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DE CAMPOS, G. Y. Efeito do agonista de TLR2-Pam3CSk4 em estratégia vacinal 

contra a infecção por Cryptococcus gattii. 2020. 129p. Dissertação (Mestrado) – 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 

2020. 

 

Criptococose é uma relevante infecção fúngica invasiva que afeta indivíduos 

imunossuprimidos e imunocompetentes quando causada por Cryptococcus gattii. Esse 

fungo tem a capacidade de escapar da resposta imune inata e adaptativa do hospedeiro, 

bloqueando a diferenciação de células Th1 e Th17, que são relacionadas com resposta 

pró-inflamatória benéfica no controle da criptococose. Agonistas de TLR2 são 

importantes reguladores da resposta imune e têm sido utilizados como adjuvantes em 

vacinas contra infecções causadas por bactérias ou vírus. Logo, o presente trabalho visou 

avaliar o efeito imunomodulador do agonista de TLR2 (Pam3CSk4) como adjuvante em 

estratégia vacinal contra a infecção por C. gattii. Inicialmente, avaliamos o efeito 

imunomodulador de Pam3CSk4 em macrófago alveolar a partir da linhagem AMJ2-C11, 

e observamos a indução de uma resposta pró-inflamatória em resposta ao Pam3CSk4 que 

se manteve na presença de leveduras viáveis de C. gattii. O efeito imunomodulador de 

Pam3CSk4 elevou a atividade fagocítica de AMJ2-C11 frente a C. gattii, entretanto o 

efeito fungistático de AMJ2-C11 induzido por Pam3CSk4 não reduziu o crescimento de 

C. gattii. Em outro momento, avaliamos o efeito imunomodulador de Pam3CSk4 

associado à imunização com leveduras inativadas de C. gattii no controle da criptococose 

experimental nos modelos murinos BALB/c e C57BL/6. No protocolo A de imunização, 

os camundongos BALB/c receberam três imunizações (7 dias de intervalo) contendo 

1x105 leveduras inativadas em associação com 1 µg de Pam3CSk4 (Imunizado+P3C4). 

No período pós-imunização, observamos que as células esplênicas dos animais do grupo 

Imunizado+P3C4 estavam mais responsivas ao estímulo in vitro, no entanto, a avaliação 

do perfil da resposta imune no tecido pulmonar demonstrou a prevalência de um ambiente 

supressor causado pela administração de Pam3CSk4 associado à imunização. Esse 

achado repercutiu na ausência do controle da infecção por C. gattii através do protocolo 

A de imunização. Dessa forma, partimos para um protocolo B de imunização em que 

camundongos C57BL/6 receberam três imunizações (14 dias de intervalo) com 2x107 

leveduras inativadas associadas com 1 µg ou 10 µg de Pam3CSk4 (Imunizado+P3C4-
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1µg ou Imunizado+P3C4-10µg), seguido pela infecção com C. gattii após 14 dias da 

etapa de imunização. Camundongos do grupo Imunizado+P3C4-1µg tiveram níveis 

reduzidos de IgG1, IgG2a e IgGA e nenhuma diferença significativa no título de IgG e 

IgM anti-GXM, comparado ao grupo Imunizado. Ainda sobre o grupo Imunizado+P3C4-

1µg, observamos níveis elevados de IL-17 e IL-1β no pulmão, mas com ausência do 

predomínio de células Th17 diferenciadas. Além disso, a redução na expressão relativa 

de T-bet e aumento de Foxp3 sugerem que os animais do grupo Imunizado+P3C4-1µg 

tiveram uma prevalência de células T regulatórias no pulmão, o que não contribuiu no 

controle da infecção por C. gattii. Em relação aos animais imunizados em associação com 

10µg de Pam3CSk4 foi detectado altos níveis de IL-17 no tecido pulmonar, no entanto 

citocinas de diferentes perfis apresentaram níveis reduzidos na ausência de um perfil de 

células T CD4+ definido. A frequente detecção de IL-17 no tecido pulmonar dos grupos 

Imunizado+P3C4 não promoveu uma redução da carga de C. gattii no pulmão, fato 

corroborado pela análise histopatológica que evidenciou maior comprometimento do 

parênquima pulmonar devido a extensão dos granulomas. Portanto, o efeito 

imunomodulador de Pam3CSk4, associado com a imunização, favoreceu uma resposta 

pró-inflamatória que não culminou em atividade efetora, isso se relaciona com um 

microambiente no tecido pulmonar com um perfil de resposta imune com característica 

supressora/regulatória induzido após a infecção com C. gattii. 

 

Palavras-chave: Cryptococcus gattii; Agonista de TLR2; Vacina; Imunomodulação 
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DE CAMPOS, G. Y. TLR2 agonist-Pam3CSk4 effect in vaccination strategy against 

Cryptococcus gattii infection. 2020. 129p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 

 

Cryptococcosis is a relevant invasive fungal infection that affects immunosuppressed and 

immunocompetent individuals when caused by Cryptococcus gattii. This fungus can 

escape the host's innate and adaptive immune response, blocking the differentiation of 

Th1 and Th17 cells, which are related to a beneficial pro-inflammatory response in the 

control of cryptococcosis. TLR2 agonists are important regulators of the immune 

response and have been used as adjuvants in vaccines against infections caused by 

bacteria or viruses. Therefore, this work aimed to evaluate the immunomodulatory effect 

of the TLR2 agonist (Pam3CSk4) as an adjuvant in vaccination strategy against C. gattii 

infection. Initially, we evaluated the immunomodulatory effect of Pam3CSk4 in alveolar 

macrophage cell line AMJ2-C11 and observed the induction of a pro-inflammatory 

response, caused by Pam3CSk4, which was maintained in the presence of viable C. gattii 

yeasts. The immunomodulatory effect of Pam3CSk4 increased the phagocytic activity of 

AMJ2-C11 against C. gattii, however the fungistatic effect of AMJ2-C11 induced by 

Pam3CSk4 did not reduce the growth of C. gattii. In another moment, we evaluated the 

immunomodulatory effect of Pam3CSk4 associated with inactivated yeasts of C. gattii 

immunization in the control of experimental cryptococcosis in murine models BALB/c 

and C57BL/6. In the immunization protocol A, BALB/c mice received three 

immunizations (7 days apart) containing 1x105 inactivated yeasts in association with 1 

µg of Pam3CSk4 (Immunized+P3C4). In the post-immunization period, we observed that 

the splenic cells of the animals of the Immunized+P3C4 group were more responsive to 

the stimulus in vitro, however, the evaluation of the type of immune response in lung 

tissue demonstrated the prevalence of a suppressive environment caused by the 

administration of Pam3CSk4 associated with immunization. This finding reflected in the 

absence of control of infection by C. gattii through the immunization protocol A. Thus, 

we started an immunization protocol B in which C57BL/6 mice received three 

immunizations (14 days apart) with 2x107 inactivated yeasts associated with 1 µg or 10 

µg of Pam3CSk4 (Immunized+P3C4-1µg or Immunized+P3C4-10µg ), followed by 

infection with C. gattii 14 days after the immunization stage. Mice from the 
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Immunized+P3C4-1µg group had reduced levels of IgG1, IgG2a and IgGA and no 

significant difference in the IgG and IgM anti-GXM titer, compared to the Immunized 

group. Still on the Immunized+P3C4-1µg group, we observed high levels of IL-17 and 

IL-1β in lung tissue but lacking a predominance of differentiated Th17 cells. In addition, 

the reduction in the relative expression of T-bet and increase in Foxp3 suggest that the 

animals of the Immunized+P3C4-1µg group had a prevalence of regulatory T cells in 

lung tissue, which did not contribute to the control of C. gattii infection. Regarding to 

animals immunized in association with 10 µg of Pam3CSk4, high levels of IL-17 were 

detected in lung tissue, however different types of cytokines showed reduced levels in the 

absence of a defined CD4+ T cell profile. The detection of IL-17 in the lung tissue of the 

Immunized+P3C4 groups did not promote a reduction in C. gattii burden, a fact 

corroborated by the histopathological analysis that revealed considerable damage of the 

lung parenchyma due to the extension of the granulomas. Therefore, the 

immunomodulatory effect of Pam3CSk4, associated with immunization, favored a pro-

inflammatory response that did not culminate in a protective activity, and this is related 

to a microenvironment in the lung tissue with an immune response profile with a 

suppressive/regulatory characteristic induced after infection with C. gattii. 

 

Keywords: Cryptococcus gattii; TLR2 agonist; Vaccine; Immunomodulation  



 

 

SUMÁRIO 

RESUMO ........................................................................................................................ vi 

ABSTRACT ................................................................................................................... ix 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 16 

1. Considerações gerais sobre as infecções fúngicas invasivas .................................... 17 

2. Princípios gerais sobre Cryptococcus spp. ................................................................. 18 

3. Dados epidemiológicos da criptococose ..................................................................... 19 

4. Patogênese e os principais fatores de virulência de Cryptococcus spp. ................. 20 

5. Papel de receptores de reconhecimento padrão na resposta imunitária do hospedeiro 

contra a criptococose ..................................................................................................... 21 

6. Importância de agonistas de TLR2 na imunomodulação .......................................... 25 

7. Estratégias imunoterapêuticas contra as infecções fúngicas, com ênfase na 

criptococose .................................................................................................................... 26 

OBJETIVOS ................................................................................................................. 30 

1. Objetivo geral ................................................................................................................. 31 

2. Objetivos específicos ..................................................................................................... 31 

MATERIAIS E MÉTODOS ........................................................................................ 33 

1. Linhagem celular AMJ2-C11 e cultivo de Cryptococcus gattii

 .......................................................................................................................................... 34 

1.1. Análise do nível de expressão de TLR2 em células AMJ2-C11 incubadas com 

Pam3CSk4 ............................................................................................................... 34 

1.2. Quantificação dos níveis de TNF-α produzidos pelos macrófagos alveolares 

incubados com Pam3CSk4 na presença ou não de C. gattii ................................... 34 

1.3. Análise da expressão relativa de marcadores de polarização M1 e M2 em células 

AMJ2-C11 incubadas com Pam3CSk4 ................................................................... 35 

1.4. Avaliação da atividade fagocítica e fungistática de células AMJ2-C11 

estimuladas com Pam3CSk4 sobre C. gattii ........................................................... 35 

2. Animais............................................................................................................................ 36 



 

 

3. Protocolo A de imunização ........................................................................................... 36 

4. Protocolo A de imunização seguido pelo desafio com Cryptococcus gattii .......... 37 

5. Protocolo B de imunização e a realização do desafio com Cryptococcus gattii ... 38 

6. Isotipagem de imunoglobulinas séricas....................................................................... 39 

7. Titulação de IgG e IgM sérico total e específico para GXM ................................... 40 

8. Quantificação dos níveis de citocinas por ELISA ..................................................... 40 

9. Quantificação da produção de TNF-α por células esplênicas obtidas de 

camundongos submetidos ao protocolo A de imunização, em resposta ao estímulo 

com LPS ou C. gattii ..................................................................................................... 40 

10. Avaliação da carga fúngica pulmonar ......................................................................... 40 

11. Fenotipagem dos leucócitos pulmonares por citometria de fluxo ........................... 41 

12. Análise do perfil de células T CD4+ e subtipos de macrófagos no tecido pulmonar 

através de qRT-PCR ...................................................................................................... 41 

13. Avaliação histopatológica do pulmão ......................................................................... 42 

14. Análise estatística ........................................................................................................... 43 

RESULTADOS ............................................................................................................. 44 

1.   Capítulo I ............................................................................................................. 45 

1.1. Nível de expressão do receptor TLR2 em resposta ao estímulo com 

Pam3CSk4................................................................................................................46 

1.2. Perfil de polarização dos macrófagos alveolares AMJ2-C11 induzido por 

Pam3CSk4................................................................................................................47 

1.3. Atividade fagocítica e fungistática de macrófagos alveolares AMJ2-C11 

estimulados com Pam3CSk4 sobre leveduras de C. gattii ...................................... 48 

1.4. Produção de TNF-α por células AMJ2-C11 incubadas com Pam3CSk4 e co-

cultivadas com C. gattii ........................................................................................... 49 

2.   Capítulo II ............................................................................................................ 51 

2.1. Avaliação do protocolo de imunização ............................................................ 52 

2.1.1. Isotipagem de imunoglobulinas e quantificação de IgG anti-GXM no soro de 

camundongos submetidos a estratégia vacinal ........................................................ 52 



 

 

2.1.2. Níveis de citocinas nos tecidos pulmonar e esplênico dos animais submetidos 

ao protocolo de imunização ..................................................................................... 54 

2.1.3. Capacidade responsiva de células esplênicas obtidas de camundongos 

imunizados em reposta à incubação com C. gattii .................................................. 56 

2.2. Avaliação da eficácia do protocolo de imunização no controle da infecção por 

C. gattii em camundongos BALB/c ........................................................................ 58 

2.2.1. Mensuração da carga fúngica pulmonar e análise da sobrevida dos animais 

submetidos ao protocolo de imunização e infectados com C. gattii ....................... 58 

3.   Capítulo III ........................................................................................................... 60 

3.1. Avaliação da eficácia do protocolo de imunização no controle da infecção por 

C. gattii em camundongos C57BL/6 ....................................................................... 61 

3.1.1. Quantificação dos níveis séricos de IgG e IgM anti-GXM em camundongos 

submetidos à estratégia vacinal ............................................................................... 61 

3.1.2. Isotipagem de imunoglobulinas no soro de camundongos submetidos a 

estratégia vacinal ..................................................................................................... 62 

3.1.3. Níveis de citocinas no tecido pulmonar e no soro dos animais imunizados, 

associado com Pam3CSk4, e desafiados com C. gattii ........................................... 64 

3.1.4. Fenotipagem dos leucócitos pulmonares de camundongos imunizados, em 

associação com Pam3CSk4, e infectados com C. gattii .......................................... 68 

3.1.5. Perfil de células T CD4+ e subtipos de macrófagos no tecido pulmonar de 

camundongos imunizados, em associação com Pam3CSk4, e infectados com C. 

gattii..........................................................................................................................72 

3.1.6. Carga fúngica pulmonar dos animais submetidos ao protocolo de imunização 

em associação com Pam3CSk4 e desafiados com C. gattii .................................... 74 

3.1.7. Análise histopatológica do pulmão dos animais imunizados, em associação 

com Pam3CSk4, e infectados com C. gattii ............................................................ 75 

DISCUSSÃO ................................................................................................................. 79 

CONCLUSÃO ............................................................................................................... 88 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................... 90 

APÊNDICES ............................................................................................................... 105 



 

 

1.   Apêndice I .......................................................................................................... 106 

ANEXOS ..................................................................................................................... 127 

1.   Anexo I .............................................................................................................. 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

 



17 

 

INTRODUÇÃO 

 

1 Considerações gerais sobre as infecções fúngicas invasivas 

 

Há uma estimativa da existência de aproximadamente 1,5 milhão de espécies de 

fungos distribuídos em uma diversidade de habitats, sendo que 70.000 espécies estão 

formalmente descritas. Dentre essas, aproximadamente 300 espécies podem causar 

doença em seres humanos (Hawksworth et al., 2001; Taylor et al., 2001). As infecções 

fúngicas invasivas oportunistas são a maior causa de morbidade e mortalidade em 

pacientes imunossuprimidos. A presença de leveduras ou fungos filamentosos em 

biópsias teciduais ou punção aspirativa, confirmadas após a avaliação histopatológica ou 

por cultivo das amostras em meios seletivos, define um caso de infecções fúngicas 

invasivas (IFI) como proposto por Ascioglu et al. (Ascioglu et al., 2002). Além disso, 

esse grupo também revisou as classificações para IFI importantes a serem utilizadas no 

contexto clínico e/ou epidemiológico. O fator ambiental está bastante relacionado com o 

desenvolvimento de infecções fúngicas devido a capacidade de cepas mais virulentas ou 

resistentes a antifúngicos se disseminarem. Isso causa o aumento do número de 

indivíduos imunocompetentes com infecções fúngicas invasivas. 

A incidência de IFIs tem sido elevada em todo o mundo, com os gêneros 

Aspergillus spp., Candida spp. e Cryptococcus spp. como os principais causadores das 

IFIs (Pfaller et al., 2010; Groll et al., 2013). Tem sido observado um aumento de Candida 

glabrata e Candida auris resistentes a várias drogas, e Aspergillus azol-resistente tem 

uma prevalência de até 30% em alguns hospitais europeus, o que aumenta em 90% a taxa 

de mortalidade (van Paassen et al., 2016; Stop neglecting fungi et al., 2017). Estudos 

mostram que as IFIs apresentam elevada morbidade e mortalidade nos Estados Unidos e 

são responsáveis por mais de 1,6 milhões de mortes (Clark e Drummond, 2019; Papon et 

al., 2020). O custo anual dessas infecções para o país é de aproximadamente 7,2 bilhões 

de dólares (Benedict et al., 2018). O gênero Cryptococcus, apresenta importante 

relevância por acometer não somente indivíduos imunocomprometidos, mas também 

indivíduos saudáveis, como causado pela espécie Cryptococcus gattii. (O’Halloran et al., 

2017; Park et al., 2009). Indivíduos altamente suscetíveis a essas doenças são pacientes 

que requerem terapia prolongada com imunossupressores, relacionados com transplantes 

de órgãos, síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), quimioterapia e uso 

prolongado de antibióticos. A prevalência de criptococose em pacientes 
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imunocomprometidos varia de 2,9% a 13,3% e estima-se que a taxa de mortalidade de 

aspergilose invasiva e candidíase invasiva mundial é de 0,4 mortes por 100.000 pessoas. 

Porém, esses números aumentam de 60-85% em pacientes imunossuprimidos (Park et al., 

2009; Faria et al., 2010; Reolon et al., 2004). Antes de 1980, década em que houve um 

grande aumento nos números de pacientes com AIDS, a criptococose era incomum e 

pouco conhecida. Entretanto, no decorrer dos anos, a incidência da doença aumentou 

significativamente (Hajjeh et al., 1997).  

 

2 Princípios gerais sobre Cryptococcus spp.  

 

O gênero Cryptococcus foi descrito como um patógeno humano em 1894 por Otto 

Busse. Atualmente, 100 espécies do gênero Cryptococcus são conhecidas, sendo duas 

delas, Cryptococcus neoformans e Cryptococcus gattii, as principais causadoras da 

criptococose. Essas variantes do gênero Cryptococcus são categorizadas de acordo com 

a caracterização bioquímica, ecológica, epidemiológica e aspectos clínicos. A subdivisão 

em diferentes tipos moleculares e sorotipos se dá pelas diferenças no genótipo molecular: 

Cryptococcus neoformans com os tipos moleculares VNI/VNII/VNB (C. neoformans var. 

grubii, sorotipo A), VNIV (C. neoformans var. neoformans, sorotipo D), e VNIII 

(sorotipo AD); e Cryptococcus gattii com os tipos moleculares VGI, VGII, VGIII e VGIV 

(sorotipos B e C) (Boekhout et al., 2001; Meyer et al., 2009; Meyer et al., 1993; Farrer 

et al., 2015; Engelthaler et al., 2014; Billmyre et al., 2014). O tipo molecular de C. gattii 

mais comumente isolado é VGII, compreendendo 47% dos achados globais e 64% dos 

achados no Brasil (Sharon et al., 2014; Meyer et al., 2003; Trilles et al., 2008; Olivares 

et al., 2009). 

Em relação ao C. gattii é normalmente encontrado na forma leveduriforme, com 

formato esférico ou oval, e possuem parede celular com duplo contorno (Chayakulkeeree 

et al., 2006). As leveduras são encontradas no meio ambiente, principalmente em regiões 

tropicais e subtropicais, mas também em áreas de clima temperado e frio (Franzot et al., 

1999). As leveduras estão presentes em árvores de eucalipto (Eucalyptus 

camaldulensis e E. tereticornis) sendo que aproximadamente 50 espécies de árvores 

possuem um nicho ecológico para C. gattii e C. neoformans. Também há relatos da 

presença desse fungo em fezes de aves e em outros sítios ambientais (Pfeiffer et al., 1992; 

Ellis et al., 2005; Mitchell, et al., 2011). Existem diversas técnicas para a identificação 

laboratorial das leveduras de Cryptococcus spp., como a microscopia com a utilização de 
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tinta da China que destaca a cápsula do fungo em contraste negativo. Além disso, o cultivo 

de Cryptococcus spp pode ser realizado em meio Sabouraud ou BHI (infuso cérebro e 

coração) e o aspecto macroscópico é de colônias brilhantes, brancas a castanhas. É 

possível diferenciar as espécies C. gattii e C. neoformans utilizando o meio seletivo de 

Canavanina-glicina-azul de brotimol (CGB). As colônias de C. gattii adquirem uma 

coloração azul, enquanto as colônias de C. neoformans não altera a coloração. Há também 

métodos imunológicos como o cripto-látex e testes de ELISA que detectam o antígeno de 

de Cryptococcus spp ou anticorpo específico para fatores de virulência do fungo (Fisher 

et al., 2001; Mitchell e Perfect, 1995; Casadevall et al., 1998; McMullan et al., 2013; 

Klein et al., 2009). 

 

3 Dados epidemiológicos da criptococose 

 

O maior surto de criptococose causado por C. gattii registrado até o momento 

aconteceu na ilha de Vancouver, no Canadá, em 1999. Os pacientes eram 

imunocompetentes, sendo a maioria homens (58%), 72% dos pacientes apresentaram 

lesão pulmonar, 26% apresentou lesão no sistema nervoso central e a letalidade foi em 

torno de 10% (Kidd et al., 2004; Eleni et al., 2010; Stephen et al., 2002; Fyfe et al., 2008). 

No período de 1999 a 2007 foi detectada uma incidência alarmante da infecção por C. 

gattii nos Estados Unidos da América, com destaque para os estados de Washington e 

Oregon. Atualmente a criptococose é endêmica no Canadá e costa pacífica dos EUA 

(MacDougall et al., 2006; Upton et al., 2007).  

O estudo de Cryptococcus spp. tem se tornado cada vez mais relevante, pois 

estima-se um total de 223.100 casos de meningite criptococócica no mundo em pessoas 

que vivem com HIV em 2014. Desses casos, tem-se 181.100 mortes anuais. A África 

Subsaariana possui o maior número de casos de criptococose do mundo. Estima-se que a 

criptococose seja a segunda maior causa de mortes em pacientes com AIDS, estando atrás 

apenas de tuberculose (Rajasingham et al., 2017). Na América Latina mais de 5000 

indivíduos foram afetados pela meningite criptococócica e 2400 mortes ocorrem por ano, 

sendo que a maior incidência da doença se encontra no Brasil e na Colômbia 

(Rajasingham et al., 2017). No Brasil, a criptococose é a micose sistêmica com segundo 

maior número de internações entre 1998 e 2006. Além disso, as regiões norte e nordeste 

são as mais afetadas pela criptococose causada por C. gattii, com letalidade de 35% a 
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40% em adultos jovens de ambos os sexos e crianças (Correa et al., 1999; Consenso em 

criptococose, 2008). 

 

4 Patogênese e os principais fatores de virulência de Cryptococcus spp. 

 

A infecção humana por C. gattii se inicia via inalação de leveduras desidratadas 

ou propágulos que se depositam nos alvéolos pulmonares, desenvolvendo uma infecção 

pulmonar, que pode ser latente ou desenvolver uma doença aguda. Neste primeiro estágio 

da infecção, a imunidade inata é de extrema importância com a participação de 

macrófagos alveolares e células dendríticas que são responsáveis, juntamente com as 

células epiteliais, pelo reconhecimento inicial das leveduras. Além disso, a forma 

leveduriforme pode ser opsonizada por anticorpos que favorecem a fagocitose por 

macrófagos alveolares, nessa situação, Cryptococcus spp. ainda pode sobreviver e 

replicar no interior do fagolisossomo levando a liberação ao meio extracelular através da 

via exocitose lítica ou vomocitose. Outro mecanismo de evasão da resposta imunitária do 

hospedeiro se relaciona com a capacidade do patógeno em adaptar ao estresse no 

ambiente pulmonar através da expansão do tamanho celular e espessura da cápsula 

polissacarídica, fatores que comprometem a atividade fagocítica e a atividade fungicida 

das células da imunidade; além disso, leveduras de tamanhos menores podem ser geradas 

de maneira a contribuir à disseminação sistêmica do patógeno (O’meara et al., 2012; 

Gerstein et al., 2015). O conjunto desses fatores permitem que C. gattii e C. neoformans 

se disseminem para outros órgãos, como a pele, olhos, próstata e sistema nervoso central 

(SNC) (Perfect et al., 2002; Ruma-Haynes et al., 2000; Sorrel et al., 2001). 

Os processos celulares descritos acima são viabilizados no gênero Cryptococcus 

devido aos diversos fatores de virulência que contemplam C. gattii e C. neoformans. O 

principal fator de virulência de C. gattii é sua cápsula polissacarídica. Essa cápsula 

permite a sobrevivência do microrganismo em condições de estresse, como a desidratação 

e exposição à radiação solar no meio ambiente e na fase inicial da infecção, dificultando 

sua fagocitose (Tucker e Casadevall, 2002; Coelho et al., 2014). Ela é composta por 90% 

a 95% de glucoronoxilomanana (GXM), 5% a 8% de galactoxilomanano (GalXM) e 1% 

de manoproteínas (MP) (Cherniak et al., 1995). Estudos demonstraram a capacidade de 

GXM interferir na função de linfócitos T e na proliferação celular de macrófagos, além 

de desencadear apoptose (Ben-Abdallah et al., 2012; Coelho et al., 2014). GXMGal pode 

induzir a desregulação de citocinas e apoptose de linfócitos T. (Eva et al., 2006). Por fim, 
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as manoproteínas são proteínas altamente imunogênicas ligadas a glicanas ricas em 

resíduos de manose, que estão envolvidas na ativação de células T e na adesão do 

patógeno em células epiteliais pulmonares (Teixeira et al., 2014). Outros fatores de 

virulência compreendem a atividade da lacase, a qual é responsável pela produção de 

melanina, fosfolipase B (Plb1), urease, superóxido dismutase (Sod1) e trealose. A 

melanina é um pigmento escuro formado pelo fungo a partir de substratos difenólicos e 

tem a capacidade de conferir resistência fúngica, além de fornecer proteção ao 

microorganismo, em ambiente natural, contra radiação solar, por absorver a radiação 

eletromagnética (D. e Arturo, 2003). A Plb1 demonstra capacidade de desestabilizar a 

membrana de células, provocando lise celular (Ghannoum, 2000; Chrisman et al., 2011) 

e a urease é capaz de alterar o pH microambiental, favorecendo a sobrevivência do fungo 

dentro do fagolisossomo, além de possivelmente ser utilizada para facilitar a invasão de 

C. neoformans no sistema nervoso central pela barreira hemato-encefálica (Coelho et al., 

2014; Morrow et al., 2013; Singh et al., 2013). A Sod1 e trealose atuam como 

antioxidantes que neutralizam moléculas imunes inatas do hospedeiro, diminuindo o dano 

oxidativo à célula. (Kwon-Chung e Rhodes, 1986; Ma et al., 2009; Seider et al., 2010; 

Ma e May, 2009). Pelo fato de C. gattii infectar indivíduos imunocompetentes, ao 

contrário de C. neoformans, provavelmente essas leveduras apresentam fatores de 

virulência relacionados com essa capacidade (Skolnik et al., 2017). 

 

5 Papel de receptores de reconhecimento padrão na resposta imunitária do 

hospedeiro contra a criptococose 

As leveduras ou propágulos desidratados de Cryptococcus spp. inalados pelo 

hospedeiro se alojam nos alvéolos pulmonares. A barreira pulmonar, que consiste na 

mucosa pulmonar, células epiteliais e junções intercelulares, é importante em um 

primeiro momento pois funciona como uma barreira física (Wiesner et al., 2017; Whitsett 

et al., 2014). A resposta imune inata, composta essencialmente por macrófagos, 

neutrófilos e células dendríticas pode reconhecer padrões moleculares associados a 

patógenos (PAMPs) específicos de fungos através de receptores de reconhecimento 

padrão (PRRs) para fagocitar as leveduras. Assim, o patógeno é internalizado no 

fagossomo, o que leva à formação do fagolisossomo, ativação de inflamassoma e 

degradação do mesmo. Entretanto, a diversidade de PAMPs existentes na superfície das 
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leveduras de C. gattii influencia os níveis de citocinas secretadas por células da imunidade 

inata (Schoffelen et al., 2013).  

As células que compõem a resposta imune inata expressam uma variedade de 

PRRs, como os receptores do tipo Toll (TLRs), receptores do tipo NOD (NLRs) e lectinas 

do tipo C (CLRs). Em relação aos receptores TLRs, esses perfazem uma família de 

proteínas capazes de reconhecerem diversos PAMPs e DAMPs (Janeway et al., 2002). A 

família de receptores TLR é composta por 10 receptores (TLR1-TLR10) em humanos e 

12 (TLR1-TLR9, TLR11-TLR13) em camundongos e são sintetizados no retículo 

endoplasmático, sofrem modificações pós-traducionais no complexo de Golgi e são 

recrutados para a membrana celular ou compartimentos intracelulares como endossomos 

(Botos et al., 2011; Kawasaki et al., 2014). Esses receptores são caracterizados por um 

domínio extracelular com repetições ricas em leucina, o qual participa do reconhecimento 

de PAMPs, um domínio transmembrana e o domínio Toll/IL-1 (TIR) em sua cauda 

citoplasmática, essencial para iniciar a sinalização. O domínio TIR é homólogo ao 

domínio de sinalização dos receptores para a citocina IL-1 (Botos et al., 2011; O'Neill et 

al., 2007). Após o reconhecimento de PAMPs ou DAMPs os receptores TLR são 

dimerizados acarretando a aproximação dos domínios TIR, com isso, proteínas 

adaptadoras, como MyD88 e TRIF, são recrutadas levando à ativação de diversos fatores 

de transcrição e proteínas quinases como, por exemplo, NF-κB, IRFs e/ou MAP quinase. 

Em resposta a essa cascata de sinalização, ocorre a regulação da expressão de citocinas, 

quimiocinas e interferon (IFN) do tipo 1 que participam na resposta imune inata e no 

desenvolvimento de uma resposta imune adaptativa visando a proteção do hospedeiro 

contra a infecção (Palsson-McDermott et al., 2007). 

Os receptores TLR expressos na superfície celular pertencem à subfamília que 

compreende TLR1, TLR2, TLR4, TLR5, TLR6 e TLR10, enquanto TLR3, TLR7, TLR8, 

TLR9, TLR11, TLR12 e TLR13 pertencem à subfamília de receptores intracelulares 

(Kawai e Akira et al., 2010). Em especial, TLR2 forma dímeros com TLR1 ou TLR6 na 

membrana plasmática e reconhece diversos componentes microbianos como, por 

exemplo, peptidoglicanos de bactérias gram-positivas (Aderem et al., 2000), zimosan de 

fungos (Sato et al., 2003), fosfolipomanana de Candida albicans (Jouault et al., 2003) e 

glicolipídios de Trepanema maltophilum (Opitz et al., 2001). Outro TLR de destaque é o 

TLR4 que reconhece principalmente lipopolissacarídeos (LPS) de bactérias gram-

negativas (Aderem et al., 2000), mas também reconhece GXM (Monari et al., 2005) e 

galactomanana de Aspergillus fumigatus (Chai et al., 2009). Os receptores TLRs de maior 
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relevância no reconhecimento de PAMPs da parede celular de fungos são TLR2 e TLR4 

(Patin et al., 2019). Camundongos TLR2-/- são mais suscetíveis à infecção sistêmica ou 

pulmonar por C. neoformans, foi observado uma menor sobrevida de animais TLR2-/- 

infectados com C. neoformans acompanhado por uma elevada carga fúngica nos órgãos 

de menor predileção por C. neoformans devido à alteração na produção de citocinas 

efetoras para o controle da disseminação da infecção (Biondo et al., 2005). No entanto, 

os camundongos TLR2-/- não apresentaram um maior comprometimento no tecido 

pulmonar em decorrência da infecção por C. neoformans (Yaunch et al., 2004). O 

receptor TLR4 também participa do reconhecimento de Cryptococcus spp. através da 

interação com GXM de maneira dependente do seu co-receptor CD14, baseado em 

ensaios in vitro, fato que induziu a produção de NF-κB com ausência da ativação da via 

de MAPk e secreção de TNF-α, indicando um processo incompleto na ativação de TLR4 

(Shoham et al., 2001).  

A outra família de receptores, denominada CLRs, atuam no reconhecimento de 

carboidratos como β-glucanos ou mananas. (Vautier et al., 2012). A função desses 

receptores é bem conhecida frente a outros patógenos fúngicos, entretanto a capacidade 

desses receptores mediarem a imunidade frente a C. neoformans não está totalmente 

definida, pois a espessa cápsula polissacarídica pode interferir nessa interação in vivo 

(Giles et al., 2009; Cross et al., 1995; Thak et al., 2020). O receptor Dectina-1, capaz de 

reconhecer β-(1,3)-glucano da parede celular fúngica, é responsável pela fagocitose de C. 

albicans (Taylor et al., 2007), enquanto Dectina-1 e outros CLRs não são críticos na 

fagocitose de esporos de C. neoformans (Walsh et al., 2017). Sabe-se que leveduras de 

C. gattii cultivadas em meio de cultivo YNB expõem em maior quantidade as moléculas 

de β-(1,3)-glucano o que favorece consideravelmente a fagocitose por células dendríticas 

via Dectina-1 (Ueno et al., 2019). Em adição a isso, a opsonização do fungo também é 

viabilizada por outros mecanismos, como: reconhecimento de β-(1,6)-glucanos da parede 

celular fúngica pelo receptor de complemento 3 (CR3) expresso por 

monócitos/macrófagos, neutrófilos e células natural killer (NK); defensinas e colectinas 

estão envolvidas na opsonização e indução de resposta inflamatória através de citocinas 

de perfil Th17 (Polesello et al., 2017; Hajishengallis et al., 2017; Romani, 2011; Borghi 

et al., 2014). 

A partir da atividade funcional de células da imunidade inata após o 

reconhecimento de leveduras, ocorre um processo de diferenciação celular para conter o 

estabelecimento da infecção e induzir a montagem de uma resposta imune adaptativa 
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efetora no combate da infecção fúngica. Nesse sentido, os macrófagos possuem uma 

plasticidade que altera seu fenótipo de acordo com o microambiente, sendo caracterizados 

pelos perfis celulares da via clássica (subtipo M1, de perfil pró-inflamatório) ou pela via 

alternativa (subtipo M2, de perfil anti-inflamatório) (Mantovani et al., 2004; Shapouri-

Moghaddam et al., 2018). Os principais estímulos que induzem a polarização M1 são 

TNF-α, IFN-γ e LPS. Essas células apresentam como principal marcador molecular a 

enzima óxido nítrico sintase induzida (iNOS) e produzem altos níveis de citocinas pró-

inflamatórias juntamente com espécies reativas de oxigênio (ROS), fatores que conferem 

maior atividade microbicida dos macrófagos (Davis et al., 2013; Klar et al., 2018; Zhu et 

al., 2017). Por outro lado, macrófagos do subtipo M2, tendo como principal marcador a 

Arginase-1 (Arg-1), são induzidos por estímulo de IL-4 e IL-10 (de Sousa et al., 2019), e 

esse perfil celular está envolvido na reparação de tecidos e funções regulatórias (Gordon 

& Martinez 2010).  

Também há o envolvimento de células dendríticas no reconhecimento de 

leveduras e no desencadeamento da ativação da resposta imune adaptativa (Leopold 

Wager et al., 2016; Heung, 2017). As células dendríticas, após o processo de maturação, 

atuam como importantes apresentadoras de antígenos para células T naive levando a 

diferenciação desse tipo celular para os perfis Th1, Th2 ou Th17. A caracterização desses 

perfis se baseia nos fatores de transcrição, como: T-bet, STAT1 e STAT4 envolvidos na 

diferenciação de células Th1; GATA3 e STAT6 associados ao perfil Th2; ROR-γT e 

STAT3 na diferenciação de Th17 (Zhu et al., 2010). Células Th1 promovem uma resposta 

pró-inflamatória, com produção de citocinas como IFN-γ, interleucina 2 (IL-2) e IL-12. 

Esse tipo de resposta é bastante associado à proteção contra a criptococose. Por outro 

lado, a ativação de células Th2 promove uma resposta anti-inflamatória, associada com a 

produção de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-13. Esse tipo de resposta não é protetor para 

a criptococose. Já as células Th17, quando ativadas, produzem IL-6, IL-17A, IL-21, IL-

22 e TGF-β (Campuzano e Wormley, 2018). Células T CD4+/Foxp3+, que são as células 

T reguladoras (Treg), produzem IL-10 e TGF-β para suprimir níveis elevados da resposta 

inflamatória (Iannitti et al., 2012). Como já abordado anteriormente, C. gattii é capaz de 

infectar indivíduos imunocompetentes, o que exige processos adicionais para subverter a 

atenuação de células da imunidade inata e adaptativa do hospedeiro (Gibson et al., 2015). 

Essas leveduras conseguem atenuar a função de células dendríticas pulmonares, uma vez 

que sua maturação é comprometida pelo bloqueio da liberação de TNF-α e quimiocinas 

(Angkasekwinai et al., 2014; Huston et al., 2013). 
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6 Importância de agonistas de TLR2 na imunomodulação 

 

O receptor TLR2 é uma glicoproteína transmembrana do tipo I que apresenta um 

domínio citoplasmático TIR responsável por recrutar os adaptadores MyD88 e TIRAP 

que direcionam para a ativação de NF-κB e MAP quinase induzindo a ativação do fator 

de transcrição AP-1 (Kumar et al., 2009). Na membrana celular, TLR2 forma 

heterodímeros com TLR1 ou TLR6, sendo que na presença do ligante não há sinalização 

devido à ausência de interação entre os domínios intracelulares (Jin et al., 2007; Kang et 

al., 2009). Na presença do ligante, a ativação de ambos os tipos de heterodímeros, 

TLR2/TLR1 e TLR2/TLR6, resultam na mesma cascata de sinalização (Farhat et al., 

2008). A expressão de TLR2 tem sido relatada em células endoteliais, epiteliais, 

apresentadoras de antígenos (APCs) e o efeito imunomodulador via TLR2 foi verificado 

em células B, T,  T, NK, neutrófilos, macrófagos, entre outras células do sistema imune 

(Flo et al., 2001; Brzezińska-Błaszczyk e Wierzbicki., 2010; Duthie et al., 2011; De 

Campos et al., in press). 

O receptor TLR2 reconhece uma ampla diversidade de moléculas devido à 

formação de heterodímeros, reconhecendo os principais componentes naturais como 

lipoproteínas, peptidoglicanos (PGN), ácido lipoteicoico (LTA) e zimosan (Kumar et al., 

2009; Hirschfeld et al., 2001), sendo que o dímero TLR2/1 reconhece majoritariamente 

lipopeptídeos triacetilados e TLR2/6 lipopeptídeos diacetilados (Schenk et al., 2009). 

Ligantes sintéticos são amplamente utilizados em ensaios de imunomodulação por TLR2 

como lipopeptídeo di-palmitoil S-glicerol cisteína (Pam2CSK4), lipopeptídeo tri-

palmitoil S-glicerol cisteína (Pam3CSK4) e Pam2CGDPKHPKSF (FSL-1) (Shibata et 

al., 2000; Brandt et al., 2013). A partir da ativação do receptor, os compostos 

imunogênicos são capazes de promoverem uma atividade imunomodulatória a partir de 

diversos fatores. Os ligantes de TLR2 reduzem transientemente a motilidade de APCs no 

sítio inflamatório favorecendo a internalização do antígeno e, em seguida, há uma 

upregulação de CCR7 que possibilita a migração de APCs para as áreas de localização 

das células T (Lee et al., 2011; McKimmie et al., 2009). A ativação via TLR2 contribui 

no controle de maturação de fagossomos permitindo uma melhor associação do antígeno 

ao complexo principal de histocompatibilidade II (MHC-II), levando ao aumento da 

expressão desse complexo na superfície celular. Além disso, a apresentação por DCs de 

epítopos via MHC-II para células T específicas foi aumentada na presença do agonista de 

TLR2 Pam3CSK4 (Khan et al., 2007). Por isso, alguns protocolos de imunização utilizam 
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a associação covalente do antígeno ao agonista para intensificar a resposta imune celular 

e humoral (Cote-Sierra et al., 2002; Khan et al., 2007; Zeng et al., 2002). Thoma-

Uszynski et al. desmonstrou que a presença do agonista Pam3CSK4 induz resposta Th1 

através da ativação de APCs, com células T produzindo altos níveis de IL-12 (Thoma-

Uszynski et al., 2000). Isso foi demonstrado in vivo por Chua et al. através de um modelo 

vacinal contra o vírus da hepatite C, o que pode levar ao aumento da sobrevida e taxa de 

proliferação celular com perfil Th1 (Chua et al., 2008). A ativação de TLR2 leva à 

indução da apresentação-cruzada (cross-presentation) de antígenos em células DC devido 

ao aumento da internalização do antígeno e entrega do mesmo para o citosol após a 

ativação celular pelo agonista BPPCysMPEG, fato que promove um aumento na resposta 

citotóxica das células T CD8+ (Prajeeth et al., 2010). Além disso, Komegae et al. 

demonstrou que a via de ativação de TRL2, com sinalização por MyD88, favorece a 

produção de anticorpos de forma dependente de células T e favorece a longevidade das 

células B produtoras de anticorpos (Komegae et al., 2013). A combinação dos agonistas 

Pam3CSK4 e Poly I:C (agonista de TLR3) aumenta a ativação de células B in vitro e 

aumenta a produção de anticorpos em modelo de vacinação in vivo (Weir et al., 2017). 

Outra estratégia vacinal utilizando Pam3CSK4 é o de Salgado et al. contra a leishmaniose 

visceral, a qual demonstrou um aumento na imunomodulação, porém não houve resposta 

imune protetora (Salgado et al., 2019). Até o momento, não há estudos abordando o uso 

de agonistas de TLR2 como adjuvantes em estratégias vacinais contra infecções fúngicas. 

Portanto, fatores oriundos da estimulação celular via TLR2 contribuem fortemente no 

desenvolvimento de uma estratégia de imunização eficaz, tendo o agonista de TLR2 como 

um importante adjuvante nesse processo.  

 

7 Estratégias imunoterapêuticas contra as infecções fúngicas, com ênfase na 

criptococose 

 

Atualmente, novos conceitos e avanços científicos e tecnológicos na vacinologia 

tem aumentado significativamente, com grande foco em doenças virais e bacterianas, 

porém esse mesmo progresso tem sido lento em relação às infecções fúngicas invasivas. 

Existem vários desafios no desenvolvimento de uma vacina eficaz contra infecções 

fúngicas, como as diferenças dos mecanismos de escape do sistema imune entre as 

espécies e a variedade de pacientes, que podem ser imunocomprometidos ou 

imunocompetentes com constante exposição fúngica em áreas endêmicas, necessitando 
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de uma imunomodulação favorável de longa duração (Cassone, 2008; Edwards, 2012; 

Iannitti et al., 2012). A ativação da resposta imune pode ser aparentemente paradoxal, 

uma vez que a resposta antifúngica pode induzir resistência e/ou tolerância do hospedeiro, 

e uma estratégia vacinal eficaz deve considerar a ampla variabilidade de interações 

patógeno-hospedeiro (Romani et al., 2011; Innitti et al., 2012). Os principais 

medicamentos utilizados no tratamento da criptococose são a anfotericina B (AmB), 5-

flucitosina (5-FC) e fluconazol (FLZ). Os três medicamentos são utilizados na terapia da 

meningite criptococócica ou criptococose pulmonar severa, sendo que o uso de AmB é 

combinado com 5-FC, e o paciente frequentemente necessita continuar o tratamento com 

FLZ por meses (Lortholary, 2007; Perfect et al., 2010; Sabiiti e May, 2012). O tratamento 

consiste em três fases: indução (2 semanas), consolidação (8 semanas) e manutenção (6 

a 12 meses). O uso de eficientes drogas fungicidas no período de indução é crucial, 

entretanto, o acesso a esse tratamento é ainda inadequado mundialmente (Perfect et al., 

2010; Perfect e Bicanic, 2015). Além disso, as drogas antifúngicas podem ser limitadas 

pelo espectro de atividade, toxicidade, indução de resistência, e capacidade limitada de 

eliminar o patógeno dos órgãos afetados (Hamad, 2008; Sloan et al., 2008). Dessa forma, 

o desenvolvimento de novos agentes terapêuticos e estratégias profiláticas contra 

infecções fúngicas é almejado (Datta e Hamad, 2015). Dentre as novas estratégias no 

controle de infecções fúngicas, destacam-se os agentes imunomoduladores 

(Anthachopoulos e Walsh, 2012), a seguir abordados. 

Diversos estudos relatam o efeito protetor da administração de citocina IL-12 na 

criptococose experimental, resultando em redução da carga e da disseminação fúngica e 

proporcionando maior sobrevida ao indivíduo infectado (Kawakami et al., 1996; 

Hardison et al., 2012). O tratamento com IL-12 promove a estimulação de células NK e 

linfócitos T, seguindo-se a produção de IFN-γ. Dessa maneira, a imunomodulação da 

imunidade age sinergicamente com a terapia medicamentosa (FCZ) para a eliminação do 

fungo (Clemons et al., 2001; Clemons et al., 1994). Há autores que defendem a inclusão 

de IFN-γ na terapia contra a criptococose, já que pacientes com meningite criptococócica 

tratados com AMB, 5-FC e IFN-γ reduziram drasticamente a carga fúngica no fluido 

cerebroespinal, quando comparados a pacientes para os quais não se associou IFN-γ ao 

tratamento (Jarvis et al., 2012). Além disso, há um relato de que o tratamento com TNF-

 de camundongos experimentalmente infectados com C. neoformans promoveu redução 

da carga fúngica pulmonar, aumento dos níveis de IFN- e maior infiltrado de macrófagos 

e neutrófilos (Milam et al., 2007). Outra estratégia imunomoduladora consiste na 
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administração de IL-23 para expandir as células Th17; ela resultou em maior sobrevida 

de animais infectados com C. neoformans (Kleinschek et al., 2010).  

Vacinas com agentes fúngicos atenuados ou mortos mostram ser boas candidatas 

na imunomodulação e resposta imune de longo termo, que podem ser eficientes em 

pacientes imunocompetentes. A vacinação subcutânea com leveduras heat-killed de 

Saccharomyces cerevisiae protegeu camundongos contra diferentes infecções, como as 

causadas por Coccidioides posadasii, Candida albicans e Aspergillus fumigatus (Capilla 

et al., 2009; Liu et al., 2011; Liu et al., 2012). Cepas mutantes atenuadas de C. albicans 

e o uso da parede celular em modelos murinos têm se mostrado como estratégias 

eficientes, porém ainda não foram testadas em humanos (Saville et al., 2009; Edwards, 

2012; Cassone, 2014). Além disso, vacinas utilizando material genético de fungos 

causadores da coccidioidomicose, paracoccidioidomicose e pneumocistose tem sido 

considerado em estratégias de imunização devido à indução de resposta imune celular 

(Pinto et al., 2000; Ivey et al., 2003; Zheng et al., 2005). A conjugação do alume (NDV-

3) com glicoproteínas Als3p como forma de vacinação demonstrou importante proteção 

contra a infecção por C. albicans, além de outros achados que mostraram proteção 

cruzada contra a bactéria Staphylococcus aureus (Spellberg et al., 2006; Phan et al., 2007; 

Schmidt et al., 2012). Essa vacina demonstrou ser segura e protetora em humanos, 

levando à produção de células T específicas e aumento da produção de IFN-γ e IL-17 

(Ibrahim et al., 2013; Santos e Levitz, 2014). Outra estratégia imunoterápica contra a 

infecção por C. albicans foi o uso de anticorpos monoclonais que interagem com a 

proteína Als3p, sendo um forte candidato na aplicação clínica devido à maior proteção de 

camundongos infectados (Sevilla et al., 2006; Torosantucci et al., 2009; Boniche et al., 

2020). 

Há importantes estudos que demonstraram a eficácia da estratégia de vacinação 

contra a criptococose através de diferentes protocolos de imunização. A utilização de 

adjuvantes, como a solução completa de Freund (CFA), associada com o antígeno filtrado 

de cultura de C. neoformans (CneF) foi capaz de proteger parcialmente contra a infecção 

por C. neoformans (Murphy et al., 1998). Em outros estudos, os animais foram vacinados 

com proteínas da parede celular de C. gattii associadas às proteínas da cápsula do fungo, 

em outro caso optou-se pela transferência adotiva de DC pulsadas com uma cepa 

acapsular de C. gattii (ΔCAP60), em ambos os estudos houve uma redução significativa 

da carga fúngica pulmonar (Ueno et al., 2015; Chaturvedi et al., 2014; Specht et al., 

2015). O desencadeamento da produção das citocinas TNF-, IFN- e IL-17 mostrou-se 
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essencial para que a estratégia testada conferisse proteção contra a infecção por C. gattii 

(Ueno et al., 2015; Chaturvedi et al., 2014; Specht et al., 2015). Mais recentemente, 

partículas de glucano (GP) carreando as proteínas recombinantes Cda1 e Cda2 de C. 

neoformans foram utilizadas como ferramenta de vacinação de camundongos C57BL/6, 

resultando no prolongamento da sobrevida e redução da carga fúngica dos animais 

imunizados e desafiados com C. neofomans ou C. gattii (Specht et al., 2017). No estudo 

de Specht (2017) ficou evidente que a associação de componentes do patógeno com 

agonista de Dectina-1 repercutiu em um maior controle da infecção e prolongou 

consideravelmente a sobrevida dos animais infectados (Specht et al., 2017).  

Os aspectos aqui sumarizados atestam a validade das tentativas de associar a 

terapia antifúngica convencional à administração de agentes que direcionem a imunidade 

para um perfil predominantemente Th1. Nesse contexto, agonistas de TLRs 

proporcionam novas abordagens com potencial profilático e terapêutico de combate às 

doenças infecciosas, por ativarem mecanismos da imunidade inata que, por si, já 

contribuem para a eliminação do patógeno, como também por direcionarem a resposta 

adaptativa para um padrão protetor (Mifsud et al., 2014). No contexto da infecção por C. 

neoformans, essa estratégia é suportada pelo fato de diferentes agonistas de TLRs 

exercerem atividades sobre células microgliais, resultando em aumento da taxa de 

fagocitose e da capacidade de induzir o killing do fungo. Essa modulação da resposta de 

micróglia foi estimulada por agonistas de TLR2, TLR3 e TLR4. Assim, é válido 

considerar que agonistas de TLRs tenham potencial terapêutico e possam favorecer a 

resolução da infecção causada pelo C. neoformans (Redlich et al., 2013). Essa estratégia 

pode ser expandida ao combate da infecção por C. gattii, já que TLR4 e TLR9 estão 

envolvidos no reconhecimento de PAMPs desse fungo e dirigem o padrão de citocinas 

produzidas por células da imunidade inata (Schoffelen et al., 2013). 
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OBJETIVOS 

 

1 Objetivo geral 

 

Avaliar o efeito do agonista de TLR2-Pam3CSk4 como adjuvante em uma 

estratégia vacinal contra a infecção por C. gattii. 

 

 

2 Objetivos específicos 

 

1) Avaliar o efeito in vitro de Pam3CSk4 na linhagem de macrófago alveolar AMJ2-

C11, a partir dos seguintes parâmetros: 

a. Mensurar o nível de expressão do receptor TLR2 na superfície celular; 

b. Quantificar os níveis de TNF-α no sobrenadante de células estimuladas; 

c. Quantificar a expressão relativa de marcadores moleculares associados à 

polarização de macrófagos; 

d. Avaliar em macrófagos alveolares estimulados com Pam3CSk4 sua 

atividade fagocítica e fungistática sobre leveduras de C. gattii; 

e. Quantificar níveis de TNF-α no sobrenadante de AMJ2-C11 incubadas 

com Pam3CSk4 e co-cultivadas com C. gattii. 

 

2) Protocolo A de imunização  

 Realizado o protocolo de imunização em animais BALB/c, o efeito da vacinação 

nos períodos pós-imunização foi avaliado a partir dos seguintes parâmetros: 

a. Isotipagem de imunoglobulinas séricas; 

b. Mensuração do título de anticorpo IgG específico para GXM no soro; 

c. Quantificação dos níveis de citocinas pró e anti-inflamatórias no baço e 

pulmão; 

d. Análise da capacidade responsiva de células esplênicas oriundas de 

animais imunizados em resposta à infecção in vitro com C. gattii. 
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Realizado o protocolo de imunização em animais BALB/c, a eficácia da 

vacinação no controle da criptococose após o desafio dos animais com C. gattii 

foi avaliado a partir dos seguintes parâmetros: 

a. Avaliação da carga fúngica pulmonar por CFU; 

b. Análise da sobrevida dos animais. 

 

3) Protocolo B de imunização  

Realizado o protocolo de imunização em animais C57BL/6, a eficácia da 

vacinação no controle da criptococose após o desafio dos animais com C. gattii 

foi avaliado a partir dos seguintes parâmetros: 

a. Mensurar no soro o título de anticorpos IgG e IgM específicos para GXM; 

b. Isotipagem de imunoglobulinas séricas; 

c. Quantificar os níveis de citocinas pró e anti-inflamatórias no pulmão e 

soro; 

d. Fenotipar os tipos celulares na suspensão de leucócitos pulmonares por 

citometria de fluxo; 

e. Avaliar no tecido pulmonar a expressão relativa de marcadores 

moleculares associados às seguintes condições: perfil de polarização dos 

macrófagos e perfil de diferenciação de células T CD4+; 

f. Avaliação da carga fúngica pulmonar por CFU; 

a. Avaliação histopatológica do pulmão. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

1 Linhagem celular AMJ2-C11 e cultivo de Cryptococcus gattii 

 

A linhagem de macrófagos alveolares AMJ2-C11 foi obtida do Banco de Células 

do Rio de Janeiro (BCRJ) e mantida em meio DMEM high glucose (GE Healthcare; 

Chicago, Illinois, USA) suplementado com soro fetal bovino (10%), L-glutamina (4 mM), 

piruvato de sódio (1 mM) e antibiótico (1%), e incubada em estufa de CO2 (5%) a 37ºC. 

Foi utilizada a linhagem de C. gattii R265 sorotipo B, tipo molecular VGII, a qual 

foi cultivada em ágar Sabouraud dextrose a 30 ºC com agitação contínua de 190 rpm, por 

18-24 horas. Após, as leveduras foram centrifugadas, lavadas com PBS e quantificadas 

em china ink, para assim realizar a infecção in vitro, in vivo ou a etapa de inativação das 

leveduras para a imunização dos animais. 

 

1.1. Análise do nível de expressão de TLR2 em células AMJ2-C11 incubadas com 

Pam3CSk4  

 

Células AMJ2-C11 na concentração de 1x105 células/mL foram incubadas 

somente com meio de cultivo ou com 1 µg/mL de Pam3CSk4 (catalog code: tlrl-pms; San 

Diego, CA, USA) por 16 horas. As células foram desaderidas e a suspensão celular foi 

marcada com 2,5 μg/mL de anti-TLR2-PE (clone 6C2). Nessa etapa, a incubação foi feita 

por 45 minutos e, em seguida, as células foram lavadas duas vezes com PBS e fixadas 

com PBS-formaldeído (1%). Após essas etapas, foi realizada a análise por citometria de 

fluxo (Guava EasyCyteTM Mini System). 

 

1.2. Quantificação dos níveis de TNF-α produzidos pelos macrófagos alveolares 

incubados com Pam3CSk4 na presença ou não de C. gattii 

 

Células AMJ2-C11 na concentração de 1x104 céls/mL foram estimuladas com IL-

4 (40 ng/mL), P3C4 (1 µg/mL), PMA (50 ng/mL) + Ionomicina (1µM) ou somente meio 

de cultivo. Após 24 h de incubação, o sobrenadante da cultura celular foi coletado. No 

co-cultivo com C. gattii, as células foram incubadas nessas mesmas condições, porém a 

adição das leveduras foi simultânea à adição dos estímulos, sendo utilizado a razão 1:1 

(leveduras:macrófagos). Para quantificar os níveis de TNF-α no sobrenadante da cultura 
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celular foi realizado o ensaio imunoenzimático (ELISA) com o kit BD Biosciences (San 

Diego, CA, USA), conforme descrito pelo fabricante. O valor de absorbância foi 

determinado em 450 nm em espectrofotômetro para microplacas (PowerWave X; BioTek 

Instruments, Inc.). 

 

1.3. Análise da expressão relativa de marcadores de polarização M1 e M2 em 

células AMJ2-C11 incubadas com Pam3CSk4 

 

Para quantificar a expressão relativa dos transcritos iNOS, Arginase-1 e IL-23 

através de qRT-PCR, células AMJ2-C11 na concentração de 7x105 células/mL foram 

incubadas com IL-4 (40 ng/mL) ou Pam3CSk4 (1 µg/mL). Após 24 h de incubação, o 

RNA foi extraído utilizando o reagente TRIzol (Life Technologies, Carlsbad, CA, USA) 

conforme descrito pelo fabricante. O RNA total foi utilizado para conversão em cDNA 

utilizando o kit iScript™ cDNA Synthesis (Bio-Rad). A reação de qRT-PCR foi realizada 

em um volume final de 10 uL utilizando EvaGreen (Bio-Rad). Para a leitura do qRT-PCR 

foi utilizado o equipamento CFX96 (Bio-Rad) considerando as seguintes condições de 

reação: 95ºC por 30 seg, 40 ciclos de 95º por 05 seg/60ºC por 5 seg, 91,5ºC-95ºC por 5 

seg. A expressão relativa do transcrito foi quantificada usando o método ΔΔCt e 

normalizado para a expressão de β-actina. Os primers utilizados para a reação de PCR 

foram: β-actina (F: 5’-CCTAAGGCCAACCGTGAAAA-3’ / R: 5’-

GAGGCATACAGGGACAGCACA-3’), Arginase-1 (F: 5’-

GTTCCCAGATGTACCAGGATTC-3’ / R: 5’-CGATGTCTTTGGCAGATATGC-3’), 

iNOS2 (F: 5’-CCGAAGCAAACATCACATTCA-3’ / R: 5’-

GGTCTAAAGGCTCCGGGCT-3’) e IL-23 (F: 5'-TCCGTTCCAAGATCCTTCGA-3' / 

R: 5'-TGTTGGCACTAAGGGCTCAG-3'). 

 

1.4. Avaliação da atividade fagocítica e fungistática de células AMJ2-C11 

estimuladas com Pam3CSk4 sobre C. gattii 

 

Na avaliação da atividade fagocítica, células AMJ2-C11 na concentração de 1x104 

células/mL foram semeadas em placas de 24 poços e incubadas por 4 h. Em seguida, as 

células foram estimuladas com IL-4 (40 ng/mL), IFN-γ (40 ng/mL), P3C4 (1 µg/mL) ou 

somente meio de cultivo (Meio). Após 24 h de incubação, as células AMJ2-C11 foram 

infectadas com 1x105 leveduras por 5h. Então, os poços foram lavados duas vezes com 
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PBS para remover leveduras não-aderentes e as células AMJ2-C11 foram lisadas com 

água estéril. Essa suspensão foi semeada em ágar Sabouraud dextrose para quantificar as 

unidades formadoras de colônias (CFU), representando a atividade fagocítica.  

Na avaliação da atividade fungistática, células AMJ2-C11 na concentração de 

1x104 células/mL foram semeadas em placas de 24 poços e incubadas por 4 h. As células 

foram estimuladas com IL-4 (40 ng/mL), IFN-γ (40 ng/mL), P3C4 (1 µg/mL) ou somente 

meio de cultivo (Meio), e simultaneamente infectadas com 1x103 leveduras/mL. Após 24 

h de incubação, os macrófagos foram desaderidos, lisados e homogeneizados ao 

sobrenadante. Essa suspensão foi semeada em ágar Sabouraud dextrose para determinar 

o CFU, representando a atividade fungistática. 

 

2 Animais 

 

Foram utilizados camundongos da linhagem BALB/c e C57BL/6, machos, entre 6 

e 8 semanas de idade, provenientes do biotério de criação de animais isogênicos da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-USP). Os animais foram utilizados na 

padronização dos protocolos de imunização e na avaliação desses protocolos após 

infecção com C. gattii. Os ensaios realizados com os animais estão de acordo com os 

princípios propostos pela Comissão de Ética no Uso de Animais - CEUA. O projeto foi 

aprovado pelo comitê de ética da FMRP-USP sob o número de protocolo 072/2019 e 

encontra-se em anexo. 

 

3 Protocolo A de imunização  

 

Foram utilizados 15 camundongos BALB/c em cada replicata experimental sendo 

divididos igualmente em 3 grupos: PBS (grupo controle), Imunizado (imunizados apenas 

com leveduras inativadas de C. gattii) e Imunizado+P3C4 (imunizados com leveduras 

inativadas de C. gattii associadas com Pam3CSk4). Os camundongos BALB/c foram 

anestesiados com cloridrato de quetamina (80,0 mg/Kg) e cloridrato de xilazina (7 

mg/Kg) via intraperitoneal (i.p.) e imunizados via intranasal (i.n., 20 µL). A imunização 

foi composta por 1x105 leveduras de Cryptococcus gattii contendo uma delgada cápsula 

polissacarídica (H.K-Thin) que foram inativadas por calor Heat-killed (H.K.) e associadas 

ou não (Imunizado) com 1 µg de Pam3CSk4 (Imunizado+P3C4) (InvivoGen). A 
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modificação na espessura da cápsula das leveduras e a inativação por calor foram 

realizadas conforme Ikeda-Dantsuji, Y., et al, 2015. Os animais foram submetidos a três 

períodos de imunização com intervalos de sete dias e, ao final dessa etapa, o sangue foi 

coletado em três períodos (7, 14 e 21 dias) com intervalo de sete dias na etapa pós-

imunização (d.p.i), conforme Esquema 1. Para a coleta de sangue, os animais foram 

imobilizados em contensor específico, a cauda limpa com álcool 70% e posteriormente 

aquecida com lâmpada específica para dilatação da veia lateral da cauda. Os animais 

foram eutanasiados nos dias 14 ou 21 pós-imunização, após anestesia com 160 mg/Kg de 

cloridrato de cetamina e 14 mg/Kg de cloridrato de xilazina (overdose), seguido de 

deslocamento cervical. 

 
Esquema 1. Protocolo A de imunização dos camundongos BALB/c. A administração intranasal de PBS 

ou imunização (leveduras inativadas de C. gattii, associadas ou não com 1 µg de Pam3CSk4) foi feita nos 

dias 0, 7 e 14 em animais BALB/c. Foi realizada a coleta de sangue dos animais 7, 14 e 21 dias pós-

imunização (d.p.i.) para a titulação de anticorpos. A eutanásia dos animais foi feita em 14 ou 21 d.p.i. (dias 

pontilhados em vermelho) para avaliar o perfil da resposta imunitária do hospedeiro, conforme os objetivos 

específicos correspondentes. A etapa do protocolo A de imunização teve duração total de 35 dias. 

 

4  Protocolo A de imunização seguido pelo desafio com Cryptococcus gattii  

 

Para verificar a eficácia do protocolo A de imunização demonstrado no Esquema 

1, os animais foram infectados via intranasal com 1x105 leveduras de C. gattii (20 µL de 

solução) após 21 dias do período de imunização, conforme Esquema 2. Os animais foram 

anestesiados com cloridrato de quetamina (80,0 mg/Kg) e cloridrato de xilazina (7 

mg/Kg) via intraperitoneal (i.p.), previamente a infusão intranasal.  

A análise da curva de sobrevida dos animais submetidos ao protocolo A de 

imunização com posterior infecção com C. gattii considerou os mesmos procedimentos 

descrito no parágrafo anterior, e os animais foram acompanhados diariamente para 

determinar a taxa de sobrevida. O período total de infecção foi de 34 dias.  
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Esquema 2. Protocolo A de imunização seguido pela infecção com C. gattii dos camundongos BALB/c. 

Os animais imunizados, conforme o protocolo A de imunização descrito no Esquema 1, foram infectados 

via intranasal com C. gattii (1x105 leveduras viáveis) no 35º dia (21 dias pós-imunização). Após 21 dias de 

infecção, foi realizada a eutanásia dos animais (dia 56, período total do protocolo) para avaliar a progressão 

da infecção fúngica através da determinação da carga fúngica pulmonar.  

 

5 Protocolo B de imunização e a realização do desafio com Cryptococcus gattii 

 

Foram utilizados 15 camundongos C57BL/6 em cada replicata experimental 

sendo divididos igualmente em 3 grupos: PBS (grupo controle), Imunizado (imunizados 

apenas com leveduras inativadas de C. gattii) e Imunizado+P3C4 (imunizados com 

leveduras inativadas de C. gattii associadas a 1µg ou 10 µg de Pam3CSk4). Os 

camundongos C57BL/6 foram anestesiados com cloridrato de quetamina (80,0 mg/Kg) e 

cloridrato de xilazina (7 mg/Kg) via intraperitoneal (i.p.) e imunizados via intranasal 

(i.n.). A imunização foi composta por 2x107 leveduras de C. gattii contendo uma delgada 

cápsula polissacarídica (H.K-Thin) que foram inativadas por calor Heat-killed (H.K.), 

sendo associado ou não (Imunizado) com 1 µg (Imunizado+P3C4-1µg) ou 10 µg 

(Imunizado+P3C4-10µg) de Pam3CSk4 (InvivoGen).  Volume final de 20 µL foi 

utilizado na imunização intranasal. A modificação na espessura da cápsula das leveduras 

e a inativação por calor foram realizadas conforme Ikeda-Dantsuji, Y. et al, 2015. Os 

animais foram submetidos a três períodos de imunização com intervalos de 14 dias. Ao 

final desse período, o sangue foi obtido nos períodos 7 e 14 d.p.i. perfazendo um intervalo 

de quatorze dias, conforme Esquema 3A. Para a coleta de sangue, os animais foram 

imobilizados em contensor específico, a cauda limpa com álcool 70% e posteriormente 

aquecida com lâmpada específica para dilatação da veia lateral da cauda. 

Na avaliação do protocolo B de imunização demonstrado no Esquema 3A, os 

animais foram infectados via intranasal com 1x105 leveduras de C. gattii (20 µL de 

solução) no 42º dia do protocolo (14 d.p.i), conforme demonstrado no Esquema 3B. No 

56º dia, ou seja, 14 dias pós-imunização, os animais foram eutanasiados após anestesia 

com 160 mg/Kg de cloridrato de cetamina e 14 mg/Kg de cloridrato de xilazina 
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(overdose), seguido de deslocamento cervical. Os animais foram infectados, conforme 

descrito no item 3.1. 

  

 

 

Esquema 3. Protocolo B de imunização e infecção com C. gattii dos camundongos C57BL/6. (A) A 

administração intranasal de PBS ou imunização (leveduras inativadas de C. gattii, associadas ou não com 

1 µg ou 10 µg de Pam3CSk4) foi feita nos dias 0, 14 e 28 em animais C57Bl/6. Foi realizada a coleta de 

sangue dos animais 7 e 14 dias pós-imunização (d.p.i.) para titulação de anticorpos. (B) No dia 42 (14 d.p.i), 

os animais foram infectados via intranasal com C. gattii (1x105 leveduras viáveis). Após 14 dias de 

infecção, foi realizada a eutanásia dos animais para avaliar a progressão da infecção fúngica e o perfil da 

resposta imunitária do hospedeiro. Esse protocolo teve duração de 56 dias. 

 

 

6  Isotipagem de imunoglobulinas séricas 

 

O soro dos animais foi utilizado para determinar os níveis das imunoglobulinas 

IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgM, IgA e cadeias leves Kappa e Lambda (Easy-Titer™ 

Mouse IgG Assay Kit; ThermoFischer), conforme descrito pelo fabricante. No protocolo 

A de imunização, as dosagens foram feitas no 21o, 28o e 33o dias (7, 14 e 21 d.p.i.) da 

etapa de imunização. No protocolo B de imunização, as dosagens foram feitas após 14 

dias de infecção. 
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7 Titulação de IgG e IgM sérico total e específico para GXM 

 

A titulação de anticorpos IgG e IgM específicos para GXM no soro dos animais 

foi feita através de ELISA, utilizando o kit Easy-Titer™ Mouse IgG Assay Kit e Easy-

Titer™ Mouse IgM Assay Kit; ThermoFischer, conforme instruções do fabricante. No 

protocolo A de imunização, a titulação de IgG-anti-GXM foi realizada nos dias 28 e 33 

(7 e 14 d.p.i.) na etapa de imunização. No protocolo B de imunização, a titulação de IgG 

e IgM-anti-GXM foi realizada nos dias 35 e 42 (7 e 14 d.p.i.) no soro dos animais 

imunizados com C. gattii-H.K. associado com 1 µg de Pam3CSk4.  

 

8 Quantificação dos níveis de citocinas por ELISA 

 

A dosagem de citocinas foi realizada por ensaio imunoenzimático (ELISA) 

utilizando o Kit OptEIATM (Pharmingen, San Diego, CA, USA), conforme as instruções 

do fabricante. As citocinas dosadas foram: IFN-γ, IL-12(p40), IL-12(p70), IL-10, IL-4, 

IL-17A, TNF-α, IL-1β, IL-2 e IL-6. No protocolo A de imunização, as dosagens de 

citocinas no baço e pulmão foram realizadas nos dias 28 e 33 (7 e 14 d.p.i.). No protocolo 

B de imunização, as dosagens de citocinas no pulmão e soro foram realizadas 14 dias 

após a infecção. O cálculo dos valores em pg/mL foi realizado no programa Prisma 7.0 

(GraphPad Software), e no caso da quantificação de citocinas no tecido os dados em 

pg/mL foram normalizados em relação à massa do órgão (mg), tendo como parâmetro a 

leitura obtida com a curva padrão. 

 

9 Quantificação da produção de TNF-α por células esplênicas obtidas de 

camundongos submetidos ao protocolo A de imunização, em resposta ao 

estímulo com LPS ou C. gattii  

 

Os leucócitos esplênicos foram isolados do baço dos camundongos submetidos ao 

protocolo de imunização A, de acordo com o protocolo de Chaturvedi et al. A suspensão 

de leucócitos esplênicos foi estimulada com LPS (0,1 µg/mL) ou incubado com leveduras 

de C. gattii (MOI 1:2) por 18h para avaliação da produção de TNF-α. 

 

10 Avaliação da carga fúngica pulmonar 
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Os camundongos foram utilizados para a retirada asséptica do pulmão. Os órgãos 

foram pesados, e divulsionados em homogeneizador de tecidos (IKA® - Werke) em 

frascos contendo PBS 1X estéril (pH 7,2). Posteriormente, 50 µL do macerado de cada 

um dos órgãos dos animais foi semeado, em duplicatas, em placas de Petri contendo meio 

Sabouraud dextrose agar (Oxoid). As placas foram mantidas a 30°C por até 48 horas para 

o crescimento das colônias de C. gattii. A quantidade de fungo no pulmão foi avaliada a 

partir da contagem de unidades formadoras de colônia (CFU); o número de CFU foi 

determinado por grama de órgão (CFU/g). No protocolo A de imunização, a avaliação da 

carga fúngica foi realizada após 21 dias de infecção com C. gattii. No protocolo B de 

imunização, a avaliação da carga fúngica foi realizada após 14 dias. 

 

11 Fenotipagem dos leucócitos pulmonares por citometria de fluxo 

 

A partir da contagem de células em câmara de Neubauer, foram utilizadas 1x106 

células/mL em suspensão que foram marcadas com anticorpos conjugados a fluoróforos. 

As células foram incubadas por 30 minutos a 4ºC com 0,5 μg de anti-CD16/CD32 mAb 

(Fc block, clone 2.4G2, BD Pharmingen, San Diego, CA). Após, foram utilizados 5 

μg/mL dos seguintes anticorpos específicos: anti-CD3 (PE-Cy5 Rat anti-Mouse CD3; 

clone 17A2; BD Pharmingen), anti-CD4 (FITC Rat anti-Mouse CD4; clone H129.19; BD 

Pharmingen), anti-CD8 (PE Rat anti-Mouse CD8; clone 53-6.7; BD Pharmingen), anti-

F4/80 (FITC Rat anti-Mouse F4/80; clone BM8; BD Pharmingen), anti-CD11b (Alexa 

Fluor 488 Rat Anti-Mouse CD11b; clone M1/70; BD Pharmingen), anti- CD11c (PE 

Hamster Anti-Mouse CD11c; clone HL3; BD Pharmingen), anti-Ly-6G (PerCP-Cy™5.5 

Rat Anti-Mouse Ly-6G; clone RB6-8C5; BD Pharmingen), anti-TLR2-PE (PE Rat Anti-

Mouse TLR2; clone 6C2; BD Pharmingen). Nessa etapa, a incubação foi feita por 45 

minutos. Depois, as células foram lavadas duas vezes com PBS e fixadas com PBS-

formaldeído (1%). Após essas etapas, foi feita a análise por citometria de fluxo (Guava 

EasyCyteTM Mini System). 

 

12 Análise do perfil de células T CD4+ e subtipos de macrófagos no tecido 

pulmonar através de qRT-PCR 
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Os transcritos de T-bet, ROR-γt, GATA-3, Foxp3, IL-23, TGF-β, STAT-1, 

STAT-3 e STAT-5 foram avaliados para determinar a diferenciação de células T CD4+, 

e os transcritos de Arginase-1 e iNOS foram investigados na polarização de macrófagos 

através de qRT-PCR. O RNA foi extraído utilizando o reagente TRIzol (Life 

Technologies, Carlsbad, CA, USA) conforme descrito pelo fabricante. O RNA total foi 

utilizado para conversão em cDNA utilizando o kit iScript™ cDNA Synthesis (Bio-Rad). 

A reação de qRT-PCR foi realizada em um volume final de 10 uL utilizando EvaGreen 

(Bio-Rad). Para a leitura do qRT-PCR foi utilizado o equipamento CFX96 (Bio-Rad) 

considerando as seguintes condições de reação: 95ºC por 30 seg, 40 ciclos de 95º por 05 

seg/60ºC por 5 seg, 91,5ºC-95ºC por 5 seg. A expressão relativa do transcrito foi 

quantificada usando o método ΔΔCt e normalizado para a expressão de β-actina. Os 

primers utilizados para a reação de PCR foram: β-actin (F-5’-

CCTAAGGCCAACCGTGAAAA-3’, R-5’-GAGGCATACAGGGACAGCACA-3’), 

Tbet (F: 5’-CACTAAGCAAGGACGGCGAA-3’ /R: 5’-

CCACCAAGACCACATCCAC-3’), Ror-γt (F: 5’-TGGAAGATGTGGACTTCGTT-3’/ 

R: 5’-TGGTTCCCCAAGTTCAGGAT-3’’), Gata3 (F: 5’-

AAGAAAGGCATGAAGGACGC-3’/R: 5’-GTGTGCCCATTTGGACATCA-3'), 

Arginase-1 (F: 5’-GTTCCCAGATGTACCAGGATTC-3’, R: 5’-

CGATGTCTTTGGCAGATATGC-3’), iNOS2 (F: 5’-

CCGAAGCAAACATCACATTCA-3’, R: 5’-GGTCTAAAGGCTCCGGGCT-3’), IL-

23 (F: 5'TCCGTTCCAAGATCCTTCGA3' / R: 5'TGTTGGCACTAAGGGCT CAG3'), 

Foxp3 (F: 5’-ATTGAGGGTGGGTGTCAGGA-3’ / R: 5’-

TCCAAGTCTCGTCTGAAGGCA-3’), STAT3 (F: 5’-

TGTTAAATTTCCGAGACCCTC / R: 3’- CCAGTTTACCACGAAAGTCAG), STAT1 

(F: 5’- CACGCTGCCTATGATGTC / R: 3’- CCTGGAGATTACGCTTGC), STAT5 (F: 

5’- CCCTCAACCTCACTACAAC / R: CGGCGTAAAAGTTCTTCCAC), TGF-β (F: 

5’-GACTCTCCACCTGCAAGACC-3’ / R: 5'-GGGACTGGCGAGCCTTAGTT-3'). O 

transcrito de β-actina foi utilizado como controle endógeno.  

 

13 Avaliação histopatológica do pulmão 

 

Para a análise histopatológica, o pulmão foi imediatamente perfundido com PBS 

estéril através do ventrículo direito. Após excisar o pulmão, o fragmento foi fixado em 

solução de metacarn (60% de metanol absoluto, 30% de clorofórmio e 10% de ácido 
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acético glacial vol/vol) por 48 h, e posteriormente desidratados, clarificados em xilol, 

embebidos em parafina e seccionados (5μm). Os cortes foram corados com Hematoxilina-

Eosina (H&E) e, posteriormente, avaliados por microscopia de luz (Nikon, Eclipse E800). 

 

14 Análise estatística 

 

Para a análise estatística foi utilizado o programa Prisma 7.0 (GraphPad 

Software). Em todas as variáveis foram testadas a distribuição normal e realizada a análise 

de variância. Confirmada a distribuição normal e variância homogênea, foi aplicado o 

teste One-way ANOVA com pós-teste de Bonferroni, estabelecendo como controle o 

grupo imunizado; ou Teste t de Student para análise de 2 grupos. Quando a distribuição 

dos dados não foi normal e a variância não foi homogênea, foi aplicado o teste de Kruskal-

Wallis com pós-teste de Dunn’s; ou teste de Mann-Whitney para análise de 2 grupos. Os 

resultados foram expressos em média ± SD (Desvio Padrão), com as diferenças 

observadas sendo consideradas significativas quando p < 0,05 (*). 
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1 Capítulo I 

 

Título: Efeito in vitro de Pam3CSk4 na linhagem de macrófago alveolar AMJ2-C11 
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1.1. Nível de expressão do receptor TLR2 em resposta ao estímulo com 

Pam3CSk4 

 

Tendo em vista que um objetivo específico do presente trabalho buscou avaliar a 

eficácia do agonista de TLR2 (Pam3CSk4) como agente modulador da resposta imune 

inata, após infusão intranasal, investigamos a atividade imunomoduladora de Pam3CSk4 

na linhagem de macrófago alveolar AMJ2-C11. O nível de expressão do receptor TLR2 

em AMJ2-C11 incubada com Pam3CSk4 (1 µg/mL) por 16 horas foi determinado por 

citometria de fluxo. Observamos que a totalidade de células AMJ2-C11 expressam 

constitutivamente TLR2 (Figura 1B), e as células AMJ2-C11 estimuladas com 

Pam3CSk4 apresentaram um aumento na intensidade de fluorescência para a expressão 

de TLR2 em comparação às células AMJ2-C11 não estimuladas (Figura 1C, D).  

 

 

 

Figura 1. Expressão de TLR2 em células AMJ2-C11 após estímulo com Pam3CSk4. Células AMJ2-

C11 (1x105 cél/mL) foram incubadas somente com meio de cultivo (B, controle negativo) ou com 

Pam3CSk4 (1 µg/mL) (C). Após 16 h, as células AMJ2-C11 foram incubadas com anticorpo monoclonal 

anti-TLR2-PE (PE Rat Anti-Mouse TLR2; clone 6C2; BD Pharmingen) e a porcentagem de células 

positivas e a intensidade média de fluorescência foi mensurada por citometria de fluxo. As células AMJ2-

C11 incubadas somente com Isotipo controle (IgG) foram adotadas na calibração do equipamento (A). A 

linha contínua vermelha presente nos histogramas representa a região de células positiva para a detecção 

de anti-TLR2. A média da intensidade de fluorescência (MFI) da replicata experimental está representada 

no gráfico de barras (D). Os valores foram expressos como média ± DP, e a diferença significativa em 

relação ao grupo controle (Meio) quando p < 0,001 (***). 
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1.2. Perfil de polarização dos macrófagos alveolares AMJ2-C11 induzido por 

Pam3CSk4 

 

A ativação clássica e alternativa dos macrófagos resultam em células de subtipo 

M1 (clássico) e subtipo M2 (alternativo) caracterizadas pelo perfil de resposta pró- e anti-

inflamatória, respectivamente. Nesse sentido, o efeito de Pam3CSk4 no perfil de 

polarização das células AMJ2-C11 foi investigado através da quantificação dos níveis de 

produção de TNF-α e pela mensuração da expressão relativa dos transcritos de iNOS, 

Arginase-1 e IL-23 (Figura 2). Para isso, as células AMJ2-C11 foram estimuladas com 

Pam3CSk4 (1 µg/mL), IL-4 (40 ng/mL), PMA (50 ng/mL) + Ionomicina (1µM) ou 

somente meio de cultivo (Meio). Após 24 h de incubação, os níveis de TNF-α no 

sobrenadante do cultivo celular foram mensurados por ELISA e as células AMJ2-C11 

incubadas com Pam3CSk4 apresentaram um aumento significativo nos níveis de TNF-α 

comparado com as células não estimuladas (Meio) (Figura 2A).  

As células AMJ2-C11 estimuladas com Pam3CSk4 (1 µg/mL), IL-4 (40 ng/mL) 

ou somente meio de cultivo (Meio) foram utilizadas na extração de RNA para quantificar 

a expressão relativa dos marcadores específicos para os subtipos M1 e M2 de macrófagos. 

A adição de Pam3CSk4 às células AMJ2-C11 induziu um aumento significativo da 

expressão relativa de iNOS (Figura 2B), marcador específico do perfil M1, enquanto a 

expressão relativa de arginase-1 não diferiu significativamente dos níveis detectados nas 

células não estimuladas (Figura 2C). Além disso, células AMJ2-C11 estimuladas com 

Pam3CSk4 tiveram um aumento significativo da expressão relativa de IL-23 (Figura 2D). 

Esses dados demonstram que Pam3CSk4 é capaz de induzir a polarização de macrófago 

alveolar AMJ2-C11 para o perfil M1 de caráter pró-inflamatório e com elevada atividade 

microbicida, e se destaca a indução de citocina de perfil Th17. 
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Figura 2. Polarização das células AMJ2-C11 sob o estímulo de Pam3CSk4. (A) Células AMJ2-C11 

(1x104 células/mL) foram estimuladas com IL-4 (40 ng/mL), P3C4 (1 µg/mL), PMA (50 ng/mL) 

+ Ionomicina (1µM) ou somente meio (Meio), por 24 h de incubação. Os sobrenadantes foram coletados e 

os níveis de TNF-α quantificado por ELISA, e os valores estão expressos em pg/mL. (B, C e D) Células 

AMJ2-C11 (7x105 células/mL) foram estimuladas com IL-4 (40 ng/mL) ou P3C4 (1 µg/mL) e após 24 h 

de incubação o RNA foi extraído para conversão em cDNA. A expressão relativa de iNOS (B), Arginase-

1 (C) e IL-23 (D) foi determinada por qRT-PCR, os valores de Ct foram utilizados para determinar a 

expressão relativa tendo como controle endógeno o transcrito de β-actina. Os valores foram expressos como 

média ± DP, com p < 0,05 (*) para diferença significativa em comparação ao grupo controle “Meio”. 

 

1.3. Atividade fagocítica e fungistática de macrófagos alveolares AMJ2-C11 

estimulados com Pam3CSk4 sobre leveduras de C. gattii 

 

A polarização de macrófagos AMJ2-C11 para o subtipo M1 induzido por 

Pam3CSk4 pressupõe uma elevada atividade fagocítica e microbicida, com isso, 

analisamos a atividade fagocítica e fungistática de células AMJ2-C11 estimuladas com 

Pam3CSk4 frente à infecção com C. gattii. Os macrófagos alveolares foram estimulados 

com Pam3CSk4 (1 µg/mL), IL-4 (40 ng/mL), IFN-γ (40 ng/mL) ou somente meio de 

cultura (Meio) por 24 h de incubação e, em seguida, as células AMJ2-C11 foram co-

cultivadas com C. gattii. Na análise da atividade fagocítica, a co-cultura de leveduras de 

C. gattii e células AMJ2-C11, previamente estimuladas ou não, foi realizada na razão de 

1:10 (macrófago alveolar: levedura) e cultivada por 5 h. Em seguida, as leveduras não 

aderidas/fagocitadas foram removidas após etapa de lavagem com PBS estéril, e os 

macrófagos alveolares foram desaderidos e lisados para mensurar a carga fúngica por 

CFU em ágar Sabouraud. Observamos uma carga de C. gattii significativamente maior 
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em células AMJ2-C11 previamente estimulados com Pam3CSk4 em comparação às 

células não estimuladas (Meio) (Figura 3A). Isso demonstra a capacidade de Pam3CSk4 

em induzir maior atividade fagocítica de AMJ2-C11 frente as leveduras de C. gattii.  

Para analisar a atividade fungistática de células AMJ2-C11 estimuladas com 

Pam3CSk4, os macrófagos alveolares foram co-cultivados com leveduras de C. gattii na 

razão de 1:10 (levedura: macrófago alveolar) por 24 h e, simultaneamente, foi adicionado 

Pam3CSk4 (1 µg/mL), IL-4 (40 ng/mL), IFN-γ (40 ng/mL) ou somente meio de cultura 

(Meio) na co-cultura. Posteriormente, os macrófagos alveolares foram desaderidos, 

lisados e homogeneizados com o sobrenadante do cultivo celular para mensurar o CFU 

de C. gattii. Os macrófagos alveolares estimulados com Pam3CSk4 ou IFN-γ 

apresentaram uma carga fúngica significativamente maior quando comparado às células 

não estimuladas (Meio), demonstrando que o perfil de ativação induzido por Pam3CSk4 

em células AMJ2-C11 não favorece o controle do crescimento de C. gattii (Figura 3B). 

 

 

Figura 3. Fagocitose e atividade fungistática de células AMJ2-C11 estimuladas com Pam3CSk4 e co-

cultivadas com C. gattii. (A) Atividade fagocítica, macrófagos alveolares (1x104 células/mL) foram 

estimulados com IL-4 (40 ng/mL), IFN-γ (40 ng/mL), P3C4 (1 µg/mL) ou somente meio de cultivo (Meio). 

Após 24 h de incubação, as células AMJ2-C11 foram infectadas com 1x105 leveduras por 5h, e as leveduras 

não aderidas foram removidas após lavagem com PBS 1X estéril. Os macrófagos foram desaderidos e 

lisados e a suspensão foi semeada em ágar Sabouraud dextrose para determinar o CFU. (B) Atividade 

fungistática, macrófagos alveolares (1x104 células/mL) foram estimulados com IL-4 (40 ng/mL), IFN-γ (40 

ng/mL), P3C4 (1 µg/mL) ou somente meio de cultivo (Meio), e simultaneamente infectados com 1x103 

leveduras. Após 24 h de incubação, os macrófagos foram desaderidos, lisados e homogeneizados ao 

sobrenadante e o CFU foi realizado em ágar Sabouraud dextrose. Os valores foram expressos como média 

± DP, com p < 0,05 (*) para diferença significativa em comparação ao grupo controle (Meio). 

 

1.4. Produção de TNF-α por células AMJ2-C11 incubadas com Pam3CSk4 e co-

cultivadas com C. gattii 

 

Visto que Pam3CSk4 induz a ativação de macrófagos alveolares AMJ2-C11 que 

repercutiu no aumento da atividade fagocítica frente a C. gattii, porém, com a 
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incapacidade de controlar o crescimento in vitro de C. gattii, avaliamos a capacidade de 

C. gattii em regular a ativação das células AMJ2-C11 ativadas por Pam3CSk4. Com isso, 

as células AMJ2-C11 foram estimuladas com IL-4 (40 ng/mL), IFN-γ (40 ng/mL) e P3C4 

(1 µg/mL) e, em seguida, as células foram co-cultivadas ou não simultaneamente com C. 

gattii (razão 1:10, levedura : macrófagos). Após 24 h de incubação, a produção de TNF-

α no sobrenadante do cultivo celular foi quantificado através de ELISA. Como 

demonstrado anteriormente, os macrófagos alveolares na ausência de C. gattii (barras 

pretas) e estimulados com Pam3CSk4 produziram níveis elevados de TNF-α comparado 

ao controle (Meio) (Figura 4). Já as células AMJ2-C11 estimuladas com Pam3CSk4 e na 

presença de C. gattii (barras cinzas) também produziram altos níveis de TNF-α 

comparado as células não estimuladas (Meio), e não houve diferença significativa entre 

os níveis de TNF-α produzidos pelas células AMJ2-C11 estimuladas com Pam3CSk4 e 

incubadas ou não com C. gattii (Figura 4). Com isso, observamos que a produção de TNF-

α por células AMJ2-C11 induzidas por Pam3CSk4 não é modulada pelas leveduras de C. 

gattii.  

  

 
Figura 4. Produção de TNF-α por macrófagos alveolares AMJ2-C11 estimulados com Pam3CSk4 na 

ausência ou presença de C. gattii. Macrófagos alveolares (1x104 células/mL) foram estimulados com IL-

4 (40 ng/mL), IFN-γ (40 ng/mL), P3C4 (1 µg/mL) ou somente meio de cultivo (Meio) (barras pretas). 

Nessas mesmas condições, as células AMJ2-C11 foram co-cultivadas com C. gattii (1x103) de forma 

simultânea à adição dos estímulos (barras cinzas). Após 24 h de incubação, o sobrenadante foi coletado 

para a quantificação de TNF-α por ELISA (pg/mL). Os valores foram expressos como média ± DP, com p 

< 0,01 (**) para diferença significativa. 
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2 Capítulo II 

 

Título: Efeito de Pam3CSk4 em estratégia vacinal contra a infecção por Cryptococcus 

gattii em camundongos BALB/c – Protocolo A 

  



52 

 

2.1. Avaliação do protocolo de imunização 

 

2.1.1. Isotipagem de imunoglobulinas e quantificação de IgG anti-GXM no soro de 

camundongos submetidos a estratégia vacinal 

 

A capacidade de Pam3CSk4 em induzir a polarização de macrófagos alveolares 

para o subtipo M1 (Figura 2) juntamente com o efeito notório desse agonista em modular 

a resposta imunitária do hospedeiro para um perfil desejável para o controle da 

criptococose, justificou a avaliação do efeito imunomodulador de Pam3CSk4 no período 

restrito a etapa de imunização. Com isso, adotamos um protocolo de imunização, como 

especificado no Esquema 1, para investigar a capacidade de Pam3CSk4, como adjuvante, 

em favorecer a montagem de uma resposta imune adaptativa e/ou humoral contra a 

infecção por C. gattii. Após aplicação do protocolo de imunização, mensuramos os níveis 

séricos das imunoglobulinas IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgA, IgM e cadeias Kappa e 

Lambda nos dias 7 (Figura 5A), 14 (Figura 5B) e 21 dias (Figura 5C) pós-imunização. 

Os valores de absorbância dos diferentes isotipos de imunoglobulinas em cada grupo 

foram comparados a partir de um cut-off determinado pelos valores obtidos no grupo 

PBS, assim um aumento ou redução dos níveis dos isotipos nos grupos Imunizado e 

Imunizado+P3C4 foram determinados (Figura 5). Observamos a ausência de alteração 

significativa na D.O. dos distintos isotipos na comparação entre os grupos Imunizado, 

PBS e Imunizado + P3C4 nos períodos de 7 e 14 dias pós-imunização (Figura 5A-B). Por 

outro lado, os níveis de absorbância dos isotipos IgG1, IgG2a, IgG2b, IgM no grupo 

Imunizado e tratado com Pam3CSk4 tiveram uma queda em comparação ao grupo PBS 

(Figura 5C). Portanto, a administração de Pam3CSk4, associada ao protocolo de 

imunização, resultou na alteração dos níveis séricos de imunoglobulinas de distintos 

isotipos em períodos tardios do protocolo de imunização adotado.  
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Figura 5. Isotipagem de imunoglobulinas séricas de camundongos, nos dias 7, 14 e 21 pós-imunização, 

durante a estratégia vacinal contra a infecção por C. gattii. O soro dos animais foi obtido 7, 14 e 21 dias 

pós-imunização para determinar os níveis dos isotipos das imunoglobulinas (IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, 

IgA, IgM e cadeias Kappa e Lambda) nos grupos PBS, Imunizado e Imunizado+Pam3CSk4, através do kit 

EasyTiter™ Mouse IgG Assay (ThermoFischer) por ELISA. Os resultados foram expressos em absorbância 

(D.O.) após leitura em comprimento de onda de 450 nm, e os valores estão representados em média ± DP. 

Os valores encontrados no grupo PBS foram adotados como cut-off na comparação entre os grupos.  

 

Na mesma linha da abordagem dos níveis séricos de isotipos de imunoglobulinas, 

os níveis de anticorpos anti-GXM foram avaliados para inferir sobre o efeito da estratégia 

vacinal sobre a produção de anticorpos contra o principal fator de virulência, GXM, de 

C. gattii. Os níveis de anticorpos IgG específicos para GXM foram quantificados no soro 

de camundongos dos distintos grupos, situação realizada nos dias 14 e 21 pós-imunização 

através de ELISA (Figura 6). Os valores expressos em D.O, relacionados aos níveis de 

IgG anti-GXM, não apresentaram diferenças significativas entre o grupo Imunizado 

comparado aos grupos PBS e Imunizado + P3C4 (Figura 6). Com isso, podemos inferir 

que a administração de Pam3CSk4 apresentou ser ineficaz no aumento dos níveis séricos 

de anticorpos específicos para a cápsula de C. gattii, considerando o protocolo de 

imunização avaliado. 

 

Figura 6. Quantificação de IgG anti-GXM no soro de camundongos no período de 14 e 21 dias pós-

imunização durante a estratégia vacinal contra a infecção por C. gattii. O soro dos animais imunizados 

com leveduras inativadas de C. gattii, de forma associada ou não com Pam3CSk4, foi obtido nos dias 14 e 

21 pós-imunização e os níveis de IgG anti-GXM foram determinados por ELISA. As amostras foram 

diluídas 200x e os valores de absorbância (D.O.) foram utilizados para plotar o gráfico. Os animais que 

receberam PBS durante as etapas de imunização são considerados como grupo controle. Os valores foram 

expressos como média ± DP.  
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2.1.2. Níveis de citocinas nos tecidos pulmonar e esplênico dos animais submetidos 

ao protocolo de imunização 

 

O efeito imunomodulador do processo de imunização através de leveduras 

inativadas de C. gattii, de forma associada ou não com Pam3CSk4, foi avaliado através 

da quantificação dos níveis de citocinas no pulmão e baço por meio de ELISA. O perfil 

de citocinas pró- e anti-inflamatórias foi adotado para avaliar o papel de Pam3CSk4 como 

adjuvante no protocolo de imunização em estudo. Após realização do protocolo de 

imunização (Esquema 1), o sobrenadante do homogeneizado do pulmão dos 

camundongos foi adotado na quantificação dos níveis de IL-12-p40 (Figura 7A), IFN- 

(Figura 7B), TNF-α (Figura 7C), IL-4 (Figura 7D), IL-10 (Figura 7E) e IL-17 (Figura 

7F). Essa avaliação foi realizada nos períodos de 14 e 21 dias pós-imunização nos grupos 

PBS, Imunizado e Imunizado+P3C4. Em relação aos níveis de citocinas detectados no 

tecido pulmonar no 14o dia pós-imunização, nenhuma diferença significativa foi 

observada entre os grupos (Figura 7, barras pretas). Porém, os níveis das citocinas pró-

inflamatórias IL-12-p40, TNF-α e IL-17 mensurados no tecido pulmonar no 21o dia pós-

imunização tiveram uma redução significativa no grupo Imunizado+P3C4, comparado 

com o grupo Imunizado (Figura 7A, C e F). Também constatamos uma redução 

significativa nos níveis da citocina anti-inflamatória IL-10 no grupo Imunizado+P3C4 em 

relação ao grupo Imunizado (Figura 7E). Os níveis de IFN-γ e IL-4 não diferiram entre 

os grupos considerando o mesmo período pós-imunização (Figura 7B e D). Portanto, a 

administração de Pam3CSk4 associada à imunização com leveduras inativadas de C. 

gattii não induziu um efeito imunomodulador no tecido pulmonar com prevalência de 

citocinas pró-inflamatórias no período pós-imunização. 
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Figura 7. Níveis de citocinas no tecido pulmonar de camundongos submetidos ao protocolo de 

imunização e avaliados nos dias 14 e 21 pós-imunização. Os pulmões dos animais foram coletados e 

homogeneizados e o sobrenadante utilizado na quantificação das citocinas (A) IL-12-p40, (B) IFN-, (C) 

TNF-α, (D) IL-4, (E) IL-10 e (F) IL-17 através de ELISA. Essa análise foi realizada após 14 dias (barra 

preta) e 21 dias (barra cinza) da etapa de imunização. A concentração das citocinas em pg/mL foi 

normalizada em relação a massa do órgão (mg) resultando na unidade pg/mg. Os valores foram expressos 

como média ± DP, e a diferença entre os grupos considerada significativa quando p < 0,05 (*), p < 0,01 

(**), p < 0,001 (***), p < 0,00001 (****). 

 

A quantificação dos níveis de citocinas também foi determinada no baço dos 

animais submetidos ao protocolo de imunização com o intuito de avaliar o perfil de 

resposta imunitária predominante a nível sistêmico. O baço dos camundongos foi 

removido e homogeneizado para utilizar o sobrenadante na mensuração de IL-12-p40 

(Figura 8A), IFN- (Figura 8B), TNF-α (Figura 8C), IL-4 (Figura 8D), IL-10 (Figura 8E) 

e IL-17 (Figura 8F), sendo que os níveis citocínicos foram avaliados nos dias 14 e 21 pós-

imunização. Na análise das citocinas de perfil pró-inflamatório, destacamos no grupo 

Imunizado+P3C4 uma redução significativa nos níveis de IL-17 em comparação ao grupo 

Imunizado, no 21º dia pós-imunização (Figura 8F). Em relação as outras citocinas pró-

inflamatórias, os níveis entre os grupos Imunizado e Imunizado+P3C4 não alteraram de 

forma significativa. Por outro lado, observamos um aumento significativo nos níveis de 

IL-4 referente ao grupo Imunizado+P3C4, comparado ao grupo Imunizado conforme 

detectado no dia 21 pós-imunização (Figura 8D). Portanto, podemos inferir que a 
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administração de Pam3CSk4 associada ao inóculo de leveduras inativadas de C. gattii 

ocasionou um efeito modulador no baço com predomínio de citocina anti-inflamatória. 

  
Figura 8. Níveis de citocinas no baço dos camundongos submetidos ao protocolo de imunização e 

avaliados nos dias 14 e 21 pós-imunização. Os pulmões dos animais foram coletados e homogeneizados 

e o sobrenadante utilizado na quantificação das citocinas (A) IL-12-p40, (B) IFN-, (C) TNF-α, (D) IL-4, 

(E) IL-10 e (F) IL-17 através de ELISA. Essa análise foi realizada após 14 dias (barra preta) e 21 dias (barra 

cinza) da etapa de imunização. A concentração das citocinas em pg/mL foi normalizada em relação a massa 

do órgão (mg) resultando na unidade pg/mg. Os valores foram expressos como média ± DP, e a diferença 

entre os grupos considerada significativa quando p < 0,05 (*), p < 0,01 (**), p < 0,001 (***), p < 0,00001 

(****). 

 

2.1.3. Capacidade responsiva de células esplênicas obtidas de camundongos 

imunizados em reposta à incubação com C. gattii 

 

No sentido de complementar os achados de que os animais após imunização com 

leveduras inativadas de C. gattii em associação com a administração de Pam3CSk4 não 

resultou em um perfil citocínico Th1 e/ou Th17 predominante nos tecidos pulmonar e 

esplênico, averiguamos a capacidade responsiva das células esplênicas oriundas de 

camundongos imunizados. As células foram obtidas dos animais após 14 e 21 dias de 

imunização nos distintos grupos e incubadas na presença de LPS (0,1 µg/mL) ou C. gattii 

(2x106 células/mL), e após 18 h de cultivo celular os níveis de TNF-α produzidos pelas 

células esplênicas foram quantificados no sobrenadante por ELISA. Na análise da 

resposta das células esplênicas referentes ao 14o dia pós-imunização, os níveis de TNF-α 
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estavam aumentados nos grupos PBS e Imunizado na presença de LPS comparado com 

as células não estimuladas (Figura 9A). Já as células esplênicas obtidas no 21o dia pós-

imunização apresentaram uma elevação significativa nos níveis de TNF-α em todos os 

grupos na presença de LPS (Figura 9B). Além disso, as células esplênicas obtidas dos 

animais do grupo Imunizado+P3C4 produziram níveis significativamente aumentados de 

TNF-α em comparação ao grupo Imunizado, após estímulo com LPS (Figura 9B).  

Na outra abordagem, as células esplênicas oriundas de camundongos após 14 e 21 

dias de imunização, conforme protocolo de imunização descrito, foram co-cultivadas com 

leveduras de C. gattii. Após 18 h de cultivo celular, os níveis de TNF-α produzidos pelas 

células esplênicas estavam significativamente aumentados nas células obtidas no 21o pós-

imunização comparado ao 14o dia pós-imunização (Figura 9C). Porém, as células 

esplênicas obtidas dos grupos Imunizado e Imunizado+P3C4 na presença de C. gattii 

produziram níveis de TNF-α que não diferiram significativamente entre os grupos, para 

ambos os períodos avaliados pós-imunização (Figura 9C). Podemos concluir que a 

administração de Pam3CSk4 associada ao inóculo de leveduras inativadas de C. gattii 

não intensificou a capacidade responsiva de células esplênicas frente a infecção in vitro 

com C. gattii. 

 

 

Figura 9. Níveis de TNF-α produzidos por células esplênicas de camundongos imunizados, obtidas 

nos dias 14 e 21 pós-imunização, após a incubação com LPS ou C. gattii.  Células esplênicas (1x105 

células/mL) de camundongos imunizados com leveduras inativadas de C. gattii em associação ou não 
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(Imunizados) com a administração de Pam3CSk4 (Imunizado+P3C4) foram obtidas nos períodos de 14 

dias pós-imunização-d.p.i. (A, C) e 21 dias pós-imunização-d.p.i. (B, C). As células esplênicas (1x105 

células/mL) foram estimuladas ou não com 0,1 µg/mL de LPS (A, B) ou co-cultivadas com C. gattii (2x106 

células/mL) (C) e, após 18h de incubação, o sobrenadante foi coletado para a quantificação de TNF- por 

ELISA. Os valores foram expressos como média ± DP, com p < 0,05 (*) para diferença significativa. 

 

 

2.2. Avaliação da eficácia do protocolo de imunização no controle da infecção por 

C. gattii em camundongos BALB/c 

 

2.2.1. Mensuração da carga fúngica pulmonar e análise da sobrevida dos animais 

submetidos ao protocolo de imunização e infectados com C. gattii 

 

Os animais dos grupos Imunizado e Imunizado+P3C4 tiveram níveis de citocinas 

no tecido pulmonar e uma capacidade responsiva das células esplênicas mais pronunciado 

no dia 21 pós-imunização em comparação aos mesmos dados obtidos no dia 14 pós-

imunização, com isso, adotamos o dia 21 pós-imunização como período de escolha para 

proceder com a infecção por C. gattii. Assim, o protocolo de imunização foi aplicado e 

no dia 21 pós-imunização os animais foram infectados com C. gattii (1x105 leveduras) 

via intranasal e após 21 dias de infecção foi mensurada a carga fúngica pulmonar (Figura 

10A), conforme Esquema 2, e determinada a curva de sobrevida dos animais (Figura 10B) 

durante 34 dias de infecção. O homogeneizado do pulmão foi utilizado no ensaio de CFU, 

e observamos que o grupo Imunizado+P3C4 não apresentou uma redução significativa 

da carga de C. gattii, comparado com o grupo Imunizado (Figura 10A). Além disso, a 

avaliação da curva de sobrevida dos animais infectados com C. gattii ocorreu por 34 dias 

e demonstrou que a taxa de sobrevida do grupo Imunizado+P3C4 não diferiu 

significativamente da sobrevida dos animais referente ao grupo Imunizado (Figura 10B). 

Esses dados em conjunto indicam que a imunomodulação causada pela administração de 

Pam3CSk4, como adjuvante, não foi eficaz em conter a progressão da infecção por C. 

gattii. 
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Figura 10. Carga fúngica pulmonar e curva de sobrevida dos camundongos submetidos a etapa de 

imunização seguido pela infecção com C. gattii. Os animais, após os procedimentos de imunização de 

forma associada ou não (Imunizado) com Pam3CSk4 (Imunizado+P3C4), foram infectados com 1x105 

leveduras de C. gattii no 21o dia pós-imunização. (A) Após 21 dias de infecção, a carga fúngica foi 

quantificada a partir do homogeneizado do pulmão através de CFU (CFU/mg) realizado em ágar Sabouraud 

dextrose. (B) A curva de sobrevida foi feita diariamente por 34 dias e os resultados foram expressos em 

porcentagem (%) de sobrevida. Os valores foram expressos como média ± DP, com p < 0,05 (*) para 

diferença significativa. 
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3 Capítulo III 

 

Título: Administração de Pam3CSk4 em estratégia vacinal contra a infecção por 

Cryptococcus gattii em camundongos C57BL/6 - Protocolo B 
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3.1. Avaliação da eficácia do protocolo de imunização no controle da infecção por 

C. gattii em camundongos C57BL/6  

 

O protocolo A de imunização avaliado em camundongos BALB/C (Esquemas 1 e 

2) demonstrou que a imunomodulação causada por Pam3CSk4, utilizado como adjuvante 

nessa estratégia vacinal, não direcionou a uma resposta imunitária eficaz para conter a 

progressão da infecção por C. gattii. Portanto, o protocolo de imunização A foi 

modificado com a principal alteração no período relacionado a etapa de imunização que 

foi prolongado, e a geração do protocolo de imunização B (Esquema 3) considerou um 

estudo prévio de Yina Wung et al. (Yina Wung et al., 2019). Além disso, o protocolo de 

imunização B avaliou a administração de duas concentrações diferentes de Pam3CSk4, 

sendo 1 µg e 10 µg, de forma associada com as leveduras inativadas de C. gattii (Esquema 

3).  

 

3.1.1. Quantificação dos níveis séricos de IgG e IgM anti-GXM em camundongos 

submetidos à estratégia vacinal 

 

Os camundongos C57BL/6 foram imunizados com leveduras inativadas de C. 

gattii em associação com a administração de 1 µg de Pam3CSk4 conforme detalhado no 

Esquema 3, e o soro foi obtido nos dias 7 e 14 após a última imunização. Os níveis séricos 

dos isotipos IgG e IgM específicos para GXM foram quantificados através de ELISA 

expressando os valores em absorbância (DO- densidade óptica), e os níveis de IgG anti-

GXM no grupo Imunizado + P3C4 não apresentaram diferenças significativas comparado 

com os grupos Imunizado e PBS (Figura 11A). Os níveis séricos de IgM anti-GXM foram 

determinados no 14o dia pós-imunização a partir de cinco diluições (título 1:10, 1:20, 

1:40, 1:80 e 1:160), e os níveis de IgM anti-GXM não diferiu significativamente entre os 

grupos em estudo (Figura 11B). Os dados em conjunto demonstram que a administração 

de 1 µg de Pam3CSk4, como adjuvante, foi ineficaz na indução de elevados níveis séricos 

de anticorpos específicos para GXM, como avaliado previamente no período pós-

imunização. 
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Figura 11. Quantificação de IgG e IgM anti-GXM no soro de camundongos nos períodos de 7 e/ou 14 

dias pós-imunização a partir da estratégia vacinal. O soro dos animais imunizados com leveduras 

inativadas de C. gattii de forma associada ou não com Pam3CSk4 (1 µg) foi obtido nos dias 7 e/ou 14 pós-

imunização para determinar os níveis de IgG (A) e IgM (B) anti-GXM por ELISA. O soro utilizado na 

quantificação de IgG anti-GXM teve uma dilução 1:500 (A), e o soro na dosagem de IgM anti-GXM teve 

diluições seriadas 1:10, 1:20, 1:40, 1:80 e 1:160 (B). Os valores de absorbância (D.O.) foram utilizados 

para plotar o gráfico. Os animais que receberam PBS durante as etapas de imunização são considerados 

como grupo controle. Os valores foram expressos como média ± DP. 
 

3.1.2. Isotipagem de imunoglobulinas no soro de camundongos submetidos a 

estratégia vacinal 

 

Para avaliarmos o efeito de Pam3CSk4, como adjuvante, na montagem de uma 

resposta imune adaptativa e/ou humoral em animais infectados com C. gattii, 

mensuramos os níveis séricos das imunoglobulinas IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgA, IgM 

e cadeias Kappa e Lambda. Os animais C57BL/6 foram imunizados com leveduras 

inativadas de C. gattii de forma associada ou não com Pam3CSk4 (1 µg ou 10 µg) e o 

soro foi obtido após 14 dias de infecção por C. gattii. Observamos uma redução nos níveis 

de absorbância para os isotipos IgG1 (Figura 12A), IgG2a (Figura 12B) e IgA (Figura 

12E) nos camundongos que foram imunizados e receberam a administração de 1 µg de 

Pam3CSk4 (Imunizado+P3C4), como adjuvante, comparado com o grupo Imunizado. 

Além disso, a quantificação dos níveis dos isotipo IgG2b, IgG3, IgM e cadeias Kappa e 

Lambda não apresentaram alterações significativas entre os grupos em estudo (Figura 

12). Já em relação aos camundongos que foram imunizados em associação com a 

administração de 10 µg de Pam3CSk4 tiveram um aumento no nível de absorbância para 

cadeia leve Kappa, comparado com o grupo Imunizado (Figura 13G). Portanto, a 

administração de 1 µg de Pam3CSk4 no contexto do protocolo de imunização 

compromete a manutenção dos níveis de isotipos de imunoglobulinas relacionadas com 

a resposta de anticorpos frente a componentes polissacarídeos de patógenos. 
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Figura 12. Isotipagem de imunoglobulinas séricas de camundongos imunizados em associação com 1 

µg de Pam3CSk4 após infecção por C. gattii. O soro dos animais foi obtido 14 dias após a infecção por 

C. gattii e diluído para determinar os níveis dos isotipos das imunoglobulinas (A) IgG1 (1:10000), (B) 

IgG2a (1:10000), (C) IgG2b (1:40000), (D) IgG3 (1:10000), (E) IgA (1:100), (F) IgM (1:10000) e cadeias 

(G) Kappa (1:40000) e (H) Lambda (1:10000) nos grupos PBS, Imunizado e Imunizado+Pam3CSk4-1µg, 

através do kit EasyTiter™ Mouse IgG Assay (ThermoFischer) por ELISA. Os resultados foram expressos 

em absorbância (D.O.) após leitura em comprimento de onda de 450 nm, e os valores estão representados 

em média ± DP. 
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Figura 13. Isotipagem de imunoglobulinas séricas de camundongos imunizados em associação com 

10 µg de Pam3CSk4 após infecção por C. gattii. O soro dos animais foi obtido 14 dias após a infecção 

por C. gattii e diluído para determinar os níveis dos isotipos das imunoglobulinas (A) IgG1 (1:10000), (B) 

IgG2a (1:10000), (C) IgG2b (1:40000), (D) IgG3 (1:10000), (E) IgA (1:100), (F) IgM (1:10000) e cadeias 

(G) Kappa (1:40000) e (H) Lambda (1:10000) nos grupos PBS, Imunizado e Imunizado+Pam3CSk4-10µg, 

através do kit EasyTiter™ Mouse IgG Assay (ThermoFischer) por ELISA. Os resultados foram expressos 

em absorbância (D.O.) após leitura em comprimento de onda de 450 nm, e os valores estão representados 

em média ± DP.  

 

 

3.1.3. Níveis de citocinas no tecido pulmonar e no soro dos animais imunizados, 

associado com Pam3CSk4, e desafiados com C. gattii 

 

Para avaliar o possível efeito imunomodulador desencadeado pela etapa de 

imunização com leveduras inativadas de C. gattii, associada ou não com Pam3CSk4, no 

contexto da infecção por C. gattii, foi quantificado os níveis de citocinas no pulmão e no 

soro através de ELISA após 14 dias de infecção. O sobrenadante do homogeneizado do 

pulmão dos camundongos foi utilizado na quantificação dos níveis de IFN-γ, IL-12p70, 

TNF-α, IL-1β, IL-2, IL-17, IL-6, IL-10 e IL-4; enquanto os níveis de IFN-γ, IL-17 e IL-

4 foram mensurados no soro. A determinação do perfil de citocinas foi realizada para os 

protocolos de imunização que adotaram 1 µg ou 10 µg de Pam3CSk4 na associação com 

leveduras inativadas de C. gattii. A imunização com leveduras de C. gattii em associação 

com 1 µg de Pam3CSk4 resultou em níveis de IFN-γ, IL-12p70, TNF-α, IL-2, IL-6, IL-
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10 e IL-4 no tecido pulmonar sem alteração significativa comparado aos animais dos 

grupos Imunizado e PBS (Figura 14). Contudo, os animais do grupo Imunizado+P3C4 

apresentaram níveis significativamente elevados das citocinas IL-1β (Figura 14D) e IL-

17 (Figura 14F) no tecido pulmonar em comparação a ambos os grupos, PBS e 

Imunizado. Já em relação aos níveis séricos de IFN-γ, IL-17 e IL-4 determinados nos 

distintos grupos, nenhuma alteração significativa foi detectada (Figura 15 A-C). Com 

isso, podemos inferir que a administração de 1 µg de Pam3CSk4 associada a leveduras 

inativadas de C. gattii induziu uma imunomodulação no tecido pulmonar no período pós-

infecção, com predomínio de citocinas envolvidas com o perfil Th17. 

 

 

Figura 14. Níveis de citocinas no tecido pulmonar de camundongos imunizados com leveduras de C. 

gattii em associação com 1 µg de Pam3CSk4. Os camundongos foram submetidos a etapa de imunização 

com leveduras inativadas de C. gattii, associado ou não (Imunizado) com 1 µg de Pam3CSk4 

(Imunizado+P3C4-1µg), e infectados no 14o dia pós-imunização. Após 14 dias de infecção por C. gattii, o 

pulmão dos animais foi coletado e homogeneizado, e o sobrenadante utilizado na quantificação das 

citocinas (A) IFN-γ, (B) IL-12p70, (C) TNF-α, (D) IL-1β, (E) IL-2, (F) IL-17, (G) IL-6, (H) IL-10 e (I) 

IL-4 através de ELISA. A concentração das citocinas em pg/mL foi normalizada em relação a massa do 
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órgão (mg) resultando na unidade pg/mg. Os valores foram expressos como média ± DP, e a diferença 

significativa em relação ao grupo controle quando p < 0,05 (*). 

 

 

Figura 15. Níveis séricos de citocinas em camundongos imunizados com leveduras de C. gattii em 

associação com 1 µg de Pam3CSk4. Os camundongos foram submetidos a etapa de imunização com 

leveduras inativadas de C. gattii, associado ou não (Imunizado) com 1µg de Pam3CSk4 (Imunizado+P3C4-

1µg), e infectados no 14o dia pós-imunização. Após 14 dias de infecção por C. gattii, o soro dos animais 

foi obtido e utilizado para quantificação das citocinas (A) IFN-γ, (B) IL-17 e (C) IL-4 através de ELISA. 

A concentração das citocinas foi expressa em pg/mL. Os valores foram expressos como média ± DP. 

 

Em relação aos animais submetidos ao protocolo de imunização com leveduras 

inativadas de C. gattii associada a administração de 10 µg de Pam3CSk4, os níveis de 

TNF-α, IL-1β, IL-2, e IL-4 no tecido pulmonar não tiveram significância comparado ao 

grupo Imunizado e PBS (Figura 16). Em contrapartida, os níveis de IFN-γ (Figura 16A), 

IL-12p70 (Figura 16B), IL-6 (Figura 16G) e IL-10 (Figura 16H) detectados no tecido 

pulmonar do grupo Imunizado+P3C4 apresentaram uma redução significativa comparado 

ao grupo Imunizado, e o nível de IL-17 se manteve elevado no grupo Imunizado+P3C4 

comparado aos animais somente Imunizados (Figura 16F). Assim como no protocolo de 

imunização que adota a administração de 1 µg de Pam3CSk4, os níveis séricos de IFN-γ 

e IL-17 não alteram significativamente entre os grupos (Figura 17A-B). Porém, o nível 

sérico de IL-4 se encontra elevado no grupo Imunizado+P3C4 em comparação ao grupo 

Imunizado (Figura 17C). Portanto, a administração de 10 µg de Pam3CSk4 associada a 

leveduras inativadas de C. gattii regula negativamente as principais citocinas pró-

inflamatórias no tecido pulmonar, mas o predomínio de altos níveis de IL-17 é mantido.  
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Figura 16. Níveis de citocinas no tecido pulmonar de camundongos imunizados com leveduras de C. 

gattii em associação com 10 µg de Pam3CSk4 Os camundongos foram submetidos a etapa de imunização 

com leveduras inativadas de C. gattii, associado ou não (Imunizado) com 10 µg de Pam3CSk4 

(Imunizado+P3C4-10µg), e infectados no 14o dia pós-imunização.  Após 14 dias de infecção por C. gattii, 

o pulmão dos animais foi coletado e homogeneizado, e o sobrenadante utilizado na quantificação das 

citocinas (A) IFN-γ, (B) IL-12p70, (C) TNF-α, (D) IL-1β, (E) IL-2, (F) IL-17, (G) IL-6, (H) IL-10 e (I) 

IL-4 através de ELISA. A concentração das citocinas em pg/mL foi normalizada em relação a massa do 

órgão (mg) resultando na unidade pg/mg. Os valores foram expressos como média ± DP, e a diferença 

significativa em relação ao grupo controle quando p < 0,05 (*), p < 0,01 (**). 
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Figura 17. Níveis séricos de citocinas de camundongos imunizados com leveduras de C. gattii em 

associação com 10 µg de Pam3CSk4. Os camundongos foram submetidos a etapa de imunização com 

leveduras inativadas de C. gattii, associado ou não (Imunizado) com 10 µg de Pam3CSk4 

(Imunizado+P3C4-10µg), e infectados no 14o dia pós-imunização. Após 14 dias de infecção por C. gattii, 

o soro dos animais foi obtido e utilizado na quantificação das citocinas (A) IFN-γ, (B) IL-17 e (C) IL-4 

através de ELISA. A concentração das citocinas foi expressa em pg/mL. Os valores foram expressos como 

média ± DP. 

 

 

3.1.4. Fenotipagem dos leucócitos pulmonares de camundongos imunizados, em 

associação com Pam3CSk4, e infectados com C. gattii  

 

Para dar continuidade na avaliação do efeito imunomodulador desencadeado pela 

etapa de imunização com leveduras inativadas de C. gattii, associada ou não com 

Pam3CSk4, propusemos verificar no tecido pulmonar dos animais imunizados o perfil 

fenotípico dos leucócitos pulmonares através de citometria de fluxo. Para isso, os 

leucócitos pulmonares foram obtidos no 14o dia após a infecção por C. gattii, conforme 

especificado no Esquema 3, e avaliamos a frequência (%) e a concentração de células 

positivas para os marcadores CD3/CD4, F4/80, CD11b, CD11c. Constatamos que os 

animais imunizados em associação com a administração de 1 µg de Pam3CSk4 

apresentaram uma frequência reduzida de células F4/80+ comparado com o grupo 

Imunizado (Figura 18C), enquanto a concentração de células F4/80+ se mantém inalterada 

entre os grupos. Na quantificação da frequência e concentração de células CD3+/CD4+, 

CD11b+ e CD11c+ não observamos alterações significativas entre os grupos avaliados 

(Figura 18). Também mensuramos o nível de expressão do receptor TLR2 na superfície 

dos leucócitos pulmonares obtidos dos animais dos diferentes grupos e houve um 

aumento significativo na frequência de células TLR2+ visto no grupo Imunizado+P3C4 

comparado ao grupo Imunizado (Figura 19A), porém essa alteração não se reproduziu na 

avaliação da concentração de células TLR2+ e na intensidade média de fluorescência de 

TLR2 na superfície celular (Figura 19B-D). 
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Figura 18. Fenótipo dos leucócitos pulmonares de camundongos imunizados em associação com 1 µg 

de Pam3CSk4. Os animais foram submetidos a etapa de imunização com leveduras inativadas de C. gattii, 

associado ou não (Imunizado) com 1 µg de Pam3CSk4 (Imunizado+P3C4-1µg), e o grupo PBS representa 

animais não imunizados. Esses camundongos foram infectados por C. gattii e após 14 dias de infecção, o 

pulmão dos animais foi coletado e utilizado na preparação da suspensão celular para fenotipagem dos 

leucócitos pulmonares através de citometria de fluxo. As células foram incubadas com os seguintes 

anticorpos monoclonais: anti-CD3 (PE-Cy5 Rat anti-Mouse CD3; clone 17A2; BD Pharmingen), anti-CD4 

(FITC Rat anti-Mouse CD4; clone H129.19; BD Pharmingen), anti-F4/80 (FITC Rat anti-Mouse F4/80; 

clone BM8; BD Pharmingen), anti-CD11b (Alexa Fluor 488 Rat Anti-Mouse CD11b; clone M1/70; BD 

Pharmingen) e anti-CD11c (PE Hamster Anti-Mouse CD11c; clone HL3; BD Pharmingen). A frequência 

(%) de células positivas no painel de marcação foi utilizado para calcular a concentração celular a partir da 

determinação prévia de células/mL na suspensão de leucócitos pulmonares. Os valores foram expressos 

como média ± DP, e a diferença significativa em relação ao grupo controle quando p < 0,05 (*). 
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Figura 19. Expressão de TLR2 em leucócitos pulmonares de camundongos imunizados em associação 

com 1 µg de Pam3CSk4. Os animais foram submetidos a etapa de imunização com leveduras inativadas 

de C. gattii, associado ou não (Imunizado) com 1 µg de Pam3CSk4 (Imunizado+P3C4-1µg), e o grupo PBS 

representa animais não imunizados. Esses camundongos foram infectados por C. gattii e após 14 dias de 

infecção, o pulmão dos animais foi coletado e utilizado na preparação da suspensão celular que foram 

incubadas com anticorpo monoclonal anti-TLR2-PE (PE Rat Anti-Mouse TLR2; clone 6C2; BD 

Pharmingen) para determinar por citometria de fluxo a (A) porcentagem celular, (B) concentração celular 

e (C) média da intensidade de fluorescência de células positivas para TLR2. A frequência (%) de células 

positivas no painel de marcação foi utilizada para calcular a concentração celular a partir da determinação 

prévia de células/mL na suspensão de leucócitos pulmonares. Os valores foram expressos como média ± 

DP, e a diferença significativa em relação ao grupo controle quando p < 0,05 (*). 

 

Em um segundo momento, foi realizada a fenotipagem de células positivas para 

CD3, CD11c, Ly6G e F4/80 no tecido pulmonar de camundongos submetidos ao 

protocolo de imunização, associado ou não com 10 µg de Pam3CSk4, e infectados com 

C. gattii. Após 14 dias de infecção, observamos que a frequência (%) de células CD11c+ 

e F4/80+ no grupo PBS foi maior comparado ao grupo Imunizado, porém a frequência 

dos tipos celulares avaliados não diferiu significativamente no grupo Imunizado+P3C4 

comparado aos grupos PBS e Imunizado (Figura 20C e G). Além disso, também 

quantificamos a frequência de células positivas para TLR2 e o nível de expressão desse 

receptor na superfície dos leucócitos pulmonares, e os animais do grupo imunizado em 

associação com 10 µg de Pam3CSk4 não teve alterações significativas comparado aos 

demais grupos (Figura 21). 
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Figura 20. Fenótipo dos leucócitos pulmonares de camundongos imunizados em associação com 10 

µg de Pam3CSk4. Os animais foram submetidos a etapa de imunização com leveduras inativadas de C. 

gattii, associado ou não (Imunizado) com 10 µg de Pam3CSk4 (Imunizado+P3C4-10µg), e o grupo PBS 

representa animais não imunizados. Esses camundongos foram infectados por C. gattii e após 14 dias de 

infecção, o pulmão dos animais foi coletado e utilizado na preparação da suspensão celular para 

fenotipagem dos leucócitos pulmonares através de citometria de fluxo. As células foram incubadas com os 

seguintes anticorpos monoclonais: anti-CD3 (PE-Cy5 Rat anti-Mouse CD3; clone 17A2; BD Pharmingen), 

anti- CD11c (PE Hamster Anti-Mouse CD11c; clone HL3; BD Pharmingen), anti-Ly-6G (PerCP-Cy™5.5 

Rat Anti-Mouse Ly-6G) e anti F4/80 (FITC Rat anti-Mouse F4/80; clone BM8; BD Pharmingen). A 

frequência (%) de células positivas no painel de marcação foi utilizado para calcular a concentração celular 

a partir da determinação prévia de células/mL na suspensão de leucócitos pulmonares. Os valores foram 

expressos como média ± DP, e a diferença significativa em relação ao grupo controle quando p < 0,05 (*). 

 



72 

 

 

Figura 21. Expressão de TLR2 em leucócitos pulmonares de camundongos imunizados em associação 

com 10 µg de Pam3CSk4. Os animais foram submetidos a etapa de imunização com leveduras inativadas 

de C. gattii, associado ou não (Imunizado) com 10 µg de Pam3CSk4 (Imunizado+P3C4-10µg), e o grupo 

PBS representa animais não imunizados. Esses camundongos foram infectados por C. gattii e após 14 dias 

de infecção, o pulmão dos animais foi coletado e utilizado na preparação da suspensão celular que foram 

incubadas com anticorpo monoclonal anti-TLR2-PE (PE Rat Anti-Mouse TLR2; clone 6C2; BD 

Pharmingen) para determinar por citometria de fluxo a (A) porcentagem celular, (B) concentração celular 

e (C) média da intensidade de fluorescência de células positivas para TLR2. A frequência (%) de células 

positivas no painel de marcação foi utilizado para calcular a concentração celular a partir da determinação 

prévia de células/mL na suspensão de leucócitos pulmonares. Os valores foram expressos como média ± 

DP, e a diferença significativa em relação ao grupo controle quando p < 0,05 (*). 

 
 

3.1.5. Perfil de células T CD4+ e subtipos de macrófagos no tecido pulmonar de 

camundongos imunizados, em associação com Pam3CSk4, e infectados com 

C. gattii 

 

Para complementar o estudo do perfil de células da imunidade no tecido pulmonar 

em decorrência do protocolo de imunização associado ao efeito modulador de 

Pam3CSk4, buscamos caracterizar o perfil de células T CD4 e macrófagos diferenciados 

no tecido pulmonar induzido pela estratégia vacinal ao final do período de infecção com 

C. gattii. Realizamos a quantificação por qRT-PCR da expressão relativa dos transcritos 

dos principais marcadores de polarização de macrófagos para os subtipos M1 (iNOS, 

Figura 22A) e M2 (Arginase, Figura 22B); e também dos marcadores característicos de 

células Th1 (T-bet, Figura 22C), Th2 (GATA3, Figura 22 D), Th17 (ROR-γt Figura 22 

E) e Treg (Foxp3, Figura 22F). Além disso, a expressão relativa dos transcritos referentes 

aos marcadores STAT (Figura 22G-I), IL-23 (Figura 22J) e TGF-β (Figura 22K) foram 

quantificados para auxiliar na caracterização dos perfis de células T CD4+. Em relação ao 

protocolo de imunização associado com a administração de 1 µg de Pam3CSk4, 

verificamos uma redução da expressão relativa de T-bet no grupo Imunizado+P3C4 

(Figura 22C) e um aumento da expressão relativa de Foxp3 no grupo Imunizado+P3C4 

(Figura 22F), ambos comparados com o grupo Imunizado. Para os demais marcadores 
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avaliados não foram encontradas alterações significativas (Figura 22). Na abordagem do 

protocolo de imunização acompanhado pela administração de 10 µg de Pam3CSk4, a 

expressão relativa de STAT3 observado no grupo Imunizado+P3C4 foi reduzido em 

relação ao grupo PBS (Figura 23H). Podemos concluir que a administração de 1 µg de 

Pam3CSk4 no contexto do protocolo de imunização propiciou um predomínio de células 

T CD4+ reguladoras no tecido pulmonar.  

 

 

Figura 22. Polarização de macrófagos e diferenciação de células T CD4+ no tecido pulmonar de 

camundongos imunizados em associação com 1 µg de Pam3CSk4. Os animais foram submetidos ao 

protocolo de imunização com a administração em conjunto de 1 µg de Pam3CSk4 (Imunizado+P3C4) ou 

veículo (Imunizado), e o grupo PBS representa animais não imunizados. Após protocolo de imunização, os 

camundongos foram infectados com C. gattii e após 14 dias de infecção o pulmão dos animais foi coletado 

e utilizado na extração de RNA e posterior conversão em cDNA. A expressão relativa de (A) iNOS, (B) 

Arginase-1, (C) T-bet, (D) GATA3, (E) ROR-γt, (F) FOXP3, (G) STAT1, (H) STAT3, (I) STAT5a, (J) 

IL-23 e (K) TGF-β foi determinada por qRT-PCR. Os valores de Ct foram utilizados para determinar a 

expressão relativa tendo como controle endógeno o transcrito de β-actina. Os valores foram expressos como 

média ± DP, e a diferença significativa em relação ao grupo controle quando p < 0,05 (*). 
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Figura 23. Expressão relativa de marcadores de diferenciação de macrófagos e células T CD4+ no 

tecido pulmonar de camundongos imunizados em associação com 10 µg de Pam3CSk4. Os animais 

foram submetidos ao protocolo de imunização com a administração em conjunto de 10 µg de Pam3CSk4 

(Imunizado+P3C4) ou veículo (Imunizado), e o grupo PBS representa animais não imunizados. Após 

protocolo de imunização, os camundongos foram infectados com C. gattii e após 14 dias de infecção o 

pulmão dos animais foi coletado e utilizado na extração de RNA para conversão em cDNA. A expressão 

relativa de (A) iNOS, (B) Arginase-1, (C) T-bet, (D) GATA3, (E) ROR-γt, (F) FOXP3, (G) STAT1, (H) 

STAT3, (I) IL-23 e (J) TGF-β foi determinada por qRT-PCR. Os valores de Ct foram utilizados para 

determinar a expressão relativa tendo como controle endógeno o transcrito de β-actina. Os valores foram 

expressos como média ± DP, e a diferença significativa em relação ao grupo controle quando p < 0,05 (*). 

 

 

3.1.6. Carga fúngica pulmonar dos animais submetidos ao protocolo de imunização 

em associação com Pam3CSk4 e desafiados com C. gattii 
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Para relacionar o efeito imunomodulador da administração do agonista de TLR2, 

Pam3CSk4, nas concentrações de 1 µg ou 10 µg na estratégia vacinal visando o controle 

da infecção por C. gattii, mensuramos a carga fúngica pulmonar dos animais após 14 dias 

de infecção. O homogeneizado do pulmão foi utilizado no ensaio de CFU, e animais que 

receberam 1 µg ou 10 µg (Figura 24) de Pam3CSk4, como adjuvante no protocolo de 

imunização, não tiveram uma redução significativa na carga fúngica. Portanto, o ambiente 

citocínico e o perfil de células TCD4+ diferenciadas no tecido pulmonar imunomodulado 

por Pam3CSk4, para ambas as concentrações administradas, não relacionam diretamente 

com o controle da progressão da infecção por C. gattii. 

 

 
Figura 24. Carga fúngica pulmonar dos camundongos submetidos a etapa de imunização com o 

adjuvante Pam3CSk4 1 µg ou 10 µg e desafiados com C. gattii. Os animais, após os procedimentos de 

imunização de forma associada ou não com (A) 1 µg ou (B) 10 µg de Pam3CSk4, foram infectados com 

1x105 leveduras de C. gattii no 14o dia pós-imunização. Após 14 dias de infecção, a carga fúngica foi 

quantificada a partir do homogeneizado do pulmão através de CFU (CFU/mg) realizado em ágar Sabouraud 

dextrose. Os valores foram expressos como média ± DP, com p < 0,05 (*) para diferença significativa. 

 

 

3.1.7. Análise histopatológica do pulmão dos animais imunizados, em associação 

com Pam3CSk4, e infectados com C. gattii 

 

Visto que o efeito imunomodulador após a administração de 1 µg ou 10 µg de 

Pam3CSk4, associado às leveduras inativadas de C. gattii, não conteve a carga de C. gattii 

no tecido pulmonar, optamos pela avaliação de cortes histológicos do pulmão para 

observar a celularidade e a formação de granulomas. Após 14 dias de infecção com C. 

gattii, o pulmão foi obtido e procedido com técnicas de histologia para obter cortes do 

tecido corados em hematoxilina-eosina. Os animais do grupo PBS, não submetidos ao 

protocolo de imunização com leveduras inativadas de C. gattii, apresentaram leveduras 

distribuídas no parênquima e no interior dos alvéolos pulmonares, enquanto o infiltrado 
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inflamatório e a formação de granulomas se apresentam de forma focal (Figura 25A-B e 

26A-B). A mesma observação acerca da distribuição de leveduras vista no grupo PBS foi 

também constatada nos animais dos grupos Imunizados e no grupo Imunizado em 

associação com Pam3CSk4 nas concentrações de 1 µg e 10 µg (Figura 25C-F e 26C-F). 

O pulmão dos animais do grupo Imunizado apresentou granulomas mais delimitados 

acompanhado por uma celularidade mais intensa (Figura 25C-D e 26C-D). Já o pulmão 

dos camundongos do grupo Imunizado+P3C4 tiveram granulomas maiores e de forma 

difusa pelo tecido (Figura 25E-F e 26E-F). Entretanto, esses dados carecem de validação 

por análise morfométrica para quantificar o infiltrado inflamatório, a carga fúngica e o 

comprometimento do parênquima, análises que estão em andamento. Portanto, a 

administração de Pam3CSk4, para ambas as concentrações adotadas, favorece a formação 

de granulomas distribuídos de forma difusa pelo tecido pulmonar.   
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Figura 25. Histopatologia do pulmão dos camundongos submetidos a etapa de imunização, associado 

a administração de 1 µg de Pam3CSk4, e desafiados com C. gattii. Os cortes histológicos representam 

o tecido pulmonar de camundongos submetidos ao protocolo de imunização com a administração em 

conjunto de 1 µg de Pam3CSk4 (Imunizado+P3C4) ou veículo (Imunizado), e o grupo PBS representa 

animais não imunizados. Os cortes foram corados pela técnica de hematoxilina-eosina, e os cortes são 

representativos de cada grupo. As imagens A, C, E foram adquiridas em aumento de 1,25x e as imagens B, 

D, F em aumento de 10x.  
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Figura 26. Histopatologia do pulmão dos camundongos submetidos a etapa de imunização, associado 

a administração de 10 µg de Pam3CSk4, e desafiados com C. gattii. Os cortes histológicos representam 

o tecido pulmonar de camundongos submetidos ao protocolo de imunização com a administração em 

conjunto de 10 µg de Pam3CSk4 (Imunizado+P3C4) ou veículo (Imunizado), e o grupo PBS representa 

animais não imunizados. Os cortes foram corados pela técnica de hematoxilina-eosina, e os cortes são 

representativos de cada grupo. As imagens A, C, E foram adquiridas em aumento de 1,25x e as imagens B, 

D, F em aumento de 10x. 
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DISCUSSÃO 

As infecções fúngicas têm sido constatadas de forma mais frequente em pacientes 

imunocomprometidos, e as leveduras de Candida spp. e Cryptococcus spp são 

comumente encontradas em pacientes acometidos por infecções fúngicas invasivas. A 

criptococose tem uma incidência anual de 957.900 casos mundialmente, e as espécies 

Cryptococcus neoformans e Cryptococcus gattii são as principais causadoras (Park et al., 

2009; Enoch et al., 2006). C. gattii é capaz de acometer indivíduos imunossuprimidos e 

imunocompetentes, podendo causar pneumonia e até mesmo ser disseminado pela 

corrente sanguínea, atingindo o sistema nervoso central e outros órgãos (Rajasingham et 

al., 2017). O fato de C. gattii acometer indivíduos saudáveis direcionou o presente estudo 

a avaliar uma estratégia vacinal associada a agonista de TLR2 nesse modelo de infecção, 

pois a escolha da infecção por C. neoformans para investigar uma abordagem de 

imunização contra a criptococose deve considerar um quadro de imunossupressão do 

hospedeiro. Outra justificativa pelo modelo de infecção com C. gattii se relaciona com o 

mecanismo desse patógeno de bloquear e/ou atenuar a diferenciação de células Th1 e 

Th17 (Elsegeiny et al., 2018), e isso ocasiona uma redução da produção de IFN-γ e TNF-

α que altera a polarização de macrófagos com predomínio de subtipos celulares que não 

conferem proteção ao hospedeiro (Wright et al., 2002; Bashir et al., 2016). Portanto, 

direcionar a resposta imunitária do hospedeiro para perfis Th1, Th17 e M1 pode 

beneficiar o combate da infecção por C. gattii. Como candidatos, os agonistas de TLR2 

são importantes moduladores da resposta imune através da atuação em células B, T, T  

e macrófagos (Duthie et al., 2011; De Campos et al., in press). Logo, o objetivo do 

presente trabalho foi avaliar o efeito imunomodulador do agonista de TLR2, Pam3CSk4, 

como adjuvante em uma estratégia vacinal contra a infecção por C. gattii. 

A ligação do agonista ao receptor TLR causa mudanças conformacionais com 

recrutamento de adaptadores intracelulares que desencadeia uma cascata de transdução 

de sinal que culmina na translocação de fatores para o núcleo visando a produção de 

mediadores pró-inflamatórios (Gilliet et al., 2008; Rosadini et al., 2015). Com isso, 

buscamos avaliar se a atividade imunomoduladora de Pam3CSk4 era capaz de induzir 

uma resposta imune pró-inflamatória em células da imunidade inata que teriam um dos 

contatos iniciais após a administração intranasal de Pam3CSk4 como adjuvante, 

considerando a nossa estratégia vacinal. Nessa linha, os macrófagos alveolares são a 

primeira linha de defesa contra diversos patógenos e correspondem a mais de 90% da 

população total de células no espaço alveolar (Nelson et al., 2020). Os macrófagos 
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possuem uma plasticidade que altera de acordo com os estímulos e sinais encontrados no 

microambiente, dessa forma duas principais subpopulações de macrófagos se destacam: 

subtipo M1 oriundo da ativação pela via clássica, com perfil pró-inflamatório; subtipo 

M2 originado da ativação pela via alternativa, com característica anti-inflamatória 

(Mantovani et al., 2004; Shapouri-Moghaddam et al., 2018). Macrófagos M1 e as células 

de perfis Th1 e/ou Th17 têm sido requeridas na resposta protetora do hospedeiro contra 

infecções fúngicas invasivas (Kumaresan et al. 2018). Davis et al. demonstrou que 

macrófagos são altamente responsivos alterando o padrão de polarização in vitro e in vivo 

em resposta ao estímulo com citocinas, e essa capacidade de polarização/repolarização 

dos macrófagos contribui na redução da carga fúngica de C. neoformans (Davis et al., 

2013). Baseado na importância dos macrófagos alveolares e de sua plasticidade na 

resposta imune inata frente a criptococose, consideramos a linhagem celular de 

macrófagos alveolares, AMJ2-C11, para avaliar a partir do estímulo com Pam3CSk4 a 

indução da resposta pró-inflamatória. O efeito imunomodulador de Pam3CSk4 em células 

AMJ2-C11 favoreceu um intenso aumento na expressão de TLR2 na superfície dessas 

células, também observamos o predomínio de uma resposta pró-inflamatória justificado 

pelos níveis elevados de TNF- e alta expressão relativa de iNOS após estímulo com 

Pam3CSk4.  

O perfil de resposta pró-inflamatório desencadeado por Pam3CSk4 em células 

AMJ2-C11 foi avaliado na presença de C. gattii, e o efeito imunomodulador de 

Pam3CSk4 foi capaz de induzir níveis elevados de TNF-α mesmo em macrófagos 

alveolares co-cultivados com C. gattii. Esse mesmo efeito de Pam3CSk4 também foi 

verificado por nosso grupo em células RAW 264.7, origem peritoneal, incubadas com C. 

gattii (De Campos et al., in press), demonstrando que a ativação de TLR2 compromete a 

regulação da produção de TNF- pelas leveduras de C. gattii. Essa modulação induzida 

por Pam3CSk4 também aumentou a atividade fagocítica dos macrófagos alveolares frente 

ao C. gattii, entretanto o efeito fungistático de células AMJ2-C11 ativadas via TLR2 não 

atingiu nível desejado na infecção in vitro por C. gattii. Esse fato pode ser relacionado 

com a resposta pró-inflamatória polarizada de forma intensa para o perfil M1, pois 

estudos com o modelo de infecção com C. neoformans indicam que um balanço entre 

uma resposta pró- e anti-inflamatória é a forma efetiva no controle da criptococose. Esse 

fator está inserido na associação entre tolerância e resistência na relação patógeno-

hospedeiro no caso da criptococose (Soares et al. 2017).  
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A criptococose experimental tem sido estudada majoritariamente em modelo 

murino nos backgrounds BALB/c e C57BL/6. Essas linhagens murinas são consideradas 

na avaliação de estratégias vacinais e a administração via intranasal é uma rota de escolha 

para vários modelos de infecção devido ao favorecimento da montagem de resposta 

imunitária em compartimentos sistêmicos e regiões de mucosa, contribuindo na resposta 

imune celular e humoral mais efetiva (Thompson et al., 2011). Chaturvedi et al. propôs 

um protocolo de imunização contra C. gattii, avaliado em camundongos BALB/c, através 

de frações específicas de proteínas da parede celular e do citoplasma que levaram a 

redução da carga fúngica pulmonar e aumento da sobrevida dos animais, após a 

administração intranasal dos componentes para imunização. A imunização dos animais 

com frações da parede celular frente a infecção com C. neoformans também promoveu 

uma maior responsividade de esplenócitos na presença das mesmas frações da parede 

celular utilizadas na imunização, e observaram um predomínio na produção de citocinas 

de perfil Th1, embora a resolução da infecção não foi completa (Chaturvedi et al., 2014). 

Specht et al utilizou camundongos C57BL/6 para verificar o efeito de partículas de β-

glucanos como componente da imunização contra a infecção por C. neoformans e C. 

gattii, e esse modelo murino possibilitou comprovar o efeito benéfico de partículas de β-

glucano, administrada via intranasal, como forma vacinal contra a criptococose (Specht 

et al., 2015). Diante desse contexto, consideramos a administração intranasal como rota 

de escolha em nosso protocolo de imunização, e a opção por leveduras inativadas de C. 

gattii é justificada pelos achados de Muth et al. que demonstraram uma montagem da 

resposta imune celular de maneira mais robusta com a administração de formas intactas 

de C. neoformans comparado com antígenos solúveis do patógeno (Muth et al., 1995). A 

aplicação de leveduras inativadas de Cryptococcus spp. também é explorada em modelos 

de vacinação com formas mutadas de leveduras para determinados fatores de virulência 

que possam favorecer a montagem da resposta imune celular efetora (Yina Wang et al., 

2019).  

O presente trabalho iniciou a aplicação do protocolo A de imunização em 

camundongos BALB/c, e o efeito imunomodulador de Pam3CSk4 como adjuvante foi 

avaliado previamente no contexto da imunização para, em seguida, testarmos o protocolo 

A de imunização na infecção por C. gattii. Nesse protocolo buscamos extensamente 

averiguar o período pós-imunização adequado para o início da infecção com C. gattii 

visando o desafio dos animais imunizados. Os dias 14 e 21 pós-imunização foram 

avaliados, e para ambos os períodos o grupo de animais que receberam a imunização 
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associada com a administração de Pam3CSk4 não apresentaram título maior de anti-

GXM e um perfil citocínico desejado para o combate da criptococose. No entanto, no 

período de 21 dias pós-imunização constatamos que as células esplênicas do grupo 

Imunizado+P3C4 estavam mais responsivas e, com isso, esse período foi adotado para 

proceder com o desafio com C. gattii no sentido de avaliar o protocolo A de imunização. 

Como descrito na seção Resultados, a imunização associada com Pam3CSk4 no protocolo 

A de imunização não favoreceu o controle da carga fúngica no tecido pulmonar após 

infecção com C. gattii. Isso levou a readequação do estudo para o protocolo B de 

imunização, que se baseou no protocolo de imunização utilizado por Yina Wang et al. 

(Yina Wang et al., 2019). Com isso, o número de leveduras inativadas administradas via 

intranasal foi aumentado e o intervalo entre os períodos de imunização foi estendido, 

perfazendo o protocolo B de imunização. Além disso, os camundongos C57BL/6 foram 

utilizados na avaliação do novo protocolo de imunização devido a maior expressão de 

TLR2 em macrófagos alveolares da linhagem C57BL/6 comparado aos animais BALB/c 

(Liu et al. 2005), isso favoreceria o efeito imunomodulador de Pam3CSk4 após infusão 

intranasal. Nesse sentido, o efeito de Pam3CSk4 em macrófagos alveolares da linhagem 

AMJ2-C11 (célula proveniente de camundongos C57BL/6) com a polarização para o 

perfil M1 ratifica a modulação desse agonista no macrófago alveolar de C57BL/6. Por 

fim, o protocolo B de imunização considerou duas quantidades de Pam3CSk4, 1 µg e 10 

µg, em grupos distintos para determinar se o efeito de Pam3CSk4 como adjuvante seria 

dose-dependente.  

A resposta imune humoral acompanhada por níveis elevados de imunoglobulinas 

específicas para GXM é benéfica no controle da infecção por C. gattii (Dromer et al., 

1987; Casadevall et al., 1998) e é um indicativo de um protocolo de imunização eficaz. 

Além disso, a isotipagem de imunoglobulinas séricas contribui na avaliação do perfil de 

resposta imune efetora propiciada pela imunização (Vidarsson et al., 2014). Na estratégia 

vacinal com o protocolo A de imunização, observamos no período restrito à etapa de 

imunização que a administração de Pam3CSk4, associada às leveduras inativadas de C. 

gattii, resultou em níveis séricos reduzidos dos isotipos IgG1, IgG2a, IgG2b e IgM no 21o 

dia pós-imunização. Esses dados sugerem fortemente que o protocolo de imunização 

associado com Pam3CSk4 induz a montagem de uma resposta imunitária supostamente 

de baixa eficiência contra a criptococose. Em relação ao protocolo B de imunização, a 

isotipagem de imunoglobulinas foi determinada após o desafio dos camundongos com C. 

gattii, e os animais do grupo Imunizado+Pam3CSk4-1µg tiveram níveis reduzidos de 
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IgG1, IgG2a e IgA. Os níveis dessas imunoglobulinas indicam que a imunização 

associada com Pam3CSk4-1ug não favoreceu a produção de isotipos efetores contra a 

infecção por C. gattii, já que IgG1 é o isotipo de maior abundância após a vacinação e o 

isotipo IgG2a é de importância para o reconhecimento de carboidratos. No mesmo sentido 

da atuação do isotipo IgG2a, os níveis séricos de anticorpos contra o principal fator de 

virulência de C. gattii, GXM, foram avaliadas para as subclasses de IgG e IgM. Os 

animais do grupo Imunizado+P3C4 tiveram níveis séricos de IgG e IgM anti-GXM em 

patamares próximos ao encontrado nos grupos controles. Estudos demonstraram que a 

produção de anticorpos específicos contra GXM no curso da infecção de fato pode 

apresentar títulos reduzidos e, por isso, a administração de anticorpo monoclonal 

específico para GXM tem mostrado resultados promissores no controle da criptococose 

em modelos murino e inclusive em estudos clínicos (Casadevall et al., 1998; Shapiro et 

al., 2002; Larsen et al., 2005). 

Na continuidade da avaliação do efeito imunomodulador de Pam3CSk4 como 

adjuvante nos protocolos de imunização, o perfil de citocinas no tecido pulmonar se 

tornou uma ferramenta valiosa. Essa avaliação após execução do protocolo A de 

imunização revelou níveis reduzidos de IL-12p40, TNF-α, IL-17 e IL-10 nos animais que 

receberam Pam3CSk4 comparado ao grupo Imunizado referente ao 21o dia pós-

imunização, indicando que o agonista de TLR2 regulou negativamente o ambiente pró-

inflamatório no pulmão. Nesse 21o dia pós-imunização, a capacidade responsiva das 

células esplênicas dos camundongos do grupo Imunizado+P3C4 foi testada frente a 

infecção in vitro com C. gattii e, através dos níveis de TNF-α produzidos pelas células 

esplênicas, foi perceptível que Pam3CSk4 não intensificou a responsividade a nível 

sistêmico. Esses dados evidenciaram que Pam3CSk4 como adjuvante suprime a produção 

de mediadores pró-inflamatórios no tecido pulmonar 21 dias pós-imunização, em 

camundongos BALB/c. Isso é corroborado pelo predomínio da citocina anti-inflamatória 

IL-4 no homogeneizado do baço obtido dos animais imunizados em associação com 

Pam3CSk4 referente ao 21o dia pós-imunização, e também pelos níveis elevados de IL-

10 no tecido pulmonar, portanto, esses dados em conjunto reforçam a hipótese de 

Pam3CSk4 suprimir o perfil pró-inflamatório no pulmão. Consequentemente, esse efeito 

imunomodulador de Pam3CSk4 associado com leveduras de C. gattii não favoreceu o 

controle da carga fúngica pulmonar e o aumento da sobrevida após a infecção com C. 

gattii após a aplicação do protocolo A de imunização. Sabemos que as leveduras de C. 

gattii são importantes supressoras da resposta imunitária do hospedeiro através da cápsula 
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polissacarídica e outros fatores de virulência, como demonstrado em monócitos 

(Vecchiarelli et al., 1995). Portanto, o protocolo A de imunização em camundongos 

BALB/c evidenciou um efeito supressor de Pam3CSk4 como adjuvante na estratégia 

vacinal contra C. gattii, e o predomínio de uma resposta anti-inflamatória é ineficaz no 

controle da criptococose (Mencacci et al., 2001; Arora et al., 2005; Jain et al., 2009; 

Pikman e Ben-Ami, 2012).  

Como ressaltado anteriormente, o protocolo B de imunização teve uma adequação 

no tempo de imunização e o modelo murino C57BL/6 foi escolhido devido a expressão 

aumentada de TLR2 em macrófagos alveolares, fatores facilitadores para o efeito 

imunomodulador de Pam3CSk4 com direcionamento de uma resposta pró-inflamatória 

predominante. O protocolo B de imunização não avaliou o período restrito a pós-

imunização que fosse mais adequado para o desafio com C. gattii, já que esse fator estava 

previsto no protocolo de imunização estipulado por Yina Wang et al. (Yina Wang et al., 

2019). A partir do protocolo B de imunização, observamos no tecido pulmonar de animais 

infectados com C. gattii após a imunização associada com Pam3CSk4-1µg que os níveis 

de IL-17 e IL-1β se encontravam elevados, no entanto a expressão relativa do fator de 

transcrição ROR-γt não alterou significativamente entre os grupos. Isso demonstra que 

Pam3CSk4 induziu a produção de IL-17 no tecido pulmonar com ausência do predomínio 

de células Th17 diferenciadas. Estudos prévios verificaram níveis elevados de IL-17 no 

pulmão induzido por C. neoformans com ausência de células Th17 (Wozniak et al., 2011), 

e níveis aumentados de IL-17 e IL-1 β também foram detectados em PBMC incubados 

com C. gattii (Schoffelen et al., 2013). Além disso, Yina Wang et al. a partir da estratégia 

de vacinação com leveduras inativadas de C. gattii, as quais contém uma mutação para 

E3 ligase, constatou a indução de células T CD4+ produtoras de IL-17 que não 

apresentaram papel essencial na proteção contra a infecção por C. gattii (Yina Wang et 

al., 2019). Ainda nessa linha investigativa, os animais do grupo Imunizado+Pam3CSk4-

1ug apresentou uma redução na expressão relativa de T-bet e um aumento na expressão 

relativa de Foxp3. Esses dados sugerem que a imunização associada com Pam3CSk4-1ug 

promove uma prevalência de células T regulatórias no tecido pulmonar acompanhado 

pela menor frequência de células Th1, sendo que esse balanço de células T CD4+ 

diferenciadas não contribuem fortemente para o combate da infecção por C. gattii. Esse 

fato é justificado através de outras estratégias de vacinação que obtiveram sucesso no 

controle da criptococose através da indução de células Th1 acompanhado por altos níveis 

de IFN-γ (Yina Wang et al., 2019; Wozniak et al. 2011). Há uma possibilidade de que as 
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células T regulatórias foram induzidas no pulmão dos animais que receberam 1 µg de 

Pam3CSk4 devido a uma resposta imune pró-inflamatória exacerbada no estágio inicial 

da infecção e, dessa forma, levou a uma regulação da resposta imune que suprimiu células 

de perfil Th1. Portanto, o efeito imunomodulador de 1 µg de Pam3CSk4 associado à 

imunização não direcionou a diferenciação de células T CD4+ efetoras no pulmão para o 

controle da infecção por C. gattii.  

Como visto anteriormente, os animais imunizados em associação com 1 µg de 

Pam3CSk4 ocasionou, após a infecção com C. gattii, um ambiente caracterizado por 

fatores relacionados com células T regulatórias. Essas células suprimem células pró-

inflamatórias através da inibição da produção de citocinas, modulação de células 

apresentadoras de antígenos (APCs) ou por moléculas reguladoras que expressam em sua 

superfície celular (Vignali et al., 2008). Um dado interessante é a capacidade de células 

T regulatórias em suprimir a resposta Th2, através da supressão de IRF-4 no pulmão, 

contendo o crescimento de C. neoformans (Shulze et al., 2014; Wiesner et al., 2016). 

Entretanto, um estudo mais aprofundado sobre o papel das células T regulatórias no 

contexto da progressão da infecção por C. gattii ainda está em aberto. Em adição a isso, 

a avaliação dos animais imunizados em associação com 10 µg de Pam3CSk4 demonstrou 

a ausência de uma expressão relativa de Foxp3 aumentada, assim como para T-bet e ROR-

γt. A administração de 10 µg de Pam3CSk4, associada à imunização, ainda manteve 

elevado os níveis de IL-17 no pulmão após a infecção com C. gattii, no entanto, o perfil 

citocínico no pulmão foi caracterizado pela redução dos níveis de IFN-γ, IL-12p70, IL-6 

e IL-10. Esses achados sugerem um efeito supressor em diferentes perfis de citocinas no 

pulmão através de altas concentrações de Pam3CSk4 associado com leveduras inativadas 

de C. gattii. Por fim, os níveis séricos elevados de IL-4 nos animais do grupo imunizado 

em associação com 10 µg de Pam3CSk4, e infectados com C. gattii, reforçam o caráter 

supressor do agonista de TLR2 na indução de citocinas e um perfil celular do eixo Th1. 

Dentre as diferentes abordagens realizadas no protocolo B de imunização, foi 

evidente a permanência de níveis aumentados de IL-17 no tecido pulmonar nos 

camundongos infectados após a etapa de imunização associada com 1 µg ou 10 µg de 

Pam3CSk4. Esse achado não se relaciona com a presença de células Th17 e isso 

demonstra que outras células mantém a produção de IL-17, fato que ocasiona um 

recrutamento celular elevado para o sítio de infecção com a possibilidade de dano ao 

tecido pulmonar. Na análise histopatológica verificamos que os animais imunizados em 

associação com Pam3CSk4 apresentam uma distribuição mais difusa de granulomas com 
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focos contendo alta celularidade. Destaca-se no grupo imunizado em associação com 10 

µg de Pam3CSk4 um comprometimento elevado do parênquima pulmonar devido ao 

espaço ocupado por vários granulomas, esse fato pode correlacionar com a baixa detecção 

de citocinas de diferentes perfis visto nesse grupo. Portanto, o efeito imunomodulador de 

Pam3CSk4, associado com a imunização, está vinculado com um perfil de resposta imune 

com característica supressora/regulatória induzido após a infecção com C. gattii, fato que 

impede o controle da criptococose.  
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CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho demonstra que a estratégia vacinal contra C. gattii a partir do 

efeito imunomodulador de Pam3CSk4 associado com leveduras inativadas de C. gattii 

induziu uma resposta pró-inflamatória insuficiente para controlar a infecção por C. gattii. 

Isso se relaciona com um microambiente no tecido pulmonar com um perfil de resposta 

imune com característica supressora/regulatória induzido após a infecção com C. gattii, 

fato observado na criptococose experimental nos modelos murinos BALB/c e C57Bl/6. 
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