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RESUMO: 
 
Breda, LCD. O papel dos neutrófilos e dos receptores TLR-2 e TLR-4 na 

Cromoblastomicose experimental em infecção por F. pedrosoi. [Tese (Doutorado 

em Imunologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de 

São Paulo, 2019. 

 
A cromoblastomicose é uma micose subcutânea crônica e progressiva causada 

principalmente pelo fungo Fonsecaea pedrosoi. As infecções estabelecidas podem 

desenvolver lesões crostosas e exsudativas com formação de granulomas, 

compostos principalmente por macrófagos e neutrófilos. O F. pedrosoi é um fungo 

dimórfico e pode ser encontrado na forma de micélios e conídios (fase saprófita) e 

na forma de esclerótica (fase infecciosa). A forma esclerótica é altamente resistente 

aos mecanismos imunológicos do hospedeiro permitindo, portanto, a instalação e 

progressão da doença. Poucos são os trabalhos que observaram o papel dos 

neutrófilos - importante célula no combate a infecções fúngicas - na eliminação do 

F. pedrosoi. Neste presente trabalho nós verificamos a importância dos neutrófilos 

murinos na eliminação in vitro das hifas e conídios de F. pedrosoi.  
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ABSTRACT 

Breda, LCD. The role of neutrophils and Toll Like Receptors 2 and 4 in 

experimental Chromoblastomycosis by F. pedrosoi. [Tese (Doutorado em 

Imunologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 

Paulo, 2019. 

 

Chromoblastomycosis is a chronic and progressive subcutaneous mycosis 

caused mainly by the fungus Fonsecaea pedrosoi. The infection is characterized 

by erythematous papules and the histological sections composed of an external 

layer of fibrous tissue and an internal layer of thick granulomatous inflammatory 

tissue containing mainly macrophages and Neutrophils. F. pedrosoi is a 

dimorphic fungus and can be found in mycelium and conidial forms (saprophyte 

phase) or sclerotic bodies (infection phase) - characterized by spherical bodies 

with thickness and pigmented cell wall. Currently, little is known about neutrophils 

functions in chromoblastomycosis. Several groups have been studying the role 

of the innate and adaptive immune system in infection by F. pedrosoi, however 

few studies have been focusing on the neutrophils role in this infection.  In this 

study we verified the importance of murine neutrophils in F. pedrosoi conidia and 

hyphae killing. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Cromoblastomicose: 
A cromoblastomicose é uma micose subcutânea crônica e progressiva 

causada por diferentes gêneros de fungos pertencentes à família 

Herpotrichiellaceae. Os principais agentes etiológicos da doença são: 

Fonsecaea pedrosoi, F. monophora, F. nubica, F. pugnacious, Phialophora 

verrucosa, Cladophialophora carrionii, Rhinocladiella aquaspersa, Exophiala 

spinifera, Aureobasidium pullulans e Chaetomium funicola (1, 2). 

O primeiro caso da doença foi observado pelos médicos brasileiros 

Alexandre Pedroso e José Maria Gomes no ano de 1911 na cidade de São Paulo 

(3). Durante anos os médicos acompanharam 4 pacientes provenientes do 

estado de Minas Gerais os quais apresentavam lesões ulcerativas e nodulares 

na pele, semelhantes às lesões observadas na blastomicose cutânea. As 

biópsias das lesões apresentaram estruturas fúngicas de coloração 

amarronzada enquanto colônias filamentosas de coloração negra com aspecto 

aveludado foram observadas no microcultivo do fungo. Embora as lesões desses 

pacientes se assemelhassem com as lesões observadas na blastomicose 

cutânea, a diferença quanto à coloração e ao aspecto das colônias levou 

Pedroso e Gomes a denominarem a doença de “blastomicose negra”. Para a 

realização da identificação micológica mais precisa, as amostras foram enviadas 

para Paris. Entretanto, devido aos conflitos históricos da Primeira Guerra 

Mundial, Pedroso e Gomes publicaram este estudo apenas no ano de 1920 (4). 

Neste intervalo de 9 anos entre a observação das lesões desses pacientes e a 

publicação do relato de caso em jornais científicos internacionais, o médico 

alemão Maximilliano Willibaldo Rudolph, que trabalhava na cidade de Estrela do 

Sul em Minas Gerais, publicou no ano de 1914 em um jornal alemão o relato de 

caso de 6 pacientes com lesões verrucosas nos membros inferiores causadas 

por um fungo negro. Ele denominou a doença de “doença da figueira”, por estar 

relacionado a trabalhadores rurais que trabalhavam no cultivo de figo (5). No ano 

de 1915, Lane e Medlar relataram a observação de lesões verrucosas com 

presença de fungo negro em um paciente italiano que morava na cidade de 

Boston, nos Estados Unidos. Eles denominaram a doença de dermatite 

verrucosa (ou “nova blastomicose”) causada por um fungo negro o qual eles 
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denominaram de Phialophora verrucosa. Antes de publicarem o relato de caso 

dos pacientes infectados com “blastomicose negra”, os médicos brasileiros 

Pedroso e Gomes tiveram conhecimento do trabalho publicado por Lane e 

Medlar. Por acreditarem se tratar do mesmo agente etiológico, Pedroso e Gomes 

sugeriram em seu trabalho que os pacientes acompanhados desde 1911 

também apresentavam dermatite verrucosa causada por Phialophora verrucosa. 

Porém, em 1936, o pesquisador argentino Pablo Negroni verificou que o fungo 

observado nos pacientes brasileiros (tanto por Pedroso e Gomes, quanto pelo 

médico alemão Dr. Rudolph) era diferente do fungo que fora observado no 

paciente dos Estados Unidos. Ele então classificou-o como pertencente ao 

gênero Fonsecaea e, em homenagem aos “descobridores” deste fungo, nomeou 

a espécie de pedrosoi (6). Pelo fato da publicação do Dr. Rudolph ter sido datada 

de 1914, por muitos anos creditou-se a ele o primeiro relato da 

cromoblastomicose. Entretanto, atualmente a comunidade científica credita essa 

“descoberta” aos médicos brasileiros Pedroso e Gomes, devido ao estudo 

iniciado em 1911 e publicado em 1920.  

Embora os primeiros relatos da doença tenham ocorrido entre 1911 e 

1920, o termo cromoblastomicose para designar a micose cutânea causada 

pelos fungos negros foi sugerido pela primeira vez apenas no ano de 1922 (7). 

Entretanto, esse termo não foi totalmente aceito na época e diferentes nomes 

foram utilizados no decorrer dos anos para descrever a cromoblastomicose, 

sendo os mais comuns: doença da figueira, blastomicose negra, nova 

blastomicose, dermatite verrucosa causada por Phialophora verrucosa, doença 

do Pedroso, doença do Fonseca, doença de Lane e Medlar entre outros. No ano 

de 1935 Moore sugeriu a troca da nomenclatura para cromomicose, alegando 

que o termo cromoblastomicose indicaria a presença de brotamento de 

leveduras nas lesões (4, 8). Mas foi apenas em 1992 que a Sociedade 

Internacional de Micologia Humana e animal entrou em consenso de que o termo 

cromoblastomicose é a nomenclatura correta para designar a doença (9).  
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Com o avanço dos estudos, verificou-se que a transmissão da doença 

ocorre pelo contato de peles abrasivas com as hifas ou conídios presentes no 

meio ambiente (10). Embora a cromoblastomicose possa ser observada ao redor 

de todo o mundo, é mais frequente o relato em regiões com clima tropical úmido 

e subtropical (11-13) como: Brasil (10, 14), Madagascar (15), México (16), China 

e Austrália (4) (Figura 1).  

 

A incidência da doença é maior em trabalhadores rurais, devido ao seu 

constante contato com solo e plantas - habitat natural destes fungos (17). Os 

pés e as mãos são as áreas mais comumente afetadas nesta doença, entretanto 

há relatos esporádicos de infecções nas córneas, face, peito e também no 

abdômen (11, 14, 18-20). As lesões são caracterizadas inicialmente pelo 

surgimento de pequenas pápulas verrucosas - devido ao espessamento da 

epiderme – podendo evoluir para lesões crostosas e exsudativas, geralmente 

associada às infecções secundárias (Figura 2). 

 

 

Casos 
> 500 

100-499 

50-99 

10-49 

1-9 

Nenhum Caso Reportado 

Figura 1 Mapa epidemiológico da Cromoblastomicose: Observamos o relato da doença em todos os 
continentes, com maior frequência em países de climas tropicais e subtropicais. O Fonsecaea pedrosoi e 
Cladophialophora carrionii são os agentes etiológicos mais observados na Cromoblastomicose ao redor 
do mundo. (Figura adaptada de (4)). 
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Nos exames histopatológicos observamos um aumento na espessura da 

camada queratinosa (hiperceratose) e da camada espinhosa (acantose) da 

epiderme, acompanhado de infiltrado inflamatório composto principalmente por: 

células fagocíticas mononucleares, neutrófilos e linfócitos (22, 23). A presença 

de granulomas (células gigantes e multinucleadas) é frequentemente observada 

nas biópsias das lesões (Figura 3).  

 

 Atualmente, o tratamento da cromoblastomicose é longo, de alto custo, 

apresentando eficácia parcial e grandes efeitos colaterais (17, 24). Os 

tratamentos variam entre: prescrição de fármacos anti-fúngicos - sendo que a 

combinação de dois ou mais fármacos apresentou melhor eficácia (24-26); 

terapia com calor (Thermoterapy) e frio (Cryoteraphy); e em casos iniciais da 

doença pode-se ocorrer a intervenção cirúrgica para limpeza e retirada das 

áreas infectadas pelo fungo (27-29). 

Figura 2 Lesões típicas observadas na Cromoblastomicose: As lesões são frequentemente localizadas 
nos membros superiores (a e b) e nos membros inferiores (c), regiões do corpo em maior contato com 
solos e plantas infectados. A presença de pequenas pápulas verrugosas é observada no início da doença 
(a), podendo evoluir lentamente para lesões do tipo nódulos ou tumores (b). Em casos crônicos da doença, 
lesões do tipo úlceras com presença de material purulento são observadas (c) (21).  
 

Figura 3 Achados histopatológicos na Cromoblastomicose: Biópsias de pele coradas com hematoxilina 
e eosina mostram o espessamento da camada espinhosa da epiderme (acantose) com presença de 
infiltrado inflamatório próximo aos fungos (a). A formação de granuloma (b) é frequentemente observado 
na tentativa de conter e evitar a disseminação da doença (21). 
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O alto custo é o grande entrave no tratamento da cromoblastomicose, 

uma vez que sua incidência é maior em populações marginalizadas e de baixa 

renda. Portanto, estudos devem ser conduzidos buscando o desenvolvimento 

de novos fármacos e terapias alternativas de baixo custo para que possamos 

melhorar a eficácia e diminuir os efeitos colaterais e o custo do tratamento da 

cromoblastomicose. 

 

1.2 Fonsecaea pedrosoi:  
Embora a cromoblastomicose possa ser causada por diferentes gêneros 

de fungos, o Fonsecaea pedrosoi é o principal agente etiológico da doença em 

todo o mundo, inclusive no Brasil (1, 4, 30). Caracterizado como dimórfico, ele 

pode ser encontrado no meio ambiente na forma de micélios e/ou conídios (fase 

saprófita) ou nos tecidos do hospedeiro na forma de corpos escleróticos (fase 

infecciosa) (Figura 4) (22). Os corpos escleróticos são caracterizados por 

células esféricas com parede celular espessa e pigmentada sendo altamente 

resistente aos mecanismos imunológicos do hospedeiro permitindo, portanto, 

sua sobrevivência e a progressão da doença (31-33). 

Figura 4 Morfologia do Fonsecaea pedrosoi: Em (a) observamos por meio da microscopia de luz 
convencional os micélios e os conídios (setas) do fungo. Estas estruturas são observadas na fase saprófita 
do fungo (meio ambiente) enquanto os corpos escleróticos (b) são estruturas observadas na fase infecciosa 
(nos tecidos do hospedeiro). Em (c) observamos as formas de conídio, micélios e esclerótica do fungo por 
microscopia eletrônica de varredura (Adaptado de (22)). 
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1.2.1 Diferenças morfológicas e estruturais entre as diferentes 
formas do F. pedrosoi: 

Conforme descrito, o F. pedrosoi pode apresentar 3 formas morfológicas 

distintas: Hifas, conídios ou corpos escleróticos. Morfologicamente, essas 

estruturas apresentam características típicas entre si e distintas umas das 

outras. Enquanto conídios são estruturas arredondadas/ovaladas com tamanho 

variando entre 3 a 6 μm, as hifas consistem em estruturas alongadas e septadas 

de diversos tamanhos, podendo atingir até 100 μm de comprimento (34). Com 

estrutura arredondada, variando entre 5 a 12 μm (33), os corpos escleróticos são 

estruturas observadas apenas nos tecidos do hospedeiro e pouco se sabe sobre 

sua formação, como por exemplo, se eles são provenientes dos conídios, das 

hifas ou de ambos. Entretanto, as diferenças entre as diferentes partículas do F. 

pedrosoi não estão apenas em sua morfologia, mas também na composição 

estrutural de sua parede. Embora a estrutura organizacional das paredes 

fúngicas sejam heterogêneas, podendo variar entre gêneros e espécies 

fúngicas, podemos classificá-las de um modo geral em 2 camadas: 1- Camada 

interna: Localizada próxima à membrana plasmática; 2- a camada externa: 

Localizada sobre a camada interna e, portanto, mais distante à membrana 

plasmática (Figura 5). 

 
 

Figura 5 Composição estrutural da parede celular de fungos: Podemos dividir a parede celular em camada 
interna e camada externa. (Esquerda) A camada interna geralmente apresenta quitina e os b-glucanos 1,3 
e 1,6, que fazem a interação a camada externa, que é majoritariamente composta de proteínas e manose. 
Entretanto, os componentes das camadas internas e externa podem variar dentro da mesma espécie, 
sofrendo diversas alterações nas diferentes formas do fungo, como por exemplo conídios e hifas (Direita). 
A camada externa da parede celular de conídios de A. fumigatus apresentam componentes como a 
melanina e Rodlet, entretanto as hifas do fungo apresentam em sua camada externa componentes como 
as galactomananas e galactosaminoglicanas (GAG) (Figura adaptada de (34)). 
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A camada interna apresenta uma estrutura mais conservada entre as 

diferentes espécies fúngicas, sendo geralmente composta por quitina ligada à 

polissacarídeos do tipo 1,3-b glucano e, em menor quantidade, à polissacarídeos 

do tipo 1,6-b glucano. Esta camada é um importante componente estrutural da 

parede celular, sendo responsável pela manutenção do formato do exoesqueleto 

e da estrutura da parede celular. Ela está ligada às proteínas e a outros tipos de 

carboidratos - como por exemplo às manose - que compõem a camada externa 

da parede celular. Esta camada apresenta uma maior heterogeneidade entre as 

espécies e também entre as diferentes formas do patógeno. Os fungos 

melanizados, como por exemple o F. pedrosoi e A. fumigatus, apresentam 

melanina na composição da camada externa da parede celular (34). No caso 

dos agentes etiológicos da cromoblastomicose, as altas concentrações de 

melanina conferi-lhes a coloração amarronzada/negra, característica ímpar 

desses fungos (35).  

A composição da camada externa da parede celular pode sofrer 

alterações sutis em determinados fungos, mas pode também apresentar uma 

enorme diferença entre a estrutura vegetativa (hifas) e a reprodutiva (conídios) 

de um mesmo fungo, como observado no A. fumigatus (Figura 5). Infelizmente, 

pouco é conhecido sobre as diferenças na composição das paredes das 

diferentes partículas do F. pedrosoi, sendo mais comum observarmos trabalhos 

comparando a parede dos conídios à das hifas, mas não à parede dos corpos 

escleróticos. Um dos primeiros estudos nesta área demonstrou a presença dos 

ácidos siálicos N-acetilneuramínico e N-glicolilneuramínico na parede de F. 

pedrosoi, sendo a expressão do N-glicolilneuramínico predominante em conídios 

enquanto a expressão do ácido N-acetilneuramínico é predominante expresso 

nas hifas (36). Na década de 90, outros dois importantes trabalhos sobre o 

estudo dos carboidratos e lipídios presentes nessas partículas foram publicados 

(37, 38). Eles demonstraram a presença de carboidratos de glicose, manose, 

galactofuranose, ramnose e glucosamina na parede dos conídios e hifas de F. 

pedrosoi. Embora os tipos de carboidratos presentes nas paredes dessas 

partículas fossem os mesmos, a quantidade deles variava entre as diferentes 

formas do fungo, sendo a ramnose predominante nos conídios e a 

galactofuranose predominante nas hifas de F. pedrosoi. Em relação aos lipídios, 

observou-se uma maior quantidade total deste composto nos conídios em 



 27 
 

relação às hifas, sendo o ácido palmítico, esteárico e oileico presentes tanto nos 

conídios quanto nas hifas de F. pedrosoi. Contudo, a presença dos ácidos 

aracdônico e linoleico foi observada exclusivamente nos conídios e hifas, 

respectivamente (37, 38). 

Portanto, diversos fatores podem influenciar na ativação da resposta 

imunológica frente à infecção por fungos dimórficos e/ou filamentosos, sendo a 

composição estrutural da parede e a diferença no tamanho das diferentes 

estruturas fúngicas (como dos conídios e hifas) dois importantes fatores. 

 

1.3 Sistema imunológico: 
O sistema imunológico é formado por órgãos, tecidos, vasos, células e 

proteínas responsáveis pela homeostasia e defesa do organismo contra 

patógenos e agentes externos. Didaticamente, podemos dividi-lo em: sistema 

imune inato e sistema imune adaptativo. 

 

1.3.1 Sistema imune inato (SII):  
O sistema imune natural ou inato é evolutivamente mais antigo que o 

sistema imune adaptativo e constitui a primeira linha de defesa do nosso 

organismo (39). Ele recebe este nome, está presente e atuante desde o 

momento do nosso nascimento, enquanto o sistema imune adaptativo é 

desenvolvido ao longo de nossa vida. O SII pode ser observado nos nossos 

ancestrais mais antigo, como as esponjas, cujo aparecimento no planeta Terra 

data de aproximadamente 700 milhões de anos (40). Ele é composto 

principalmente pelas barreiras físicas (pele e mucosas), químicas (pH, peptídeos 

e proteínas) e biológicas (células brancas ou leucócitos). Os leucócitos 

compreendem as células fagocíticas (neutrófilos, monócitos/macrófago e células 

dendríticas) e não fagocíticas (basófilos, eosinófilos, mastócitos e natural killer) 

(41). Os peptídeos, como catelicidinas e defensinas, e as proteínas, como as 

citocinas e as pertencentes ao Sistema Complemento (SC), são importantes 

componentes da barreira química deste sistema (42). Por muitos anos, 

classificou-se o SII como um sistema que apresenta baixa especificidade e 

incapacidade de gerar memória imunológica (43, 44). Entretanto, em 2011 Netea 

e colaboradores sugeriram que a imunidade inata era capaz de gerar memória 

imunológica, a qual eles denominaram de “imunidade treinada” (45). Como 



 28 
 

qualquer descoberta recente, a aceitação e divulgação da imunidade treinada 

pela comunidade científica ainda é restrita, sendo refutada por muitos 

pesquisadores ao redor do mundo (para revisão do assunto ver (46)). Outra 

característica do SII é a baixa especificidade, devido ao fato das suas células 

reconhecerem apenas padrões moleculares presentes nos patógenos (como por 

exemplo o lipopolissacarídeo (LPS), presente em todas as bactérias Gram-

negativas) não sendo capaz de reconhecem estruturas específicas dos 

patógenos (47). Este reconhecimento dos Padrões Moleculares Associados aos 

Patógenos (PAMPs, do inglês Pathogen Associated Molecular Patterns) ocorre 

via Receptores de Reconhecimento Padrão (PRRs, do inglês Pattern 

Recognition Receptors) presentes nas superfícies e/ou citoplasma das células 

do SII. Alguns exemplos de PRRs descrito até o momento são: Receptores 

Semelhantes ao Nod (NLR, do inglês Nod-like receptors), Receptores de Lectina 

do tipo C (CLR, do inglês C-type lectin receptors) e os Receptores semelhantes 

ao Toll (TLR, do inglês Toll-Like Receptors), sendo estes um dos mais 

importantes e estudados até o momento (48) (49).  

 

1.3.1.1 Receptores de reconhecimento padrão: Toll-Like 
Receptors: 

Em 1989, ao ministrar uma palestra no “Cold Spring Harbor meeting”, 

Charles Janeway sugeriu enfaticamente que os sinais co-estimulatórios 

necessários para ativação das células T seriam provenientes de células 

apresentadoras de antígenos (APC do inglês Antigen Presenting Cells), as quais 

apresentariam uma super expressão (upregulation) dos sinais co-estimulatórios 

após o reconhecimento, fagocitose e processamento de antígenos (50). Desta 

forma, ele especulou que as APCs deveriam apresentar receptores que 

reconhecessem estruturas inerentes aos patógenos, usando pela primeira vez o 

termo “Receptores de Reconhecimento Padrão” (PRRs) e “Padrões Moleculares 

Associados aos Patógenos” (PAMPs) para designar, respectivamente, os 

receptores e as estruturas reconhecidas por ele. Ele ainda postulou que os 

PAMPs deveriam apresentassem as seguintes características para que fossem 

reconhecidos pelos PRRs: 1- ser exclusiva de patógenos, para que o sistema 

imune conseguisse distinguir o próprio do não próprio; 2- estar associada a 

componentes essenciais dos microrganismos, evitando assim que o mesmo 
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possa sofrer mutações para “eliminar” tal molécula como forma de evadir o 

sistema imune do hospedeiro; 3- ser conservada entre os diferentes tipos de 

microrganismos, permitindo que um número limitado de PRRs reconhecessem 

uma enorme quantidade de patógenos (50, 51). Embora o termo PRR tenha sido 

utilizado pela primeira vez no ano de 1989, foi apenas na década de 90 que os 

primeiros trabalhos foram publicados demonstrando a existência de tais 

receptores.  

O TLR foi o primeiro PRR descrito, e recebeu este nome pois apresenta 

estrutura semelhantes ao receptor Toll observado primeiramente na Drosophila 

melanogaster. Estudos realizados na da década de 80, mostraram a importância 

do gene toll no desenvolvimento dorso-ventral da D. melanogaster (50, 52). Na 

década de 90, utilizando D. melanogaster mutantes para o gene do toll, Jules 

Hoffmann e colaboradores verificaram a importância deste gene na proteção às 

infecções fúngicas. Eles sugeriram que este gene também era responsável pela 

expressão de receptores Toll, os quais eram parte do SII das drosophilas sendo 

responsáveis pelo reconhecimento e eliminação dos fungos (53). Neste mesmo 

período, Charles Janeway e Ruslan Medzhitov identificaram a presença de 

receptor homólogo ao Toll no genoma humano nomeando-o, portanto de 

“Receptor semelhante ao Toll”.  Eles então clonaram essa proteína e 

introduziram uma mutação que gerava uma proteína constitutivamente ativa. Ao 

transfectar células de linhagem com essa proteína mutante, eles verificaram um 

aumento na expressão de molécula co-estimulatória B7.1, necessária para 

ativação de células T naives (54). No ano de 1998, o grupo do Dr. Bruce Beutler 

identificou que o TLR4 era responsável pelo reconhecimento do LPS, presente 

em bactérias Gram-negativas. Como já era conhecido naquela época que a 

ativação da resposta imune frente ao LPS poderia levar ao choque séptico, o 

trabalho do Dr. Beutler demonstrou pela primeira que o reconhecimento de 

PAMPs pelo TLR apresentava uma relevância biológica indiscutível (55). Para 

que se tenha uma ideia da importância da descrição dos receptores do tipo Toll 

para a ciência moderna, o trabalho publicado pelo grupo da Dra Christiane 

Nusslein-Volhard, o qual descreveu o papel do gene do toll no desenvolvimento 

dorso-ventral de Drosophila, recebeu o prêmio Nobel de medicina no ano de 

1995. Quase duas décadas depois, em 2011, o Dr. Jules Hoffmann e o Dr. Bruce 

Beutler receberam o prêmio Nobel de fisiologia e medicina pelos trabalhos que 
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comprovaram a importância do TLR frente à infecção fúngica em drosophila e o 

reconhecimento do LPS pelo TLR4, respectivamente. Após os trabalhos 

pioneiros na descrição e caracterização do TLR, inúmeros grupos ao redor do 

mundo têm realizado diversos estudos para melhor entendimento dos PRRs. Até 

o momento 10 TLRs foram descritos em humanos e 12 em camundongos, sendo 

o TLR 2 e o TLR 4 um dos mais estudados até o momento (56-58) (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Ligantes dos receptores TLR-2 e TLR-4 

Receptor Ligante 

TLR-2 Peptideoglicano, fosfolipomanana, glicolipidio, zymosan, 

ácido lipoteicóico e 1,4 glucano 

TLR-4 Lipopolissacarídeo, fosfolipídio, Manana e Ramnose 

 

Embora possamos dividir a resposta imune em inata e adquirida, sabe-se 

que a interação entre esses dois sistemas é essencial para o desenvolvimento 

de uma resposta imune mais eficaz (59, 60). As células dendríticas (o inglês 

Dendritic Cells - DC) são umas das principais células envolvida na interação da 

resposta imune inata e resposta imune adquirida. Elas são denominadas células 

apresentadoras de antígenos (do inglês Antigen Presenting Cells - APCs) 

profissionais, pois capturam e processam os microrganismos, apresentando 

seus peptídeos processados em suas moléculas do complexo principal de 

histocompatibilidade (do inglês Major Histocompatibility Complex - MHC) classe 

I ou classe II. Os peptídeos presentes no MHC classe I é apresentado 

exclusivamente para linfócitos T CD8+, enquanto os peptídeos presentes no 

MHC classe II é apresentado exclusivamente para linfócitos T CD4+. Desta 

forma, as DCs auxiliam a ativação do sistema imune adaptativo, sendo descritas 

como células responsáveis por realizar a interação do sistema imune inato e o 

sistema imune adaptativo (61). 

 

1.3.2 Sistema imune adaptativo (SIA):  
Evolutivamente o SIA surgiu posteriormente ao SII, sendo observado pela 

primeira vez nos vertebrados amandibulados há aproximadamente 500 mihões 

de anos. Este sistema é composto principalmente por linfócitos T e B e seus 
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produtos. Suas principais características são a alta especificidade, diversidade, 

especialização e geração de memória imunológica (62).  

Os linfócitos B são importantes células relacionadas ao desenvolvimento 

da resposta imune humoral, levando a produção de anticorpos pelas células 

plasmocitóides. Eles podem fazer o reconhecimento direto de pequenas 

partículas livres nos órgãos linfoides secundários ou, na grande maioria das 

vezes, reconhecer antígenos em seu estado nativo (não processado) presentes 

na superfície de células APCs (reconhecimento indireto) (63). Dependendo da 

natureza do estímulo – proteico ou não proteico – a ativação dos linfócitos B 

pode ocorrer – respectivamente - de forma dependente ou independente de 

linfócitos T. Em caso de estímulo não proteico os linfócitos B são ativados 

rapidamente, liberando grandes quantidades de imunoglobulinas do tipo IgM 

(enquanto que em caso se estímulos proteicos as células B interagem com os 

linfócitos T via MHC classe II (64-66). Os linfócitos T apresentam a subpopulação 

CD4+ (auxiliar) e CD8+ (citotóxicos). Enquanto estas células reconhecem 

antígenos apresentados pelas APCs via MHC I, levando a lise direta da célula, 

o linfócito T auxiliar reconhece antígenos apresentados via MHC II. Após o 

reconhecimento, estes linfócitos são ativados podendo secretar diversas 

citocinas que direcionarão a resposta imune para uma melhor eliminação do 

patógeno (67). Deste modo, as respostas imunes inata e adquirida estão 

intimamente associadas ao desenvolvimento de uma resposta imune eficaz no 

combate aos diversos patógenos.  

 

1.4 Resposta imunológica na Cromoblastomicose: 
Desde a descrição da cromoblastomicose no início do século XX, 

trabalhos vêm sendo realizados para melhor entendimento da interação 

patógeno hospedeiro. Embora mais de 100 anos tenha se passado desde a sua 

descoberta, pouco se sabe sobre como nosso sistema imune reconhece e 

combate este fungo e muito se deve à falta de um modelo experimental que 

reproduza a doença humana com sucesso. Para melhor entendimento da 

resposta imune na cromoblastomicose, dividiremos está secção em 2 partes, 

distinguindo a resposta imune inata da resposta imune adaptativa nesta doença. 

 

1.4.1 Resposta imune adaptativa: 
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Um dos primeiros trabalhos documentado sobre a cromoblastomicose 

murina observou a presença de fungos vivos no cérebro, fígado, pulmão, 

coração, baço e rins de camundongos após aproximadamente 10 dias de 

infecção. Neste trabalho, o autor sugeriu que a resposta imune celular 

aparentava ter maior importância no controle da doença quando comparada à 

resposta imune humoral (68). Entretanto, a importância dos linfócitos T no 

combate à cromoblastomicose foi confirmada pela primeira vez em ensaios 

utilizando animais nude (animais deficientes em células T). Esses animais 

apresentavam maior disseminação e gravidade das lesões, com remissão e cura 

da doença após transferência e reconstituição da população de células T (69). 

Posteriormente, nosso grupo verificou que pacientes com a forma mais grave da 

cromoblastomicose apresentavam maior índices de IL-10 e menor índices de 

IFN-g e proliferação de linfócitos T quando comparado aos pacientes com a 

forma mais branda da doença (70, 71).  A importância do IFN-g foi confirmada 

utilizando animais T CD4+ knockout (KO), aonde esses animais apresentaram 

um aumento da carga fúngica nos órgãos alvos, uma menor resposta de 

hipersensibilidade do tipo tardia e menores índices na produção de IFN-g. 

Animais T CD8+ knockout também foram utilizados neste trabalho, entretanto 

nenhuma alteração da doença foi observada em relação ao animal wild type 

(WT) (72). Recentemente, foi verificado o acúmulo de citocina IL-17 nas lesões 

de pele dos camundongos infectados (73) e, em trabalho subsequente, verificou-

se que o F. pedrosoi estimula a diferenciação de células Th17. Entretanto não 

há trabalhos demonstrando a real importância dessa subpopulação no combate 

à cromoblastomicose (74, 75). 

Enquanto a imunidade celular tem se mostrado importante no combate a 

cromoblastomicose, o papel da imunidade humoral ainda é discutível. Trabalhos 

in vitro demostram a importância dos anticorpos na eliminação do F. pedrosoi. 

No final da década de 80, verificou-se que anticorpos IgG específicos para 

antígenos de F. pedrosoi apresentavam a capacidade de diminuir o crescimento 

do fungo em 50 a 60% (76). Posteriormente, verificou-se que anticorpos contra 

a melanina presente na parede do F. pedrosoi apresentam capacidade de 

inibição direta no crescimento do fungo in vitro, e estimulava o aumento da 

fagocitose, da produção do burst oxidativo e da atividade microbicida dos 
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neutrófilos humanos (77). Mais recentemente, estudo realizado em animais 

deficientes de células B (animas Xid) mostrou uma maior gravidade da doença 

nesses animais demonstrando, portanto, a importância das células B e dos 

anticorpos na cromoblastomicose (78). Entretanto, estudos com pacientes 

tiveram dados conflitantes quanto a importância da resposta imune humoral no 

combate à esta doença. Enquanto Esterre e colaboradores verificaram que os 

níveis de anticorpos IgG específicos estão diretamente relacionados à gravidade 

da doença (79), Gimenez e colaboradores (70) não observaram nenhuma 

relação dos níveis de anticorpos em relação à evolução da doença.  

Deste modo, acredita-se que a imunidade celular seja mais importante que 

a imunidade humoral na contenção e eliminação do F. pedrosoi, sendo o perfil 

Th1 e a maior proliferação celular relacionado à casos mais brandos da doença, 

enquanto o perfil Th2 e uma menor proliferação celular está relacionado à casos 

mais graves de cromoblastomicose. 

 

1.4.2 Resposta imune inata: 
A resposta imune inata frente ao F. pedrosoi tem sido mais estudada 

quando comparada à resposta imune adaptativa. Em 1984, Torinuki e 

colaboradores observaram a ativação da via alternativa do SC sob a forma 

esclerótica do F. pedrosoi (80). Posteriormente, verificou-se também que a 

ativação da via alternativa do SC sobre conídios e micélios do fungo ocorria 

sobre a melanina presente em sua parede (81, 82). Entretanto, o papel do SC 

na eliminação deste fungo ainda é desconhecido.  

Os macrófagos são outro importante componente do sistema imune inato 

na contenção e eliminação de patógenos. Experimentos in vitro demonstram que 

macrófagos-residentes de camundongos atuam fagocitando os conídios de F. 

pedrosoi entretanto, esses macrófagos não apresentam capacidade fungicida e 

nem fungiostática e os conídios internalizados continuam vivos se transformando 

em hifas o que leva a ruptura mecânica da membrana plasmática do macrófago  

levando à morte dessas células (83). Entretanto, verificou-se que macrófagos 

ativados previamente com IFN-g, apresentam função fungiostática, retardando o 

crescimento dos túbulos germinativos e das hifas deste fungo (84). Em 2006, 

nosso grupo observou o papel destas células frente aos diferentes agentes 

etiológicos da cromoblastomicose (85). Embora as espécies F. pedrosoi e R. 
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aquaspersa tenham induzido maior índice fagocítico nos macrófagos, o F. 

pedrosoi foi capaz de inibir a produção de óxido nítrico se mostrando resistente 

à morte pelos macrófagos. Posteriormente, Bocca et al., também verificaram a 

capacidade do F. pedrosoi em inibir a síntese de óxido nítrico (NO), mesmo na 

presença de IFN-g e LPS, sugerindo que a produção de NO é importante fator 

na morte deste fungo (86).  

Outra célula essencial do SII é a DC, entretanto seu papel no combate ao 

F. pedrosoi é controverso. Em 2007, da Silva e colaboradores verificaram que 

os conídios eram capazes de inibir a expressão das moléculas co-estimulatórias 

CD40 e B7.2 nas DCs da pele (células de Langerhans), influenciando 

negativamente a ativação dos linfócitos T (87). Entretanto, em 2009 nosso grupo 

demonstrou que células dendríticas derivadas de monócitos de pacientes, na 

presença de conídios de F. pedrosoi, apresentavam uma regulação positiva nas 

moléculas de HLA-DR e nas moléculas co-estimulatórias CD86, levando a 

diferenciação da subpopulação Th1 de linfócitos T naives (88). Portanto, mais 

estudos são necessários para que se entenda a real importância desta célula no 

combate a cromoblastomicose. 

  Uma importante célula do SII no combate a infecções fúngicas é o 

neutrófilo. Embora diversos trabalhos já tenham demonstrado a importância 

desta células no combate à infecções por Aspergillus fumigatus, Candida 

albicans, Paracoccidioides brasiliensis (89-92), seu papel no combate ao F. 

pedrosoi ainda é pouco conhecido. Ao contrário dos macrófagos, que não 

conseguem eliminar o fungo fagocitado, verificou-se que os neutrófilos 

apresentam alta atividade microbicida frente aos conídios de F. pedrosoi (93) e 

que seu índice fagocítico é aumentado na presença de anticorpos anti-melanina 

(77). Em 2011, Machado e colaboradores utilizaram diferentes formas de F. 

pedrosoi para infectar os camundongos e observaram, em infecções por 

conídios e corpos escleróticos, um grande infiltrado inflamatório de macrófagos 

(regiões mais periféricas) e de neutrófilos (região central) com a presença de 

corpúsculos destruídos ou muitas vezes a ausência dos corpos escleróticos na 

região neutrofílica. Entretanto, quando analisada a região rica em macrófagos, 

eles observaram grandes quantidades de partículas intactas do fungo. Ao 

realizar à infecção com hifas de F. pedrosoi eles verificaram um maior infiltrado 

neutrofílico com grandes quantidades de neutrófilos degenerados (94). 
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Recentemente, Ogawa e colaboradores tiveram achados parecido, aonde foi 

observada um alto infiltrado inflamatório neutrofílico em lesões contendo hifas 

do F. pedrosoi (95). Embora diversos trabalhos relatem a presença de um 

exsudato rico em neutrófilos em infecções por F. pedrosoi, raros são os trabalhos 

que aprofundaram o estudo dessas células a fim de verificar seu real papel na 

contenção e eliminação deste fungo.  

Uma das áreas da imunidade inata que mais tem se destacando nos 

últimos anos são os PRRs e seu ligantes. Entretanto, pouco se sabe sobre estes 

receptores na identificação do F. pedrosoi. Diversos estudos têm demonstrado 

o papel dos receptores CLR no reconhecimento de fungos, sendo o Dectina-1 

(96, 97), Dectina-2 (98, 99) e MINCLE (100-102) os CLRs mais estudados até o 

momento. Estudos demonstram que esses receptores CLRs são capazes de 

reconhecer o F. pedrosoi e F. monophora. Entretanto, enquanto os receptores 

Dectina-1 (103) e Dectina-2 (74) atuam ativando as células do sistema imune e 

estimulando, respectivamente, uma resposta do tipo Th1 e Th17, o receptor 

MINCLE aparenta ser utilizado pelo fungo como mecanismo de evasão do 

sistema imune, uma vez que ele é responsável pela inibição da produção de IL-

12 inibindo, portanto, a diferenciação de células Th1 (104). Embora o papel do 

MINCLE também tenha sido observado na inibição da diferenciação de células 

Th17, o mecanismo pelo qual ele está atuando nesta inibição é desconhecido 

até o momento (104).  

Embora os TLRs sejam um dos PRRs mais estudados em diversas 

infecções, há apenas 2 estudos sobre estes receptores em infecções por F. 

pedrosoi. Sousa e colaboradores sugerem que o F. pedrosoi apresenta baixa 

capacidade de ativação dos TLRs, uma vez que a ativação prévia do TLR-4 (via 

injeções de LPS) acarretava numa melhora do clearence fúngico e do combate 

à doença (104). Entretanto, animais myd88-KO apresentaram piora no 

desenvolvimento da cromoblastomicose (104). Em estudo mais recente, 

verificou-se um aumento na expressão gênica de tlr2 e cd14 em macrófagos 

estimulados in vitro com corpos escleróticos, embora nenhuma diferença na 

expressão desses genes tenha sido observada após estímulo com conídios de 

F. pedrosoi (105). Este dado, sugere que os receptores do tipo toll poderiam 

estar envolvidos no reconhecimento e eliminação dos corpos escleróticos. 
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Portanto, maiores estudos são necessários para o melhor entendimento da 

importância dos TLRs no combate à cromoblastomicose. 

 

1.5 Neutrófilos: 

Os neutrófilos são importantes células do SII no combate a diversas 

infecções fúngicas (106, 107), entretanto seu papel na cromoblastomicose ainda 

não é totalmente conhecido. Os neutrófilos representam entre 50% e 70% de 

todos os leucócitos presentes no sangue humano e sua sobrevida é de 

aproximadamente 8 a 12 horas no sangue e 1 a 2 dias nos tecidos (108). Desta 

forma, em condições normais nosso organismo produz por dia uma média de 

1011 neutrófilos e, na presença de infecção, essa produção é elevada para 1012 

por dia (109-112). Em camundongos, a porcentagem de neutrófilos no sangue é 

de apenas 12 a 20% (entre 1 a 2 milhões), sendo os linfócitos B o leucócito de 

maior abundância. Entretanto, a medula óssea desses animais apresenta em 

torno de 1,2x108 neutrófilos maduros e, em caso de estímulo, eles são 

rapidamente liberados para a corrente sanguínea e mobilizados ao local 

infeccioso (113). 

Após geração na medula óssea, os neutrófilos alcançam a corrente 

sanguínea e circulam por todo o organismo. Em caso de infecção, os neutrófilos 

migram da corrente sanguínea para o sítio inflamatório e esse processo depende 

de múltiplos eventos como: 1) adesão “fraca” ao endotélio; 2) rolamento sobre o 

endotélio; 3) adesão “forte” ao endotélio; 4) transmigração endotelial ou 

diapedese e 5) mecanismos efetores na eliminação do patógeno (112) (Figura 
6). 

 

1.5.1 Principais mecanismos efetores dos neutrófilos 

Após a migração para o foco inflamatório/infeccioso, os neutrófilos 

reconhecem as partículas estranhas (por meio de seus PRRs), se ativam e 

eliminam os corpos estranhos por diferentes mecanismos efetores, como a 

fagocitose; liberação de grânulos; e a liberação das NETs (do inglês Neutrophil 

Extracelluar Traps). 
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1.5.1.1Fagocitose 
A fagocitose é uma das principais funções dos neutrófilos e pode ocorrer 

pelo reconhecimento de: 1) partículas opsonizadas por anticorpos (receptor para 

porção Fc de imunoglobulinas IgG) ou proteínas do SC (receptores para C3b e 

iC3b) ou 2) PAMPs, por meio da interação PRRs-PAMPs (exemplo: receptores 

de lectinas do tipo C e TLR) (114, 115) (Figura 7).  

 
 

Figura 6 Sequência de eventos necessários para o recrutamento de neutrófilos: Em resposta aos patógenos 
e as citocinas liberadas por células residentes, as células endoteliais aumentam a expressão de selectinas 
que interagem com os seus ligantes presentes nos neutrófilos realizando a ligação fraca do neutrófilo ao 
endotélio e o seu rolamento. As ligantes de integrinas presentes no endotélio interagem, fracamente, com 
as integrinas constitutivas dos neutrófilos, pois estas apresentam uma conformação com baixa afinidade aos 
seus ligantes. Porém uma vez que os neutrófilos estão em contato com quimiocinas, as integrinas mudam 
sua conformação para que sua afinidade aos ligantes aumente, garantindo assim uma forte adesão desta 
célula ao endotélio. A transmigração endotelial ocorre por meio de quimiotaxia - devido a quimiocinas como 
a CXCL8 - finalizando assim o processo de recrutamento de neutrófilos ao foco inflamatório/infeccioso 
(Adaptado de(112)). 

Figura 7 Processo de fagocitose de organismos estranhos por neutrófilos: Imagens de microscopia 
eletrônica de varredura mostrando o processo de fagocitose de esporos de A. fumigatus (esquerda) e 
pseudo-hifas de C. albicans (direita) por neutrófilos humanos (imagens obtidas em www.pixels.com/featured/2-
phagocytosis-of-fungal-spores-prof-matthias-gunzer.html e www.fineartamerica.com/featured/4-neutrophil-engulfing-
thrush-fungus-sem-.html) 
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Uma vez ocorrida a fagocitose, o fagossomo se funde à vesícula 

lisossômica formando o fagolisossomo e o processo chamado de explosão 

respiratória (burst oxidativo) se inicia (116). 

 

O burst oxidativo é um processo de geração de espécies reativas de 

oxigênio (ROS, do inglês Reactive Oxygen Species) por meio da NADPH 

Oxidase (NOX) na presença do cofator NADPH. A NOX é um complexo proteico 

multimérico composto pelas subunidades gp91 e p22 (expressos 

constitutivamente na membrana de neutrófilos em repouso e, denominada de 

citocromo b558) e pelas subunidades citoplasmáticas p47, p67, Rac e p40 (Figura 
8) que só interagem após a ativação do neutrófilo (117, 118). A NOX pode estar 

presente na membrana citoplasmática (5%), membrana do fagossomo ou 

membrana das vesículas (95%) (117). Após a produção de ROS (O2-) dentro dos 

fagócitos (ROS fagocítico - phROS), a enzima superóxido dismutase (SOD) pode 

Figura 8 Formação e localização da fagócito oxidase: A fagócito oxidase é composta pelas subunidades 
protéicas p22, gp91, p40, p47, p67 e rac e pode estar presente nas membranas citoplasmáticas – 
produzindo ROS extracelular (ecROS) – membrana fagocítica – produzindo ROS fagocícito (phROS) – ou 
na membrana dos grânulos – produzindo ROS não fagocítico (nohROS). A fagócito oxidase presente na 
membrana citoplasmática não apresenta a proteína p40 na sua formação (Adaptado de (117)). 
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atuar formando peróxidos de hidrogênio e, posteriormente, por meio da ação da 

mieloperoxidase (MPO), uma enzima presente nos fagolisossomos, o peróxido 

de hidrogênio pode interagir com íons cloro formando o ácido hipocloroso (HClO) 

ou Hipoclorito (ClO-) que apresenta alta atividade microbicida (118, 119). A 

presença NOX na membrana citoplasmática dos neutrófilos, é importante para 

ocorra formação de ROS extracelular (ecROS – Figura 9) que irá atuar sobre 

patógenos grandes demais para serem fagocitados, como por exemplo hifas de 

Aspergillus fulmigatus (117, 120). 

Outro importante mecanismo utilizado pelos neutrófilos na eliminação de 

microrganismos fagocitados é a síntese de NO. Estímulos de citocinas (IL-1, 

TNF-α e IFN-γ) ou produtos microbianos (LPS) levam a síntese de óxido nítrico 

sintase induzida (iNOS) que atua na conversão de L-arginina em L-citrulina na 

presença de NADPH liberando NO (L-Arginine + O2 + NADPH→NO + L-Citrulline 

+ NADP+ + H2O) (121). Uma vez liberado, o NO pode interagir rapidamente com 

O2- (proveniente do Burst oxidativo) formando radicais peroxinitrito (NO + O2- à 

NO3-) que apresentam grande potencial de oxidação e microbicidas (122-124). 

Inúmeros trabalhos na literatura mostram a importância dos neutrófilos na 

fagocitose e eliminação de diversos patógenos, como a Leptospira (125), 

Borrelia burgdorferi (126), Paracoccidioides brasiliensis (127), Candida albicans 

(128, 129) e Aspergillus fumigatus (107, 130, 131). Entretanto, poucos trabalhos 

demonstram sua importância no combate aos fungos causadores da 

cromoblastomicose (93). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 Etapas da formação de espécies reativas de oxigênio (ROS) e de nitrogênio (RNS): Após ativação dos 
neutrófilos, o complexo da NOX é montado e, na presença de NADPH, o oxigênio molecular se transforma em 
superóxido (O2-). Na presença da enzima SOD e do íon H+ da reação ocorre liberando peróxido de hidrogênio 
(H2O2) e oxigênio. O peróxido de hidrogênio por sua vez pode interagir com íons de cloro (Cl-) na presença de  
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enzima MPO formando o ácido hipocloroso. O superóxido gerado pela NOX, pode também ser utilizado na 
geração de RNS. A L-arginina, na presença de NADPH e oxigênio e da enzima NO sintase induzida (iNOS) 
gera L-citrulina, NO e NADP+ e água. O óxido nítrico então, reage com o superóxido gerando o nitrato, 
composto com alta atividade microbicida (Adaptado de (132)). 
 

1.5.1.2 Liberação de grânulos: 
Em 1960, os pesquisadores Cohn e Hirsch identificaram enzimas 

microbicidas presentes nos grânulos dos neutrófilos (133) e em 1964, Zucker-

Franklin e Hirsch observaram que estes grânulos eram liberados nos 

fagossomos, ajudando na eliminação dos patógenos fagocitados (Figura 10) 

(134).  

 

Ao longo dos últimos anos, diversos grupos de pesquisa vêm 

caracterizando os grânulos presentes em neutrófilos e identificando seus 

componentes para melhor entender seu papel na eliminação dos patógenos. Até 

o momento, foram descritos 4 tipos de grânulos que podem ser divididos em 3 

grandes grupos: 1) Grânulos positivos para mieloperoxidase (grânulos 

primários/azurofílicos); 2) Grânulos negativos para mieloperoxidase 

(secundários/específicos e grânulos terciários/gelatinase); 3) Vesículas 

secretórias. A composição destes grânulos está descrita na tabela 2 (136, 137). 

 

 

 

Figura 10 Processo de degranulação de neutrófilo: Em imagem de microscopia eletrônica de transmissão 
observamos à esquerda o neutrófilo não estimulado, onde podemos observar diversos grânulos primários 
(PG), com presença de MPO, e grânulos secundários (SG). (Direita) Após estimulo, observamos uma 
diminuição dos grânulos intracelular, devido ao processo de degranulação dos neutrófilos (imagem retirada 
de (135)). 
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Tabela 2: Composição dos grânulos presentes nos neutrófilos 
Grânulos  Componentes de membrana Componentes 

intravesicular 
Primários/Azurofílicos                     CD63, CD68 MPO, Lisozimas, 

defensinas, catepsinas, 

elastase e proteinase 3  

Secundários/Específicos CD11b/CD18, CD66, CD67 

(moléculas de adesão), citocromo 

b558, TNF-R 

Lactoferrina, Lisozimas, 

colagenase, PTX3 e baixa 

expressão de gelatinase 

Terciário/Gelatinase CD11b/CD18 (CR3), CD67, 

MMP25, TNF-R e citocromo b558 

Alta expressão de 

gelatinase, Lisozimas e 

arginase1 

Vesículas Secretórias CD11b/CD18 (CR3), CD67, 

citocromo b558, MMP25, TNF-R, 

IFN-R, TLRs, CXCR1-2 

Proteínas plasmáticas 

(Albumina), DAF, CD10 e 

CD13 

(Tabela adaptada de (138)) 
 

Os grânulos secundários apresentam a maior quantidade de citocromo 

b558 e, portanto, são importantes para a realização do burst oxidativo. Esses 

grânulos, juntamente com os grânulos primários (que contém MPO) podem se 

fundir ao fagossomo, gerando ROS intracelular (ROS fagocítico - phROS) e, 

posteriormente, o ácido hipocloroso, conforme descrito do item 1.5.1.1. Porém, 

a geração de ROS intracelular também pode ocorrer independente do 

fagossomo (ROS não-fagocítico - nphROS). Neste caso, os grânulos primários 

e os grânulos secundários, ou terciários, podem se fundir gerando o nphROS. 

Outro mecanismo pelo qual o nphROS pode ser gerado é por meio da difusão 

do O2- gerado nos grânulos secundários/terciários, até os grânulos primários, 

que na presença da MPO conseguiria formar o ácido hipocloroso (117). Os 

componentes presentes nos grânulos primários e secundários, também podem 

ser liberados para o meio extracelular. Está degranulação ocorre, 

principalmente, quando suas vesículas se fundem ao fagossomo ainda em 

formação, ou seja, enquanto a membrana citoplasmática sofre invaginação para 

fagocitar o microrganismo e não está totalmente “selada” podendo assim, atingir 

o meio extracelular (139). A degranulação das vesículas secretórias e dos 

grânulos de gelatinase ocorre numa ativação moderada dos neutrófilos e atuam, 
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respectivamente, aumentando a expressão de β2-integrina (CD18) - que facilita 

sua migração para o foco inflamatório – e na degradação de colágeno tipo IV - 

presente em grandes quantidades nos tecidos intersticiais e, portanto, têm 

grande importância na migração dos neutrófilos (136). 

 

1.5.1.3Neutrophil Extracelullar Traps - NETs: 
Esta é a função mais recente descrita nos neutrófilos. Em 2004, 

Brinkmann e colaboradores (140) observaram que neutrófilos ativados com IL-8, 

phorbol myristate acetate (PMA), ou LPS liberavam fibras para o meio 

extracelular, e denominaram essas estruturas de Neutrophil Extracelullar Traps 

(NETs). Naquele momento, a liberação das NETs foi descrita como um processo 

dependente de NADPH oxidase e, portanto, da produção de ROS. Utilizando a 

microscopia eletrônica de varredura eles observaram que essas estruturas 

apresentavam entre 15-17 nm de diâmetro e estruturas globulares de 

aproximadamente 25 nm (Figura 11).  

Figura 11 Liberação de NETs por neutrófilos humanos: Imagens de microscopia de varredura mostram 
os neutrófilos não estimulados como células arredondadas (a). Após estimulo com PMA, as células sofrem 
achatamento, com protrusão de sua membrana plasmática e liberação de filamentos de DNA, conhecidos 
como NETs (b). Imagens de microscopia eletrônica de transmissão mostra o núcleo multilobulado dos 
neutrófilos não estimulados (c). Após estímulo com IL-8, observamos a decondensação nuclear bem como 
o rompimento na membrana nuclear e liberação de seu conteúdo ao meio extracelular (d-seta) (140). 
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Por meio da técnica de imunofluorescência, observou-se que as NETs 

eram compostas pelas seguintes proteínas: Elastase, catepsina G, 

mieloperoxidase (grânulos azurofílicos); Lactoferritina (grânulos secundários) e 

gelatinase (grânulos terciários); e Histonas (H1, H2A-B, H3 e H4), que 

apresentam atividades microbicidas em baixas concentrações. Naquele 

momento os autores descreveram a morte celular envolvida na liberação das 

NETs como sendo distinta da apoptose (por ser independente de caspases) e 

da necrose (devido a diferentes características morfológicas e por ser 

dependente de NADPH oxidase e, portanto, de produção de ROS). Apenas em 

2007, o termo NETosis foi descrito para caracterizar a morte celular responsável 

pela liberação das NETs (141). Entretanto, neste mesmo ano Clark e 

colaboradores demonstraram que células intactas também eram capazes de 

liberar NETs, sugerindo um mecanismo alternativo a NETosis descrita até o 

momento (142). Posteriormente, dois trabalhos demonstraram que os neutrófilos 

eram capazes de liberar NETs independente de morte celular. Esta liberação 

pode ocorrer via secreção de vesículas contendo DNA mitochondrial (143) ou 

nuclear (144). Posteriormente, verificou-se que a NETosis pode ocorrer de forma 

independente da produção de ROS proveniente da NOX (145). Deste modo, 

diferentes mecanismos podem levar a de liberação de NETs pelos neutrófilos, 

podendo ser classificada em relação à morte celular:  NETosis precoce ou vital 

(independente de morte celular) ou NETosis clássica, descrita por Brinkmann  

(tardia e dependente de morte celular) (146, 147). Outra forma de classificarmos 

os diferentes tipos de NETosis seria quanto à dependência da produção de ROS 

pela NOX: NETosis dependente de NOX ou NETosis independente de NOX. Até 

o momento foram descritas algumas particularidades que distinguem a NETosis 

vital da NETosis Clássica, são elas: 1) O tempo e a natureza do estímulo: 

NETosis clássica ocorre normalmente após 3 a 4 horas de estímulo enquanto a 

NETosis vital ocorre em menos de 1 hora; 2) Capacidade funcional dos 

neutrófilos: Neutrófilos que sofrem NETosis clássica têm sua membrana nuclear 

e celular rompida, gerando a morte dessas células, enquanto que neutrófilos que 

sofrem NETosis vital apresentam sua membrana celular intacta, mantendo sua 

capacidade fagocítica e de quimioatração intactas; 3) O mecanismo envolvido 

na liberação das NETs: NETosis clássica é uma atividade dependente da 

ativação de raf-MEK-ERK, elastase, MPO, NOX e ROS que levam à 
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decondensação da cromatina que interagem com os grânulos proteicos e são 

liberados por meio de ruptura da membrana plasmática, enquanto que NETosis 

vital ocorre por tráfego vesicular de DNA do núcleo (ou mitocondrial) para o meio 

extracelular. As moléculas ativadas na NETosis vital ainda não foram 

identificadas (147). Se dividirmos em relação à ativação da NOX, observamos 

que a liberação de NETs dependente de NOX é um processo tardio, ocorrendo 

em torno de 3 a 4 horas após estímulo, enquanto que a via NOX independente 

se inicia após 30 minutos de estímulo. Em relação aos processos moleculares, 

a NETs dependente de NOX é um mecanismo dependente da ativação de ERK 

e independente de ativação de Akt, de citrulinação de histonas via 

Peptidylarginine deiminases 4 (PAD 4) e da produção de ROS mitocondrial, 

enquanto a via independente de NOX é dependente de Akt,  de PAD4 e da 

produção de ROS mitocondrial mas independente de ERK (145). 

Inúmeros trabalhos demonstram a importância da liberação das NETs 

sobre diversos patógenos (128, 140, 146, 148).  Entretanto, mecanismos de 

evasão às NETs já foram descritos em bactérias S. pneumoniae, S. pyogenes e 

S. aureus, as quais são capazes de liberar DNases para degradar e escapar da 

morte pelas NETs (149). Em relação às infecções fúngicas, sabe-se que os 

neutrófilos são capazes de liberar NETs após estímulo por Candida albicans, 

Aspergillus fumigatus, Paracoccidioides brasiliensis and Cryptococcus gatti. O 

mecanismo pelo qual os neutrófilos liberam NETs sobre a C. albicans ainda não 

está bem elucidado, visto que a dependência da produção de ROS na sua 

liberação ainda é controverso (150, 151). Verificou-se que os receptores CR3 - 

reconhecem as β-glicanas de C. albicans e - na presença de fibronectina 

estimulam a liberação das NETs sobre as formas de leveduras e pseudohifas 

deste fungo (151). Entretanto, os receptores Dectina-1 não influenciam a 

liberação de NETs sobre a C. albicans (151). Achados similares foram vistos 

com o fungo A. fumigatus, o qual estimula a liberação de NETs dependente de 

NOX e receptor CR3, mas independente do receptor Dectina-1 (107). Entretanto, 

verificou-se que as NETs não apresentam atividade fungicida, mas apenas 

fungiostática sobre o A. fumigatus (90, 107, 131) sendo o 

Galactosaminogalactan (GAG) (152) e a proteína de membrana RodA (153), dois 

importantes fatores de virulência na proteção deste fungo às NETs. Outro fungo 

capaz de estimular a liberação de NETs é o C. gatti. Entretanto, a função 
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fungicida das NETs sobre este fungo não está bem estabelecida (154) . Embora 

o C. gatti consiga estimular a liberação de NETs, outra espécie de Cryptococcus, 

o C. neoformans, apresenta fatores de virulência que inibem a liberação deste 

composto pelos neutrófilos. Os polissacarídeos capsulares do C. neoformans 

conseguem inibir a liberação de NETs mesmo em neutrófilos previamente 

estimulados e ativados com PMA. Entretanto, quando utilizado uma cepa 

mutante acapsulada, os neutrófilos foram capazes de liberar NETs de maneira 

dependente de ROS e da enzima PAD-4, tendo elas apresentado função 

fungiostática sobre este fungo (154). Outro trabalho que demonstra a 

importância dos componentes de membrana na ativação e liberação das NETs 

foi realizado com o P. brasiliensis. Nele, os pesquisadores verificaram que os 

conídios estimulam NETs independente de NOX, enquanto as leveduras 

estimulam NETs dependente de NOX (155). Outro trabalho demonstrou que, a 

importância dos receptores de Dectina-1 (156), mas não dos receptores TLR-2 

e TLR-4 (157) na liberação das NETs. Entretanto, as NETs apresentam atividade 

fungiostática, mas não fungicida sobre o P. brasiliensis. 

Embora as NETs tenham sido descrita há mais de 10 anos, ainda são 

necessários estudos para entender os mecanismos pelos quais os neutrófilos 

são ativados e estimulados a liberarem essas estruturas.  

 

1.5.2 Subpopulações de neutrófilos 
Embora por muitos anos o neutrófilo tenha sido caracterizado como uma 

célula totalmente diferenciada e homogênea, atualmente vem crescendo o 

número de trabalhos demonstrando a presença de diferentes subpopulações 

desta célula. Um dos primeiros trabalhos que demonstra a existência dessas 

subpopulações foi publicado na década de 70, onde os pesquisadores 

verificaram 2 subpopulações de neutrófilos baseado na sua densidade celular 

(158). Mais tarde, estudando a resposta imune frente a tumores sólidos, diversos 

pesquisadores observaram a presença de neutrófilos no microambiente tumoral, 

sugerindo que estas células apresentavam função citolítica e antitumoral (159-

162). No final da década de 80 e início da década de 90, foram publicados os 

primeiros relatos de células mieloides supressoras observadas em pacientes 

com câncer (163-165). Em 1995, Pekarek e colaboradores verificaram uma 

diminuição do tamanho do tumor, bem como da sua capacidade de metástase 
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em animais neutropênicos (animais tratados com anti-Gr1), sugerindo que 

seriam os neutrófilos as células mieloides que estariam atuando suprimindo a 

resposta imune e, portanto, ajudando na proliferação tumoral (159). Somente 14 

anos após a observação de Pekarek, foi sugerido a presença de subpopulações 

N1 e N2 de neutrófilos associados aos tumores (TANs, do inglês Tumor-

Associated Neutrophils) (166). Fridlender e colaboradores, ao estudar o papel 

do TGF-b no microambiente tumoral, verificaram que ao bloquear a produção de 

TGF-b havia um aumento no influxo de neutrófilos (CD11b+/Ly6G+) capazes de 

produzir citocinas pró-inflamatórias, estimular a ativação de linfócitos T CD8+ e 

macrófagos e apresentar função citotóxica frente ao tumor. Ao analisar as TANs 

na presença de TGF-b, os pesquisadores observaram um aumento na produção 

de citocinas anti-inflamatórias, juntamente com uma diminuição da ativação e 

dos linfócitos T CD8+ e de sua função citotóxica frente ao tumor. Deste modo, os 

pesquisadores sugeriram que o microambiente tumoral continha subpopulações 

N1 e N2 de TANs, sendo que a população N1 apresentava ações inflamatórias 

e antitumorais enquanto a população N2 apresentava ações anti-inflamatórias e 

pró-tumorais (166). 

No início do século XX, uma população de célula mieloide imatura, com 

capacidade de suprimir o sistema imune, foi identificada também no 

microambiente tumoral. Durante anos esta população recebeu diferentes nomes 

pelos grupos de pesquisas ao redor do mundo, até que, em 2007, Gabrilovic e 

colaboradores denominaram estas células de MDSC (do inglês Myeloid-Derived 

Suppressor Cell) (167). Devido a dificuldades em caracterizar estas células, 

recentemente, foi publicado um artigo de revisão com o intuito de padronizar a 

nomenclatura, bem como definir as funções específicas que caracterizam as 

MDSCs (168). Deste modo, essas células foram subdivididas em 2 populações: 

monocítica (Mo)-MDSCs e granulocítica (G)-MDSCs ou também chamada de 

polimorfonuclear (PMN)-MDSCs. Entretanto, ainda não há um consenso se as 

G-MDSCs/PMN-MDSCs são uma população celular específica ou se são uma 

subpopulação dos neutrófilos ou até mesmo a subpopulação N2 de TANs, 

descrita por Fridlender em 2009. Há trabalhos que defendem que as MDSCs são 

células mieloides imaturas, enquanto os TANs-N2 são células maduras e, 

portanto, são duas populações diferentes (169-172). No entanto, diversos grupos 
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de pesquisa (167, 173, 174), dentre eles o próprio grupo do pesquisador 

Gabrilovic (o qual sugeriu o termo MDSCs pela primeira vez) salienta que a 

distinção entre TAN e PMN-MDSC é atualmente impossível, uma vez que estas 

células apresentam o mesmo fenótipo. As características das PMN-MDSCs (N2) 

estão melhores descritas na Tabela abaixo (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Marcadores de superfície e ensaios funcionais dos neutrófilos e 
MDSCs 

Nomenclatura  Marcadores de Superfície Ensaios funcionais 

Neutrófilo 

convencional/N1 

CD11b+/Ly6G+ Atividade citolítica e killing 

de patógenos 

Mo-MDSCs CD11b+/Ly6Chi/Ly6G- Inibição de proliferação de 

células T 

PMN-MDSC/N2 CD11b+/Ly6Clo/Ly6G+ Inibição de proliferação de 

células T 

 

Embora a subpopulação N2/PMN-MDSC tenha sido descrita em modelos 

de tumor, alguns trabalhos relacionados a doenças infecciosas vêm 

demonstrando a presença destas células atuando na inibição do sistema imune 

adaptativo e favorecendo a disseminação e cronicidade dessas doenças. Em 

2007, foi publicado o primeiro trabalho que descreve a presença de células 

imaturas CD11b+/Gr1+ em modelo de infecção (175). Os autores verificaram que 

animais sépticos apresentavam um aumento dessas células, as quais atuavam 

suprimindo as células T. Posteriormente, outros trabalhos verificaram a presença 

dessas células em infecções bacteriana, viral, parasitária e fúngica (para revisão 

do assunto vide (176)). Embora o primeiro trabalho que descreva as MDSCs em 

modelo de infecção tenha sido publicado apenas em 2007, no ano de 2003, o 

grupo do Dr. Casadevall verificou que animais neutropênicos (neutropenia 

causada por administração de anticorpo anti-Gr1) apresentavam alteração no 

perfil de citocinas e susceptibilidade à infecção por Cryptococcus (177). Naquele 

momento, o conceito de MDSCs e dos neutrófilos N2 ainda não estava definido 

e, portanto, os autores apenas especularam que os neutrófilos atuavam 

modulando a resposta imune na criptococose, sendo deletério ao hospedeiro 
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infectado. Entretanto, atualmente acredita-se que o Cryptococcus também atue 

aumentando e estimulando a produção de células MDSCs garantindo, portanto, 

a cronicidade da doença. Embora a função mais estudada e discutida das 

MDSCs/N2 atualmente seja sua capacidade em inibir a proliferação e ativação 

de linfócitos T, trabalhos demonstram que estas células também inibem a 

maturação de DCs (178-181) e a ativação de células Natural Killer (NK) (178, 

182, 183). Em 2015, Mueller-Leisse e colaboradores verificaram que as PMN-

MDSCs eram capaz de inibir a ativação de NK frente a infecção por A. fumigatus 

(182) 

O número de trabalhos publicados sobre as células MDSCs em modelos 

de infecção vem aumentando conforme o conceito de MDSC se torna mais 

sólido. Porém, mais estudos são necessários para melhor entendermos e 

classificarmos essas células, ou como um grupo de células imaturas 

provenientes de precursores mieloides ou como uma subpopulação de 

neutrófilos que apresenta uma função antagônica à função classicamente 

descrita e estudada até o momento. 
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2. HIPÓTESE 
Sabendo da importância dos neutrófilos no combate às infecções 

fúngicas, formulamos a hipótese de que estas células são essenciais no combate 

a cromoblastomicose, apresentando diferentes funções efetoras na eliminação 

dos conídios e hifas do F. pedrosoi, devido à diferença no tamanho e na 

composição dos componentes de membrana, sendo os receptores TLR-2 e TLR-

4 importantes no reconhecimento e eliminação deste fungo. 

 

3. OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo geral 
Investigar a importância dos receptores TLR-2 e TLR-4 nas funções 

efetoras dos neutrófilos em infecções por conídios e hifas de F. pedrosoi, bem 

como a importância dos neutrófilos e destes receptores na contenção e 

resolução da infecção por F. pedrosoi em camundongos. 

 

3.2 Objetivos específicos 
Utilizando animais C57Bl/6 WT, TLR-2KO e TLR-4KO nós avaliamos: 

 

In vitro 
- O índice fagocítico, quimiotaxia, produção de ROS e a formação de NETs em 

infecções por conídios e hifas de F. pedrosoi;  

 
In vivo 
- O papel desses receptores em modelo murino de cromoblastomicose causado 

por conídios de F. pedrosoi, analisando a carga fúngicas e perfil celular; 

 

- A importância dos neutrófilos murinos no combate à cromoblastomicose 

causado por conídios de F. pedrosoi, por meio da depleção destas células pelo 

tratamento dos animais com anticorpo anti-Gr1. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

4.1 Cultivo do fungo 
Para a realização dos experimentos abaixo, utilizamos a cepa F. pedrosoi. 

O cultivo do fungo foi realizado em meio ágar Sabouraud Dextrose (MERCK, 

Alemanha), mantido em estufa a 30º C, com repiques semanais. Com a 

finalidade de aumentar a virulência fúngica, previamente aos ensaios de 

infecção, à cepa foi inoculada intraperitonealmente (i.p.) nos camundongos e 

recuperadas 21 dias após a infecção. 

 

4.1.1 Obtenção de inóculo enriquecido de conídios ou hifas 
O cultivo foi realizado em meio caldo batata (Becton Dickinson - BD) por 

5 dias a 30ºC sob agitação (shaker, 200rpm) para enriquecimento do inóculo. 

Posteriormente, mantivemos o frasco em repouso por 15 minutos para 

sedimentação espontânea das hifas e, recolhemos e transferimos o 

sobrenadante (rico em conídios) para outro um tubo cônico, passando-o por “cell 

strainer” de 40 µm para retenção das hifas remanescentes. Os conídios obtidos 

e o material retido no cell strainer (hifas) foram centrifugados 3 vezes (8000 rpm 

por 5 minutos) com solução salina tamponada estéril (PBS – 137 mM NaCl; 2,7 

mM KCl; 10 mM Na2HPO4; 2 mM KH2PO4). Os conídios e hifas foram 

quantificados em câmara de Neubauer e ajustado de acordo com o ensaio.   

 
4.2  Animais 

Utilizamos camundongos C57Bl/6 machos com 8-12 semanas de idade, 

mantidos em condições “livres de patógenos” (SPF, do inglês specific pathogen 

free). Estes animais foram fornecidos pelo Biotério de Camundongos Isogênicos, 

da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (USP). 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética do Instituto de Ciências 

Biomédicas da USP sob protocolo número 074/2014 e da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da USP sob protocolo de número 474. 

 
4.3 Obtenção de neutrófilos murinos da medula óssea: 

Diferentemente dos Humanos - que apresentam em torno de 70% de 

neutrófilos no sangue periférico - os murinos apresentam cerca de 10 a 20% 
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destas células no sangue, sendo os linfócitos os leucócitos circulantes mais 

abundantes nesses animais. Deste modo, decidimos utilizar a medula óssea 

como fonte de neutrófilos, uma vez que uma grande quantidade madura destas 

células está presente neste local. Os neutrófilos murinos foram obtidos da 

medula óssea de animais C57Bl/6 WT, TLR-2KO e TLR-4KO e purificados por 

seleção magnética positiva utilizando o kit Anti-Ly-6G Microbeads UltraPure - 

Miltenyi Biotec, Cologne, Germany, conforme instruções do fornecedor ou por 

gradiente de Ficoll. Resumidamente, os animais foram eutanasiados com 

sobredose de anestésico (conforme procedimento pré autorizado pelo CEUA) e 

os fêmures e tíbias foram retirados e suas células foram coletadas utilizando 

PBS com 2% de soro fetal bovino (SFB). Para purificação dos neutrófilos 

utilizando gradiente de Ficoll, nós realizamos a lise de hemácias com água 

destilada gelada e, posteriormente ressuspendemos o pellet em 1 mL de PBS 

1x e colocamos sobre 3 mL de Ficoll 1077 e Ficoll 1119. As amostras foram 

então centrifugadas por 30 minutos, a 900x g e 20º C. Para evitar distúrbios na 

camada de ficoll e interferência na separação das células, a centrifugação foi 

ajustada para ter sua aceleração diminuída (accel. 5) e seu freio reduzido (break 

0). Após centrifugação, as células mononucleadas foram coletadas acima da 

camada de Ficoll 1077 (entre o PBS e ficoll) e desprezadas, enquanto os 

polimorfonucleares foram coletados entre a camada de Ficoll 1077 e Ficoll 1119. 

Após lavagens com PBS 1x, as células foram ressuspendidas em 1 mL de PBS 

1x e uma alíquota foi retirada para contagem e verificação da viabilidade celular 

em câmara de Neubauer e outra alíquota foi utilizada para verificarmos a pureza 

das células por citometria de fluxo. A viabilidade celular foi observada utilizando 

azul de tripan, e os neutrófilos obtidos tanto por separação por beads quanto 

pelo método do Ficoll apresentaram viabilidade maior que 95% (dados não 

mostrados). Para verificarmos a pureza das amostras, as células foram 

incubadas com os anticorpos anti-CD11b (e-bioscience diluído 1:100) e anti-

Ly6G (e-bioscience diluído 1:100) em PBS1x contendo 2% de albumina de soro 

bovino (BSA) a 4º C por 30 minutos. Após lavagem em PBS 1x, as células foram 

adquiridas no citômetro FACSCanto II (BD Biosciences) utilizando o software 

FACSDIVA (BD Biosciences), e os resultados foram analisadas no software 

FLOWJO 8.7 (Tree Star, San Carlo, CA, EUA).  
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4.4  Ensaio de atividade fungicida dos neutrófilos 
Após obtenção das hifas e conídios de F. pedrosoi (item 3.1.1) e dos 

neutrófilos murinos (item 3.3), incubamos 2x105 conídios ou hifas do fungo com 

1x105 neutrófilos (multiplicity of infection - MOI 2:1) por 2h a 37º C sob leve 

agitação. Após este período, realizamos a diluição do inóculo (1:50) em água 

destilada estéril para garantirmos a lise dos neutrófilos (2 minutos). As amostras 

(100 µL) foram plaqueadas em ágar Sabouraud e cultivadas em estufa a 30º C 

por 5 a 7 dias para posterior contagem das unidades formadoras de colônias 

(CFU). Como controle positivo (100% de sobrevivência) conídios e hifas foram 

incubados na ausência de neutrófilos. Após diluição em água destilada (1:50) o 

fungo foi plaqueado normalmente e a contagem do CFU foi ajustada para 100% 

de sobrevivência. É importante salientar que neste ensaio as amostras não 

foram centrifugadas a fim de evitar a perda do fungo nas lavagens o que poderia 

resultar falsos dados sobre a capacidade fungicida dos neutrófilos.  

 

4.4.1 Morte por fagocitose ou liberação de NETs 
Para verificarmos a importância da fagocitose no killing fúngico, pré-

incubamos as células (30 minutos) na presença de de cytochalasin D (5 µg/mL), 

pois esta é uma droga inibidora dos filamentos da actina e miosina e, portanto, 

é comumente utilizada para bloquear a fagocitose nas células (184-187). A 

importância das NETs no killing de F. pedrosoi foi verificado utilizando DNAse 

(25 U/mL).  Este método é comumente utilizado na literatura, pois atua 

degradando as NETs (filamentos de DNA) liberadas ao meio extracelular 

inibindo, portanto, qualquer ação fungicida ou fungiostática que este composto 

possa apresentar (107, 128, 188-190). Após incubação com Cytochalasina-D ou 

DNAse as células foram incubadas com as diferentes formas do fungo, conforme 

descrito no item 3.4.  

 

4.5 Avaliação do stress oxidativo dos neutrófilos 
O stress oxidativo (liberação de ROS, H2O2, HOCl) é comumente 

associado ao killing de patógenos fagocitados. Para sua análise, utilizamos o 

reagente de luminol e a técnica do luminômetro. Utilizamos 1x105 células 

incubadas com 2x105 conídios ou hifas em placa de 96 poços branca (Costar 

3917). Como controles, incubamos os neutrófilos com PBS (controle negativo) 
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ou PMA (controle positivo). O reagente de luminol foi adicionado e a placa foi 

colocada para leitura (por aproximadamente 90 minutos) em equipamento de 

luminômetro. Para análise, utilizamos a área sob a curva para quantificar a stress 

oxidativo total da célula após 90 minutos de estímulo. Para confirmarmos a 

importância do stress oxidativo celular na eliminação do F. pedrosoi, realizamos 

também o ensaio de killing (conforme descrito no item 3.4) na presença de 

diferentes concentrações de Diphenyleneiodonium (DPI), importante inibidor da 

NADPH-oxidase. 

 

4.6  Ensaio de fagocitose 
Para determinarmos a importância dos receptores TLR-2 e TLR-4 na 

fagocitose de conídios de F. pedrosoi, realizamos ensaio de microscopia de 

imunofluorescência. Primeiramente, lamínulas redondas de 13mm x 13mm 

foram lavadas e esterilizadas, e colocadas dentro do poço de placa de cultura 

de 24 poços. Adicionamos então Poli-L-lisina por 30 minutos, para ajudar na 

adesão celular. Após lavagem com PBS 1x estéril, adicionamos 1,5x105 

neutrófilos e 3x105 conídios em meio RPMI sem soro (volume final de 500 µL). A 

placa foi centrifugada (1 min a 500x g) para facilitar a interação células/conídios 

e incubada em estufa à 37o C com 5% CO2 por 2 hrs. Após término do período 

de incubação, realizamos a lavagens dos poços com PBS 1x, para retirada dos 

conídios não fagocitados e as células foram permeabilizadas com PBS contendo 

0,1% de Tween 20 (PBS-T) por 15 minutos. Após lavagem, realizamos o 

bloqueio com PBS 5% BSA por 30 minutos seguido de marcação do material 

genético com 4’,6-diamidino-2-phenylindole (DAPI) ou Sytox Green por 45 

minutos. Após lavagem as lamínulas foram retiradas dos poços e colocadas 

sobre 5 µL de meio de montagem Vecta-Shield ® em lâminas próprias para 

microscopia. Para evitar secagem e para obtermos maior durabilidade das 

lâminas, utilizamos base de esmalte para vedação das lamínulas. As lâminas 

foram armazenadas a 4º C até momento da captura de imagens em microscópio 

de imunofluorescência. As imagens foram capturadas em campo claro e 

sobreposta com as imagens capturadas com filtro AF 488 (Exc/Emm 495/519 

nm) ou DAPI (Exc/Em 364/454 nm). Para calcularmos o índice fagocítico, 

realizamos a contagem de no mínimo 100 células e dos respectivos conídios 

observados dentro das células e aplicamos a seguinte fórmula:  
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Índice fagocítico = (número de conídios dentro das células x 100)/número total 

de células contadas. 

Para análise estatística nós calculamos a razão do índice fagocítico, onde o 

índice fagocítico dos neutrófilos TLR-2KO e TLR-4KO foi dividido pelo índice 

fagocítico dos neutrófilo WT. 

 

4.7  Produção de NETs em infecções por F. pedrosoi 
A fim de verificarmos a capacidade de conídios e hifas de F. pedrosoi em 

estimular a liberação de NETs por neutrófilo murinos, realizamos ensaios 

utilizando a sonda de DNA, Sytox Green. Esta sonda é impermeável às células, 

e só irá emitir fluorescência apenas quando se ligar ao DNA de células que 

apresentarem danos em sua membrana plasmática. Os neutrófilos (1x105) foram 

previamente incubados com Sytox green (5 µM) e semeados em placas de 96 

poços (placa preta com fundo claro – Costar 3603) e incubadas por 10 minutos 

para decantação das células. Posteriormente, realizamos a leitura da 

fluorescência utilizando equipamento SpectraMAX M2 ® da Molecular Probes 

para determinarmos a fluorescência basal. Posteriormente, adicionamos 

conídios ou hifas de F. pedrosoi (ou PBS no grupo controle). A leitura foi 

realizada a cada 30 minutos, até o ponto final de 180 minutos. Durante o 

experimento, a placa foi mantida em estufa a 37º C e 5% CO2, sendo retirada 

apenas no momento das leituras.  Outra técnica utilizada para visualização das 

NETs foi a microscopia de imunofluorescência. O ensaio foi realizado conforme 

descrito no item 3.6, entretanto hifas de F. pedrosoi foram utilizadas no lugar dos 

conídios.  

 
4.8  Análise da migração dos neutrófilos frente aos estímulos de 

conídios e hifas de F. pedrosoi 
O ensaio de quimiotaxia foi realizado por meio da análise do número de 

neutrófilos migrados à cavidade peritoneal após 3 horas de infecção com 

conídios ou hifas de F. pedrosoi (191). Primeiramente os animais WT, TLR-2KO 

e TLR-4KO foram infectados intraperitonealmente com 5x107 conídios ou 4x106 

hifas de F. pedrosoi (volume fina de 200 µL). Como controle, os animais 

receberam uma injeção intraperitoneal de 200 µL de PBS-1x. Após 3 horas os 
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animais foram eutanasiados e as células migradas ao peritônio foram coletadas 

por meio de lavagem peritoneal com 5 mL de PBS-1x 0,5% SFB e 2 mM EDTA. 

Posteriormente nós centrifugamos o lavado peritoneal e ficamos as células por 

30 minutos com 4% de paraformaldeído (PFA). Após lavagem, as células foram 

ressuspendidas em PBS-1x e contadas em câmara de Neubauer. Uma alíquota 

foi usada para marcação com anticorpos anti-CD45, anti-CD11b e anti-Ly6G 

para análise da porcentagem de neutrófilos atraídos ao peritônio. Posteriormente 

o número total de neutrófilos migrados ao peritônio foi calculado levando e 

consideração o número total de células migradas e a porcentagem de neutrófilos 

detectados por citometria de fluxo. 

 
4.9 Infecção intraperitoneal de animais C57Bl/6 WT, TLR2-KO e TLR4-KO 

com conídios de F. pedrosoi: 
Para confirmarmos a importância destes receptores na 

cromoblastomicose murina, realizamos infecções i.p. com 5x107 conídios de F. 

pedrosoi. Os animais foram sacrificados após 1 dia de infecção, uma vez que 

neste período aguda da infecção os neutrófilos são as principais células atraídas 

ao foco inflamatório.  

 

4.9.1 Análise da carga fúngica no baço e fígado e obtenção de 
sobrenadante e células dos órgãos: 

Após a retirada do baço e fígado dos animais os órgãos foram pesados e 

posteriormente macerados em 1,5 e 2,0 mL de PBS 1x, respectivamente. Uma 

alíquota de 100 µL dos macerados foi utilizada para realização do ensaio de CFU 

em placa petri com meio ágar Sabouraud. As placas foram mantidas em estufa 

a 37º C por 5 a 7 dias para posterior contagem de CFU. O volume restante do 

macerado foi submetido à centrifugação de 500x g por 5 minutos para obtenção 

do sobrenadante, que foi armazenado em freezer -80º C para posterior análise 

de citocinas por ELISA (conforme descrito abaixo no item 3.9.2). Após coleta do 

sobrenadante, o pellet contendo as células foi submetido a lise de hemácia para 

contagem total dos leucócitos e posterior marcação e análise das populações 

celulares por citometria de fluxo (conforme descrito abaixo no item 3.9.3). 

Células do baço (1x107) dos animais infectados por 10 dias foram separadas 

para posterior análise de linfoproliferação (conforme descrito no item 3.11.1). 
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4.9.2 Dosagem de citocinas: 
Conforme descrito no item acima (item 3.9.1) utilizamos os sobrenadantes 

do macerado de baço e fígados para dosagem das seguintes citocinas: IL-4, IL-

6, IL-10, IL-12, IL-17, TNF-α e IFN-ɣ. A dosagem das citocinas foi realizada 

conforme instruções do fabricante (R&D system). No final, os valores obtidos 

foram então multiplicados pelo fator de diluição e seu valor final foi calculado em 

relação ao peso do órgão.   

 

4.9.3 Imunofenotipagem por citometria de fluxo: 
Após a obtenção das células (ver item 3.9.1), realizamos a marcação 

celular utilizando o Tabela descrito abaixo (Tabela 4): 

 

Tabela 4: Marcadores utilizados para a Imunofenotipagem das células obtidas 
do baço e fígado de animais infectados  

Marcador Tipo celular 
CD45 Leucócitos 

CD3 Linfócitos T 

CD4 Subpopulação de linfócito 

CD4 

CD8 Subpopulação de linfócito 

CD8 

MHCII Célula Dendrítica 

CD11c Célula Dendrítica 

F4/80 Macrófago 

Ly6G Neutrófilo 

CD11b Macrófago e Neutrófilo 

CD19 Linfócitos B 

B220 Linfócitos B 

 

Para marcação utilizamos 4 mix de anticorpos, uma para marcação de 

linfócitos (CD45+, CD3+, CD4+ e CD8+), outro para marcação de células 

dendríticas (CD45+, CD11c+, MHCII+ e F4/80-), uma para marcação de 

macrófagos (CD45+, Cd11b+, F4-80+) e neutrófilos (CD45+, Cd11b+ e Ly6G+) e 

por fim para marcação de linfócitos B (CD45+, CD19+ e B220+). Após contagem 
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em câmara de Neubauer, 1x106 células foram utilizadas para marcação com os 

anticorpos acima descritos por 30 minutos a 4º C sob proteção da luz. As células 

foram lavadas 2x com PBS 2% SFB e ressuspendidas em 150 µL da mesma 

solução para aquisição das amostras em FACS canto II (BD Bioscience). Caso 

a aquisição das amostras não fosse realizada em até 1 hora, as mesmas foram 

fixadas com PFA 4% por 15 minutos. Após lavagens as células foram mantidas 

em PBS 2% SFB a 4º C sob proteção da luz até o momento da aquisição das 

amostras.  

 

4.10 Cultivo do hibridoma RB6-8C5 para obtenção de anticorpos 
anti-Gr1: 
A produção de anticorpos anti-Gr1 foi necessária para geração da 

neutropenia transiente em animais C57Bl/6 WT. Primeiramente realizamos o 

descongelamento do hibridoma em meio RPMI com 20% SFB (R20). As células 

foram ressuspendidas em 5 mL de R20 e centrifugadas para retirada do meio de 

congelamento contendo DMSO. Após lavagem, as células foram cultivadas em 

meio RPMI com 10% SFB (R10) por 1 semana para adaptação das células e 

retirada de debris e células mortas. Após este período, realizamos o repique em 

meio RPMI contendo 10% de soro IgG low (R10-Low). Cultivamos 

aproximadamente 1x107 células em 100 mL de R10-Low sistema de biorreator 

(CELLine – Argos Technologies) por 5 dias. Após este período, o seu 

sobrenadante contendo anticorpos anti-Gr1 foi recuperado e congelado com 

0,01% de azida sódica até o momento de sua purificação.  

A purificação do anticorpo anti-Gr1 foi realizada em coluna de proteína G 

(Hitrap 5 mL - GE healthcare) conforme instruções do fabricante. 

Resumidamente, deixamos o sobrenadante passando pela coluna de proteína G 

durante a noite, a 4º C. Após diversas lavagens da coluna em tampão fosfato 

(pH 7), um choque de pH utilizando glicina (pH 2,7) foi realizado e seu eluato foi 

recolhido em tampão Tris-HCl (pH 9) para neutralização do pH, evitando assim 

a degradação proteica. Estes processos foram realizados por 3 vezes, para 

garantir a coleta de todo o anticorpo anti-Gr1 presente no sobrenadante, 

evitando assim a perda de anticorpos devida a saturação da coluna de proteína 

G. Após a coleta, o eluato foi dialisado em 4000 mL de PBS1 x, sendo trocado a 

cada 2 horas. Por último, deixamos as amostras por 12 horas em 4000 mL de 
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PBS 1x. Após a diálise, a quantificação proteica foi realizada em 

espectrofotometria de cubeta, na qual consideramos a OD de 0,8 equivalente a 

concentração proteica de 1mg/mL. 

 

4.10.1 Depleção de neutrófilos em animais C57Bl/6: 
Após obtenção e purificação dos anticorpos anti-Gr1, padronizamos a 

quantidade de anti-Gr1 necessária para depleção dos neutrófilos em animais 

C57Bl/6 WT. Diferentes quantidades de anti-Gr1 ou anti-LTF2 (isotipo controle – 

BioXCell) foram administrados i.p. nos animais, e seus níveis de neutrófilos 

circulantes foram acompanhados por 3 dias por meio de esfregaço sanguíneo 

ou cytospin. O sangue foi obtido pela cauda do animal e as amostras foram 

coradas (kit Instant-Prov - NewProv) para contagem diferencial dos leucócitos.  

 

4.11 Infecção intraperitoneal de animais C57Bl/6 WT e 
neutropênicos com conídios de F. pedrosoi: 
Para verificação da importância dos neutrófilos in vivo na infecção por 

conídios de F. pedrosoi nós primeiramente causamos a neutropenia nos animais 

por meio do tratamento com 150 µg de anti-Gr1 ou anti-LTF2 (isotipo controle) 

no dia -1 à infecção. No dia 0, os animais receberam nova dose de anticorpo 

(100 µg) e foram posteriormente infectados intraperitonealmente com 5x107 

conídios de F. Pedrosoi (volume de 200 µl). Para os grupos de animais 

infectados por 14 dias, outras duas doses de anticorpos (100 µg) foram 

ministradas no dia 3 e no dia 7 de infecção. Após 1, 2 e 14 dias de infecção os 

animais foram eutanasiados em câmara de CO2 e o sangue, baço e fígado foram 

coletados para posteriores análises de: CFU, citocinas e imunofenotipagem, 

conforme descrito nos itens 3.9.1, 3.9.2 e 3.9.3, respectivamente. No grupo de 

animais infectados por 14 dias, nós também realizamos a análise de 

linfoproliferação e da produção de anticorpos específicos contra a F. pedrosoi 

conforme descritos abaixo.  

 

4.11.1 Avaliação da ativação de linfócitos T:  
Após obtenção e contagem das células do baço dos animais infectados 

com F. pedrosoi pelo período de 14, utilizamos o kit de Carboxifluoresceína 

succinimidil éster (CFSE - Thermo Fischer) para a realização do ensaio de 
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linfoproliferação, conforme instruções do fabricante. Brevemente, 

ressuspendemos 1x107 células em 1mL de R10 e adicionamos o volume de 1,5 

µl de CFSE por 10 minutos a 37º C protegido da luz, realizando a 

homogeneização das células a cada 2 minutos, para garantir a marcação 

homogênea das mesmas. Após incubação, 5 mL de RPMI foi adicionado e as 

células mantidas em gelo por 5 minutos. Após lavagens, uma alíquota foi 

coletada para confirmação da marcação das células pelo CFSE no FACS Canto 

II. Após confirmação da marcação, 3x105 células foram cultivadas com meio R10 

em placa de 96 poços por 3 dias na presença ou ausência de Fitohemaglutinina 

(mitógeno utilizado como estímulo à proliferação celular) ou de proteínas 

extraída de F. pedrosoi. O índice de linfoproliferação foi analisado por citometria 

de fluxo. 

 

4.11.2 Avaliação da produção de anticorpos específicos contra F. 
pedrosoi 

Após coleta sanguínea dos animais infectados por 14 dias, as amostras 

foram centrifugadas a 4º C por 500x g por 5 minutos para coleta do plasma 

sanguíneo. Após coleta, as amostras foram mantidas em -20º C até momento de 

uso. Para analisarmos a produção específica de anticorpos produzidos na 

infecção, primeiramente fizemos a obtenção dos antígenos total de F. pedrosoi 

da seguinte forma: As colônias de F. pedrosoi foram coletadas de tubos 

contendo ágar Sabouraud e colocadas em pistillo onde foi adicionado nitrogênio 

líquido para posterior maceração com cadinho. Esse passo foi repetido ao 

menos 5 vezes, até que um pó bem fino fosse obtido. Esse material foi então 

coletado com PBS 1x e centrifugado a 5000 rpm por 10 minutos para que o 

sobrenadante rico em proteínas fosse coletado. Posteriormente a dosagem de 

proteínas foi realizada utilizando o kit de Bradford. Após obtenção dos antígenos, 

a produção de anticorpos específicos contra F. pedrosoi foi observada utilizando 

a técnica de eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) seguida de 

Western Blot (WB). Primeiramente, preparamos gel SDS-PAGE de 15% (1mm) 

e aplicamos um total de 15 µg de proteína total do F. pedrosoi por poço (tampão 

de amostra contendo β-mercaptoetanol). Após realizada a eletroforese, as 

amostras foram transferidas para membrana de nitrocelulose e posteriormente 

bloqueadas por 2 horas com solução de 0,05% PBS-T contendo 5% de BSA. 
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Após lavagens com PBS-T, adicionamos o soro dos animais diluídos 1:200 em 

PBS-T por 2 horas a temperatura ambiente. Após diversas lavagens com PBS-

T incubamos as membranas com anticorpo IgG de cabra anti-mouse conjugado 

com peroxidase na diluição de 1:3000 em PBS-T por mais 2 horas. Após 

lavagens adicionamos ECL Western Blotting Substrate (Thermo Fischer) por 2 

minutos e utilizamos o equipamento LAS 500 para revelar a membrana.  
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