produção de anticorpos 

anti-P. brasiliensis (Fig.5.2) 

5.2.1) Nos camundongos AlJ, a depleção da subpopulação TCD8+, após 8 

semanas de infecção, não alterou a produção de anticorpos específicos anti-P. 

brasi/iensis, os camundongos tratados com o AcM H-35 não apresentaram 

diferença em relação ao grupo controle (Fig 5.2). 

5.2.2) Nos camundongos 810.A, o tratamento com o AcM aumentou 

significativamente os níveis de produção de Ig Total e de IgM quando 

comparados com o grupo controle, após 8 semanas de infecção (Fig 5.2). 

o tratamento com o AcM H-35 não induziu modificações marcantes na 

produção de anticorpos específicos pela linhagem AlJ e 810.A. Este fato 

demonstra que os linfócitos TCD8+ possuem pouca ou nenhuma participação 

na resposta imune humoral após 8 semanas de infecção. 
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Figura 6.2. Níveis de anticorpo sé ricos anti-P. brasiliensis (Ig Total, IgA, IgM, 

IgG1, IgG2a, IgG2b e IgG3) em camundongos AlJ e 810.A machos, infectados 

i.t com leveduras de P. brasiliensis tratados com anticorpo monoclonal (AcM) H-

35 (anti-C08) nos dias -2 e -1 com 200J..l.g/camundongo e a cada 7 dias com 

100J..l.g/camundongo ou tratados com a mesma dose com gamaglobulina normal 

de rato (lgG). As linhas verticais representam o E.P. 

(*) p< 0,05. 
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6) Caracterização das citocinas pulmonares. 

A determinação da concentração de citocinas pró e anti-inflamatórias nos 

sobrenadantes dos macerados pulmonares foi estabelecida através de ELISA 

de captura como descrito no item 10 de Material e Métodos. 

6.1) Efeito da depleção de linfócitos TCD4+ na produção das citocinas 

pulmonares. 

Apresentaremos a seguir os resultados obtidos na dosagem das 

citocinas pulmonares dos animais AlJ e B10.A depletados com 

200J.!g/camundongo de AcM anti-CD4+ (GK1.5) nos dias -2 e -1 e 

semanalmente com 100J.!g/camundongo, e o seu grupo controle que recebeu ao 

mesmo tempo a mesma dose de IgG de rato. Os animais foram sacrificados 4 e 

8 semanas após a infecção i.t. com o P. brasíliensís. Ambos os grupos 

(depletado e controle) eram constituído por 6 animais cada. 

6.1.1) Níveis de IL-4, IL-5 e IL-10 pulmonar (figura 6.1.1). 

Os animais AlJ depletados apresentaram, após 8 semanas de infecção, 

diferença significativa na produção de IL-4 e IL-5 e IL-10 pulmonar quando 

comparados aos seus respectivos controles que receberam IgG de rato. 
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Os animais 810.A depletados, em ambos os tempos de infecção, 

não apresentaram diferença nos níveis de IL-4, IL-5 e IL-10 pulmonar quando 

comparados aos seus controles. 

A análise comparativa, entre as linhagens, da produção de citocinas do 

tipo Th2 demonstra que camundongos resistentes (AlJ) produzem mais IL-4 que 

animais 810.A. O mesmo ocorre com relação a IL-10 na 8a semana pós

infecção. Animais AlJ secretam IL-4 em níveis superiores aos controles 

normais, enquanto que, os susceptíveis apresentam níveis semelhantes aos 

animais controle. 

Ambas as linhagens produzem I L -10 após a infecção com o fungo e 

valores altos desta citocina foram encontrados no grupo AlJ IgG de 8 semanas. 

Em conjunto, estes dados mostram que camundongos AlJ produzem 

mais citocinas Th2 (IL-4 e IL-10) no sítio de infecção que camundongos 810.A. 

6.1.2) Níveis de IL-12, IFN-ye IL-2 pulmonar (figura 6.1.2). 

A análise em conjunto da produção de citocinas pró-inflamatórias 

demonstra que camundongos AlJ secretam níveis mais elevados de IL-12, IFN

Y e IL-2 que animais 81 O.A. 

Animais AlJ depletados, após 4 semanas de infecção, não apresentaram 

redução na produção de IL-2 e IFN-y, mas apresentaram redução significante 

na produção de IL-12 quando comparados com seu respectivo grupo controle. 

No entanto, após 8 semanas, os camundongos depletados não apresentaram 

diferenças nos níveis de IL-12 e IFN-y, porém apresentaram diminuição 
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significante na produção de IL-2 pulmonar quando comparados ao seu grupo 

controle. 

Os camundongos B10.A depletados não apresentaram diferença 

significativa na produção de IL-12, IFN-ye IL-2 pulmonar quando comparados 

aos seus respectivos controles que receberam IgG de rato, com exceção da 8a 

semana da infecção, quando os animais depletados apresentaram aumento 

significante de IL-12. 

6.1.3) Níveis de IL-3 e GM-CSF pulmonar (figura 6.1 .3). 

Como pode ser verificado na Fig. 6.1.3, camundongos AlJ produzem 

mais GM-CSF no pulmão que camundongos B10.A. A secreção de IL-3 é 

pequena em ambas as linhagens. 

Animais AlJ depletados, após 8 semanas de infecção, apresentaram 

redução significante na produção de GM-CSF quando comparados com seu 

respectivo grupo controle. 

Animais B10.A, em ambos os tempos de infecção, não apresentaram 

diferenças nos níveis de IL-3 e GM-CSF pulmonar entre os animais depletados 

e controle. 
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Figura 6.1.1 . Efeito do tratamento com oAcM GK1.5 (dias-2 e-1 com 200!lg/camundongo e a 

cada 7 dias com 100!lg/camundongo) nos níveis de IL-4, IL-5 e IL-10 pulmonar em 

camundongos AlJ e B10.A machos, após 4 e 8 semanas da infecção Lt. com 1x106 1eveduras 

viáveis do P.brasifiensis. As linhas verticais representam o E.P. 

* Diferença signifICativa (p<O,05) # Diferença signifICativa (p<O,01) 
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Figura 6.1.2. Efeito do tratamento com o AcM GK1.5 (dias -2 e -1 com 200llg/camundongo e a 

cada 7 dias com 100llg/camundongo) nos níveis de IL-12, IFN-y e IL-2 pulmonar em 

camundongos A/J e B10.A machos, após 4 e 8 semanas da infecção i.t. com 1x106 leveduras 

viáveis do P.brasiliensis. As linhas verticais representam o E.P. 

* Diferença signifICativa (p<O,05) # Diferença significativa (p<O,01) 
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6.2) Efeito da depleção de linfócitos TCD8+ na produção das citocinas 

pulmonares 

Apresentaremos a seguir os resultados obtidos na dosagem das 

citocinas pulmonares dos animais A/J e B 1 O.A depletados com 

200f..lg/camundongo de AcM anti-CD8+ (H-35) nos dias -2 e -1 e semanalmente 

com 100f..lg/camundongo, e o seu grupo controle que recebeu ao mesmo tempo 

a mesma dose de IgG de rato. Os animais foram sacrificados 8 semanas após a 

infecção i.t. com o P. brasiliensis. O grupo controle da linhagem A/J era 

composto por 4 animais e o grupo depletado era composto por 7 animais. 

Ambos os grupos (controle e depletado) da linhagem B10.A eram compostos 

por 6 animais cada. 

6.2.1) Níveis de IL-4, IL-5 e IL-10 pulmonar (figura 6.2.1). 

Os animais A/J tratados com o AcM H-35, sacrificados após 8 semanas, 

apresentaram aumento de IL-4, IL-5 e IL-10, porém somente a diferença de IL-4 

apresentou-se em níveis significativos quando comparados ao seu respectivo 

controle que recebeu IgG de rato. 

Camundongos B10.A infectados (lgG) produz níveis de IL-4 e IL-5 

equivalentes ao dos animais normais. A IL-10 é produzida em níveis mais altos. 

A depleção de células TCD8+ não alterou significativamente a produção de 

nenhuma das três citocinas Th2. 



62 

6.2.2) Níveis de IL-12, IFN-y e IL-2 pulmonar (figura 6.2.2). 

Na aa semana de infecção a comparação entre os grupos B10.A e AlJ 

somente infectados e tratados com IgG demonstra que camundongos A/J 

secretam maiores quantidades de IFN-y e IL-2 que animais B10.A. 

Animais AlJ depletados apresentaram aumento significativo nos níveis de 

IL-12 pulmonar quando comparados aos animais controles, no entanto, 

apresentaram redução significante de IL-2 e não apresentaram alteração nos 

níveis de IFN-y pulmonar quando comparado ao grupo tratado com IgG 

Os camundongos B 1 O.A depletados apresentaram aumento significante 

nos níveis de IL-12 e IFN-y pulmonar quando comparado com o grupo tratado 

com IgG de rato, porém não apresentaram diferença nos níveis de IL-2 

pulmonar. 

6.2.3) Níveis de IL-3 e GM-CSF pulmonar (figura 6.2.3). 

Animais AlJ tratados com o AcM H-35, após a semanas de infecção, 

apresentaram aumento nos níveis de IL-3 e GM-CSF pulmonar ao serem 

comparados com os animais controles. 

Os camundongos B10.A depletados, assim como os animais AlJ, 

apresentaram aumento significante nos níveis de IL-3, porém não apresentaram 

diferença nos níveis de GM-CSF pulmonar quando comparados ao seu grupo 

controle. 
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Figura 6.2.1 . Efeito do tratamento com o AcM H-35 (dias -2 e -1 com 200J..Lg/camundongo e a 

cada 7 dias com 100J..Lg/camundongo) nos níveis de IL-4, IL-5 e IL-10 pulmonar em 

camundongos NJ e 810.A machos, após 8 semanas da infecção i.t. com 1x106 leveduras 

viáveis do P.brasiliensis. As linhas verticais representam o E.P. 

# Diferença significativa (p<O ,O 1) 
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Figura 6.2.2. Efeito do tratamento com o AcM H-35 (dias -2 e -1 com 200J.1g/camundongo e a 

cada 7 dias com 100J.1g/camundongo) nos níveis de IL-12, IFN-y e IL-2 pulmonar em 

camundongos AlJ e 810.A machos, após 8 semanas da infecção i.t. com 1x106 leveduras 

viáveis do P.brasiliensis. As linhas verticais representam o E.P. 

* Diferença significativa (p<O,05) # Diferença significativa(p<O,01) 
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Figura 6.2.3. Efeito do tratamento com o AcM H-35 (dias -2 e -1 com 200f.lg/camundongo e a 
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P.brasiliensis. As linhas verticais representam o E.P. 

* Diferença signifICativa (p<O,05) # Diferença significativa (p<O,01) 







Tabela Geral de Resultados 

83 semana pós -infecção 

AlJ B10.A 

IgG normal a CD8 

t 
Carga fúngica no 4,7 ± 0,33 #5,48 ± 0,10 

pulmão (UFC/log1o) 

Carga fúngica no 1,49 ± 0,86 0,93 ±O,33 

fígado (UFC/lOg10) 

Carga fúngica no 0,61 ± 0,61 O,36±O,36 

baço (UFC/log1o) 

HTT 0,1 5 ± 0,03 0,14 ± 0,006 

Anticorpos 

específicos 

t IL-4, IL-3, 

C itocin as GM-CSF,IL-12 

pulmonares -l- IL-2 

" p<O,05 em relação ao respectivo grupo controle 

# p<O,01 em relação ao respectivo grupo controle 

IgG normal a CD8 

t 
5,03± 0,37 "S,76±0,13 

t 
1,84 ± 0,48 #3,17 ± 0,18 

1,62 ± 0,67 2,79±0,41 

0,02 ± 0,01 t 0,15 ± 0,007 

t IgG total, IgM 

t IL-12,IL-3 

IFN-y, 
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Discussão 

Considerando que a Paracoccidioidomicose é, provavelmente adquirida 

pela via respiratória (Gonzalez-Ochoa, 1956 apud Wanke & Londero, 1994; 

Restrepo, 1985; Wanke & Londero, 1994), estudamos a função dos linfócitos 

TCD4+ e TCD8+ nesta doença utilizando duas linhagens de camundongos 

isogênicos inoculados pela via intratraqueal com isolado virulento do fungo (Pb 

18). 

Experimentos com camundongos BALB/c atímicos e eutímicos (Burger et 

aI.; 1996) confirmaram a importância dos linfócitos T na PCM experimental. A 

doença é mais grave nos animais deficientes em linfócitos T do que naqueles 

suficientes para esta população celular. 

Analisando o papel desempenhado por linfócitos TCD8+ na PCM, Cano 

et ai. (2000) demonstraram que estas células são fundamentais para a proteção 

de animais susceptíveis e também desempenham papel ativo, no controle da 

carga fúngica de animais AlJ. 

Não há trabalho na literatura que analise diretamente a função dos 

linfócitos TCD4+ na PCM. Nosso laboratório, entretanto, na tese de doutorado 

de Luz Elena Cano Restrepo, verificou que a depleção de células TCD4+ não 

alterava a gravidade da infecção produzida por isolado pouco virulento do P. 

brasiliensis. Ao contrário de outras patologias [histoplasmose (Gómez, A. M. et 

aI.; 1988), criptococose (Buchanan et ai, 2000), por exemplo], o isolado de 

baixa virulência não levou a doença mais grave tanto em animais susceptíveis 

como resistentes. Este dado sugeriu que linfócitos TCD4+, pelo menos para o 
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isolado pouco virulento, não exercem controle fundamental na gravidade da 

doença. 

Com a intenção de determinar se os linfócitos TCD4+ estão envolvidos na 

proteção da PCM, resolvemos depletar in vivo esta subpopulação celular de 

animais resistentes (NJ) e susceptíveis (81 O.A) e coloca-los frente ao isolado 

virulento Pb 18. 

Os camundongos foram depletados com uso de anticorpo monoclonal, 

antes e após infecção intratraqueal com leveduras do fungo, e o grau da 

doença foi analisado após 4 e 8 semanas. 

Sabemos, após verificação por citometria de fluxo, que o anticorpo 

monoclonal GK1.5 inoculado nos animais produziu o efeito esperado, levando a 

uma porcentagem de redução igual a 99 em animais NJ e 98,75 em animais 

B10.A, após dois dias consecutivos de inoculação de AcM, o que equivale ao 

dia zero da inoculação do fungo. 

O grau de infecção foi avaliado pela cultura dos órgãos (pulmões, fígado 

e baço) pela técnica de UFC. Após 4 semanas de infecção camundongos NJ 

depletados de linfócitos TCD4+ apresentaram maior disseminação fúngica para 

o fígado, porém a carga fúngica do pulmão e baço dos animais depletados e 

controle não diferiram estatisticamente. Porém, após oito semanas de infecção, 

os animais NJ tratados com GK1.5 apresentam redução significante da carga 

fúngica pulmonar quando comparados aos animais controle, mas o número de 

leveduras viáveis no fígado e no baço não foi estatisticamente diferente entre os 

grupos. Logo, os linfócitos TCD4+, na 4a semana de infecção, de camundongos 

resistentes parecem ter uma função protetora; no entanto, na 8a semana, esta 

função protetora é substituída por uma função exacerbadora da doença. 
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Nos animais depletados da linhagem B 1 O.A, a carga fúngica dos 

órgãos analisados foi análoga ao do grupo controle, em ambos os tempos de 

infecção. Inesperadamente, para animais susceptíveis, linfócitos TCD4+ não se 

mostram ativos, e tanto a gravidade da doença como os testes de HTT parecem 

não sofrer qualquer influência da depleção desta subpopulação celular. 

Os camundongos AlJ depletados, após quatro semanas de infecção 

apresentaram uma resposta de Hipersensibilidade do Tipo Tardio (HTT) 

diminuída. Por outro lado, os camundongos B10.A, após o mesmo período de 

infecção, não apresentaram alterações no teste de HTT, isto é, os animais 

apresentaram baixas reações cutâneas com ou sem depleção de linfócitos 

TCD4+. Estes dados sugerem que, na 4a semana pós-infecção, as reações de 

HTT de animais resistentes são mediadas, ao menos parcialmente, por 

linfócitos TCD4+, enquanto que animais susceptíveis estas reações não 

recebem a influência desta subpopulação linfocitária. 

Na Sa semana pós-infecção, a resposta do HTT nos animais AlJ, 

igualmente à 4a semana, diferiu entre os grupos. Já os animais B 1 O.A, 

mantiveram a resposta de hipersensibilidade do tipo tardio negativa frente ao 

antígeno de Fava Netto. 

Nossos dados demonstram que camundongos AlJ desenvolvem 

linfócitos TCD4+ mediadores de reações de HTT e a sua depleção leva a 

anergia destas reações. Nos animais B10.A, entretanto, há pequena 

mobilização de linfócitos TCD4+ na 4a semana que, entretanto, comportam-se 

como anérgicos na Sa semana da doença. 

De forma geral, os linfócitos TCD4+, não parecem exercer função 

essencial nos mecanismos de proteção na PCM de animais susceptíveis, pois 

não observamos nenhuma diferença entre os animais tratados e seus controles. 

Nos animais resistentes, entretanto, pudemos observar uma dupla função da 
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subpopulação TCD4+: é protetora do fígado na 4a semana pós-infecção, porém 

é exacerbadora da doença pulmonar na 8asemana. 

Em relação ao ensaio de HTT, os animais resistentes (A/J) apresentaram 

após quatro e 8 semanas de infecção, diminuição da resposta celular frente ao 

antígeno de Fava Netto. Os animais 810.A de fracamente positivos na 4a 

semana, tomam-se anérgicos a resposta de HTT na 8a semana. Nos 

camundongos NJ a melhora do quadro infeccioso pulmonar esteve associado à 

redução nas respostas de hipersensibilidade do tipo tardio. Este fato não é 

usual na doença humana (Franco, M.; 1987) uma vez que o tratamento com a 

melhora clínica dos pacientes associa-se, em muitas ocasiões, a reversão da 

anergia nos testes cutâneos. 

Nos camundongos 810.A a depleção das células TCD4+ em ambos os 

pontos experimentais analisados, não alterou a gravidade da doença (quando 

medida pelo número de UFC), e a fraca reatividade do HTT na 4a semana 

passou a ser negativa na 8a semana. Estes dados sugerem que na PCM de 

animais susceptíveis induzida pela via pulmonar, os linfócitos TCD4+ não são as 

principais células reguladoras do crescimento fúngico e da imunidade celular. 

De fato, trabalho prévio de nosso laboratório (Cano, L. E. et aI.; 2000) 

demonstrou que na linhagem 810.A, os linfócitos TCD8+ são extremamente 

importantes no controle da carga fúngica pulmonar e disseminação das 

leveduras para o fígado e baço. Este trabalho também demonstrou que há uma 

subpopulação TCD8+ que controla negativamente as reações de HTT. Nos 

animais depletados in vivo de linfócitos TCD8+ houve um aumento significativo 

nas reações cutâneas contra o antígeno apesar da presença de doença mais 

grave. Estes resultados foram reproduzidos em nosso trabalho, ao depletarmos 

camundongos resistentes (NJ) e susceptíveis com o AcM H-35 (anti-CD8+). 

Podemos questionar se uma resposta positiva ao teste de HTT significa 

proteção. Murphy et aI. (1998) compararam a resposta ao teste de HTT entre 
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camundongos imunizados com antígeno proveniente do filtrado de cultura de 

Cryptococcus neoformans em adjuvante completo de Freund's (CFA) e 

camundongos imunizados com células mortas por aquecimento do mesmo 

fungo (HKC). O CFA induziu células TCD4+responsável pela reatividade ao HTT 

e pela amplificação da resposta anti-criptocóccica, e os animais que receberam 

CF A apresentaram melhor resposta protetora, com menor número de fungos 

nos tecidos, maior tempo de sobrevivência e menores lesões cerebrais . 

Enquanto que, o HKC induziu células TCD4+ e TCDS+ responsáveis pela 

resposta ao HTT e células T ativadas contra o fungo, entretanto, os 

camundongos imunizados com HKC não apresentaram resposta protetora 

equivalente aos animais imunizados com CF A, e sua resposta foi similar aos 

animais controles. 

Nichols et aI. (2002) utilizando um imunógeno que confere uma resposta 

imunoprotetora anti-criptocóccica e um imunógeno não protetor, verificaram que 

animais imunizados com o imunógeno protetor apresentam uma clássica 

resposta de HTT caracterizada pela presença de células mononucleares e 

neutrófilos e a presença de Interferon gama (IFN-y) e Óxido Nítrico. Em 

contraste, camundongos imunizados com o imunógeno não protetor 

apresentaram influxo inicial de neutrófilos e produção de TNF-alfa no sítio da 

reação de HTT. 

Comparando estes dados apresentados acima e os resultados obtidos 

neste trabalho, podemos concluir que a resposta positiva a um teste de HTT 

pode ou não ser protetora, destacando a complexidade do sistema imune. 

Nosso laboratório demonstrou em trabalho recente que o Óxido Nítrico é 

importante mediador do efeito fungicida e é produzido por macrófagos de 

animais susceptíveis e resistentes. No entanto, camundongos susceptíveis 

produzem níveis muito elevados de NO e este fato leva a fenômeno 

imunossupressivo (Nascimento et aI. , 2002). Como os linfócitos TCD4+ não 
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funcionaram como células reguladoras da gravidade da doença na PCM 

pulmonar de camundongos susceptíveis, pode-se especular que o principal 

mecanismo que leva à susceptibilidade de camundongos B 1 O.A não é mediado 

por linfócitos TCD4+ e que a reatividade desta população estaria inibida pelos 

efeitos supressores do NO. 

Pela técnica de UFC, camundongos A/J depletados de linfócitos TCD8+ 

apresentaram aumento da carga fúngica pulmonar após 8 semanas de 

infecção, porém o número de leveduras viáveis recuperadas do fígado e do 

baço não foi diferente do grupo controle. Os animais B10.A depletados, no 

mesmo tempo de infecção, apresentaram aumento da carga fúngica no pulmão 

e no fígado, no entanto, o baço não apresentou aumento significante no número 

de leveduras quando comparado ao controle. Os linfócitos TCD8+, como foi 

observado por Cano, L. E. et aI. (2000), exercem função protetora nos animais 

de ambas as linhagens. 

A resposta ao teste de hipersensibilidade do tipo tardio, em animais A/J, 

foi analogamente positiva em ambos os grupos. Porém, a anergia comum aos 

animais B10.A, foi revertida nos animais depletados de linfócitos TCD8+, e estes 

apresentaram alta reatividade ao teste de HTI, como já constatado 

anteriormente por Cano, L. E. et aI. (2000). 

Trabalhos de diferentes grupos têm demonstrado que as células TCD8+ 

contribuem na defesa do hospedeiro contra a infecção pelo Trypanosoma cruzi 

(Tarleton; 1990), Toxoplasma gondii (Brown & McLeod; 1990), Leishmania ssp. 

(Farrell et aI.; 1989), Histoplasma capsulatum (Deepe, Jr.; 1994) e 

Cryptococcus neoformans (Huffnagle et aI., 1991), entre outros. 
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A inoculação intraperitoneal do anticorpo monoclonal H-35, após 2 dias 

consecutivos, o que equivaleria ao dia da inoculação intratraqueal do fungo, 

levou a uma porcentagem de redução de linfócitos TCD8+ de 97,38 nos animais 

AlJ e 94,51 nos animais B10.A. 

Pode-se especular que a depleção por via i.p. altera somente a 

população linfocitária do baço e não do pulmão e dos linfonodos drenantes do 

sítio de infecção. Este fato pode ser verdadeiro, e poderá ser verificado pela 

análise de linfócitos infiltrantes de pulmão e linfonodos do mediastino. 

Entretanto, em trabalho anterior (Cano et ai, 2000) de depleção de linfócitos 

TCD8+ usando o mesmo AcM e a mesma via e protocolo de tratamento, 

verificamos que o procedimento altera concomitantemente o número dos 

linfócitos esplênicos, dos infiltrantes do pulmão, e daqueles obtidos através do 

lavado bronco-alveolar. 

Bloom et aI. (1992) propuseram um modelo de supressão por células T, 

das propriedades inter-reguladoras das linfocinas e da capacidade diferencial 

de apresentação de antígenos por distintas APC. Estes autores propõem um 

novo modelo de supressão por células T, baseado nas diferentes 

subpopulações funcionais de células CD4+ e CD8+ que reconhecem antígeno 

ou idiótipo no contexto de moléculas do complexo de histocompatibilidade 

principal (CPH). Células TCD4+, CPH classe" restritas, e células TCD8+, CPH 

classe I restritas, estariam subdivididas em tipo 1 ou 2, dependendo do padrão 

de citocinas secretadas, o qual confere-Ihes uma participação diferencial 

importante nos diversos mecanismos envolvidos na resposta imune. Assim, as 

células TCD4+ do tipo 1 estariam envolvidas principalmente na resposta de HTT 

e, de forma mais secundária, seriam inibidoras da resposta imune humoral pela 

supressão de células B; as células TCD4+ do tipo 2, pelo contrário, seriam 

auxiliadoras da resposta imune humoral e, de forma secundária, inibidoras da 

resposta de HTT. Por outro lado, as células TCD8+ do tipo 1 apresentam 
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principalmente uma atividade citotóxica e, secundariamente, uma atividade 

supressora das células B. Já as células TCDS+ tipo 2 exercem, principalmente, 

uma função supressora na resposta de HTT e secundariamente, são 

auxiliadoras da resposta imune humoral. 

Levando esta hipótese em consideração, pelos dados obtidos nos 

animais AlJ em relação à resposta ao teste de hipersensibilidade do tipo tardio, 

poderíamos supor que as principais células reguladoras da resposta ao HTT 

seriam da subpopulação TCD4+ do tipo 1, já que observamos anergia nas 

reações de HTT quando depletamos os linfócitos TC04+, e uma resposta 

positiva e inalterada ao teste nos animais depletados somente de TCDS+. 

Ao contrário, nos animais B10.A verificamos que as células TCDS+ do 

tipo 2 seriam as principais reguladoras na resposta ao HTT talvez mediada por 

células TCD4+ do tipo 1, já que animais depletados de TCD4+ mantiveram-se 

anérgicos e os animais depletados de TCDS+ apresentaram-se hiperérgicos. 

Poderíamos sugerir que nos animais AlJ, na Sa semana de infecção com 

o fungo P. brasiliensis, os linfócitos TCD4+ tipo 2 (Th2) e os linfócitos TCDS+ tipo 

1 seriam as principais células na resposta imune pulmonar, pois camundongos 

AlJ depletados de TCD4+ apresentaram redução da carga fúngica pulmonar, o 

que sugere, que no pulmão as células TCD4+ são exacerbadoras da doença, 

levando nos a acreditar que sejam da subpopulação Th2 . Porém, quando estes 

animais foram depletados de linfócitos TCDS+ houve um aumento da carga 

fúngica pulmonar, levando nos a inferir que estes linfócitos TCDS+ seriam do 

tipo 1, que apresentam alta atividade citotóxica. Fato semelhante foi descrito na 

criptococose por Huffnagle et aI. (1991) que verificaram o papel das células 

TCD4+ e TCDS+ na infecção criptocócica em camundongos infectados 

intratraquealmente. Após depleção dos linfócitos TCD4+ por injeções de AcM 

específico para CD4+, os autores observaram aumento significante na 

colonização do cérebro e baço. No entanto, a depleção das células TCD4+ não 
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alterou o influxo de células TCD8+ nos pulmões. Surpreendentemente, a 

depleção de células TCD8+ por AcM específico levou a um pequeno, mas 

significante aumento na colonização do cérebro e baço. O influxo de células 

TCD4+ para o pulmão foi independente da presença dos linfócitos TCD8+. Em 

pulmões analisados histopatologicamente, verificaram numerosas células do 

fungo intactas em animais depletados de linfócitos TCD8+, mas este fato não foi 

visto em camundongos controle e depletados de células TCD4+. Os autores 

propuseram que os linfócitos TCD4+ podem recrutar e ativar fagócitos efetores, 

enquanto que, as células TCD8+ têm uma função predominantemente de lise. 

Análise histopatológica de órgãos colhidos após os vários esquemas de 

tratamento, poderão nos auxiliar na interpretação dos dados aqui relatados. 

Os linfócitos T reconhecem antígenos somente quando expressos pelas 

APC (Célula Apresentadora de Antígeno) no contexto de moléculas do CPH 

(Complexo Principal de Histocompatibilidade); ao mesmo tempo, este 

reconhecimento antigênico restrito pelo CPH é diferencial para as distintas 

subpopulações linfocitárias. As células TCD4+ reconhecem antígenos no 

contexto de moléculas de Classe 11 do CPH, enquanto que as células CD8+ nas 

de Classe I. De forma geral os antígenos apresentados no contexto de 

moléculas de Classe I do CPH são peptídeos de antígenos endógenos 

processados em compartimentos celulares não lisossomais, provavelmente no 

citosol da APC. A grande maioria destes antígenos endógenos correspondem a 

produtos virais ou de microorganismos que possuem a capacidade de 

desenvolver mecanismos de penetração citosólica. Entretanto, foi sugerida uma 

nova via "alternativa" para o processamento e apresentação de antígenos 

exógenos particulados no contexto de moléculas de Classe I do CPH (Pfeifer et 

aI., 1993). Este trabalho mostrou que a fagocitose de bactérias, que não tinham 

mecanismo de penetração citosólica conhecido, pode resultar em apresentação 
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de antígenos bacterianos por moléculas de Classe I do CPH. Este mecanismo é 

resistente ao efeito de ciclohexamida e de brefeldina A, as quais bloqueiam a 

via clássica de processamento de antígenos para classe I. A teoria de uma via 

alternativa "vacuolar" para o processamento de antígenos exógenos fagocitados 

e apresentação no contexto de CPH I foi posteriormente confirmada por 

Kovacsovics-Sankowski et aI. (1993) demonstrando que o rnacrófago possue a 

capacidade de apresentar eficientemente antígenos exógenos fagocitados no 

contexto de moléculas de Classe I do CPH. Svensson, M. et aI. (1997) 

demonstraram que células dendríticas estimuladas com fator estimulador de 

crescimento granulocítico e macrofágico podem processar células intactas e 

vivas de bactérias Gram-negativa, apresentando os peptídeos pelo CPH Classe 

I e 11. Portanto é plausível a idéia que antígenos de P. brasiliensis possam estar 

sendo apresentados por macrófagos, após a fagocitose do fungo, no contexto 

de moléculas de Classe I do CPH, sendo possível então o reconhecimento por 

parte das células CD8+ envolvidas no mecanismo de proteção. 

As APCs mais estudadas são os mac rófag os , células S e células 

dendríticas, pois se localizam nos tecidos linfóides secundários onde ocorre a 

ativação dos linfócitos T. Entretanto, estas células diferem na quantidade 

relativa de antígenos expressos pela Classe 11 do CPH, na ligação e no 

processamento de qualquer antígeno e na secreção de fatores co

estimulatórios (Harding, et aI., 1989). 

Almeida et ai (1998) constataram que em animais resistentes (AlSn), a 

gp43 purificada, principal componente antigênico do P. brasiliensis, foi 

preferencialmente apresentada por macrófagos resultando em uma produção 

de linfocinas do tipo Th1. Por outro lado, em camundongos susceptíveis 

(S10.A), a gp 43 foi distintamente apresentada por linfócitos S, a qual teve uma 

forte ativação da subpopulação Th2. Transpondo esta idéia ao nosso trabalho, 

visto que a inoculação dos anticorpos monoclonais anti-TCD4 e anti-TCD8 
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levaram a um aumento de linfócitos 8 em ambas as linhagens (dados 

observados na imunofenotipagem por citometria de fluxo), poderíamos supor 

que este aumento foi capaz de prejudicar a resposta imune em camundongos 

AlJ, visto que os mesmos apresentaram aumento da carga fúngica no fígado 4 

semanas após a inoculação do fungo. 

Kemeny et aI. (1994) sugerem que há subpopulações de células TCD8+ 

funcionalmente distintas, que produzem diferentes combinações de citocinas, e 

que parecem ter um papel importante na determinação do padrão de citocinas 

produzidas pelas células TCD4+ (Th1 ou Th2) e no isótipo das imunoglobulinas 

expressas por células 8. Seguindo este raciocínio, os linfócitos TCD8+, para 

animais 810.A, possuem uma notória importância na regulação do sistema 

imune, como indicado pela exacerbação da doença pulmonar e maior 

disseminação para o fígado em animais depletados de células TCD8+, mas não 

nos animais depletados de TCD4 +. 

O fato das células TCD4+ mostrarem, surpreendentemente, ter pouca ou 

nenhuma participação no controle da infecção por P. brasiliensis (em 

camundongos susceptíveis) poderia ser correlacionado ao que ocorre com os 

pacientes com AIDS, os quais apresentam uma associação muito baixa com a 

PCM. Embora Bernard & Duarte (2000) acreditem que os casos de coinfecção 

PCM-HIV tenham aumentado, na maioria dos casos, devido à reativação da 

infecção latente da doença. Talvez a associação AIDS-PCM só ocorra quando 

nos pacientes aidéticos ocorra uma diminuição drástica de linfócitos TCD8+, em 

fases avançadas da doença. O número baixo de linfócitos TCD4+ não 

predisporia a riscos aumentados de infecção pelo P. brasiliensis. Este fato seria 

válido para somente alguns patrimônios genéticos. 

Por outro lado, as células TCD4+ são conhecidas como excelentes 

células auxiliadoras/indutoras da ativação de células 8; assim, as células 

TCD4+, tanto as Th1 como as Th2 , contribuem na regulação para o "switching" 
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dos diferentes isótipos de imunoglobulinas (revisado por Mosmann & Coffman, 

1989). A influência de várias citocinas na produção de anticorpos, assim como, 

na expressão dos diferentes isótipos, tem sido documentada (Esse r & 

Radbruch, 1990; Finkelman et aI., 1990; Snapper & Paul, 1987). O IFN-y é 

considerado o maior indutor do "switch" para a secreção de IgG2a (Bancherau 

& Rosset; 1992), enquanto que a IL-4 tem sido associada com o "switching" 

para IgG1 e IgE (no camundongo) e o TGF-~ funciona como um importante 

fator no "switch" para IgA e IgG2b. 

A análise em conjunto de nossos dados demonstra que as células TCD4+ 

são potentes reguladoras da produção de anticorpos em ambas as linhagens e 

as células TCD8+ pouco alteram a imunidade humoral ao P. brasiliensis. 

Camundongos AlJ tratados com o AcM GK1 .5, após 4 semanas de 

infecção apresentaram redução na produção de IgG1 anti-P. brasiliensis. Após 

8 semanas de infecção, os camundongos depletados apresentaram uma queda 

significante na produção dos isótipos Ig Total, IgG1 , IgG2a elgG2b. Estes 

dados demonstram que linfócitos TCD4+ em animais AlJ são exacerbadores da 

doença e reguladores da produção de anticorpos, sejam eles regulados por 

citocinas Th1 como Th2. Estes resultados estão em consonância com os 

achados de UFC e HTT. 

Há indicações da presença, nos animais resistentes, de linfócitos TCD4+ 

exacerbadores da doença e reguladores da produção de anticorpos 

(provavelmente da subpopulação Th2) e de células TCD4+ que regulam 

positivamente reações de HTT e a produção de anticorpos do isótipo IgG2a 

(provavelmente do tipo Th1). 

Camundongos B10.A depletados de linfócitos TCD4+, após 4 e 8 

semanas, apresentaram diminuição na produção de isótipos Ig total, IgG1 e 

IgG2b. A diminuição de linfócitos TCD4+ na linhagem B10.A traduziu-se na 

produção diminuída de anticorpos totais e no decréscimo de IgG1 (regulado por 
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IL-4) e IgG2b (regulado por TGF-~). Assim, apesar de a carga fúngica não 

haver ser alterado, a diminuição dos isótipos Th2 (lgG1) e regulados por TGF-~ 

(lgG2b) indica que a principal população TCD4+ é provavelmente composta 

pela subpopulação Th2 ou Th3 (secretora de TGF-~). 

Referente à participação das células TCD8+ na produção de anticorpos 

específicos, assim como no perfil dos isótipos produzidos podemos dizer que a 

depleção in vivo, após 8 semanas, das células CD8+ em animais A/J não 

alterou a produção de Ig total específica, nem a dos diferentes isótipos; no 

entanto, em animais B10.A verificou-se um incremento significativo nos níveis 

de Ig total e IgM específica anti-P. brasiliensis. Pode-se então inferir a pequena 

ou ausente participação das células TCD8+ na resposta imune humoral de 

ambas as linhagens. 

As citocinas induzidas por um organismo ou antígeno logo após a 

entrada no corpo influencia se as células T "helper" O (Tho) vão desenvolver-se 

em células Th1 que produzem interleucina-2 (IL-2), IFN-y e TNF-~, ou células 

Th2 que auxiliam na maturação de células B. As células Th2 produzem IL-4, IL-

5, IL-10 e IL-13. Ambas as células Th1 ou Th2 produzem GM-CSF (Janeway & 

Travers; 1996). As células Th1 e as linfocinas que elas produzem são 

associadas com a resposta imune celular, enquanto que as células Th2 e suas 

linfocinas são associadas com a imunidade humoral. Se um imunógeno ou 

organismo estimula macrófago a produzir IL-12, então as células NK são 

estimuladas a produzir IFN-y resultando em uma resposta Th1 (Trinchieri, G.; 

1995). 

Em geral, em hospedeiros imunocompetentes, os fungos patogênicos 

induzem preferencialmente células Th1 ou resposta imune celular, a qual 

fomece ao hospedeiro alguma proteção. A extensão e eficácia da resposta 

imune celular na proteção contra os diferentes fungos podem variar 
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dependendo da rota de infecção, do tecido infectado e a resposta imune local, o 

padrão genético do hospedeiro, e o isolado que está causando a infecção. 

Na PCM, foi verificado a importância do IFN-y; camundongos AJSn e 

B10.A que tiveram o IFN-y neutralizado apresentaram exacerbação da infecção 

pulmonar e disseminação para os órgãos extrapulmonares, e tiveram a sua 

resposta imune celular comprometida resultando em baixas reações de HTT 

(Cano et ai.; 1998). Foi constatado que esta mesma citocina é pouco secretada 

em pacientes com PCM ativa (Karhawi, AS. K. et aI.; 2000). Portanto, torna-se 

evidente que a resposta imune protetora na PCM deva ser sustentada por 

células do tipo 1, ou por outra fonte secretora de IFN-y. 

A depleção in vivo de células TCD4+ nos animais AJJ e B10.A, após 4 

semanas de infecção, não levou a alteração nos níveis de citocinas produzidas 

quando comparados aos dos animais tratados com IgG de rato. Exceto a 

interleucina 12, que em animais AJJ, teve sua produção significantemente 

reduzida; no entanto, este fato não levou a alteração da carga fúngica pulmonar 

destes animais, mas como observamos na 8a semana de infecção a redução 

significante do número de fungos viáveis no pulmão, esta redução da IL-12 

pode ter ocorrido pelo o início da queda do estímulo mediado pela carga 

fúngica. Estes dados de citocinas são compatíveis com os resultados do CFU 

pulmonar, já que a depleção das células TCD4+ não alterou a carga fúngica 

neste órgão dos animais de ambas as linhagens. 

Na 8a semana de infecção, os animais resistentes (AJJ) depletados da 

subpopulação TCD4+ apresentaram níveis de IL-10, IL-4 e IL-5 reduzido, 

levando-nos a deduzir que houve uma diminuição das células Th2, e 

provavelmente esta redução explicaria a redução na carga fúngica pulmonar 

destes animais. Este fato poderia explicar, também, a redução dos níveis de 

GM-CSF detectados no mesmo sobrenadante pulmonar, já que com a redução 

da carga fúngica teríamos a redução do estímulo celular. Foi observada 
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também uma diminuição de IL-2 concomitantemente a redução nas reações de 

HTT. Estes dois fatos sugerem que, na Sa semana da infecção camundongos 

A/J apresentam linfócitos TCD4 do tipo 1 em concomitância com linfócitos do 

tipo 2. 

Os animais B10.A tratados com AcM anti-CD4+ apresentaram níveis de 

IL-12 aumentados no pulmão, porém o aumento desta interleucina não 

ocasionou na Sa semana de infecção alteração na carga fúngica pulmonar. 

Talvez, este efeito poderia ser notado em um tempo maior de infecção, pois a 

IL-12 estimula uma resposta imune celular (Trinchieri" G.; 1995), e 

hipoteticamente poderíamos ter uma redução da carga fúngica pulmonar. 

Entretanto, como camundongos B10.A e A/J sintetizam citocinas pró e anti

inflamatórias no pulmão, o desbalanceamento de só uma citocina poderia não 

se traduzir em diferentes números de fungos viáveis no pulmão. Parece ser o 

balanço final de citocinas que resulta em estados controladores ou não da 

infecção pulmonar. A análise em conjunto das citocinas nos protocolos de 

depleção de linfócitos TCD4+ demonstra que, ao contrário da produção de 

anticorpos, esta subpopulação regula mais evidentemente a presença de 

citocinas pulmonares nos camundongos resistentes. 

Nos animais A/J a depleção de linfócitos TCDS+ aumenta a carga 

fúngica pulmonar na presença de níveis diminuídos de IL-2 (marcador Th1) e 

aumentada de IL-4 (marcador Th2). Assim, estes dados sugerem que em 

animais A/J os linfócitos TCDS+ são controladores do crescimento fúngico do 

pulmão (T citotóxicos?) e possivelmente do tipo 1. Entretanto, este perfil foi 

acompanhado de aumento concomitante de IL-12, IL-3 e GM-CSF que são 

mediadores ativadores de células fagocíticas ou fatores de crescimento celular. 

Este fato parece ser discrepante; entretanto, vários trabalhos desenvolvidos em 

nosso laboratório têm consistentemente demonstrado que maiores cargas 

fúngicas no pulmão (e no fígado) estão associadas com a presença de níveis 
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mais elevados de IL-12 e GM-CSF. Por exemplo, a depleção de IL-12 ou de 

leucócitos PMN leva a doença mais grave com aumento de citocinas pró

inflamatórias. Assim, o fungo por si mesmo é grande indutor de citocinas pró

inflamatórias e o seu número aumentado leva à maior produção das mesmas 

que contudo, não consegue restringir o crescimento do patógeno. 

Animais 810.A tratados com AcM anti-CDS+ apresentaram, após S 

semanas de infecção, aumento nos níveis de IL-12 e IL-3. Estes achados são 

compatíveis com os dados do CFU, onde os animais apresentaram aumento da 

carga fúngica pulmonar que induziriam níveis mais elevados de citocinas pró

inflamatórias. Maior infecção associada à produção de altos níveis de citocinas 

pró-inflamatórias, que entretanto, não conseguem sobrepujar a falta de 

linfócitos TCDS+ que parecem ser os principais controladores do crescimento 

fúngico. Estas células podem ter atuação direta, lisando células infectadas, ou 

ainda, ter atuação indireta, pela liberação de citocinas que levam à ativação de 

células fagocitárias. O aumento de IFN-y indica que no pulmão haveria também 

uma subpopulação TCDS do tipo 2. Este fato explicaria ou estaria em 

consonância com o achado de respostas de HTT positivas observadas após a 

depleção de linfócitos TCDS+. 

Na resposta imune natural e adquirida participam várias células 

produtoras de citocinas TCD4+, TCDS+, Tyõ, NK, T-NK, leucócitos PMN, 

macrófagos, células epiteliais do pulmão, etc. Assim, as citocinas são o reflexo 

da atividade secretora das diferentes subpopulações celulares e de seus efeitos 

inibitórios umas sobre as outras. Além disso, o influxo de células inflamatórias 

(linfócitos T e 8, macrófagos, leucócitos PMN) que expressam receptores para 

citocinas, levam ao consumo dos mediadores produzidos localmente e o que 

resta no sobrenadante é o que sobrou da complexa interação entre síntese e 

consumo. 
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Entretanto, a análise conjunta de nossos dados revela que na PCM as 

células TCOS+ são as grandes reguladoras da produção de citocinas 

pulmonares. Além disso, o nível de citocinas é proporcional à carga fúngica 

local. 

No entanto, para um melhor entendimento, faz se necessário à 

realização de experimentos adicionais, no qual possamos isolar as populações 

celulares do pulmão no intuito de definir as subpopulaçães predominantes em 

um determinado tempo de infecção, e in vitro estimulá-Ias com antígeno de P. 

brasiliensis e determinar o padrão de citocinas secretadas e, até mesmo a 

atividade fungicida de algumas células. 

Em conclusão, nosso trabalho demonstrou diferentes participações de 

células TC04+ e TCOS+ nos mecanismos imunoprotetores e imunorreguladores 

da PCM de hospedeiros susceptíveis e resistentes. Trabalhos adicionais com 

subpopulações purificadas de células T poderão trazer subsídios aos achados 

aqui relatados. Além disso, experimentos realizados com animais 

geneticamente deficientes de células T (camundongos C04-nocaute e 

camundongos COS-nocaute) poderão complementar e esclarecer a função 

dessas subpopulações celulares nos mecanismos de resistência à infecção 

pelo P. brasiliensis. 
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Proposta sobre a atividade de TCD4+ e TCDS+ em 810.A e AlJ 

Em animais AlJ: 

• Linfócitos TCD4+: 

Tipo 1: Subpopulação protetora na fase inicial da doença e reguladora 

das respostas de Hipersensibilidade do Tipo Tardio (HTT); 

Tipo 2 : Subpopulação exacerbadora da doença pulmonar em fase 

mais avançada da PCM e reguladora da imunidade. 

• Linfócitos TCD8+: 

Tipo 1: Subpopulação responsável pela atividade fungicida, e, 

portanto, protetora na PCM. 

TCD4 tipo 1 e 2 

t 

~TCD8 tipo 1 
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Em animais B10.A: 

• Linfócitos TCD4+: 

Tipo 1: Subpopulação anérgica pela ação de células supressoras, 

mas que pode mediar reações de HTT quando são eliminados os 

linfócitos TCD8. 

Tipo 2: Subpopulação reguladora da resposta imune humoral. 

• Linfócitos TCD8+: 

Tipo 1: Subpopulação responsável pela atividade fungicida, e, 

portanto protetora na PCM. 

Tipo 2: Subpopulação responsável pela supressão da resposta de 

teste de HTT 

TCD4 tipo 1 e 2 

t 

TCDa tipo 1 e 2 +-
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Conclusões 

Nosso trabalho permitiu as seguintes conclusões: 

1) Nos animais AlJ os linfócitos TCD4+ desempenham um papel protetor 

e exacerbador da doença dependendo do tempo de infecção. Nos animais 

susceptíveis estas células não parecem ter função importante no controle da 

colonização fúngica, pois a depleção dos linfócitos TCD4+ não alterou a carga 

fúngica. 

2) Em relação ao teste de HTT, as células TCD4+ mostraram-se 

importantes mediadoras da resposta celular nos animais A/J, e desempenham 

pequena atividade nesta resposta ao inicio da doença em animais 810.A. 

3) A subpopulação TCD4+ é importante reguladora da resposta imune 

humoral em ambas as linhagens, visto que a depleção in vivo acarretou uma 

queda significante na produção de anticorpos. 

4) Os linfócitos TCD4+ parecem ter pequena participação na regulação 

da produção de citocinas pulmonares nos camundongos B10.A e AlJ, pois os 

animais depletados desta subpopulação praticamente não apresentaram 

alteração na produção das citocinas pró e anti-inflamatórias; em animais AlJ 

parece haver predomínio de linfócitos TCD4 do tipo 2, secretores de IL-4, IL-5 e 

IL-10. 

5) Os linfócitos TCDS+ desempenham importante papel protetor, em 

ambas as linhagens, e atuam no controle do crescimento fúngico. 
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6) Nos animais 810.A encontramos duas subpopulações de células 

TCD8+, uma protetora, que controla o crescimento fúngico, e outra inibidora de 

reações de HTT, visto que a depleção destas células acarretou no incremento 

da resposta de HTT destes animais. As células TCD8+ não participam na 

resposta de HTT nos animais NJ. 

7) Em ambas as linhagens, os linfócitos TCD8+ não estão envolvidos na 

regulação da resposta imune humoral. 

8) Os linfócitos TCD8+ apresentam importante participação na regulação 

da produção das citocinas pulmonares pró e anti-inflamatórias nos animais NJ 

e 810.A (Talvez por sua ação fungicida, direta ou indiretamente). 

9) Em conclusão, na PCM, os linfócitos TCD8+ são as principais células 

reguladoras do crescimento fúngico, e reguladoras da produção de citocinas; no 

entanto, o controle da doença em animais resistentes é parcialmente controlada 

pelos linfócitos TCD4+, que possuem importante papel regulador da resposta 

imune humoral. 
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