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RESUMO

Camundongos da linhagem BALB/ c foram infectados com 5x106

leveduras de S. schenckii e acompanhados durante vinte e oito dias

de infecção. Através da contagem do número de UFC nos baços e

figados verificou-se que a carga fúngica nos órgãos dos animais

diminui drasticamente na segunda semana de infecção. O teste de

ELISA revelou que nos órgãos destes animais a citocina IL-IO foi

produzida em níveis mais elevados durante toda a infecção, assim

modulando o controle da infecção. O padrão de proteínas secretadas

pelas células leveduriformes de S. schenckii quando cultivadas em

melO de cultura líquido e visualizado através de SDS-PAGE,

apresentou bandas com pesos moleculares entre 97kDa e 20,1 kDa.

Uma banda de 70 kDa foi reconhecida pelos soros dos animais

infectados somente após a segunda semana de infecção e persistiu

até o final desta. Os níveis de Ig total produzidos contra o antígeno

solúvel e a proteína de 70 kDa aumentaram na segunda semana de

infecção e os títulos mantiveram-se durante a infecção. A isotipagem

dos anticorpos revelou a predominância dos isotipos IgG 1 e IgG3

para os dois antígenos testados. Notou-se que o aumento dos níveis

de Ig contra o exoantígeno e a proteína imunorreativa de 70kDa,

assim como o reconhecimento desta proteína, ocorreu inversamente

proporcional à diminuição da carga fúngica nos órgão dos animais

infectados. As proteínas secretadas pelas leveduras de S. schenckii,

principalmente a proteína de 70 kDa, são capazes de ativar uma

resposta humoral e conseqüente produção de altos níveis de

anticorpos e inibir a fagocitose do fungo pelos macrófagos. Desta

maneira, estes antígenos modulam a resposta imune na esporotricose

e contribuem para a patogenicidade do fungo.
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ABSTRACT

BALB/c mice had been infected with Sxl06 yeasts of S. schenckii and

followed during twenty and eight days of infection. Through the

counting of the number of UFC in the livers and spleens it was

verified that the fungaI load in the organs of the animais decreased

drastically in the second week of infection. The ELISA test disclosed

that in the organs of these animaIs the cytokine IL-IO was produced

in leveIs more raised during alI the infection, thus modulating the

control of the infection. The protein standard secreted for the yeasts

of S. schenckii when cultivated in liquid medium and visualized

through SDS-PAGE, it presented bands with molecular weights

between 97 and 20,1 kDa. A band of 70 kDa was recognized for the

sera of the infected animals after the second week of infection and

persisted until the end of this. The leveIs of total Ig produced against

the exoantigen and the protein of 70 kDa had increased in the second

week of infection and the titers had been remained during the

infection. The isotyping of the antibodies disclosed the predominance

of the IgG 1 and IgG3 for two tested antigens. One noticed that the

increase of the leveIs of Ig against antigens and the recognition of the

protein of 70 kDa occurred parallel with the reduction of the fungal

load in the organs of the infected animals. The proteins secreted by

the yeasts of S. schenckii, mainly the protein of 70 kDa, they are

capable to activate a humoral response and consequent production of

high leveIs of antibodies and to inhibit phagocytosis of the fungi for

the macrophages. In this way, these antigens modulate the immune

response in sporotricosis and contribute for the pathogenic potential

offungi.





Introdução

I. INTRODUÇÃO

1. Revisio histórica

Sporothrix schenckii é um fungo amplamente distribuído na

natureza, encontrado no solo, em plantas e vegetais em

decomposição. A inoculação traumática de hifas e conídios do fungo

diretamente na pele, resulta em micose crônica, denominada

esporotricose que afeta os tecidos cutâneo e subcutâneo com

freqüente comprometimento linfático (1).

A esporotricose foi relatada, primeiramente, por Benjamin

Schenck em 1898 no Hospital Johns Hopkins em Baltimore,

incluindo descrição clínica minuciosa da doença e subseqüente

isolamento do patógeno pelo micologista Erwin Smith que o

identificou como espécie relacionada ao gênero Sporotrichum. Em

1900, Hektoen & Perkins relataram o segundo caso desta micose,

envolvendo um garoto que desenvolvera lesão no dedo após tê-lo

atingido por um martelo. Após isolamento do fungo, esses autores

verificaram que se tratava do mesmo agente descrito por Schenck,

porém o nomearam de Sporothrix schenckii. No entanto, este binômio

foi utilizado em poucos relatos (2, 3).

No início do século XX, a esporotricose era doença comum na

França. Numa série de relatos realizados pelos estudiosos da época

foram, descritas desde formas cutâneas da micose, que eram as mais

comuns, até as generalizadas, sendo estas muito raras. Para o

tratamento desta micose, Sabouraud, em 1903, sugeriu aos

pesquisadores Beurmann e Gougerot o uso de iodeto de potássio,

terapia que até hoje é utilizada. No Brasil, Adolpho Lutz & Splendore

em 1907 foram os primeiros a relatar o aparecimento da

esporotricose em animais, ao isolarem o patógeno da mucosa oral de

ratos (4, 5).
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No ano seguinte, Splendore estudando a doença numa mulher

italiana que havia imigrado para o Brasil e que apresentava lesões

faciais, descreveu uma estrutura radiada ao redor das células

leveduriformes de S. schenckii no tecido, a qual denominou de corpo

asteróide. Esta se tomou muito útil na identificação deste

microorganismo (6).

Diversas epidemias envolvendo este patógeno Ja foram

relatadas, a maior delas ocorrendo entre os anos de 1941 e 1944 na

África do Sul, e que acometeu cerca de 3000 trabalhadores de uma

mineradora na cidade de Witwatersrand; foi controlada mediante

aplicação de substâncias antifúngicas nas vigas de madeira da mina,

as quais estavam colonizadas pelo Sporothrix schenckii, e também

empregando iodeto de potássio como terapia aos trabalhadores

afetados (7).

Numerosas tentativas para classificar e nomear esse

microrganismo seguiram-se até que, Davis em 1921, estudando os

isolados fúngicos dos casos da França e das Américas concluiu que

estes eram idênticos e nomeou o agente etiológico como

Sporothrichum schencki. No entanto, Carmichae1, em 1962,

comparando as espécies dos gêneros Sporothrichum e Sporothrix

observou diferenças na esporulação entre estes, recomendando o uso

do nome Sporothrix schenckii, publicado por Hektoen e Perkins, como

o correto para o patógeno causador da esporotricose, sendo essa

denominação revalidada por Nicot e Mariat em 1973 (8, 9).

2. Epidemiologia

Amplamente encontrada no mundo, a esporotricose ocorre com

maior freqüência em áreas de clima tropical úmido e temperado. Na

atualidade, tem sido freqüentemente relatada nas Américas do Norte

e Sul, África do Sul e Japão (10).

A distribuição geográfica e a incidência desta micose sofreram

mudanças desde seus primeiros relatos. Nas duas primeiras décadas
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do século XX, era comum na Europa, em especial na França, onde

foram diagnosticados 250 casos e hoje é raras vezes encontrada. Nos

Estados Unidos, onde se registraram os primeiros casos de

esporotricose, e que até 1932, ocorreram menos de 200 casos

diagnosticados. No Japão, o número de casos cresce gradualmente,

fato, em parte sendo atribuído ao melhor preparo médico para o

diagnóstico (11, 12, 13).

A esporotricose tem sido relatada como a mais freqüente das

micoses subcutãneas em países como o México, onde a precipitação

pluvial é muito baixa. A doença é endêmica no Brasil, Uruguai e

África do Sul em regiões úmidas; também há registros de áreas

altamente endêmicas na Guatemala e no Peru (14, 15, 16).

Embora seja de distribuição geográfica cosmopolita, é possível

observar que, mesmo dentro de áreas endêmicas, sua incidência e

distribuição não são homogêneas. No Brasil, entre os anos de 1945 e

1954 no Hospital das Clínicas de São Paulo, foram diagnosticados

104 casos de esporotricose. Relacionando-a com às demais

dermatoses esta teve uma freqüência de 0,5%. Em Botucatu (SP),

houve registro de 53 casos da doença entre 1976 e 1995). No Rio

Grande do Sul, Londero & Ramos relatam que 195 casos dessa

micose foram diagnosticados, considerando-a como a mais comum de

localização subcutânea. Entretanto, Lopes et alo observaram que

ocorreu um decréscimo na ocorrência desta micose nesse estado

entre 1988 e 1997, quando foram registrados apenas 31 casos da

doença (17, 18, 19,20).

As diferenças na distribuição parecem estar relacionadas à

exposição ao S. schenckii e à atividade profissional. Há um grande

número de casos entre caçadores de tatus no Uruguai, embora os

animais não sejam portadores do fungo. Este pode ser isolado do solo

de suas tocas. No Japão, 30% dos casos envolvem agricultores e na

Guatemala, 45,3% dos casos foram descritos entre pescadores. Nos

países de clima temperado, como Estados Unidos, França e Canadá,
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as infecções ocorrem em indivíduos que realizam trabalhos com solo,

por exemplo, a jardinagem (21, 13, 15, 22).

Estudos epidemiológicos, utilizando o teste cutâneo com

esporotriquina mostram variações no índice de infecção em diferentes

populações. É possível observar positividade naquelas populações

(2,5%) que já foram expostas à doença, porém, nas que nunca

tiveram contato com a esporotricose o mesmo nâo ocorre. No Brasil,

onde a esporotricose é endêmica, a porcentagem de positividade no

teste intradérmico varia conforme as áreas estudadas, como pode ser

visto nos Estados de São Paulo (23,8%), Amazonas (47,56%) e Minas

Gerais (13,91%) (23).

Analisando-se os fatores envolvidos na aquisição da doença

nota-se que a atividade profissional dos indivíduos afetados é um dos

principais determinantes na aquisição da esporotricose cutânea. A

maiorias destes indivíduos exerce atividades diretamente ligadas ao

solo e à vegetação, tais como jardinagem, agricultura, mineração,

carpintaria etc. No entanto, nas manifestações extracutâneas da

micose não se encontra associação entre a doença e a atividade

ocupacional, mas sim fatores predisponentes como alcoolismo,

transplante de órgãos, diabetes mellitus e imunodeficiências (24, 25).

A incidência da doença entre os sexos também está

diretamente relacionada ao tipo de manifestação clínica. Em geral,

nos pacientes que apresentam a forma cutânea, a proporção entre

homens e mulheres é de 1: 1, aumentando em 6: 1 nas formas

extracutâneas, tais como pulmonares e osteoarticulares (7).

A esporotricose acomete indivíduos em todas as faixas de

idade, e as infecções primárias podem ser encontradas em crianças

com menos de 10 anos de idade, e em adultos com 80 - 90 anos. No

Japão, a incidência maior encontra-se entre crianças (15% dos casos

relatados) e adultos com menos de 30 anos. Nestes as lesões são

mais freqüentes nos membros superiores sendo a face a região

corpórea mais acometida entre as crianças. No México 60% dos casos
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ocorrem em adultos jovens, e áreas do corpo expostas a traumas são

as malS acometidas, como face e membros supenores e

inferiores (26, 12,27).

A variação na incidência ocorre em diferentes períodos e países,

sugerindo que o clima, a temperatura, a atividade profissional e a

exposição ao fungo sejam fatores determinantes na distribuição da

esporotricose em diferentes populações.

S. schenckii é comumente encontrado em associação com

matéria vegetal em decomposição, e freqüentemente isolado do solo

sob determinadas condições de temperatura e umidade (21,28).

No entanto, pela sua ampla distribuição geográfica, o fungo

pode ser isolado em diferentes condições climáticas, desde estações

secas e frias como no México, até as mais chuvosas e quentes como

acontecem no Uruguai. Find1ay et aI. realizaram um estudo na África

do Sul, na região onde ocorreu a epidemia na mina de ouro,

descrevendo que o fungo cresce em temperaturas ótimas entre 26°C 

27°C e umidade relativa de 92% -100% (27,29,28).

Este microorganismo já foi isolado de animais como gatos,

antas e cavalos. Segundo Sampaio, mordeduras e/ou arranhaduras

ou até mesmo picadas de insetos podem veicular a doença; nesses

casos, os animais atuam apenas como transportadores mecânicos

dos conídios de S. schenckii. Já a associação saprofitica deste

patógeno com plantas pode ser observada após o desenvolvimento de

lesões ocasionadas por traumatismos com fragmentos vegetais, como

espinhos, palha, gravetos, lascas de madeira etc (30, 17, 11).

3. Agente etiológico

Sporothrlx schenckii Hektoen et Perkins, 1900, é fungo

dimórfico térmico, apresentando-se na natureza e quando incubado

às temperaturas entre 19°C e 30°C na forma mice1iana. No tecido

hospedeiro, ou quando cultivado a 37°C, na forma de levedura. O
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estado teleomorfo de S. schenckii ainda não foi encontrado. Em

estado anamorfo enquadra-se na seguinte classificação (31):

Reino: Fungi

Filo: Ascomycota

Classe: Euascomycetes

Ordem: Ophiostomatales

Família: Ophiostomataceae

Gênero: Sporothrix

Espécie: schenckii

Em ágar-Sabouraud à temperatura ambiente, os isolados de

S. schenckii produzem colônias úmidas de aspecto leveduriforme,

coriáceas, com sulcos e dobras na superfície, não se tornando

flocosas ou algodonosas, apresentando, a princípio tonalidades de

branco a creme, com alguns isolados em tons castanho-escuras a

negras (32).

As hifas (1-2J.lm de diâmetro) são hialinas, delgadas,

ramificadas e com septos; os conidióforos erguem-se em ãngulo reto,

em cujo ápice desenvolve-se uma vesícula com dentículos dispostos

simpodialmente e em cada dentículo nasce um conídio. Estes ficam

reunidos em disposição floral (aspecto de margarida). As colônias

escuras produzem dois tipos de conídios: os hialinos, ovais e com

paredes celulares finas (2-3p.m x 3-6 J.lm), produzidos no ápice do

conidióforo. Os conídios escuros, de paredes espessas, esféricos a

ovais (2-4p.m), são produzidos, principalmente, ao longo das hifas em

curtos dentículos; e sua coloração é devida à presença de melanina

na sua parede (7).

À temperatura de 37°C em ágar BHI acrescido ou não de

tiamina, o fungo cresce como levedura, apresentando colônias de

consistência mole, coloração branca a creme e com superfície

irregular. A morfologia microscópica revela blastoconídios ovais a

globosos (1-3J..lm), alguns apresentando brotamentos múltiplos (32).

BIBLIOTECA
Faculdade de Ciencias Farmacêuticas.

Universidade de São Paulo
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A reprodução por brotamento é característica das células

leveduriformes de S. schenckii nos tecidos parasitados, ou quando

cultivado em meios sintéticos ricos, como ágar BHI. Segundo

Garrison et aI., ocorrem dois eventos distintos no processo de

transformação de micélio para levedura, que são: I) condensação do

volume citoplasmático da hifa e subseqüente formação de septos,

formando oidia fragmentado e este se reproduz por brotamento

originando o blastoconídio; ii) alguns blastoconídios são originados

através de brotamentos diretos da hifa (33).

A virulência do fungo S. schenckii está associada aos

componentes de sua parede celular como as proteínas e

glicoproteínas. Destas são extraídos os principais polissacarídios

encontrados na parede celular, a galactomana e a raminomanana. As

galactomananas são isoladas de inúmeros fungos, contudo, as

raminomanas não são encontradas em outras espécies patogênicas

ao homem (34, 35).

Estudos consideram que a relação raminose: manose contida

na parede celular dos conídios e blastoconídios correlaciona-se com a

virulência. Assim, conídios mais virulentos, capazes de causar

infecção aguda com alta mortalidade em modelos experimentais,

apresentam quantidades altas de raminose e baixa de manose,

comparados com conídios menos virulentos, que causaram doenças

menos severas e com maior taxa de sobrevivência. Os blastoconídios

de S. schenckii, principais formas infectantes in vivo, contêm em sua

parede celular a mesma relação raminose: manose encontrada nos

conídios mais virulentos. Travassos et aI., isolaram raminomanana

dos blastoconídos e do meio de cultura de S. schenckii, sugerindo que

esse polissacarídio seja também excretado pelo fungo (36, 37, 38).

Embora tenha sido relatado que os polissacaridios presentes na

parede celular ou secretados pelo S. schenckii sejam principalmente

raminose, manose e galactose, ocorrem variações nas concentrações

em que são encontrados. Essas variações parecem estar
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correlacionadas com a morfologia e o tempo de cultivo do fungo. Este

aspecto foi estudado por Takada & Ishizaki em culturas com dois,

sete e catorze dias em meio líquido. A partir destas, foram

identificadas as formas miceliares, conídios e células leveduriformes

respectivamente; quanto à proporção dos polissacaridios raminose e

manose, também ocorreram variações, sendo que a raminose foi

encontrada em maior quantidade nas culturas de dois dias. Dados

semelhantes foram encontrados por Fernandes et alo (39,36).

Tanto as glicoproteínas, excretadas pelas células, quanto o

ácido siálico, presente na parede celular das células leveduriformes

de S. schenckii neutralizam os anticorpos e são tóxicos para os

macrófagos. Além disso, impedem a fagocitose de leveduras não

opsonizadas. Portanto, representam importantes fatores de virulência

deste patógeno (40).

Embora S. schenchii seja um fungo hialino, em isolados

recentes freqüentemente se observam colônias de coloração marrom

a negras, devido à produção de melanina pelos conídios. Além dos

conídios, células leveduriformes também apresentam a capacidade de

formar melanina. Este pigmento representa importante fator de

virulência de diversos fungos patogênicos, incluindo S. schenckii, pois

conídios produtores de melanina são mais resistentes à fagocitose e

aos compostos oxidativos que atuam como microbicidas (41,42,43).

Uma outra molécula presente na parede celular das leveduras

de S. schenckii e que também pode estar relacionada à virulência é o

ergosterol. Este é capaz de reagir com o H202, produzido pelo burst

respiratório, formando peróxido de ergosterol, o qual age como um

mecanismo protetor para as células leveduriformes, ou seja, um

mecanismo de evasão (44).

A aderência do patógeno aos tecidos é um fator essencial para

que ocorra a sua disseminação. Diversos componentes da parede

celular de fungos patogênicos, tais como as proteínas (tipo integrinas)

e as manoproteínas, já foram relacionados ao processo de adesão.
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Como mencionado, os componentes da parede celular de S. schenckii

agem de muitas maneiras, contribuindo com a virulência deste fungo;

Lima et al., demonstraram que as leveduras e os conídios de

S. schenckii podem se ligar aos componentes da matriz extracelular,

como fibronectina, laminina e colágeno tipo 11, desta maneira

participando na adesão deste microrganismo aos tecidos. Proteinases

produzidas extracelularmente, denominadas proteinases I e 11,

apresentam a propriedade de hidrolizar o extrato córneo, colágeno e

elastina e desta forma também contribuem para a disseminação do

fungo (34, 45, 46) .

4. Manifestações clínicas

Segundo Lacaz, após a cura clínica da esporotricose o teste

intradérmico com esporotriquina ainda se apresenta positivo; em

pacientes não-portadores da doença também é possível observar

reações positivas, e estas não devem ser ignoradas, pois podem

significar contágio prévio (imuno-alergizante) com S. schenkii,

revelando a existência de uma esporotricose-infecção (23).

Em áreas altamente endêmicas indivíduos sem sinais clínicos

da doença apresentam reações de hipersensibilidade à

esporotriquina, contrastando com a negatividade encontrada em

áreas onde esta micose nunca foi relatada (U).

A doença apresenta caráter crõnico e polimórfico, revelando

que as formas clínicas e a patogênese dependem do sítio de

inoculação do fungo e da resposta imunológica do hospedeiro. Sendo

assim, diversas são as classificações encontradas para a

esporotricose. No entanto, as manifestações clínicas da doença

podem ser divididas em três categorias, que são: Esporotricose

cutânea, Esporotricose linfocutânea e Esporotricose extracutânea.

Esporotricose cutânea

Na forma cutânea, as lesões limitam-se ao local de inoculação

do fungo e podem se apresentar como lesões verrucosas, acneiformes,
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placas eritematosas, crostosas, maculosas ou pápulas. Como não há

o envolvimento linfático local, permanecem como lesões "fIxas". As

áreas corpóreas mais freqüentemente acometidas são face, pescoço,

tronco e membros (11).

Este tipo clínico da esporotricose é encontrado em 93% das

regiões endêmicas, variando entre 40% - 60% dos casos relatados,

como se observa no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. No Japão

onde, respectivamente, 45% e 56,7% dos casos manifestaram-se

como forma cutânea-fIxa, com maior comprometimento da face e dos

membros, sendo comum em mulheres e crianças (13).

As lesões iniciam no local de inoculação do fungo, e esta pode

ser através de traumatismos diversos com fragmentos de vegetais,

arranhaduras de animais ou até pelo próprio paciente que pode

contaminar ferimentos com conídios presentes nas unhas

das mãos (21).

Na maioria dos casos a cura é espontânea, mas quando isso

não ocorre, o tratamento tópico com substâncias antifúngicas e até

mesmo termoterapia são efIcientes na resolução da doença (47).

Esporotricose linfocutânea

A freqüência da esporotricose linfocutânea é semelhante à

forma cutânea, encontrando variações entre as regiões estudadas.

Pappas et aI., registram 55% de casos no Peru e Itoh et al. 54% no

Japão; já no México, 82% dos pacientes apresentam esta forma

clínica (48, 49, 50).

A forma linfocutânea da esporotricose desenvolve-se a partir de

uma lesão inicial papular eritematosa. Em seguida, ocorre o

desenvolvimento de um nódulo subcutâneo u1ceroso, que tende à

necrose, conhecido como cancro esporótrico. A evolução da doença se

dá com o aparecimento de uma linfangite nodular, no tronco linfático.

Segundo Lacaz, os gânglios regionaIs também podem

ser atingidos (11,23).
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apresentar baixa sensibilidade. As células leveduriformes podem,

eventualmente, ser visualizadas em materiais biológicos, como pus

retirado das lesões e biópsias, corados pelo método de Gram ou

Giemsa (23).

As formas parasitárias nos tecidos podem ser mais facilmente

visualizadas pelas colorações de hematoxilina-eosina, ácido periódico

de Schiff e Grocott-Gomori, apresentando-se sob formas esféricas,

ovais e alongadas (2-6 J.lm de diâmetro) ou em forma de "navetas" (7).

A observação das reações inflamatórias e algumas

características do fungo no tecido são fatores que levam o

laboratorista ao diagnóstico da esporotricose. O exame

histopatológico revela, em geral, que o granuloma causado pelo S.

schenckii pode apresentar três zonas distintas: i) centro com

abscessos ou necrótico (zona central), em seguida ii) área com

inflamação granulomatosa formada por células epitelióides gigantes

(zona tuberculóide) e Ui) halo linfoplasmocitário, com tecido de

granulação e fibrose (zona sifilóide). As formas parasitárias são

pequenas (2-6J.lm) apresentam-se, em geral, esféricas, ovaladas e

alongadas em forma de naveta ou charuto, não apresentando,

usualmente, brotamentos; os corpos asteróides (fenômeno Splendore

Hoeppli) podem ser visualizados (23).

O diagnóstico laboratorial da esporotricose é realizado pelo

isolamento do S. schenckii de amostras clínicas, tais como tecido

obtido por biópsia ou pus das lesões, semeadas em meios de cultura

clássicos (ágar-Sabouraud, acrescido ou não de antibióticos) e

incubados a 25°C - 30°C. As culturas de S. schenckii desenvolvem-se

a partir da primeira semana de incubação como colônias brancas de

textura glabrosa, podendo adquirir uma tonalidade de marrom a

preta com o passar do tempo. Microscopicamente, as hifas são

hialinas, septadas, e os conídios dispostos, simpodialmente, em

arranjo de rosetas, no ápice dos conidióforos, ou ao longo das hifas.
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Embora a fase leveduriforme, obtida a 37°C, não apresente

características morfológicas úteis na identificação do fungo, a

demonstração do dimorfismo é importante (59, 11).

O isolamento do patógeno e sua subseqüente identificação,

associado à confirmação do dimorfismo térmico são suficientes para o

diagnóstico confirmatório da esporotricose. Assim, técnicas

imunológicas não são empregadas como rotina diagnóstica para esta

micose, mas alguns estudos revelam que técnicas como

imunodifusão, soroaglutinação, imunoeletroforese, entre outras,

mostraram bons resultados no estudo sorológico desta micose (7).

Suspensão de colônias de S. schenckii nas formas micelianas e

leveduriformes foram empregadas em testes de soroaglutinação.

Frente a soro de pacientes com esporotricose, foram obtidos

resultados satisfatórios. Soros diluídos em 800 e 60 apresentaram

reação positiva contra os antígenos miceliares, respectivamente,

durante infecção ativa e após a cura da doença. Quando se utiliza

antígeno leveduriforme é possível observar reatividade em títulos de 2

e 16, mostrando sensibilidade e especificidade neste método (23).

A técnica de imunodifusão é de fácil execução e apresenta

grande especificidade no diagnóstico das diversas formas clínicas da

esporotricose, além de baixa reação cruzada com soros de pacientes

com outras infecções, tais como cromoblastomicose e

leishmaniose (60).

No Uruguai, Casserone et ai. identificaram duas bandas de

migração anódica na técnica de imunoeletroforese, que denominaram

de SI e S2; de Albornoz et aI. utilizaram preparado antigênico da fase

miceliana de S. schenckii na mesma técnica e também verificaram a

presença de uma banda S, e referiram-se a ela como específica para o

patógeno, pois o soro que apresentou esta banda não reagiu com

antígenos fúngicos heterólogos (61, 60).

A grande maioria dos estudos sorológicos na esporotricose é

realizada em casos clínicos de esporotricose cutânea ou linfocutânea,
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mas também podem ser empregadas em casos disseminados da

doença. As técnicas de ELISA e aglutinação com partículas de látex

adsorvidas com antígeno podem ser utilizadas no diagnóstico de

meningite por S. schenckii (62).

Muito utilizado em estudos epidemiológicos, o teste cutâneo

com esporotriquina também pode auxiliar no diagnóstico da

esporotricose, uma vez que indivíduos nunca expostos ao fungo

apresentam reação negativa; no entanto, reações positivas devem ser

analisadas com cuidado, pois indivíduos que residem em áreas

endêmicas, mas não têm quaisquer manifestações clínicas da doença

reagem positivamente ao teste (23, 63).

Embora os estudos empregando diferentes técnicas para o

imunodiagnóstico da esporotricose tenham sido realizados,

atualmente elas não são empregadas, pois não há padronização de

antígenos, metodologia e reagentes disponíveis (7).

6. Imunologia

A interação de fungos patogênicos com hospedeiros

aparentemente imunocompetentes e imunossuprimidos durante o

processo de infecção foi amplamente estudada. Também têm sido

pesquisados os mecanismos desenvolvidos pelo hospedeiro para

combater estes patógenos e a capacidade destes em causar doenças.

Diversos aspectos clínicos relatam que a imunidade mediada

por células pode ser o principal mecanismo de defesa nas micoses,

determinando a evolução da infecção. Isto pode ser evidenciado em

duas ocasiões: i) pacientes que apresentam imunodeficiência,

adquirida ou congênita, envolvendo principalmente a imunidade

celular, desenvolvem infecções micóticas mais severas e progressivas;

ii) pacientes aparentemente imunocompetentes quando desenvolvem

infecções severas, o fazem diante de resposta imune celular deficiente

geralmente, associada à resposta humoral ativa. No entanto, os

estudos da imunidade anti-Candida e anti-Cryptococcus demonstram
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que tanto a resposta adaptativa humoral quanto a imunidade inata,

estão envolvidas na defesa contra estes patógenos e de modo

relacionado com a imunidade celular; ou seja, tanto a resposta imune

adaptativa (humoral e celular) quanto a resposta inata participam na

eliminação de fungos patogênicos (64, 65).

Os mecanismos imunológicos envolvidos no controle e

prevenção da infecção por S. schenckii foram extensivamente

estudados, porém não estão completamente elucidados. Podem

envolver resposta imune celular e/ou humoral. Plouffe et alo

estudando a resposta imune celular em indivíduos com as formas

extracutânea e cutânea da esporotricose, verificaram que a

imunidade celular estava prejudicada naqueles pacientes que

manifestavam a esporotricose extracutânea, e o mesmo não ocorria

nos pacientes com a forma cutânea-fixa. Em anIm81S

experimentalmente infectados com células leveduriformes de

S. schenckii, Carlos et alo relataram que a doença desenvolveu-se

sistemicamente e a resposta imune celular apresentava-se deficiente

no mesmo período em que se observava piora na infecção. Esse

achado demonstrou a participação da resposta celular na defesa

contra a esporotricose (66, 67).

A transferência adotiva de células esplênicas ativadas ou não

conferem maior resistência à infecção por S. schenckii, sendo as

primeiras mais efetivas. Da mesma maneira, a imunização ativa de

camundongos com células fúngicas é capaz de conter a doença.

Dickerson et alo depois de transferirem timócitos normais para

camundongos suscetíveis (nude) verificaram que os animais tornaram

se resistentes à infecção. Contudo, a imunização passiva com

anticorpos específicos contra S. schenckii não aumentou a resistência

em modelos experimentais (68, 69, 70).

De acordo com os estudos, acima relatados, torna-se evidente a

importância da imunidade celular na defesa do hospedeiro na

esporotricose. Porém, quaIs senam as populações celulares



Introdução 16

responsáveis e qUaIS os mecanIsmos envolvidos neste processo?

Sugere-se que os linfócitos T sejam críticos neste processo, uma vez

que a transferência adotiva de células linfóides confere aos animais

nude resistência ao patógeno. As populações de linfócitos T CD4+ e

T CD8+ já foram descritas como protetoras em modelos murinos de

candidíase. Na esporotricose experimental em camundongos BALB/ c,

as células T CD4+ participam na resistência adquirida contra

S. schenckii, mas as T CD8+ são negligentes neste evento. Entretanto,

células T CD8+ são encontradas nas formações granulomatosas da

esporotricose, juntamente com populações de linfócitos T CD4+.

Tanuma et. ai. relatam que 1,5% dos linfócitos presentes numa lesão

granulomatosa de esporotricose são constituídas por células T CD4+e

T CD8+, e que a modulação desses eventos dependem da atividade da

resposta do tipo Thl; pois, mesmo que seja detectada a citocina IL

10, não ocorre expressão de IL-4, citocina característica da resposta
tipo Th2 (71, 72, 70, 73, 74).

Além dos linfócitos, células fagocíticas também estão

envolvidas no controle da doença. Neutrófilos e monócitos humanos

podem fagocitar e destruir células leveduriformes de S. schenckii. Nos

estágios iniciais da infecção, logo após a entrada do patógeno no

organismo e quando não são encontrados células T e macrófagos

ativados, os leucócitos polimorfonucleares controlam a doença,

através da fagocitose, mas com pouca ação do metabólito oxidativo 

H202. Os macrófagos são capazes de fagocitar e matar leveduras

opsonizadas ou não, uma vez que possuem receptores na sua

superficie para galactomanana e raminomana que estão na parede

celular destas células fúngicas; Shiraish et ai. demonstraram que

macrófagos ativados têm atividade microbicida, contribuindo, deste

modo, para a resistência contra este patógeno (75, 76, 77, 40, 68).

É de amplo conhecimento que a eliminação de microrganismos

pelos macrófagos depende tanto da fagocitose, quanto dos agentes

tóxicos liberados durante este evento, tais como os intermediários
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entre 22kDa e 70 kDa sendo algumas reconhecidas por soros de

pacientes com esporotricose. E nas culturas miceliares Mendoza et ai.

verificaram bandas com pesos moleculares entre 29kDa e 200 kDa

confirmando a mmor complexidade antigênica

destas estruturas (60, 81, 82) .

No entanto, até o momento não foi descrito nenhum

componente antigênico proteico específico de S. schenckii. A

identificação de determinantes antigênicos e a purificação dessas

moléculas poderiam ser úteis no desenvolvimento de testes

sorológicos específicos, assim como no estudo da participação desses

componentes no processo de virulência e resposta imunológica na

esporotricose.
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11. OBJETIVOS

Para verificarmos a relevância de moléculas proteicas

secretadas pelo S. schenckii na resposta imunológica em modelo

experimental de esporotricose, serão analisados:

1. O perfil eletroforético das proteínas liberadas pelo

S. schenckii em culturas líquidas;

2. Os determinantes antigênicos de S. schenckii importantes

na esporotricose experimental;

3. A capacidade das moléculas imunorreativas, previamente

purificadas, em induzir resposta imune celular e

humoral.
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111. MATERIAL E MÉTODOS

1. Fungos

Foram utilizados os isolados M-64, FCF-278, FCF-280 e

FCF-356 de S. schenckii, obtidos de materiais clínicos de pacientes

com esporotricose linfocutânea. Estes isolados são mantidos na

micoteca do Laboratório de Micologia Clínica da Faculdade de

Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (FCF-USP), na

fase filamentosa, em ágar-Sabouraud (anexo 1), à temperatura

ambiente (±25°C), sob óleo mineral. Foram revertidos para a fase

leveduriforme em ágar-BHI (anexo 1) a 37°C e assim mantidos

através de repiques a cada 15 dias.

O isolado de S. schenkii M-64 foi utilizado nos seguintes

ensaios: infecção experimental, obtenção do exoantigeno e

imunização. Os outros isolados foram utilizados apenas para infecção

experimental.

2. Preparação do exoantígeno

O exoantigeno foi produzido segundo Scott & Muchmore (81)

com algumas modificações. Após a conversão à fase leveduriforme de

S. schenckii M-64, as células leveduriformes crescidas em 5 tubos de

ágar-BHI, por três dias, a 37°C, foram transferidas para frasco -de

500mL, tipo Erlenmeyer, contendo 100mL de meio líquido YCG

(anexo 2). Esse pré-inóculo foi cultivado por três dias, sob agitação

constante, a 200 rpm, a 37°C em incubadora com agitação (C25

INCUBATOR SHAKER, New Brunswick Scientific, Estados Unidos).

Este pré-inóculo, foi então transferido para frasco de 1000 mL, tipo

Erleinmeyer, contendo 400 mL do mesmo meio incubado nas

BIBLIOT[C/\
Faculdade de Ciências Farmacêuticas

Universidade de Sáo Paulo
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mesmas condições do pré-inóculo por mais 7 dias. Após este período,

o crescimento fúngico foi interrompido pela adição de 0,2g/L de

timerosal (Synth, Brasil) e o cultivo foi mantido 24 horas a 4°C. Em

seguida foi centrifugado por 5 min a 3000 rpm, o sedimento

desprezado e o sobrenadante filtrado em papel de filtro. ü filtrado foi

concentrado 10 vezes pelo sistema Amicon (MILLIPüRE, Estados

Unidos) com membrana de celulose YM10 (MILLIPüRE, Estados

Unidos) e dialisado contra água destilada, a 4°C, com várias trocas,

por 24 horas. A seguir, o exoantígeno dialisado foi filtrado em filtro de

45Jlm de diâmetro (MILLIPüRE, Estados Unidos) e estocado a -20°C.

3. Dosagem de proteínas

A dosagem protéica do exoantígeno de S. schenckii M-64 foi

realizada segundo Bradford, utilizando CBB G-250 (Sigma,

Alemanha) e como padrão albumina bovina (Sigma, Alemanha) (83).

4. SDS-PAGE das proteínas liberadas pelo S. schenckti M-64

4.1. Preparo do gel

ü ge1 para eletroforese vertical foi preparado em uma cuba de

eletroforese vertical para mini gel (Blü-RAD Mini PRüTEAN® 3 Cell) ,

constando de um gel de separação linear a 12% de acrilamida e

0,75mm de espessura.

ü ge1 foi preparado a partir de soluções estoques (anexo 3).

4.2. Preparo das amostras

Uma alíquota do exoantigeno de S. schenckii M-64 contendo 2

Jlg/ mL de proteína foi diluída em tampão de amostra. A amostra foi

fervida por 5 min, a seguir foi aplicada no gel.
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Em cada corrida foi colocado um padrão de baixo peso

molecular (PM) , composto de fosforilase b (97.000 Da), albumina

bovina (66.000 Da), ovoalbumina (45.000 Da), anidrase carbônica

(30.000 Da), inibidor de tripsina (20.100 Da), a-lactoalbumina

(14.400 Da) (Amersham Pharmacia, Inglaterra).

4.3. Condições da corrida eletroforética

O gel contendo a amostra e o padrão de baixo peso molecular

foi submetido à corrida eletroforética por 90 min a 120V.

4.4. Coloração do gel de SDS-PAGE pela prata

Após a corrida eletroforética, para a visualização das bandas

protéicas o gel foi corado pela prata (Anexo 4).

5. Infecção experimental com o isolado S. schenckii M-64

5.1. Animais

Foram utilizados 64 camundongos fêmeas da linhagem BALB/ c

de 8-12 semanas de idade, obtidos no biotério de produção e

experimentação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e do

Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Os animais

foram criados em condiçôes - SPF.

5.2. Preparo do inóculo fúngico

O isolado de S. schenckii M-64 foi cultivado em melO BHI a

37°C por 72h. A seguir as leveduras foram suspensas em 10 mL de

PBS estéril para realização da contagem das células. As células foram

contadas em câmara de Neubauer, diluídas na proporção de 1:1 com

corante azul de trypan para verificação da viabilidade celular.
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5.3. Infecção via peritonial (v.p.)

Um grupo de 32 anImaIS foi infectado com leveduras de

s. schenckii M-64. Com o auxílio de uma seringa de 1mL, cada

animal recebeu, v. p., um inóculo de 100llL com 5x106 leveduras.

Um outro grupo de 32 camundongos, considerado como grupo

controle, recebeu v.p. 100 IJL de PBS estéril.

5.4. Sacrifício dos animais

Nos 7°, 14°, 21 ° e 28° dias após a infecção, quatro animais de

cada grupo foram anestesiados e o sangue destes animais colhido

intracardíaco para posterior obtenção do soro. O baço e o fígado

destes animais foram retirados para avaliação da infecção pela

contagem de unidades formadoras de colônias (UFC) e dosagem de

citocinas.

5.5. Obtenção dos soros

As amostras de sangue dos camundongos coletadas durante a

infecção foram centrifugadas para separação dos soros e estes foram

estocados As amostras de sangue dos camundongos coletadas

durante a infecção foram centrifugadas para separação do soro e este

foi estocado à temperatura de -20°C até o momento do uso à

temperatura de -20°C até o momento do uso.

5.6. Cultura dos órgãos

O fígado e baço retirados de cada animal foram colocados em

placas de Petri estéreis e pesados imediatamente. Cada órgão foi

macerado com o auxílio de um homogeneizador manual em 10 mL de

PBS. Desta solução foram retirados 300 IJL e semeados em placas de

ágar-Sabouraud (MERCK, Alemanha) acrescido de cloranfenicol

0,05gjL. As placas foram mantidas a 30°C por 15 dias.

As colônias fúngicas foram contadas e o número de UFC para

cada órgão foi então determinado. O valor de UFC de quatro
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camundongos por grupo experimental foi utilizado para calcular a

média de UFC por grama de órgão.

5.7. Dosagem de citocinas

A determinação da concentração das citocinas IL-2, IL-4, IL-10

e IFN-y, foi avaliada por meio de ELISA. Para este ensaio, o macerado

de baço e figado dos animais foi centrifugado por 5 min a 2000 rpm,

o sedimento foi desprezado e o sobrenadante estocado a-70°C até o

momento de uso.

O teste de ELISA de captura foi realizado utilizando um kit

comercial (Pharmingen, Estados Unidos) e os todos os procedimentos

seguiram-se de acordo com o fabricante.

6. Infeção com os isolados FCF-278, FCF-280, FCF-356

Foram preparados inóculos de 100J.lL com 5x106 leveduras de

S.schenckii FCF-278, FCF-280, FCF-356 e inoculados v.p.,

respectivamente, em camundongos BALB/ c divididos em 3 grupos

com três animais. Após 21 dias de infeção, os animais foram

anestesiados e o sangue destes animais colhidos intracardíaco,

depois os sangues foram centrifugados para separação dos

respectivos soros e estes foram estocados à temperatura de -20°C até

o momento de uso.

7. Western blot

7.1. Transferência das proteínas

Uma alíquota do exoantigeno de S. schenckii M-64 contendo

15J.lg/mL de proteína foi diluída em tampão de amostra e fervida por

5 mino Em seguida foi separada por eletroforese em gel de
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poliacrilamida (SDS-PAGE) a 12% e 1,0mm de espessura. As

condições da corrida foram às mesmas descritas no item 4.3.

Após a corrida eletroforética, a transferência das proteínas para

a membrana de nitrocelulose (MILLIPORE, Estados Unidos) foi

realizada segundo Camargo, mas com algumas adaptações (84). A

cuba de transferência (BIO-RAD Mini Trans-Blot® Cell) foi colocada

em uma caixa de isopor com gelo, e em seguida o sistema foi

submetido a uma diferença de potencial de 90 volts por 120minutos.

7.2. Coloração reversível das proteínas

A coloração da membrana após o término da transferência foi

realizada com Ponceau S (81).

7.3. Bloqueio dos sítios livres

Para o bloqueio dos sítios livres das membranas de

nitroce1ulose, estas foram cobertas com 100 mL de PBS com 5% de

leite desnatado por 2h, sob agitação leve, à temperatura ambiente.

Depois foram lavadas duas vezes com PBS (10 min).

7.4. Reação das proteínas com os anticorpos

A membrana foi cortada em tiras de 0,5 cm e cada tira foi

colocada em uma canaleta para reagir com os soros dos animais

infectados com os isolados M-64, FCF-278, FCF-280, FCF-356 e de

animais não infectados, respectivamente, conforme os seguintes

procedimentos modificados de Camargo (83).

• cada tira foi incubada com 2 mL dos soros dos camundongos

diluídos 1: 100 em PBS +5% de leite desnatado por Ih, sob

agitação leve, à temperatura ambiente;

• lavagem com PBS por 3 vezes - 10 min cada vez;

• depois da lavagem foram adicionados, em cada canaleta, 2mL

do conjugado anti-Ig de camundongo ligado à peroxidase (BIO

RAD), diluídos a 1:3000 em PBS+ 5% de leite desnatado, e

incubação de Ih à temperatura ambiente, sob agitação leve;
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• depois de nova lavagem foram adicionados, em cada canaleta, 2

mL por canaleta da solução de substrato 3,3'-diaminobenzidina

(DAB) (SIGMA-ALDRICH, Alemanha) acrescida de H202 à 30%

(MERCK, Alemanha).

• após leve agitação até a revelação das bandas, a reação foi

interrompida lavando-se a membrana com água bidestilada.

s. Purificaçio de proteínas

Após a realização do Westem blot, a proteína que se mostrou

imunorreativa foi purifcada através da técnica de eletroeluição

conforme os seguintes procedimentos:

S.l. SDS - PAGE

Foram preparados géis de poliacrilamida conforme descrito no

item 4.1., mas com géis de 1,0 mm de espessura e pente preparativo

para aplicação de uma alíquota do exoantigeno contendo 20 ~g/mL

de proteína, em cada gel. Após a corrida eletroforética, foi cortada

uma tira de cada gel (a extremidade com o padrão de peso molecular)

e esta foi corada pela prata.

Após a visualização das proteínas, a tira de gel corada foi

alinhada com a outra parte do gel e o fragmento de poliacrilamida

contendo a molécula imunorreativa foi retirada. Os fragmentos de

poliacrilamida foram estocados em PBS a 4°C até o momento da

eletroeluição.

S.2. Eletroeluiçio dos géis

Para a eletroeluição, os fragmentos de géis foram colocados em

um saco de diálise, e foram adicionados 15 mL de tampão de

transferência e o saco foi colocado em um suporte plástico. Este foi

colocado dentro da cuba de transferência (BIO-RAD Mini Trans-Blott®

Cell) contendo tampão de transferência. A cuba foi colocada em uma
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caixa de isopor com gelo e o sistema foi, então, submetido a uma

diferença de potencial de 100 volts por Ih.

8.3. Diálise do material eletroeluído

Após a eletroeluição, o material contido no saco de diálise foi

dialisado contra PBS por 24h a 4°C, com várias trocas de PBS.

O material dialisado foi recuperado e liofilizado, e em seguida

ressuspendido em 500 !J.L de PBS. A quantificação protéica deste

material foi realizada conforme o item 3. Este material foi estocado a 

20°C até o uso.

Para a confirmação da purificação da proteína, foi realizado

eletroforese vertical (SDS-PAGE) nas mesmas condições descritas

anteriormente no item 4, utilizando 5 /lg/mL do material liofilizado.

9. Avaliaçio da resposta imune humoral contra S. schenckit

Foram realizados, através de ELISA, ensaios para avaliar a

resposta humoral dos camundongos infectados i.p. com 5xl06 células

leveduriformes de S. schenckii M-64. Os objetivos destes ensaios

foram detectar anticorpos totais, assim como a caracterização

isotipica e a titulação dos mesmos.

O exoantigeno de S. schenckii M-64 e a proteína imunorreativa

no Westem blot e que foi purificada por eletroe1uição, foram utilizados

como antígeno a serem adsorvidos à placa. E os soros a serem

dosados foram os dos animais infectados com os isolados de

S. schenckii M-64, FCF-278, FCF-280, FCF-356 e soros de animais

não infectados (controle).

9.1. ELISA para titulaçio de Ig total anti-S. schenckii

O teste de ELISA para titulação de Ig total nos soros dos

animais infectados com o isolado de S. schenckii M-64 foi realizado

------- -
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segundo Camargo (83), com algumas adaptações. Soros de anImaIS

não infectados foram utilizados como controles.

Para a sensibilização da placa de poliestireno (Coming

COSTAR, Nova Iorque, Estados Unidos) foi utilizado uma alíquota do

exoantigeno de S. schenckii M-64 contendo 5J..1.g/mL e uma alíquota

de lJ..l.g/mL da proteína imunorreativa purificada. O conjugado

utilizado foi anti-Ig de camundongo marcado com peroxidase

(ZVMED).

As densidades ópticas (DO) obtidas das leituras dos soros dos

camundongos controles foram consideradas como o ponto de corte, e

a DO de cada diluição comparada com o ponto de corte controle.

9.2. Caracterização isotípica de IgG

No ensaio de ELISA para realização da isotipagem dos

anticorpos circulantes (IgG 1, IgG2a, IgG2b e IgG3) seguiram-se os

mesmos procedimentos do item 9.1., mas os conjugados utilizados

foram mAb de rato anti-IgG1, anti-IgG2a, anti-IgG2b e anti-IgG3 de

camundongo marcado com biotina (Pharmingen, Estados Unidos)

nas concentrações indicadas pelo fabricante e a solução de substrato

foi estreptoavidina (R&D SYSTEMS, Estados Unidos)

As DO obtidas das leituras dos soros dos camundongos controles

foram consideradas como o ponto de corte, e a DO de cada diluição

comparada com o ponto de corte controle.

10. Ensaios de proliferação celular

10.1. Imunização dos camundongos

Os animais utilizados para imunização foram camundongos da

linhagem BALB/c fêmeas com 8-12 semanas de idade. E para a

imunização foram utilizadas as células leveduriformes de
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s. schenckii M-64, o exoantigeno do fungo e a proteína

imunorreativa purificada.

10.1.1. Imunização com S. schenckii M·64

Foi preparado um inóculo de 2xl05 células leveduriformes em

100 JlL de PBS estéril; os animais foram imunizados por via

subcutânea (se). com 50 JlL da suspensão fúngica em cada coxim

plantar posterior.

10.1.2. Imunização com exoantígeno

Os animais foram imunizados com 10 Jlg/ mL de exoantigeno de

s. schenckii M-64, que foi anteriormente emulsificado em igual

volume de adjuvante completo de Freund (ACF) (Gibco BRL, Estados

Unidos). A imunização foi por via sc. em cada coxim plantar

posterior.

10.1.3. Imunização com as proteínas purificadas

Para a imunização com a proteína purificada, 5 Jlg/ mL desta foi

emulsificada em igual volume de ACF (Gibco BRL, Estados Unidos), e

os animais foram inoculados sc em cada coxim plantar posterior.

10.2. Obtenção de células de linfonodos dos camundongos e

proliferação celular

Os camundongos previamente imunizados com S. schenckii M

64, exoantigeno ou proteína purificada foram sacrificados após 18

dias de imunização, e deles foram retirados os linfonodos inguinais e

poplíteos para a proliferação celular.

Os procedimentos para os ensaios de proliferação celular foram

os seguintes:

• linfonodos de cada camundongo, foram macerados

manualmente em placa de Petri estéril contendo 5 mL de RPMI

1640 (SIGMA-ALDRICH, Alemanha);

• os homogenatos foram centrifugados a 2000 rpm por 5 min;
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- o sobrenadante desprezado e o sedimento celular

ressuspendido em 5mL de RPMI 1640(SIGMA-ALDRICH,

Alemanha);

- seguiu-se nova centrifugação a 2000 rpm por 5 min;

- depois o sobrenadante foi desprezado, e o sedimento de células

foi ressuspendido em 5 mL de meio R5% (RPMI 1640(SIGMA

ALDRICH, Alemanha) suplementado com lmM de piruvato de

sódio, lmM de aminoácidos não essenciais, lmM de piruvato

de sódio e 5% de soro fetal bovino (Cultilab, Brasil);

- as células foram contadas em câmara de Neubauer, diluídas na

proporção de 1: 1 com corante azul trypan para verificação da

viabilidade celular;

- suspensões de células viáveis foram ajustadas a concentração

final de 2x 106 células/ mL.

- 100IJL destas suspensões foram depositadas em cada orifício da

placa para cultura celular com 96 orifícios (Corning-COSTAR,

Estados Unidos).

Estas suspensões celulares foram reestimuladas conforme o

seguinte esquema:

i) células obtidas dos animais imunizados com o fungo

-foi acrescentado exoantígeno nas concentrações llJg, 21Jg, 4IJg

e 81Jg.

-e concentrações de llJg e 2IJg da proteína imunorreativa

purificada.

U) para os camundongos imunizados com exoantígeno

- foi acrescentado às células as seguintes concentrações de

exoantígeno: 2,5IJg, 51Jg, 7,51Jg e 101Jg;

- a proteína purificada foi acrescentada na concentração de

2,5IJg·
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üi) células obtidas dos animais imunizados com a molécula

purificada

• células foram estimuladas com 2,5J..lg da proteína purificada.

Como controles positivos as células foram estimuladas com o

mitógeno Con A (SIGMA-ALDRICH, Alemanha) na concentração de

2Jlg/mL e como controles negativos células sem nenhum estímulo.

As células foram incubadas à 36,5° C, em estufa umidificada,

contendo 5% de C02 por 72 - 96 h, e 18 a 24hs antes de coletar as

células, 1J..lCi/poço de timidina triciada [metil-3H] (Amershan

Biosciences, Inglaterra);

As células foram coletadas em um coletor automático de

células (Cell harvester, LKB Wallac 1295-001, Turku, Finlãndia) e a

radioatividade incorporada foi medida em contador de emissões 13

(Liquid Scintillation Counter 1205 Betaplate, Wallac, Turku,

Finlãndia) ; a proliferação foi determinada pela incorporação da

radioatividade pelas células e os resultados expressos em cintilações

por minuto (com).

11. Ensaio de fagocitose

Três camundongos BALB/ c foram utilizados para a realização

deste ensaio que seguiu-se conforme os seguintes procedimentos:

11.1. Obtenção de macrófagos peritoneais:

• após o sacrifício de cada animal, com o auxílio de uma pipeta

Pasteur, a cavidade peritonial foi lavada com 2mL de meio

RPMI 1640 (SIGMA-ALDRICH, Alemanha) para obtenção de

macrófagos;

• a suspensão de células foi centrifugada por 5 min a 2000 rpm;
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• o sobrenadante desprezado e o sedimento ressuspendido em

2mL de meio RPMI 1640 (SIGMA-ALDRICH, Alemanha

acrescido de 10% de soro fetal bovino (Cultilab, Brasil);

• as células foram contadas em câmara de Neubauer, diluídas na

proporção de 1: 1 com corante azul trypan para verificação da

viabilidade celular;

• suspensões de células viáveis foram ajustadas a concentração

final de 5x 105 células/ mL;

11.2. Cultura de macrófagos:

• em cada orifício da placa para cultura celular de 24 orifícios

(Corning-COSTAR, Estados Unidos) foi colocado uma lamínula

e 1mL da suspensão celular foi depositada em cada orifício

desta placa;

• as células foram incubadas à 36,5° C, em estufa umidificada,

contendo 5% de C02 por 24 h;

• as células foram lavadas e o meio de cultura desprezado para

retirar as células que não aderiram à lamínula e em seguida foi

colocado 1mL de melO RPMI 1640 (SIGMA-ALDRICH,

Alemanha) em cada orifício da placa;

• em cada orifício da placa, agora contendo apenas macrófagos,

foi acrescentado, respectivamente, 41lg da proteína

imunorreativa purificada e 4Jlg de exoantígeno de S. schenckii

M-64 e as células foram incubadas por mais 30 min;

• após este tempo foi acrescentado à cultura de macrófagos

4x106 células leveduriformes de S. schenckii M-64 em cada

orifício da placa e as células incubadas por mais 4 h;

Como controle os macrófagos não foram pré-incubados com os

antígenos.
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11.3. Coloraçio

As lamínulas foram retiradas dos orifícios da placa e coradas

por Giemsa (NEWPROV - Brasil). Cada lamínula foi mantida por 5 s,

sob leve agitação, em cada um dos corantes e depois fixadas em

lãminas para microscopia com Entellan (MERCK - Alemanha).

As lãminas foram analisadas em microscópio óptico comum

(MOC)(OLYMPUS CBA, Japão) e o índice de fagocitose (IF) calculado

multiplicando-se a porcentagem de macrófagos que fagocitaram, pelo

número médio de leveduras fagocitadas por estas células (39).
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2. Infecção Experimental

Camundongos da linhagem BALB/ c foram infectados, VIa

peritonial, com 5x106 células leveduriformes de S. schenckii M-64

e após 7, 14, 21 e 28 dias sacrificados e avaliados quanto ao

aspectos da carga fúngica no baço e figado, determinados pela

contagem do número de UFC/ g na cultura dos respectivos órgãos.

Como observado na figura 2, houve um decréscimo na

carga fúngica em ambos os órgãos, ao longo da infecção. No início

da infecção, aos 7 dias, foram recuperados os números mais

elevados de leveduras tanto no baço (45,8x103 UFC/g) quanto no

figado (36,5x103 UC/g) com relação ao inóculo fúngico inicial. E

aos 21 dias de infecção observamos que a carga fúngica

recuperada destes órgãos foi a menor durante toda a infecção,

O,14x103 UFC/g e 3,9x103 UFC/g no baço e figado,

respectivamente.
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Figura 2: Carga fúngica nos órgãos dos animais infectados com S. schenckii M-64. As
UFC foram recuperadas dos baços e ffgados de camundongos BALBlc infectados com
5x10 leveduras após 7, 14, 21 e 28 dias de infecção. Os resultados representam as
Médias ± Desvio Padrão da contagem de colônias nos diversos tempos de infecção.
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3. Detecção de citocinas nos homogenatos de baço e f"!gado

Na figura 3 observamos os níveis de citocinas produzidas

nos órgãos dos camundongos infectados com S. schenckii M-64. A

citocina INF-y foi produzida em níveis constantes ao longo da

infecção, sendo detectada em menores concentrações no baço. As

concentrações de IL-2 foram baixas tanto no baço quanto no

figado, porém neste foi sintetizado em maiores níveis e de forma

decrescente ao longo da infecção. No baço esta citocina foi

produzida até os 14 dias e no figado até os 21 dias de infecção.

A citocina IL-4 foi detectada nos dois órgãos em baixas

concentrações, não sendo detectada no figado aos 21 dias após a

infecção. No baço esta citocina foi detectada ao longo de toda a

infecção.

Podemos observar que os níveis de IL-10 foram os mais altos

nos dois órgão, porém, no figado é sintetizada de maneira

decrescente até os 21 dias de infecção, ocorrendo um aumento na

sua produção aos 28 dias. No baço, verificamos que os níveis de

IL-10 oscilaram ao longo da infecção e foram menores na 1a, 2 a e

3a semanas de infecção, apenas 3a semana verificamos que esta

citocina foi sintetizada em maiores concentrações que no figado.
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4.2. Soros de animais infectados com outros isolados de

s. schenckii

Quando foram testados os soros de animais infectados com

os isolados de S. schenckii - FCF-279, FCF-256 e FCF-280

observamos que os anticorpos produzidos contra estes isolados

também reagiram apenas com a proteína de 70 kDa (figura 5).

PM
(kDa)

70,0--+

1 2 3 4

Figura 5: Western blo( com os soros dos camundongos infectados com outro isolados

s. schenckii. As linhas 2, 3, e 4 representam, respectivamente, os soros de animais

imunizados com os isolados FCF-279, FCF-280 e FCF-356. Soro de animal infectado

com o isolado M-64 - linha 1.
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6. Produção de anticorpos anti-S. schenckii

A produção de anticorpos específicos contra o exoantígeno e

a proteína de 70 kDa foi detectada através de ELISA para

avaliação da resposta imune humoral dos camundongos BALB/ c

infectados ou não com o fungo.

6.1. Níveis de Ig total

Os níveis de Ig total produzidos anti-exoantígeno de

S. schenckii oscilarem durante a infecção, mas as maiores

concentrações foram detectadas aos 14 e 28 dias após infecção

(figura 7A), com respectivos titulos de 600 e 3200 (figura 7B).
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Figura 7: Produçao de anticorpos totais anti-exoantígeno de S. schenckii detectados

por ELISA Foram utilizados os soros de camundongos BALB/c infectados Lp. com o

fungo, colhidos após 7, 14, 21 e 28 dias de infecção. (A) Níveis de Ig total. Os

resultados representam as Médias ± OP das concentrações detectadas nos diferentes

tempos de infecçao. A barra horizontal (- -) representa a média de reatividade de

animais normais não infectados. (B) Titulação dos anticorpos totais. As DO obtidas das

leituras dos soros dos camundongos controles foram consideradas como "cut-off', e a

DO de cada diluição comparada com o "cut-off' controle.
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Os anticorpos contra a proteína de 70 kDa foram produzidos

no início da infecção (7 dias) em níveis mais baixos, aumentando

nos demais dias de infecção, e aos 28 dias de infecção observamos

a maior síntese de anticorpos (figura SAl. Os maiores títulos de Ig

(1600) foram detectados nos 14° e 28° dias pós infecção (figura 88)
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Figura 8: Produção de anticorpos totais anti-proteína de 70 kDa detectados por ELISA.

Foram utilizados os soros dos animais infectados Lp. com o fungo e colhidos após 7, 14,

21 e 28 dias de infecção. (A) níveis de 19 total. Os resultados representam as Médias ±

DP das concentrações encontradas nos diversos tempos de infecção. A barra horizontal

(- -) representa a média de reatividade de animais normais não infectados. (B) Títulos

dos anticorpos totais. As DO obtidas das leituras dos soros dos camundongos controles

foram consideradas como "cut-off', e a DO de cada diluição comparada com o "cut-off'

controle.
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6.2. lsotipagem de 110
Podemos observar na f"JgUra 9 que os isotipos de IgG (IgG 1,

IgG2a, IgG2b e IgG3) produzidos contra o exoantigeno de S.

schenckii começam a ser sintetizados após 14 dias de infecção. O

isotipo IgG1 é produzido em maiores níveis que os outros, seguido

pelo isotipo IgG3, IgG2b e IgG2a. E suas maiores concentrações

são detectadas aos 21 dias pós infecção.
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Figura 9: lsotipagem de IgG produzidas contra o exoantrgeno de S. schenckii. Os

isotipos IgG1, IgG2, IgG2b e IgG3 foram dosados por ELISA utilizando soros de animais

após 7, 14,21 e 28 dias de infecção com o fungo. Os resultados representam as Médias

± OP das concentrações encontradas nos diversos tempos de infecção. A barra

horizontal (- -) representa a média de reatividade de animais normais não infectado.
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Quando realizado o ELISA para detecção dos isotipos de IgG

específicos contra a proteína de 70 kDa observou-se que aos 7

dias de infecção estes já são produzidos, porém em níveis muito

baixos (figura 10). No entanto, ao longo da infecção podemos

verificar que ocorre um aumento na produção destes isotipos,

sendo que no 21 0 dia de infecção detectaram-se os maiores níveis

destes anticorpos. Os isotipos IgG3 e IgG 1 foram produzidos em

maiores concentrações que os isotipos IgG2a e IgG2b.
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Figura 10: Detecção dos isotipos de IgG produzidos contra a proteína de 70 kDa. Os
isotipos IgG1, IgG2, IgG2b e IgG3 foram dosados por ELISA utilizando soros de animais
após 7, 14,21 e 28 dias de infecção com o fungo. Os resultados representam as Médias
± DP das concentrações encontradas nos diversos tempos de infecção. A barra
horizontal (- -) representa a média de reatividade de animais normais não infectados.
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7. Ensaios de proliferação celular

Os ensaios de linfoproliferação foram realizados para avaliar

a capacidade do exoantigeno e da proteína de 70 kDa estimularem

a proliferação de células totais de linfonodos de camundongos

imunizados com células leveduriformes de S. schenckii, com

exoantigeno ou com o proteína de 70 kDa

7.1. Animais imunizados com o fungo

Camundongos da linhagem BALB/ c foram imunizados

subcutaneamente com 1x105 células de S. schenckii e após 18

dias células totais dos linfonodos inguinais e poplíteos foram

avaliadas quanto à capacidade de proliferação frente às diferentes

concentrações de exoantígeno ( 11Jg, 21Jg, 4IJg e 81Jg) e da proteína

de 70 kDa (lJlg e 2Jlg).

Como é possível observar na figura 11, as células de

linfonodos dos animais imunizados com o fungo não foram

capazes de proliferar quando estimuladas com exoantigeno, em

nenhuma das concentrações utilizadas. Também não houve

proliferação quando utilizou-se a proteína de 70 kDa tanto na

concentração de lllg, quanto na de 21lg.
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Figura 11: Capacidade proliferativa de células totais de linfonodos de animais
imunizados com S. schenckií. As células foram estimuladas in vitro com exoantígeno ou
r,roteína de 70 kDa. A proliferação foi determinada pela incorporação de timidina [metil-
H] pelas células e os resultados expressos como Média ± DP de cpm. Controle

positivo: células estimuladas com 2J.lg/mL de ConA. Controle negativo: células
cultivadas sem estímulos.
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7.2. Animais imunizados com exoantígeno

Na fIgUra 12 verificamos que as células dos anlmalS

previamente imunizados com o exoantigeno não foram capazes de

proliferarem quando estimuladas in mtro com o exoantigeno ou

com a proteína de 70 kDa em quaisquer das concentrações

utilizadas com o exoantigeno.
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Figura 12:Capacidade proliferativa de células totais de linfonodos de animais
imunizados com exoantígeno. As células foram reestimulada in vitro com o exoantígeno
ou proteína de 70 kDa. A proliferação foi determinada pela incorporação de timidina
[metil-3H] pelas células e os resultados expressos como Média ± DP de cpm. Controle
positivo: células estimuladas com 2J.19/mL de CanA. Controle negativo: células
cultivadas sem estímulos.
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7.3. Animais imunizados com a proteína de 70 kDa

Na figura 13, é possível observar que as células dos animais

previamente imunizados com a proteína de 70 kDa não

proliferaram quando estimuladas in vitro com a proteína de 70kDa

na concentração utilizada.
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Figura 13: Proliferação de células totais de linfonodos de camundongos

imunizados com a proteína de 70 kDa. As células foram estimuladas in vitro

com 2,SlJg/mL da molécula purificada, a proliferação celular determinada pela

incorporação de timidina [metil-3H e os resultados expressos como Média ± DP

das cintilações por minuto - cpm. Controle positivo: células estimuladas com

2~g/mL de CanA. Controle negativo: células cultivadas sem estímulos.
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v. DISCUSSÃO

A resposta imune do hospedeiro nas micoses é o resultado das

ações entre a imunidade inata, imunidade adaptativa (Th1, Th2,

células regulatórias, células B e anticorpos) e os fatores de virulência

do fungo. Os mecanismos efetores da imunidade inata podem

destruir o fungo ou limitar a infecção até que a imunidade adaptativa

se desenvolva, e a ativação desta é um passo crítico no controle das

infecções por fungos patogênicos (85).

Os mecanismos envolvidos na prevenção e controle da

esporotricose, aparentemente, incluem a imunidade inata e a

imunidade adaptativa (celular e humoral). No início da infecção,

leucócitos polimorfonucleares representam o mecanismo de defesa

contra S. schenckii até que a imunidade adaptativa seja ativada. Os

anticorpos específicos contra S. schenckii parecem não estar

relacionados com o aumento da resistência na esporotricose, e a

imunidade celular tipo Th 1 tem sido descrita como o principal

mecanIsmo efetor da imunidade adaptativa no controle da

esporotricose (76, 86, 70).

Analisando os resultados obtidos em nossos estudos,

verificamos o progresso da infecção por S. schenckii nos

camundongos BALB/ c, através de cultivos de baço e fígado dos

animais infectados, que revelaram que a carga fúngica nestes órgãos

apresentava-se elevada na primeira semana de infecção, diminuindo

acentuadamente após o 14° dia de infecção, sugerindo-nos que na

fase inicial da doença, a resistência contra esse patógeno não está

ligada a uma capacidade natural do hospedeiro para eliminar o

fungo. Desta forma, os mecanismos efetores da imunidade adquirida

desenvolvidos mais tardiamente durante a infecção representam os

fatores relevantes no controle da esporotricose.
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Diversos estudos relatam que a imunidade celular mediada

pelos linfócitos T e outros mediadores inespecíficos como macrófagos,

neutrófilos e células NK são considerados os principais mecanismos

de defesa contra os fungos, uma vez que observações clínicas revelam

que indivíduos com deficiência na imunidade inata e / ou adaptativa

celular são susceptíveis às infecções fúngicas. Aids e doenças

hematológicas são exemplos de deficiências nas funções das células T

que predispõe às micoses sistêmicas (87, 88).

A resposta imune celular, assim como a imunidade humoral e

as células efetoras da imunidade inata desenvolvidas no controle e

prevenção dos microrganismos são reguladas por diversos

mediadores como as citocinas, que estão envolvidas nas respostas

inflamatórias e granulomatosas, as quais em geral são pré-requisitos

para a erradicação dos microrganismos do tecido ou então restringi

los a um tecido evitando a disseminação (89).

Dentro do paradigma da resposta imune celular tipo Thl/Th2,

estudos indicam um papel protetor, nas infecções fúngicas, dos

mecanismos da imunidade tipo Th1 contrapondo-se às

células Th2. Assim, as citocinas caracterizadas como pertencentes ao

padrão Thl estão presentes em modelos de resistência contra

diversos fungos, tais como Paracoccidioides brasilÍensis,

Histoplasma capsulatum e Penicillium mameffei (90, 91, 92, 93, 94).

No modelo de esporotricose experimental desenvolvido em

nossos estudos, verificamos que nos órgãos dos animais infectados a

produção de citocinas não representa um padrão defmido Thl ou

Th2, pois houve síntese de citocinas características dos dois tipos de

respostas - Thl (IFN-y e IL-2) e Th2 (IL-4 e IL-IO), sugerindo um

padrão misto de resposta no controle da infecção por S. schenckii.

Este tipo de resposta pode ser observado em outros modelos

tais como na candidíase e na histoplasmose, onde o balanço entre

resposta Thl-Th2, com síntese da citocina protetora - IFN-y,

juntamente com citocinas não protetoras - IL-4 e IL-IO, é responsável
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pela resistência do hospedeiro contra Candida albicans e

H. capsulatum, respectivamente. Desta maneira, observamos que a

resposta imune protetora nas diversas infecções fúngicas são

dependentes dos fatores relacionados com o patógeno e os

mecanismos de defesa do hospedeiro (95, 96).

Embora a produção de citocinas apresente um padrão misto,

verificamos que a citocina IL-IO foi sintetizada em níveis mais

elevados ao longo da infecção. Uma possível explicação para este fato

é de que a citocina IL-IO atue regulando negativamente a liberação

exacerbada de citocinas pró-inflamatórias, assim restringindo o

amplo espectro de seus efeitos inflamatórios no tecido. Pois, IL-IO é

uma citocina antiinflamatória que atua no balanço entre a patologia e

a proteção (97, 98, 99).

Estes dados propõem que a IL-IO produzida nos tecidos dos

animais durante a esporotricose experimental seja relevante para o

controle da micose através da diminuição da carga fúngica, limitando

o crescimento do patógeno embora não tenha ocorrido a completa

eliminação do fungo nos órgãos, caracterizando o caráter crônico

desta micose.

Diversos estudos relatam que os polissacarídios presentes na

parede celular de S. schenckii ou então secretados pelo fungo atuam

como fatores de virulência e imunógenos, deste modo contribuindo

na patogenicidade do agente e também modulando a resposta imune

do hospedeiro na esporotricose. No entanto, não se conhece proteínas

específicas ou enzimas produzidas por este fungo que contribuam

para o seu potencial patogênico. Tsuboi e colaboradores, relataram a

produção de proteinases extracelulares por S. scnhenckii, mas estas

enZImas não estão relacionadas com a patogenicidade na

esporotricose (1, 36, 39, 100, 46, 101).

Então analisando o perfil de proteínas que as células

leveduriformes de S. schenckii secretaram quando cultivadas em meio

de cultura líquido, identificamos doze bandas proteicas que foram
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estudadas para verificarmos a participação destas na regulação da

resposta imune contra o fungo. Através de westem blot, nossos

estudos revelaram que os soros dos animais infectados reagiam

apenas com uma proteína de 70 kDa. Alguns autores relatam que

soros de pacientes com esporotricose reagem especificamente com

antígenos de 40 kDa-90 kDa (81,82).

Verificamos também que esta proteína de 70 kDa de

s. schenckii reagiu com os soros dos animais com esporotricose após

a segunda semana de infecção persistindo até o final, coincidindo

com a diminuição da carga fúngica nos órgãos e o controle da mesma

durante a infecção, verificados através da contagem de UFC. Estes

resultados sugerem a atuação dos anticorpos na resposta imune do

hospedeiro contra o fungo, sendo esta proteína o principal

componente antigênico secretado pelas células leveduriformes de

S. schenckii que participa da modulação desta resposta.

Uma vez verificado que os soros dos animais com esporotricose

apresentaram anticorpos reativos contra S. schenckii, realizamos o

teste de ELISA para quantificar a Ig total nestes soros contra a

proteína de 70 kDa, purificada por eletroeluição, e o exoantígeno. Os

resultados mostraram que os níveis de Ig total foram elevados no 140

dia de infecção, para ambos os antígenos estudados, mantendo-se

durante a infecção. É importante salientarmos que o aumento na

produção de Ig contra a proteína purificada e o exoantígeno pode

estar relacionado com a diminuição das UFC nos órgãos dos animais

e desta maneira, nossos estudos sugerem que os altos níveis de

anticorpos produzidos na esporotricose podem estar envolvidos com a

proteção específica em camundongos, principalmente, contra a

proteína de 70 kDa.

Ainda que alguns estudos relatem que a imunização passiva

com anticorpos específicos contra S. schenckii não sejam capazes de

aumentar a resistência contra o fungo em modelos experimentais,

nossos estudos propõem a participação de anticorpos no controle da
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infecção, aSSIm como em outras mlcoses tais como candidíase e

criptococose a resposta imune humoral também pode contribuir para

a resistência natural e a defesa do hospedeiro (102, 103, 104).

Analisando a resposta imune humoral em infecções como a

paracocidioidomicose, filariose e criptococose verifica-se que ocorre a

expressão de diferentes classes e isotipos de anticorpos durante a

doença e que os diferentes isotipos de anticorpos demonstram

diferenças na suas habilidades na proteção contra os
patógenos (105, 106, 107, 108, 109, 110, 1111.

Se baseando nestes estudos realizamos a isotipagem de IgG

produzidas contra os dois antígenos de S. schenckii na esporotricose

e os resultados revelaram a produção dos isotipos IgG1, IgG2a, IgG2b

e IgG3, demonstrando que os antígenos testados, principalmente a

proteína de 70 kDa, possuem epítopos para células B e que estes são

capazes de ativar essas células de maneira policlonal. O resultado da

isotipagem de IgG também nos mostra que houve uma

predominãncia nos níveis dos isotipos IgG 1 e IgG3 para ambos os

antígenos estudados e que foram mantidos durante a infecção. Os

níveis de IgG2a e IgG2b aumentaram ao longo da infecção quando

testamos, principalmente, o exoantigeno, porém, contra a proteína de

70 kDa observamos que o pico de produção do isotipo IgG2b ocorreu

no 21 0 dia de infecção mostrando a especificidade da resposta

imune humoral desenvolvida na esporotricose experimental.

Embora diversos estudos relatem a participação da resposta

imune humoral na proteção contra algumas micoses, os mecanismos

pelos quais os anticorpos modulam esta resposta protetora ainda não

estão esclarecidos. Anticorpos contra Cryptococcus neofonnans

podem favorecer a resposta inflamatória aumentando a fagocitose e,

consequentemente, a apresentação de antígenos e de moléculas co

estimulatórias (112, 113).
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Na candidíase, anticorpos contra manana e a enzima aspartil

proteinase (Sap) , antígenos definidos de C. albicans, são relevantes

nos mecanismos de proteção contra infecção primária por este

agente. Os polissacaridios da parede celular de C. albicans também

são alvos dos anticorpos e estes auxiliam a ativação do sistema

complemento contra a célula fúngica favorecendo a fagocitose e,

consequentemente, eliminando o fungo (114,115).

E na esporotricose, se desconhece o papel dos anticorpos na

resposta imunológica do hospedeiro podendo atuar de diversas

maneiras para o controle da infecção. Os altos níveis de IgG 1

observados podem ser relevantes no mecanismo de proteção dos

anticorpos na esporotricose, uma vez que este isotipo está envolvido

na opsonização de antígenos, aumentando a fagocitose das células de

S. schenckii. Este papel protetor do isotipo IgG 1 pode ser observado

na criptococose, onde a troca de isotipo não protetor para IgG1

aumenta a eficácia dos anticorpos na proteção contra C. neofonnans

auxiliando a opsonização das leveduras e assim aumentando a

sobrevida dos animais (111). É importante considerar que os altos

níveis de IgG 1 e IgG3 produzidos contra a proteína de 70 kDa ou o

exoantígeno podem neutralizar estes componentes, aumentando a

eficiência dos macrófagos e consequentemente diminuir a carga

fúngica nos órgãos dos animais infectados.

Os resultados obtidos através do Westem blot e de ELISA

revelaram que os antígenos de S. schenckii, principalmente a proteína

de 70 kDa, possuem epítopos para ativação de células B e são

capazes de modular uma resposta humoral protetora contra o fungo.

Porém, os experimentos de proliferação celular demonstraram que

estes antígenos não possuem epítopos para células T, uma vez que

não foram capazes de estimular a proliferação de células de

linfonodos dos animais previamente imunizados com o fungo, com a

proteína de 70 kDa e com o exoantígeno, logo não sendo capazes de

modular uma resposta imune celular protetora na esporotricose.
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Contudo, estes resultados são contraditórios aos encontrados na

literatura, pois diversos são os estudos que relatam a participação da

resposta Imune celular na proteção contra a

esporotricose (66, 67, 68, 70, 80, 116).

Os ensaios de proliferação mostraram também que os

antígenos liberados por S. schenckii inibem o crescimento das

células, quando comparamos as células cultivadas apenas na

presença do meio de cultura com as que foram cultivadas na

presença do exoantígeno ou da proteína de 70 kDa, assim estes

antígenos atuariam como fatores de virulência do fungo. Para avaliar

esta hipótese, realizamos ensaIOS de fagocitose cultivando os

macrófagos na presença ou não dos respectivos antígenos e

verificamos que houve uma diminuição na fagocitose de leveduras de

S. schenkii, que foi mais acentuada na presença da proteína de

70 kDa.

Embora os estudos realizados por Tsuboi et aI. relatassem a

produção de proteinases extracelulares por S. schenckii, ainda não se

conhece proteínas ou enzimas específicas produzidas por este agente

que contribuam na sua patogenicidade. Diversos outros modelos

experimentais de infecções fúngicas descrevem a produção de

proteínas ou proteinases secretadas pelos fungos tais como

Blastomyces dennatitidis, C. albicans e espeCles de

dermatófitos que podem atuar na regulação da resposta imune contra

tais patógenos (46,117,118,119,120,121).

A identificação de componentes antigênicos proteicos de

S. schenckii, capazes de modular a resposta imunológica do

hospedeiro contra o fungo, e a purificação destas proteínas

específicas podem auxiliar no entendimento da patogenicidade do

fungo, assim como no desenvolvimento de métodos de diagnósticos

para esporotricose que sejam mais sensíveis e específicos, tais como

ELISA e immunoblot.
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IV. CONCLUSÕES

• No controle da esporotricose experimental, a produção de

citocinas nos órgãos dos animais infectados representa um padrão

misto de resposta imune Thl - Th2, com síntese das citocinas IL-2,

IFNy, IL-4 e IL-10;

• A citocina IL-lO produzida em níveis elevados nos órgão dos

camundongos durante a infecção é relevante no controle da micose

através da diminuição da carga fúngica e respectiva limitação do

crescimento fúngico;

• As leveduras de S. schenckii quando cultivadas em meio de

cultura líquido secretam proteínas de pesos moleculares que variam

entre 90 kDa e 20,1 kDa;

• Os animais infectados com S. schenckii produzem anticorpos

reativos contra uma banda proteica de 70 kDa secretada por S.

schenckii e o reconhecimento desta proteína imunorreativa de 70kDa

inicia-se após a segunda semana de infecção, persistindo até o final

da mesma;

• Ambos os antígenos estudados, principalmente a proteína de

70 kDa, possuem epítopos para células B, capazes de ativá-las de

maneira policlonal com a produção dos isotipos IgG l, IgG2a, IgG2b e

IgG3;

• Os isotipos IgG 1 e IgG3, que foram produzidos em níveis

mais elevados contra os dois antígenos estudados, podem estar

relacionados com o mecanismo de neutralização dos antígenos, uma

vez que estes isotipos estão envolvidos na opsonização e então

aumentando a eficiência dos mecanismos de fagocitose;

• Os antígenos proteicos liberados pelo fungo são capazes de

diminuir a fagocitose das leveduras de S. schenckii pelos macrófagos,
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e a diminuição da capacidade fagocítica destas células foi maIS

acentuada na presença da proteína de 70kDa;

• As leveduras de S. schenckii secretam proteínas capazes de

modular a resposta imunológica em camundongos infectados com o

fungo, através da produção de anticorpos contra antígenos

específicos, principalmente contra a proteína de 70 kDa.
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Anexos

ANEXOS

Anexo 1 - Meios de cultivo para S. schenckii:

Meio ágar-Sabouraud

Ágar Sabouraud à 4% de glicose (MERCK) 65 g

Água destilada q.s.p 1000 mL

Meio ágar BHI

Ágar infusão cérebro coração (OXOID) .47 g

Água destilada q.s.p... . 1000 mL

Anexo 2 - Meio para preparação do exoantígeno de S. schenckii

Meio "yeast nitrogen - Casamino Acids glucose" (YCG)

Yeast nitrogen base 6,7g

Àcido Casamino 2,5 g

Dextrose 50 g

Mistura vitamínica 1mL

Água destilada q.s.p 1000 mL

Mistura vitamínica

Tiamina dicloreto 50 mg

Riboflavina 50 mg

Piridoxina hidroclorida 1O mg

Ácido p-aminobenzéico 1O mg

Inositol. l O mg

Água destilada q.s.p 100 mL
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