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RESUMO

BATISTA, V. G. Efeito de glicolipídios de Paracoccidioides brasiliensis sobre a
resposta imune inata e adaptativa de indivíduos saudáveis curados de
paracoccidioidomicose. 2012. 157 f. Tese (Doutorado em Imunologia) – Instituto de
Ciências Biomédicas. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.
Glicoesfingolipídios (GSLs) são importantes componentes estruturais das membranas
de células eucarióticas. Nos fungos, essas moléculas participam de processos como
germinação de esporos, proliferação e alteração de morfologia. Quando adicionados a
culturas de células, certos GSLs podem se inserir em regiões específicas das membranas
celulares, os lipid rafts, e com isso modular a funcionalidade das células. In vivo, esses
GSLs poderiam representar um mecanismo de escape em infecções por fungos, ou então
desencadear ou potencializar uma resposta imune contra eles. Neste trabalho avaliamos
se GSLs de Paracoccidioides brasiliensis possuem atividade imuno-moduladora em
células de indivíduos saudáveis com ou sem histórico de paracoccidioidomicose (PCM).
Foram testados glucosilceramida (CMH) e glicoinositolfosfoceramida (GIPC), extraídos
de leveduras da cepa Pb-18. Os grupos experimentais consistiram de um grupo controle,
contendo 20 indivíduos de ambos os sexos, sem histórico de PCM; e um grupo de
indivíduos curados, ou seja, indivíduos saudáveis, mas que demonstraram
susceptibilidade a PCM. No grupo controle, CMH elevou a linfoproliferação em
culturas com fitohemaglutinina (PHA) de forma dose dependente, com efeito máximo
na concentração de 50 M, porém sem efeitos em cultura com antígeno de Candida
albicans (CMA) ou alteração do perfil de secreção de citocinas. Por outro lado, no
grupo curado CMH não alterou linfoproliferação com PHA, porém apresentou um
caráter inibitório em culturas com CMA e gp43, o componente imunodominante
secretado por P. brasiliensis. Houve ainda uma queda na produção de citocinas de perfil
Th1, IL-2 e IFN-. Essa discrepância entre os grupos pode ter ocorrido devido à
produção elevada de IL-10 por células apresentadoras de antígenos do grupo curado.
CMH foi também capaz de elevar a expressão de moléculas co-estimuladoras CD80 e
CD86 em monócitos, porém reduziu a capacidade de células dendríticas em induzir
proliferação de linfócitos. No grupo curado, CMH reduziu a produção de IL-10 por
células dendríticas maduras e aumentou a produção de IL-12p40, sugerindo um viés
para indução de células Th1. GIPC apresentou efeitos distintos de CMH. A resposta
proliferativa de linfócitos não foi alterada por esse GSL, porém houve diferenciação

favorável para células Th1 no grupo controle, fato que não ocorreu no grupo curado.
GIPC ainda foi capaz de elevar a fagocitose de leveduras de P. brasiliensis,
exclusivamente no grupo controle, porém reduziu fortemente a maturação de células
dendríticas e sua capacidade de induzir linfoproliferação. A funcionalidade de células
iNKT de indivíduos controles e susceptíveis também foi avaliada neste trabalho. Para
este estudo, foi incluído um terceiro grupo de indivíduos moradores de zona endêmica,
com teste cutâneo para paracoccioidina positivo. Não houve diferença no número de
células, na capacidade de expansão e na produção das principais citocinas produzidas
por essas células entre os grupos. Em conclusão, demonstramos que GSLs de P.
brasiliensis são capazes de alterar a funcionalidade de diferentes células do sistema
imune. Houve diferença na resposta a estes GSLs por indivíduos controles e
susceptíveis, demonstrando a necessidade de se elucidar os mecanismos de ação dos
GSLs e as alterações potencialmente associadas à susceptibilidade ou resistência à
PCM.

Palavras- chave: Glicoesfingolipídios. Paracoccidioides brasiliensis. Sistema imune.

ABSTRACT

BATISTA, V.G. Effects of Paracoccidioides brasiliensis extracted glycolipids on
innate and adaptative imune response of healthy cured paracoccidioidomycosis
patients. 2012. 157 p. Ph.D. Thesis (Imunology) – Instituto de Ciências Biomédicas.
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.
Glycosphingolipids (GSL) are important structural compounds of membranes in
eukaryote cells. In fungi, these molecules are involved in spores germination, growth
and morphology change. When added in cellular culture, some GSL may insert into
specific membrane regions, called lipid rafts. As result, they modulate cellular function.
In vivo, GSLs could represent scape mechanisms from immune responses or, in the
other hand, could trigger or improve host immune reaction. In this work we evaluated
whether GSL extracted from Paracoccidioides brasiliensis are able to modulate
immune cells of healthy cured paracoccidioidomycosis (PCM) patients or individuals
who never had PCM. Two GSL, glucosylceramide (CMH) and glycoinositolphosphoceramide (GIPC) were extracted from P. brasiliensis yeast cells. Two
experimental groups were enrolled in this study: control group – composed of 20
healthy individuals of both sexes, who never had PCM; and cured group – composed of
15 healthy individuals who have had PCM in the past but are cured for over 10 years,
whose represent susceptible individuals. In control group, CMH increased, in a dosedependent manner, lymph-proliferation in cultures stimulated with phytohemaglutinin
(PHA). Maximum effect was observed with 50 M. No modulation occurred when
peripheral blood mononuclear cells (PBMC) were stimulated with Candida albicans
metabolic antigen (CMA). In cured groups, CMH had no effect on PHA-stimulated
lymphocyte proliferation, however, CMH decreased gp43 and CMA- induced lymph proliferative response. Also, there was a decreased in IL-2 and IFN- production, which
in turn may have occurred due to an increased IL-10 secretion by monocytes and
dendritic cells observed in cured group. In both groups CMH increased CD80 and CD86
expression by monocytes. In the other hand, this GSL reduced lymphocyte proliferation
response to co-cultured dendritic cells. CMH was able to reduce IL-10 and increase IL12 p40 secretion by mature dendritic cells of cured group, suggesting a Th1 bias. The
other GSL analyzed, GIPC, had no effects on lymphocyte proliferation, although it
increased Th1 cytokines secretion. GIPC added to monocytes culture increased
phagocytic capacity, exclusively on control group. Maturation of dendritic cells, mostly

of control group were diminished by this GSL, associated to a decrease in the dendritic
cell capacity to induce lymph-proliferation. iNKT cells were also analyzed. A third
experimental group, composed of five endemic areas living-individuals with no PCM
history, was evaluated. There were no differences in iNKT cells number, expansion
capacity and IL-10, IL-4 and IFN- production among the three groups. In conclusion,
GSL extracted from P. brasiliensis are able to modulate immune cells functions.
Control and cured groups responded distinctly to CMH and GIPC in many assays.
These results demonstrate the necessity of to clarify the GSL mechanisms of action and
to understand the mechanisms conferring resistance or susceptibility to PCM.

Keywords: Glycosphingolipds. Paracoccidioides brasiliensis. Immune system.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Paracoccidioidomicose

Paracoccidioidomicose (PCM) é uma micose sistêmica causada pelo fungo
Paracoccidioides brasiliensis. Mesmo após 100 anos da sua descoberta, apresenta a
maior taxa de mortalidade entre as micoses sistêmicas no Brasil, correspondendo a
44,6% das causas de morte entre essas micoses. Diferentemente de outras micoses como
candidíase,

criptococose

ou

aspergilose,

que

são

associadas

a

pacientes

imunodeprimidos, a PCM é rara nestes indivíduos e acomete principalmente indivíduos
imunocompetentes (PRADO et al., 2009). Por não ser uma doença de notificação
compulsória, não é possível afirmar com exatidão a incidência de novos casos, porém,
estima-se que a taxa anual varie de 0,3 a 3 novos casos em cada 100.000 habitantes em
áreas endêmicas (SHIKANAI-YASUDA et al., 2006) e não existem ainda medidas
conhecidas para se evitar a infecção. No Brasil essas áreas endêmicas correspondem
principalmente às regiões sudeste e centro-oeste e se estendem para países como
Argentina, Colômbia e Venezuela (WANKE; AIDÊ, 2009), entre outros da América
Latina.
A ecologia de P. brasiliensis ainda não está totalmente definida, mas várias
evidências sugerem fortemente que seu habitat seja o solo (RESTREPO, 1985). Existe
também certa conexão entre condições climáticas específicas e a prevalência da
infecção. O desenvolvimento do fungo não é determinado diretamente pelo tipo de solo,
arenoso ou argiloso. Entretanto solos argilosos possuem uma maior capacidade de reter
água. A umidade, tanto do solo quanto do ar, é um fator determinante para o
desenvolvimento do fungo (BARROZO et al., 2009; TERÇARIOLI et al., 2007). O
aumento da umidade do ar pode facilitar a liberação de esporos do fungo, e no solo pode
facilitar o crescimento de P. brasiliensis, que provavelmente habita abaixo da
superfície, pois a detecção do fungo por biologia molecular ocorreu apenas em amostras
coletadas de buracos deixados por tatus e não de solo coletado da superfície
(TERÇARIOLI et al., 2007). O manuseio da terra por trabalhadores agrícolas e
atividades correlatas exporia o fungo e possibilitaria a infecção, que ocorre pela
inalação de esporos. A espécie de tatu Dasypus novemcinctus é o animal considerado
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como um marcador de áreas de risco, por ser um animal que se desenvolve nas mesmas
áreas consideradas endêmicas para o P. brasiliensis e por vários estudos terem mostrado
a infecção pelo fungo nesses animais (FERNANDES et al., 2004; RICHINI-PEREIRA
et al., 2008; SILVA-VERGARA; MARTINEZ, 1999). Entretanto, seu papel como
reservatório natural do microorganismo não é comprovado. Recentemente vem sendo
demonstrados casos de infecção pelo fungo em diversos outros animais selvagens ou
aqueles cujo habitat é relacionado com o solo, como cães (ONO et al., 2001), cavalos
(CORTE et al., 2005a), bovinos (SILVEIRA et al., 2005), macacos (CORTE et al.,
2005b), cobaia, porco-espinho e guaxinins (RICHINI-PEREIRA et al., 2008)
demonstrando que não só tatus, mas uma grande variedade de mamíferos pode ser
infectada por P. brasiliensis.
Paracoccidioides.

brasiliensis

pertence

ao

filo

Ascomycota,

classe

Eurotiomycetes, ordem Onygenales, família Ajellomycetaceae. Possui a característica
de ser termo-dimórfico, ou seja, sua morfologia varia de acordo com a temperatura.
Quando à temperatura ambiente, o fungo encontra-se na forma de micélio, com hifas
hialinas, finas e septadas (figura 1a). Nesta forma, a membrana celular é composta por
36 - 47% de glucanas, 7 - 18% de quitina (polímero de glucosamina), 24 - 41% de
proteínas e 5 - 10% de lipídios (KANETSUNA et al., 1969). Entretanto, com a mudança
de temperatura para 35 – 37 ºC ocorrem mudanças na composição da membrana do
fungo, alteração de sua rigidez e sua morfologia, para leveduriforme. Nesta fase, a
composição da membrana passa para 36 - 47% de glucanas, 37- 48% de quitina, 7 14% de proteínas e 5 - 10% de lipídios (KANETSUNA et al., 1969). As leveduras
apresentam múltiplos brotamentos característicos de P. brasiliensis (figura 1b),
lembrando a forma de timão (LACAZ, 1994).

Batista VG

26

Figura 1 - Morfologia de P. brasiliensis:

Morfologias possíveis de P. brasiliensis. A) Forma filamentosa do fungo, à temperatura
ambiente; B) brotamentos na forma de levedura, a 37 ºC.
FONTE: Figura adaptada de Broad Institute (2012).

A infecção humana ocorre pela inalação dos propágulos (conídios) liberados de
P. brasiliensis na sua fase miceliana (forma infectante), os quais invadem as vias aéreas,
alvéolos e bronquíolos terminais, transformando-se em levedura (RESTREPO, 1985),
sua forma patogênica. Indivíduos do sexo masculino são os mais afetados (1 mulher :
10-15 homens). Entretanto essa diferença de prevalência não existe em indivíduos com
idade inferior a 14 anos, devido provavelmente a um efeito protetor do hormônio
feminino estrogênio, o qual inibe a transformação do fungo da forma de conídio para
levedura (ARISTIZABAL et al., 1998; LOOSE et al., 1983; SALAZAR, RESTREPO,
STEVENS, 1988). Como a infecção normalmente atinge os indivíduos nas idades mais
produtivas, a PCM acaba tendo um importante impacto social. O tratamento com drogas
antifúngicas (geralmente itraconazol ou uma combinação de sulfametazol e
trimetropim) é longo, em média de 6 meses a 2 anos (SHIKANAI-YASUDA et al.,
2006) e podem ainda permanecer sequelas nos órgãos comprometidos, como má
absorção intestinal, estenose de laringe, disfunção das glândulas adrenais, fibrose
pulmonar e/ou epilepsia, entre outros (LONDERO, 1986).
As manifestações clínicas da doença podem ser uma forma aguda / sub-aguda
(juvenil); ou crônica (adultos). A doença aguda corresponde a 3 - 5% dos casos em que
há manifestações clínicas e ocorre principalmente em crianças, adolescentes e adultos
com menos de 30 anos. Nestes casos, o fungo inalado se dissemina a partir dos pulmões
através do sistema monocítico-fagocitário e se estabelece em gânglios linfáticos, fígado
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e baço, causando espleno / hepatomegalias e crescimento de gânglios. Os sintomas
podem incluir febre, manifestações cutâneas, perda de peso, dor abdominal, compressão
de intestino ou ductos biliares, vômito, diarréia, entre outros. Nestes casos o
envolvimento pulmonar é raro (SHIKANAI-YASUDA et al., 2006). Por sua vez, a
doença crônica é a de maior prevalência, correspondendo a mais de 90% dos casos de
doença. Nestes casos o fungo permanece quiescente e após um longo período de tempo,
anos ou décadas, ocorre reativação do foco inicial, progredindo para uma infecção de
caráter granulomatoso ou fibrótico, que acomete pulmões e mucosas da via respiratória,
oral, de faringe, laringe e pulmonar (FRANCO, 1987). Os sintomas geralmente são um
histórico de tosse com duração de vários meses, perda de peso, anorexia devido à
dificuldade em engolir os alimentos e em alguns casos, comprometimento das glândulas
adrenais. Tais manifestações clínicas são condicionadas a fatores relacionados ao fungo
(virulência, patogenicidade e composição antigênica) e ao hospedeiro (suscetibilidade
genética, faixa etária, tabagismo, etilismo, desnutrição e deficiência do sistema
imunológico) (LONDERO, 1982).

1.2 Resposta imune na paracoccidioidomicose

Grande parte dos fungos é capaz de alterar sua estrutura e metabolismo para
sobreviver ao ambiente em que estão alocados. Essas alterações incluem modificações
na composição de suas membranas, troca de morfologia e têm como finalidade adquirir
nutrientes, estabelecer uma relação simbiótica, comensal, latente ou patogênica ou
ainda, escapar de uma resposta imune desencadeada num hospedeiro (ROMANI, 2011).
Mesmo com essa habilidade de se camuflar, o sistema imune é capaz de reconhecer a
presença do patógeno e desencadear respostas imunes que impedem ou limitam o
crescimento fúngico. Por outro lado, também é necessário que o dano tecidual causado
pelas respostas imunes geradas seja minimizado. Assim, um balanço fino entre sinais
anti e pró-inflamatórios é necessário para manter a relação fungo-hospedeiro e um
desbalanço nessa relação pode acarretar consequências patológicas.
A primeira linha de defesa contra a infecção por P. brasiliensis ocorre nos
pulmões, sítio de entrada do patógeno, por macrófagos alveolares (FRANCO, 1987,
BRUMMER, 1994) e demais componentes da imunidade inata, tais como defensinas e
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outras proteínas secretadas pelo epitélio pulmonar (CALICH et al., 2008). As células do
sistema imune detectam a presença de um micro-organismo pela ligação de padrões
moleculares associados a patógenos (PAMPs - do inglês: pathogen associated
molecular patterns) (BARTON; MEDZITOV, 2002; GORDON, 2002) a diversos
receptores de reconhecimento de padrões (PRRs, do inglês: pattern recognition
receptors) presentes nas células do hospedeiro. Pela ativação de PRRs, macrófagos
pulmonares reconhecem P. brasiliensis, levando à fagocitose e geração de óxido nítrico
(NO) e peróxido de hidrogênio (H202) em modelo animal (BRUMMER et al., 1989;
GONZALEZ et al., 2000; MOREIRA et al., 2008) e principalmente H202 em células
humanas (CARMO et al., 2006), importantes para a lise do fungo. A fagocitose do
fungo nem sempre é suficiente para o controle da infecção, uma vez que sem a ativação
adequada e a geração de moléculas microbicidas suficientes, o fungo permanece viável
no interior da célula hospedeira (BRUMMER et al., 1989, MOSCARDI-BACCHI;
BRUMMER; STEVENS, 1994) e esta passa a ser um reservatório e disseminador da
infecção para outros sítios. A complexidade da resposta imune contra P. brasiliensis é
evidenciada pelo fato de que, paradoxalmente, macrófagos alveolares de modelos
animais susceptíveis à PCM (camundongos B10.A) apresentam uma maior produção de
NO e IL-12 e são mais competentes em controlar a infecção inicial do que animais
resistentes (camundongos A/J), que produzem baixas concentrações desse metabólito e
TGF- em maior concentração. Esse padrão parece ser revertido somente quando passa
a haver a ação concomitante do sistema imune adaptativo, com secreção de IL-2 e IFN. Dessa forma os macrófagos pulmonares dos animais resistentes adquirem capacidade

fungicida enquanto que as altas concentrações de NO produzidas pelos animais
susceptíveis poderiam posteriormente atuar como inibidores da função de células T
nesses animais (PINA; BERNARDINO; CALICH, 2008).
Os principais componentes encontrados nas membranas dos fungos são as glucanas, (polímeros de glucose ligados entre si por ligações do tipo ); quitina
(polímeros de N-acetilglucosamina) e mananas (cadeias de manose). Esses
polissacarídeos estruturais da parede celular fúngica são altamente conservados entre os
fungos e críticos para seu crescimento e desenvolvimento, sendo assim PAMPs ideais.
Durante uma infecção fúngica, diversos PRRs podem ser ativados simultaneamente e a
resposta imune final vai depender do grau de ativação relativo de cada receptor, do tipo
celular, da espécie de fungo, de seus componentes estruturais, rota de infecção e a
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cooperação com outros receptores. Existem diferentes tipos de PRRs, tais como
receptores semelhantes a Toll (TLR- do inglês Toll-like receptors) e receptores de
lectinas do tipo C (CLR- do inglês C-type lectin receptors). TLRs são uma família de
receptores que reconhecem padrões moleculares, como lipopolissacarídeo (LPS),
flagelina, RNA de dupla-fita, compostos por lipoproteínas e lipopeptídeos presentes
numa variedade de patógenos (TAKEDA; KAISHOL; AKIRAL, 2003). TLR-2 e TLR4 são os principais TLRs de superfície envolvidos no reconhecimento de componentes
fúngicos (zymosan e mananas) e estão envolvidos na resposta imune contra Candida
albicans, Aspergillus fumigatus, Cryptococcus neoformans e Pneumocystis jirovecii
(ROEDER et al., 2004). Quanto ao fungo P. brasiliensis, foi observado em modelo
animal uma expressão elevada de receptores TLR-2 em células dendríticas e monócitos
em camundongos susceptíveis (B10.A), associada à produção de IL-10 e TNF-, o que
potencialmente contribuiria como mecanismo de escape do fungo à resposta imune do
hospedeiro. Por outro lado em camundongos resistentes (A/J) a expressão de TLR-2 era
reduzida, assim como a produção dessas citocinas (FERREIRA et al., 2007). O
reconhecimento do P. brasiliensis por TLR-2 e TLR-4 causa aumento da fagocitose,
entretanto sem alterar a morte dos fungos fagocitados. Estes dados sugerem que o
reconhecimento por TLR-2 e TLR-4 possa representar um mecanismo de escape do
fungo, aumentando sua sobrevida e multiplicação no interior dos monócitos (CALICH
et al., 2008). Sabe-se que o a adição de P. brasiliensis a culturas de monócitos ou
neutrófilos de indivíduos normais é capaz de reduzir a expressão de TLR-1, TLR-2 e
TLR-4 e esse efeito seria resultado do reconhecimento e internalização do complexo
PAMP - PRR (BONFIM; MAMONI; BLOTA, 2009). Já os CLR reconhecem resíduos
de carboidratos e são essenciais para o reconhecimento de fungos e o desencadeamento
de resposta imune. Nesta família estão presentes os receptores dectina. A dectina-1 é o
principal receptor para 1-6 glucanas e sua ligação ativa a produção de citocinas pró e
anti-inflamatórias. Já foi demonstrada a participação dos receptores do tipo dectina no
reconhecimento de Candida albicans, Aspergillus fumigatus, Coccidioides sp,
Microsporum sp e Trycophyton sp (BROWN, 2006). Um dos mecanismos de evasão de
fungos como P. brasiliensis seria mascarar ligações 1-6 em glucanas, presentes nas
hifas, alterando para 1-3 glucanas nas leveduras (KANETSUNA; CARBONELL,
1970). Estimulação de monócitos por P. brasiliensies da cepa Pb18 levou a uma
redução na expressão de dectina-1 e a cepa Pb256, que contém uma maior concentração
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de -glucanas, causou uma redução ainda maior (BONFIM; MAMONI; BLOTA, 2009)
sugerindo que ocorra ligação a este receptor, pois estes também são internalizados após
ativação (BROWN et al., 2002). Sugere-se que a cepa Pb18 seja mais virulenta por
possuir mais ligações do tipo -glucana, que esconderia as ligações -glucana,
diminuindo assim o reconhecimento pelos receptores dectina-1 (SILVA; ALVES;
FIGUEIREDO, 1994).
Outro componente da imunidade inata que pode detectar a presença de microorganismos são as proteínas do sistema complemento. Foi demonstrado que P.
brasiliensis é capaz de ativar a via das lectinas em camundongos, porém isso ocorre
principalmente nas cepas menos virulentas (TOLEDO, R.G. et al., 2010). A ativação da
via alternativa não resulta em aumento de ação fungicida ou da viabilidade fúngica, mas
pode contribuir para a formação de edema, opsonização e fagocitose por macrófagos
(CALICH et al., 1979; CALICH; BURGER; VAZ, 1985). Em humanos, foi
demonstrado que mesmo ocorrendo ativação do sistema complemento por leveduras de
P. brasiliensis esta não é capaz de causar lise das células fúngicas (MUNK et al., 1992),
mas é capaz de causar quimiotaxia de neutrófilos para os locais de infecção (CROTT et
al., 1993). Quanto à participação dessas células na imunidade contra P. brasiliensis, os
dados obtidos até hoje ainda são controversos. Embora alguns autores afirmem que as
leveduras de P. brasiliensis não são mortas por neutrófilos humanos ou em modelos
animais (KURITA et al., 1999ª, 1999b), outros demonstram que neutrófilos humanos
são capazes de fagocitar e matar o fungo através da geração de metabólitos derivados do
oxigênio (BRUMMER et al., 1989; DIAS; FILGUEIRA; SOUZA, 2004; McEWEN et
al., 1987).
Um tipo celular com papel importante na defesa contra a infecção por P.
brasiliensis são as células dendríticas. Embora os macrófagos possam desempenhar um
papel de célula apresentadora de antígeno (APC), são as células dendríticas as células
consideradas profissionais nessa função. A partir da ligação do receptor de células T
(TCR) a antígenos apresentados pelas APCs, dispara-se o primeiro sinal que culmina no
direcionamento do sistema imune adaptativo em favor de Th1 ou Th2 e na expansão
clonal. Além disso, é necessária a presença de um segundo sinal, provido pelas
moléculas co-estimuladoras CD80, CD86 e CD40 que se ligam às moléculas CD28 e
CD40L nos linfócitos. Um terceiro sinal seria gerado por citocinas presentes no microambiente, sendo que essa polarização é criticamente dependente de IL-12, IL-4
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(SCOTT, 1993) ou IFN- (ABDI; SINGH; MATZINGER, 2006). Na PCM, foi
demonstrada uma maior participação de linfócitos B como célula apresentadora do
antígeno gp43 (glicoproteína de 43 kDa secretada por P. brasiliensis e considerada seu
antígeno imunodominante) em camundongos susceptíveis (B10), com forte ativação da
subpopulação Th2; e inversamente, uma maior participação de macrófagos em animais
resistentes (A/Sn), e secreção de citocinas de perfil Th1 (ALMEIDA et al., 1998;
FERREIRA; LOPES; ALMEIDA, 2003). Células dendríticas de animais resistentes
apresentaram uma maior efetividade na apresentação de antígenos por essas células em
camundongos resistentes que animais susceptíveis, avaliado por ensaios de proliferação
celular em co-cultura de células dendríticas pulsadas com gp43 e linfócitos T
(ALMEIDA; LOPES, 2001). P. brasiliensis fagocitados foram ainda capazes de reduzir
a expressão de MHC-II em células dendríticas imaturas e limitar o aumento da
expressão de MHC-II, CD86, CD80 e CD40 que ocorreria após a maturação dessas
células, demonstrando uma apresentação de antígeno prejudicada (FERREIRA; LOPES;
ALMEIDA, 2004, FERREIRA; ALMEIDA, 2006). Em humanos existem poucos
trabalhos envolvendo P. brasiliensis e células apresentadoras de antígenos, mas há
evidências de que pacientes com PCM apresentam uma redução na fagocitose de gp43 e
na expressão de moléculas de superfície (BAIDA, 2007).
Trabalhos sobre atividade citotóxica direta sobre células infectadas por P.
brasiliensis são raros. Um trabalho em camundongos demonstrou a importância de
células T CD8+ no controle da infecção, uma vez que a depleção dessas células com
anticorpos anti-CD8 causa formas mais graves e disseminadas da doença, mesmo em
animais resistentes (CANO et al., 2000). Em humanos estas células estão presentes em
granulomas de lesões cutâneas e em mucosas, expressando granzima B e perforina
(PAGLIARI; PEREIRA; KANASHIRO, 2010), porém em pacientes com a forma ativa
da doença as células natural killer (NK) circulantes apresentam uma baixa expressão de
grânulos citotóxicos e menor grau de ativação em comparação a indivíduos infectados
sem sintomas (BURLANDY – SOARES et al., 2010). O papel das células NK também
não foi ainda completamente explorado. Peraçoli et al. (1991) encontraram um aumento
no número de células NK circulantes em pacientes com PCM, entretanto, estas
apresentavam um atividade citotóxica reduzida. Em hamsters, o aumento de células NK
está relacionado a uma depressão da resposta imune e aumento das lesões nas fases mais
tardias da infecção (PERAÇOLI et al., 1995)
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A imunidade celular é a grande responsável pela resistência à infecção pelo
fungo (BENARD, 2008; CALICH et al., 2008; MUSATTI et al., 1976). A resposta
imune adaptativa na PCM, observada em animais ou indivíduos resistentes, é
basicamente do tipo Th1, com uma grande participação do sistema monocíticofagocitário. A imunidade humoral parece ter pouca participação no controle da infecção,
embora altos títulos de anticorpos específicos sejam encontrados em casos graves
(FRANCO et al., 1989). Culturas de células mononucleares sanguíneas (PBMCs) de
pacientes com a forma ativa da doença na presença de gp43 apresentam níveis
reduzidos de IL-2 e IFN- (BENARD et al., 2001; KARHAWI; COLOMBO;
SALOMÃO, 2000) e IL-12 (ROMANO et al., 2002, 2005), acompanhado por um
aumento de IL-10 (CAMARGO et al., 1991; MAMONI, BLOTTA, 2005; MENDESGIANNINI et al., 1990). Corroborando com o aumento de IL-10, observou-se um
aumento de células CD4+ CD25+ Foxp3+ no sangue periférico e também nos
infiltrados pulmonares, ao redor dos granulomas, de pacientes com a forma ativa da
doença (FERREIRA et al., 2010). Adicionalmente, citocinas indicativas de padrão Th-2,
como IL-4 e IL-5 encontram-se aumentadas em pacientes com a forma aguda
(OLIVEIRA et al., 2002) e crônica (MELLO; SILVA-VERGARA; RODRIGUES,
2002). Quanto às citocinas da imunidade inata, Peraçoli et al. (2003) observaram um
aumento da produção de citocinas como IL-, IL-6, IL-8, IL-10 e TGF- por
monócitos de pacientes com a forma ativa, na ausência de estímulo, porém, após
estimulação com LPS, a produção de IL-6 e TNF- foi inferior à de indivíduos
saudáveis e a de IL-1, IL-10 foi superior nestes indivíduos, sugerindo um desbalanço
na produção de citocinas pró e anti-inflamatórias. Já em indivíduos sensibilizados,
porém sem histórico da doença, foram encontrados baixos níveis de IL-10 e altos de
IFN- (OLIVEIRA et al., 2002; ROMANO et al., 2005). Esse perfil de citocinas
também é encontrado em modelos animais. Camundongos susceptíveis (B10.A)
infectados com P. brasiliensis apresentam uma produção preferencial de IL-4, IL-5 e
IL-10, altos níveis de TGF-, baixos de TNF- e uma produção transiente de IL-2. Já
os animais resistentes apresentam uma maior produção de IFN- (CANO et al., 1998;
SOUTO et al., 2003), alta produção de TNF-, uma produção sustentada de IL-2 e
baixa produção de TGF- (CALICH; KASHINO, 1998). A redução da produção de
citocinas Th1 vem acompanhada de diminuição da resposta proliferativa aos antígenos
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de P. brasiliensis, Candida albicans e ao mitógeno fitohemaglutinina (PHA) em vários
pacientes quando comparados com indivíduos sadios sensibilizados ao fungo
(BENARD et al., 1996; MUSATTI et al.,1976), demonstrando uma imunossupressão
celular, predominantemente antígeno-específica e também inespecífica nas formas mais
graves da doença. Nestes casos ainda observam-se outros mecanismos associados com a
baixa resposta ao fungo, tais como anergia ou apoptose de células T (CACERE et al.,
2002; CAMPANELLI et al., 2003).
As citocinas IFN- e IL-4 são críticas para a polarização dos linfócitos T naive
para células com perfil Th1 ou Th2. IFN- ou células T previamente ativadas, mas não
células T naive, participam do direcionamento para uma produção de IL-12 p70 por
células dendríticas (ABDI; SINGH; MATZINGER, 2006). Já IL-4 é uma citocina que
polariza as células para um perfil Th2. Tanto IFN- como IL-4 não são tipicamente
produzidas por células dendríticas, assim, além das APCs e linfócitos naive, uma
terceira célula do sistema imune inato seria importante para a produção dessas citocinas
no momento da apresentação de antígeno e, dessa forma, crítica para a polarização para
Th1 ou Th2 (CORTHAY, 2006). Um tipo celular capaz de assumir este papel e que não
foi estudada na PCM são as células NKT, com capacidade de produzir rapidamente
tanto IL-4 e IFN- além de outras citocinas, auxiliando na polarização para Th2 ou Th1,
respectivamente.
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1.3 Células iNKT

As células NKT correspondem a menos de 1% da fração de células T CD3+
presentes no sangue periférico e apresentam um TCR formado por cadeias  e  semiinvariante. Em mais de 80% dos casos o TCR é constituído pelas cadeias V24/J18 e
V11 em humanos, sendo assim classificada como célula iNKT (NKT invariante ou
NKT tipo I), entretanto, podem existir outras combinações de TCR. Tal receptor
reconhece antígenos glicolipídicos ligados à molécula CD1d, a qual apresenta uma
estrutura semelhante à molécula MHC-I. Outra característica dessas células é a
expressão de marcadores de células NK, como as moléculas CD56 e CD161
(BENDELAC; SAVAGE; TEYTON, 2007).
A molécula CD1d é constitutivamente expressa em células apresentadoras de
antígeno, tais como macrófagos, células dendríticas e linfócitos B. Ela apresenta uma
estrutura que permite a apresentação de lipídios próprios ou exógenos. O ligante de
iNKT mais bem estudado, uma -galactosilceramida (GalCer), foi isolado de uma
espécie da esponja marinha Agelas mauritianus, as quais são frequentemente
colonizadas por bactérias como a Sphingomonas wittchii, sugerindo que a presença
desse antígeno nessa esponja marinha seria devida a uma relação simbiótica remota
(BENDELAC;

SAVAGE;

TEYTON, 2007).

Análogos de

-GalCer, outros

glicoesfingolipídios (GSLs) com diferentes tamanhos de cadeias carbônicas, também
podem ativar células iNKT (GOFF et al., 2004; WU et al., 2005). Esses GSLs são
usados de forma experimental, porém num sistema natural não apresentam um papel
fisiológico, ou seja, não são encontrados in vivo em infecções. Nesse sentido, outros
ligantes apresentam um papel importante na ativação de células iNKT, embora o façam
com uma magnitude bastante reduzida quando comparada ao -GalCer. Glicolipídios de
Sphingomonas sp (KINJO et al., 2005; MATTNER et al., 2005; SRIRAM, et al., 2005),
Mycobacteria tuberculosis (FISCHER et al., 2004) e Borrelia burgdorferi, causadora da
doença de Lyme (MATTNER et al., 2005) também foram identificados como capazes
de estimular células iNKT, assim como gangliosídeos tumorais (WU et al., 2003).
Células iNKT podem ainda ser ativadas por glicolipídios endógenos produzidos em
resposta a uma infecção, não sendo necessária a participação de glicolipídios de microorganismos. Em modelos animais, foi demonstrado que um GSL produzido pela célula
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animal, o iGB3 (isoglobotrihexosilceramida), é apresentado por células dendríticas em
resposta a certas infecções, como por Salmonella sp (MATTNER et al., 2005) ao invés
de ocorrer apresentação de GSLs do micro-organismo. Porém, em humanos o iGB3 não
é sintetizado e ligantes endógenos não são conhecidos (CHRISTIANSEN et al., 2008).
Além de GSL, já foi demonstrada a capacidade de outras classes de glicolipídios em
ativar células NKT, como derivados de diacilglicerol ou fosfolipídios com estrutura
terciária similar a de glicoesfingolipídios (BENDELAC; SAVAGE; TEYTON, 2007).
A ativação de células iNKT ocorre rapidamente e essas células não possuem as
características de células de T de memória e não necessitam de uma exposição prévia a
antígenos (BRIGL; BRENNER, 2004), conferindo uma característica de célula de
sistema imune inato. A ligação de células apresentadoras de antígeno à célula iNKT, via
TCR ou CD40-CD40L, causa ativação de ambas as células. As células iNKT passam a
produzir citocinas Th1 e Th2 e quimiocinas, sendo assim, consideradas importantes
células moduladoras, envolvidas no reconhecimento de células tumorais, imunidade
contra vários agentes infecciosos e no controle de doenças auto-imunes (BENDELAC;
SAVAGE; TEYTON, 2007). A principal citocina produzida pelas células iNKT
humanas é IFN-, embora possa também produzir rapidamente IL-4, TNF-, IL-10, IL13 e GM-CSF (BERZINS; SMYTH; BAXTER, 2011). O fator que determina quais as
citocinas que serão produzidas parece variar de acordo com o antígeno apresentado e
mais especificamente, com o tipo de célula apresentadora, produtora de IL-12 ou não.
Antígenos mais hidrossolúveis, como o OCH [(2S ,3S, 4R) – 1 - O- (α-

D-

galactopiranosil) - N- tetracosanoil-2 amino -1, 3, 4 -nonanetriol], um GSL com cadeia
de esfingosina mais curta que o -GalCer e que também é capaz de ativar células NKT,
embora em menor grau, parecem ser preferencialmente expressos por células não
produtoras de IL-12, como os linfócitos B. A ligação deste antígeno induz uma maior
produção de IL-4.
Os dados sobre a participação das células NKT nas doenças infecciosas até
hoje ainda são controversos. Em camundongos, a administração de -GalCer promoveu
o controle da infecção mesmo em camundongos susceptíveis à tuberculose
(CHACKERIAN et al., 2002). Porém, outros trabalhos mostram que camundongos
nocauteados para CD1d não apresentam piora no quadro clínico da tuberculose ou
infecções por outras bactérias intracelulares (BEHAR, et al., 1999; HAYAKAWA et al.,
2008). Em pacientes com tuberculose, observou-se que as células iNKT apresentavam
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um perfil de ativação (MONTOYA et al., 2008), porém em número reduzido na
circulação (SNYDER-CAPPIONE et al., 2007; SUTHERLAND et al., 2009). Destes
dois trabalhos, um demonstra que o número de células é restabelecido após o tratamento
(SUTHERLAND et al., 2009) mas no outro não (SNYDER-CAPPIONE et al., 2007),
levantando um questionamento se essa redução no número de células iNKT poderia ser
um dos fatores que contribuíram para o estabelecimento da doença ou se seria apenas
um efeito secundário causado pela própria infecção. Estudos com fungos são mais raros.
Na criptococose células iNKT são recrutadas para o pulmão e desempenham um
importante papel na indução de resposta Th1 (KAWAKAMI et al., 2001). As células
NKT e sua capacidade de serem ativadas por glicolipídios levantam a importância de
antígenos não convencionais, como GSLs, na ativação ou modulação do sistema imune.

1.4 Glicoesfingolipídios de P. brasiliensis:

Glicoesfingolipídios (GSL) são um subtipo de glicolipídios formado por uma
base esfingosina ligada a um ácido graxo através de uma ligação amida e a um radical
polar, como um carboidrato.

Figura 2 - Representação esquemática de uma molécula de GSL

A região não delimitada da molécula corresponde à base esfingosina; delimitado em
vermelho a região que corresponde a um ácido graxo ligado à esfingosina por uma ligação
amida; em azul delimitada a posição onde ocorre a inserção de um radical polar.
FONTE: Figura adaptada de Lipid library (2012).
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Esses GSLs estão presentes em todas as células eucarióticas, com uma grande
heterogeneidade de estruturas da região glicídica e da porção ceramida de acordo com a
espécie, tecido e estágio de desenvolvimento. Devido a sua característica estrutural
(cadeias de ácidos graxos ligados a grupamentos polares), são moléculas anfipáticas,
localizam-se nas membranas celulares e estão diretamente ligadas à fluidez e
estabilidade das membranas. Mais do que simples componentes estruturais, estudos
recentes demonstram que o papel desses GSLs é de grande importância para a
manutenção de microdomínios de membrana altamente especializados, os lipid rafts
(BAGNAT et al., 2000). Estes são agregados nas membranas celulares que formam
fases menos fluídas, onde ancoram-se proteínas envolvidas em sinalização celular e de
onde partem cascatas de transdução de sinal (YAMASHITA, 2011). Além disso, os
GSLs podem estar envolvidos em eventos de interação entre células ou sítios de ligação
a moléculas como a toxina da cólera ou a enterotoxina da E. coli (CONNELL, 2007). A
própria infecção por P. brasiliensis parece envolver a adesão do fungo a GSLs presentes
nos fibroblastos e células epiteliais (MAZA et al., 2008; YWAZAKI et al., 2011).
Apresentam ainda um importante papel no tráfego de vesículas intracelular e servem
como base para ligação de proteínas via âncoras de glicosilinositolfosfoceramida (GIPC
- SIMONS, GERL, 2010; WARNECKE; HEINZ, 2003). Nos fungos, os GSL estão
envolvidos na formação de brotamentos, proliferação e na alteração morfológica de
hifas para leveduras em diversas espécies (NIMRICHTER; RODRIGUES, 2011;
RODRIGUES et al., 2000; TOLEDO, M.S. et al., 2010).
Nos mamíferos, um exemplo desses GSLs são os gangliosídeos, esfingolipídios
contendo ácido ciálico. Um protótipo de gangliosídeo é o GM1 (monosialotetrahexosilgangliosídeo), o qual possui um importante papel fisiológico na plasticidade neuronal e
em mecanismos de reparo no cérebro. Além disso, esses gangliosídeos podem ainda
apresentar um papel imuno-modulador. Estudos sobre as propriedades dos lipid rafts na
presença de gangliosídios suplementados em cultura demonstraram que essas moléculas
podem ser incorporadas na membrana, onde passam a comportar-se como gangliosídeos
endógenos e possivelmente perturbam as vias de transdução de sinal dependente desses
lipid rafts (PRINETTI et al., 2009; SCHWARZMANN, 2001). Um estudo com
leucócitos humanos demonstrou que a adição de gangliosídeos GM1 em cultura causa
inibição da geração de espécies reativas de oxigênio em leucócitos (GAVELLA;
KVEDER; LIPOVAC, 2010). Em camundongos, gangliosídeos derivados de células
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tumorais são capazes de facilitar o crescimento tumoral, promovendo mecanismos de
evasão do sistema imune e suprimindo resposta imune celular, agindo em diversos tipos
celulares. A exposição de células T a esses gangliosídeos foi capaz de inibir a
linfoproliferação (CHU; SHAROM, 1993; LI; VILLACRESES; LADISCH, 1995),
aumentar o grau de apoptose de células T (DAS et al., 2008), favorecer a geração de
resposta Th2 (CRESPO et al., 2006) e ainda inibir a ação de células apresentadoras de
antígeno (MCKALLIP; LI; LADISCH, 1999; MOND et al., 1994), reduzindo a
expressão de CD80, CD86 e a produção de IL-12 (JALES et al., 2010). Além disso, o
pré-tratamento de células dendríticas com GM1 promoveu o desenvolvimento de células
T regulatórias capazes de suprimir a função de células efetoras previamente
diferenciadas (JALES et al., 2010).
Não só em modelos de câncer, mas também no caso de doenças infecciosas,
GSLs podem apresentar um papel imunomodulador. GSLs derivados de T. cruzi inibem
a ativação de células T através da porção ceramida, porém ativam a secreção de
imunoglobulinas através da porção glicana (GOMES et al., 1996). Essa sub-classe de
lipídios também foi capaz de inibir a secreção de citocinas pró-inflamatórias como
TNF- e IL-12, reduzir a expressão de moléculas co-estimuladoras em células
apresentadoras de antígeno e a maturação de células dendríticas, sugerindo um possível
papel desses GSLs na sobrevivência do parasita nas células hospedeiras (BRODSKYN
et al., 2002). Segundo Karmakar; Paul e De (2011), monócitos e células dendríticas
infectadas por Leishmania donovani apresentam um padrão de distribuição de
moléculas de CD1d alterado, fora de regiões de lipid rafts e não são capazes de ativar
células NKT em resposta a -GalCer. Entretanto, o tratamento dessas células com GSLs
de Leishmania donovani modifica a estrutura dos lipid rafts, corrigindo a localização
das moléculas de CD1d, a apresentação de -GalCer por células infectadas e
possibilitando a ativação de células NKT.
Foram descritos dois tipos principais de GSLs nas células eucariontes. Um
deles é monohexosilceramida (CMH, do inglês monohexosylceramide), GSL neutro
composto de um resíduo de carboidrato (galactose ou glucose) ligado covalentemente
por ligação  a uma molécula de ceramida. Essa forma de GSL está presente em células
de mamíferos e fúngicas, localizado principalmente no lado externo da membrana
plasmática (WARNECKE; HEINZ, 2003). CMH foi identificado como único GSL
neutro de diversos fungos patológicos e não patológicos, como Histoplasma
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capsulatum,

Sporothrix

schenckii,

Aspergilus

fumigatus,

Candida

albicans,

Cryptococcus neoformans e outros (TOLEDO et al., 2001). Em P. brasiliensis, CMH
apresenta peso molecular aproximado de 800 g/mol. É formado por um resíduo de
glucose (figura 3) e o radical ceramida pode variar entre 12 estruturas diferentes no caso
de micélios, com cadeias de ácidos graxos variando de 20 a 25 carbonos, algumas
hidroxiladas e/ou insaturadas. Já no caso das leveduras, apenas duas estruturas são
encontradas, uma C20:0 (~82%) e outra de C16:1 (~18%), sem radicais hidroxilas
ligados (TAKAHASHI et al., 1996). Entretanto na forma de levedura do P. brasiliensis
esses compostos hidroxilados não estão presentes e CMH da levedura não é reconhecido
pelo soro de pacientes com PCM (TOLEDO et al., 1995).

Figura 3 - Representação da molécula de CMH de P. brasiliensis

FONTE: Toledo (1999).

Outro tipo de GSL, este encontrado apenas nos fungos e plantas, são os
derivados do inositol-fosfoceramida (IPC) (WARNECKE; HEINZ, 2003). Estas
moléculas com peso molecular aproximado de 1450 g/ mol são aniônicas, formadas por
uma molécula de ceramida ligada a um radical inositol-fosfato e sofrem a ação de
enzimas monohexosil-transferases. Essas enzimas não estão presentes nas células de
mamíferos e adicionam um resíduo de carboidrato ao complexo IPC, formando GIPC.
Isso faz com que essas moléculas sejam exclusivas de micro-organismos e alvos
promissores para uma nova classe de drogas antifúngicas (GEORGOPAPADAKOU,
2000; SUGIMOTO; SAKOH; YAMADA, 2004), como Aureobasidinas (AEED et al.,
2009), em fase de teste pré-clinicos.
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No fungo P. brasiliensis, essa fração ácida de GSL é formada por dois
compostos GIPCs, chamados de Pb-2 e Pb-3. O Pb-3 corresponde a 90 – 95% dos GSL
ácidos da forma de levedura e sua estrutura foi descrita como Galf-6 (Man 1-3)
Man -2Ins – P – Cer, ou seja, 3 resíduos de carboidrato, sendo 1 galactofuranose e 2
manoses ligadas ao IPC (LEVERY et al., 1998. - Neste trabalho Pb-3 foi denominado
como Pb-1) e 5 - 10% dos GSL ácidos correspondem ao Pb-2, possível precursor do Pb3, contendo apenas 2 manoses. Existem divergências na literatura quanto à
nomenclatura desses glicolipídios. Inicialmente os glicolipídios foram ordenados de
acordo com a sua descoberta, assim o Pb-3 era chamado de Pb-1 em trabalhos antigos.
Atualmente a nomenclatura se dá de acordo com o número de resíduos de carboidrato
(TAKAHASHI et al., 2009).

Figura 4 - Representação da molécula de GIPC de P. brasiliensis

FONTE: Adaptação de Levery et al. (1998).

Além de alterar a estrutura das membranas, certos GSLs podem agir como
antígenos e serem apresentados via CD1d. A -GalCer citada anteriormente e que tem a
capacidade de ativar células iNKT, é um GSL contendo uma galactose ligada a uma
ceramida via ligação . Entretanto, sua estrutura possui uma diferença importante com
CMH de fungos, uma vez que estes apresentam o carboidrato ligado à ceramida por
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ligação . Nesses casos, o carboidrato ficaria perpendicular à fenda de ligação da
molécula CD1d, não se encaixando perfeitamente nessa molécula apresentadora
(BENDELAC; SAVAGE; TEYTON, 2007). Um estudo recente (PELLICCI et al.,
2011) mostra a capacidade de glicolipídios endógenos, também com ligação  serem
apresentados por células CD1d e causar uma ativação mínima das células iNKT, evento
importante durante o desenvolvimento e seleção positiva dessas células no timo. Outras
células do sistema imune também podem ser ativadas ou então, terem suas ações
moduladas por GSLs. O terminal  -galactofuranose da molécula de GIPC de P.
brasiliensis é um determinante antigênico capaz de induzir a produção de anticorpos
durante a infecção (BERTINI et al., 2007), fazendo com que o Pb-3 seja reconhecido
pelo soro de aproximadamente 80% dos pacientes não tratados e no soro de 100% dos
pacientes em início de tratamento. A resposta é baseada primeiramente em anticorpos
do tipo IgM e posteriormente IgG1, com os títulos decaindo juntamente com os sinais
clínicos (BERTINI et al., 2007), não tendo sido observada reação cruzada com
histoplasmose (LEVERY et al., 1998).
Embora existam alguns trabalhos demonstrando a ação de GSLs no sistema
imune, pouco se sabe dos efeitos de GSLs de P. brasiliensis. Existem apenas resultados
preliminares (TAKAHASHI et al., 2009) que demonstram que CMH e GIPC de P.
brasiliensis apresentam atividades supressora, dose - dependente, da resposta
proliferativa de linfócitos esplênicos a concanavalina A. Entretanto, até onde é de nosso
conhecimento, a ação desses GSLs na infecção humana por P. brasiliensis nunca foi
estudada. Tendo em vista a capacidade de certos GSLs em modular a funcionalidade de
células do sistema imune, o objetivo desse trabalho foi investigar se GSLs extraídos de
P. brasilienses são capazes de alterar a função de monócitos de sangue periférico,
células dendríticas derivadas de monócitos ou linfócitos T. Além disso, este trabalho
verificou se existiriam alterações entre a resposta de indivíduos sem histórico de PCM e
indivíduos susceptíveis à PCM, aqui representado por indivíduos curados da doença, no
que se refere à funcionalidade de células iNKT ou à resposta aos GSLs extraídos de P.
brasiliensis.
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2 OBJETIVOS

Foram avaliados o efeito de GSLs extraídos de leveduras de Paracoccidioides
brasiliensis, CMH e GIPC, sobre alguns aspectos da imunidade inata e sua influência na
resposta adaptativa de indivíduos com ou sem histórico de paracoccidioidomicose.
Dentre eles:

- resposta proliferativa de linfócitos em cultura de PBMCs na presença de
GSLs frente à ativação por PHA, antígenos metabólico de Candida albicans (CMA) e
gp43;

- resposta proliferativa de linfócitos em cultura com células dendríticas
ativadas na presença de GSLs;

- expressão de moléculas co-estimuladoras (CD80, CD86, CD40), receptores
de PAMPs (Dectina-1, TLR2 e TLR4) e moléculas apresentadoras de antígenos (HLADR e CD1d) em monócitos e células dendríticas derivadas de monócitos, após cultura
com GSLs;

- capacidade fagocítica de macrófagos, na presença dos GSLs;

- produção de IL-2 e IFN- em sobrenadantes de culturas de PBMCs, de IL-10
e TNF- em sobrenadantes de cultura de monócitos e IL-10 e IL-12 p40 em células
dendríticas;

Em paralelo, avaliamos a capacidade de expansão de células iNKT e produção
de citocinas por essas células.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS:

3.1 Casuística

Para este estudo foram utilizados seguintes grupos experimentais:

a) grupo controle: 20 indivíduos saudáveis, sem histórico de PCM-doença, e que
não habitavam zonas endêmicas de PCM. Estes foram selecionados dentre
funcionários do Instituto de Medicina Tropical – IMT-USP;

b) grupo curado: 15 indivíduos curados de PCM. Estes indivíduos curados fazem
parte dos registros de pacientes da Divisão de Clinica Dermatológica e da
Divisão de Moléstias Infecciosas do HC-FMUSP e foram convidados para
participar deste estudo. Eles foram tratados por pelo menos dois anos até serem
considerados curados e permanecem saudáveis há mais de 10 anos, com testes
sorológicos indicando ausência de recaída da PCM (PCM-inativa). No momento
da coleta, nenhum indivíduo apresentava sinais ou sintomas de qualquer doença
ou sequelas decorrentes da PCM.

Um terceiro grupo experimental foi analisado em alguns experimentos, quando
mencionado. Utilizamos amostras de sangue de cinco indivíduos saudáveis moradores
de área endêmica (Pratânia-SP), com teste cutâneo para paracoccioidina com pelo
menos 12 mm de reação à leitura de 48 horas (grupo PCC+) e histoplasmina negativa.
Esses indivíduos foram selecionados pela Dra. Cristina Crespo Rodrigues, pesquisadora
que havia cadastrado diversos indivíduos PCC+ na cidade de Pratânia – SP em inquérito
epidemiológico realizado durante seu doutorado na Faculdade de Medicina de Botucatu.
Aproximadamente 60 mL de sangue periférico foram coletados por punção
venosa, implicando sempre em risco mínimo, de acordo com a resolução 196/96 do
Conselho Nacional de Saúde (CNS). As amostras de sangue foram utilizadas única e
exclusivamente na realização deste trabalho. O projeto foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Experimentação Humana, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
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– USP e pelo Comitê de Ética do Instituto de Ciências Biomédicas- ICB- USP. Todos
os participantes (tabela 1) foram informados sobre a pesquisa e assinaram o Termo de
Consentimento (modelo de termo de consentimento - anexo A).

Tabela 1 - Relação de indivíduos incluídos no estudo.
GRUPO

SEXO

MÉDIA DE IDADE

CURADO

6 – sexo feminino (40%)

54 (41 – 67) anos

(15 indivíduos)

9 – sexo masculino (60%)

48,5 (29 – 68) anos

CONTROLE

10 – sexo feminino (50%)

44 (24 – 64) anos

(20 indivíduos)

10 – sexo masculino (50%)

38 (24 – 52) anos

PCC+

2 – sexo feminino (40%)

40,5 (25 – 56) anos

(5 indivíduos)

3 – sexo masculino (60%)

44 (21 – 67) anos

FONTE: Batista (2012)

3.2 Obtenção de GSLs de Paracoccidioides brasiliensis:

As frações de GSLs de leveduras de P. brasiliensis foram extraídas no
Departamento de Bioquímica da Universidade Federal de São Paulo, em colaboração
com os professores Hélio Kiyoshi Takahashi, Anita Hilda Straus Takahashi e Marcos
Sérgio de Toledo. A obtenção dessas frações foi feita da seguinte forma:

3.2.1 Extração de GSLs do P. brasiliensis:

- Crescimento fúngico e neutralização: P. brasiliensis, cepa Pb18 (cedido pelo
Prof. Dr. Zoilo P. Camargo, Departamento de Microbiologia, Imunologia e
Parasitologia da UNIFESP) foi cultivado em meio PGY, contendo: peptona (5 gr/L),
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glucose (15 gr/L) e extrato de levedura (5 gr/L) por aproximadamente sete dias. Após o
crescimento, os fungos foram neutralizados com timerosal 0,02% por 48hs. Em seguida
foram lavados primeiramente com tampão fosfato (PBS) contendo NaCl 0,15M e em
seguida com água bidestilada.
- Filtragem e extração de lipídios totais: A solução contendo os fungos inativos
foi filtrada em Erlenmeyer com auxílio de uma bomba de vácuo, descartando-se o meio
e reservando os fungos secos. A massa de fungos foi então dissolvida em uma solução
de isopropanol: hexano: água (IPA: H: W) (55:20: 25 v/v/v – Quimex, São Paulo, SP,
Brasil) e maceradas em um triturador mecânico Omni-Mixer (Sorvall Inc, Wilmington,
DE, EUA). O macerado foi novamente filtrado, porém desta vez o solvente escoado,
contendo lipídios dissolvidos no solvente orgânico, foi reservado. A partir da massa
fúngica retida, o procedimento foi repetido por mais 3 vezes. Uma quinta etapa de
extração foi feita com o solvente clorofórmio: metanol (C: M - 2:1, v: v - Quimex). Os
extratos obtidos foram secados em rota-evaporador, um sistema formado por banhomaria e um condensador para evaporação dos solventes.
Aos lipídios secos foi adicionada água e a solução foi sonicada. O material
solúvel foi dialisado por 2 dias para a remoção de sais. Após este período o material foi
novamente seco em rota-evaporador, ressuspendido em C:M (2:1 v:v), e concentrado
em fluxo de nitrogênio.

3.2.2. Separação das frações neutras e ácidas dos GSLs:

O extrato de lipídios foi ressuspendido em C:M:W (30:60:8, v:v:v) e aplicados
em uma coluna dietilaminoetil (DEAE-Sephadex A-25, Sigma – Aldrich, St Louis,
EUA), previamente equilibrada no mesmo solvente. DEAE é uma resina com carga
positiva utilizada para cromatografia por carga iônica, feita em coluna. Os lipídios totais
foram aplicados no topo da coluna e em seguida foram aplicados os seguintes solventes:
C:M:W (30:60:8, v;v:v); metanol; acetato de sódio (AcNa) 0,2% em metanol; AcNa
0,6% em metanol.

A fração correspondente aos glicolipídios neutros foi eluída no solvente C:M:W
(30:60:6 v:v:v) e a fração ácida no solvente AcNa 02% em metanol. As frações AcNa
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0,2% e 0,6% em metanol foram dialisadas por 5 dias por conterem sais. Ambas as
frações, isoladas, foram secas em rota-vapor, ressuspendidas em C:M (2:1, v:v) e
secadas em jato de nitrogênio (TOLEDO et al, 1995).

3.2.3. Purificação das frações ácidas e neutras dos GSLs:

Fração neutra: Os GSLs neutros foram purificados por cromatografia em
coluna de sílica gel 60 (Merck & Co., Darmstadt, Alemanha), coluna inerte que separa
as moléculas pelo seu tamanho. Os seguintes solventes foram aplicados: clorofórmio;
C:M (95:5, v:v); C:M (9:1, v:v); C:M (4:1, v:v); C:M (1:1, v:v) e IPA:H:W (55:20:25,
v:v:v). O GSL neutro CMH foi eluído nos solventes C:M (9:1) e C:M (4:1).
Fração ácida: Da mesma forma que para o GSL neutro, foi utilizada uma
coluna de sílica gel 60, entretanto, diferentes solventes foram aplicados: C:M (4:1, v:v);
C:M (3:2, v:v); C:M (2:3, v:v); C:M (1:4, v:v) e IPA:H:W (55:20:25, v:v:v). No
solvente C:M (2:3, v:v) foram eluídos os GIPCs (glicosilinositol-fosfoceramida),
denominados de Pb2 e Pb3 que não podem ser separados nesse procedimento. O Pb-3
está presente em maior quantidade (90-95%) que Pb-2, seu metabólito intermediário.
Em conjunto, esses GIPCs correspondem à fração ácida dos GSLs do P. brasiliensis.
Posterior à separação, ambas as frações neutra e ácida foram submetidas a uma
etapa de hidrólise de fosfolipídios. Essa etapa remove possíveis compostos não
esfingolipídicos, como triacilgliceróis ou glicerofosfolipídios. As amostras secas foram
ressuspendidas em 3 ml de uma solução de metanol:metilamina 30%: butanol (50: 37,5:
12,5, v:v:v, Quimex) e incubadas em banho a 50 ºC, por 3 horas. As amostras foram
novamente aplicadas em coluna de sílica gel, empregando-se os mesmos solventes
descritos anteriormente para purificação de cada fração. Em seguida as amostras foram
secadas em fluxo de nitrogênio.
A pureza dos GSLs foi verificada através de corrida cromatográfica em camada
delgada, tendo como fase sólida uma placa de sílica gel 60 (Merck & Co,. Darmstadt,
Alemanha) e como fase móvel C:M: CaCl2 0,02% (60:40:9, v:v:v). Após a corrida, as
placas foram borrifadas com 0,01% de primulina em 90% de acetona aquosa, coloração
que revela presença de radical carboxila sob luz UV. Em seguida a placa foi borrifada
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com orcinol/H2SO4 (TOLEDO et al., 1995), coloração que revela grupamentos de
açúcares (figura 5).

Figura 5 - Purificação de GSLs de P. brasiliensis

Corrida cromatográfica em camada delgada, tendo como fase sólida uma placa de sílica gel
e como fase móvel uma solução de C:M:CaCl2 (90:60:13,5; v:v:v). A amostra padrão
corresponde ao extrato de lipídios totais extraídos de P. brasiliensis. A segunda coluna
corresponde ao GSL CMH purificado e na terceira coluna observa-se GIPC, formado pelos
compostos Pb-2 e Pb-3. A revelação da placa foi feita com solução de orcinol/H2SO4,
seguido de estufa a 100 º C por 5 minutos.
FONTE: Batista (2012).

Nos casos em que a pureza não foi obtida simplesmente por essa separação
descrita anteriormente, também foi realizada uma corrida de HPTLC preparativa (do
inglês high performance thin layer chromatography), na qual os GSLs foram aplicados
em placas de sílica e a cromatografia desenvolvida no solvente C:M:CaCl 2 0,02%
(60:40:9, v:v:v). As placas foram borrifadas com primulina para visualização dos GSLs
sob luz UV. As regiões específicas de sílica foram raspadas da lâmina e os GSLs foram
eluídos da sílica por sucessivas adições da solução de IPA:H:W (55:20:25, v:v:v),
mantida em banho com ultra som. O sobrenadante contendo os GSLs de interesse foi
removido após centrifugação e o extrato secado em rota-vapor.
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3.2.4 Dosagem dos GSL:

Um volume conhecido das amostras foi aplicado em uma placa de
cromatografia de camada delgada, ao lado de um padrão de manose de concentração já
conhecida. Após a corrida de solvente pela placa, esta foi revelada com primulina e
orcinol, como descrito anteriormente. A partir das áreas das bandas resultantes, foi
possível determinar a quantidade de açúcares presentes na amostra aplicada. Para tal foi
utilizado o programa Scion Image. Sabe-se que a porção de carboidratos corresponde a
um terço da molécula de CMH e metade da molécula de GIPC. Assim, foi estimada a
quantidade de cada GSL. Foram obtidos para este estudo um total de 38,5 mg de CMH e
25,7 mg de GIPC.

3.3 Antígeno gp43

Alíquotas de gp43 foram gentilmente cedidas pela Prof. Dra. Maria J. S.
Mendes-Giannini (MENDES–GIANNINI et al., 1989), responsável pelo laboratório de
Micologia Clínica da Faculdade de Ciências farmacêuticas da UNESP – Campus
Araraquara e pelo Prof. Dr. Carlos Taborda do Laboratório de Micologia do IMTFMUSP, obtidas por cromatografia de afinidade.

3.4 Proliferação de linfócitos em cultura de PBMC na presença dos GSLs:

Para o isolamento de PBMCs, as amostras de sangue foram diluídas com
mesmo volume de solução salina (pH 7,4) em tubos cônicos de 50 mL. Em seguida, a
solução foi lentamente transferida, com o auxílio de pipetas Pasteur, para tubos
contendo 10 mL de Ficoll-Hypaque (Sigma – Aldrich) e centrifugado a 2200 rpm por 20
minutos, a 15 ºC. A camada de células mononucleares que se forma na interface do
Ficoll e do plasma foi coletada. Essas células foram lavadas 2 vezes com solução salina
e ressuspendidas em meio RPMI 1640 (Invitrogen Life Technologies, Carlsbad, CA,
EUA) suplementado com 10% soro AB (SAB) (Sigma – Aldrich). A contagem do
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número de células foi realizada por contador automatizado Cell-Dyn 1400 (Abbot Park
Illinois, EUA).
PBMCs, na concentração de 2 x 106/ mL, foram adicionados em placas de 96
poços de fundo chato em RPMI + 10% SAB, em triplicatas. Para indução de
proliferação celular foram utilizados o mitógeno PHA (Sigma- Aldrich, 5 g/mL) por 3
dias ou os antígenos gp43 (2,5 g/mL) ou CMA (Greer Laboratories, Lenoir, NC, EUA
- 1 g/mL) por 7 dias, na presença ou não de GIPC (25 M) ou CMH (50 M). 18 horas
antes do fim da cultura, foi adicionado 25 L de solução de H3-timidina -1 Ci/orifício
(Amersham International, Buckinghamshire, UK), a qual é incorporada ao DNA de
células em proliferação. Ao término da cultura, as células foram aspiradas com auxílio
de coletor de células automático Mach II (Tomtek Harvester, Orange, CT, EUA) em
membrana de nitrocelulose (Flow Laboratories Inc., Rockville, Maryland, EUA) e a
contagem de emissões foi feita em contador Betaplate 1205 (Perking – Elmer,
Norwalk, CT, EUA). O resultado foi expresso como média aritmética da triplicata, em
contagem por minuto (cpm). Valores de proliferação dos poços com antígenos ≥ 2
vezes o valor dos poços sem estímulo e com pelo menos 1000 cpm de diferença foram
considerados positivos.

3.5 Cultura de monócitos com GSLs.

Primeiramente, monócitos foram isolados a partir de PBMC, com o auxílio de
anticorpos anti-CD14 conjugados a beads magnéticas (MACS, Miltenyi Biotec Inc.,
Auburn, CA, EUA). PBMCs foram incubadas por 15 minutos em tampão EDTA (PBS
+ 0,5% de BSA e 2mM de EDTA) e os anticorpos anti-CD14 conjugados às beads, na
concentração determinada pelo fabricante. Após essa incubação, as células foram
lavadas com tampão EDTA e centrifugadas a 1500 rpm por 10 minutos. Em seguida,
foram novamente ressuspendidas em 500 L de tampão EDTA e aplicadas em uma
coluna circundada por um campo magnético, a qual retém as células ligadas às beads,
deixando passar livremente as células CD14 negativas. As células retidas na coluna
foram posteriormente eluídas adicionando-se 2 mL de tampão EDTA, retirando-se a
coluna do campo magnético e aplicando a pressão de um êmbolo. As células foram
lavadas em solução salina, ressuspendidas em meio RPMI + SAB para cultura de
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monócitos ou em meio AIM-V (Invitrogen Life Technologies) no caso de diferenciação
posterior destes monócitos em células dendríticas. A pureza das culturas foi sempre
superior a 90% (figura 6).

Figura 6 – Isolamento de monócitos por beads magnéticas acopladas a anti-CD14

Gráfico dotplot demonstrando A) tamanho e granulosidade das células isoladas por beads
magnéticas acopladas a anti-CD14. B) Histograma demonstrando a eficiência do
isolamento dos monócitos.
FONTE: Batista (2012).
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Os linfócitos isolados foram congelados em nitrogênio líquido para serem
utilizados em ensaios de co-cultivo com células dendríticas, descrito a seguir. Para tal,
os linfócitos foram centrifugados a 1500 rpm por 10 minutos e às células foi adicionada
uma solução de congelamento, que consistia de 50% de meio RPMI, 40% de soro fetal
bovino e 10% de dimetilsulfóxido (DMSO). As células foram transferidas para
criotubos, na concentração de 10 x 106 células por mL, levadas primeiramente ao
freezer -80 ºC e no dia seguinte armazenadas em nitrogênio líquido.
Por sua vez, os monócitos isolados foram cultivados em placas de 24 poços, na
concentração de 2x106 células/ mL, na presença ou não de CMH (50 M) ou GIPC (25
M). Após 24 horas, as células foram transferidas para tubos cônicos de 1,5 mL,
lavadas com 500 L de PBS e centrifugadas por 5 minutos a 2000 rpm. Em seguida as
células foram marcadas com anticorpos monoclonais conjugados a fluorocromos para a
análise do fenótipo dessas células por citometria de fluxo.
Para essa marcação, aproximadamente 5x105 células foram ressuspendidas
num volume total de 25 L de um pool dos anticorpos de interesse. Para estas células
foram adicionados os seguintes anticorpos: anti-CD14-ECD; anti-HLA-DR – FITC;
anti-CD80-FITC; anti-CD40-PE (Beckman Coulter, Fullerton, CA, EUA); anti-CD86FITC; anti-CD1d-PE (BD Pharmingen, San Diego, CA, EUA); anti-Dectina-1–FITC
(US Biological, Swampscott, MA, EUA); anti-TLR-4-PE; anti-TLR-2–PE (eBioscience, San Diego, CA, EUA). As células foram incubadas por 30 minutos com os
anticorpos, no escuro e sob refrigeração. As células foram então ressuspendidas em 400
L de solução de para-formaldeído 1% para fixação.
O citômetro de fluxo utilizado foi o EPICS XL (Beckman Coulter, Fullerton,
CA, EUA). Para a aquisição das amostras, a compensação dos filtros foi feita
utilizando-se de células marcadas apenas com uma fluorescência, para cada um dos
filtros utilizados (um tubo para ajuste do FITC, um tubo para PE, um tubo para ECD,
etc). Foram empregados marcadores expressos em grande proporção nas células, como
por exemplo anti-CD3, ant-CD14, anti-CD11c, possibilitando delimitar facilmente a
região de células positivas. As células negativas foram definidas através da utilização de
um tubo sem marcação. A análise dos resultados foi feita através do software Summit
(Dako Cytomation, Fort Collins, CO, EUA, versão 4.0).
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3.6 Avaliação de fagocitose de P. brasiliensis por monócitos:

Monócitos, na concentração de 1x106/mL, foram ativados com GM-CSF (100
UI/mL) e cultivados com CMH (50 M) ou GIPC (25 M) por 18 horas. Após esse
período foram adicionados células leveduriformes de P. brasiliensis (cepa Pb18)
marcados com carboxifluoresceína diacetato succinil éster (CFSE), molécula que emite
fluorescência no canal FL1 do citômetro de fluxo.
Para esse ensaio, Pb18 foi cultivado em meio Fava Netto a 36,8 ºC em tubos de
vidro. No momento do ensaio, as leveduras foram coletadas com o auxílio de alças
descartáveis e colocadas em PBS estéril, vortexados e deixados decantar por 20
minutos. As leveduras mais pesadas foram removidas, o restante foi lavado em PBS,
centrifugado por 10 minutos a 1500 rpm, o sobrenadante descartado e o número de
células foi determinado através de contagem em câmera de Neubauer. As leveduras
foram marcadas com CFSE na concentração de 5 M a cada 1x107 fungos/mL por 5
minutos, à temperatura ambiente. Em seguida, foram novamente lavadas com PBS,
centrifugadas e adicionadas aos monócitos na proporção de 2 fungos:1 célula. Após o
período de 4 horas, as células não aderentes (fungos não fagocitados) foram removidas e
os monócitos coletados para marcação para citometria de fluxo.
Os monócitos foram marcados com o anticorpo anti-CD14-ECD, como
descrito anteriormente. As células duplamente positivas para CD14-ECD e CFSE
(leveduras) representam as células que fagocitaram os fungos ou possuem leveduras
aderidas à sua superfície. Para ajustar os parâmetros do citômetro de fluxo, foram
utilizados monócitos não marcados, monócitos marcados apenas com anti-CD14-ECD,
fungos marcados com CFSE e não marcados.

3.7 Cultura de células dendríticas com GSLs

Para a geração de células dendríticas, monócitos, na concentração de 2×10 6
monócitos/mL, foram cultivados em meio AIM-V (5% de CO2 e 37 C) por 6 dias, na
presença de GM-CSF (1000 UI/mL) e IL-4 (1000 UI/mL, Biosource, Camarillo, CA,
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EUA). Este processo dá origem a células dendríticas imaturas (DCi), cuja diferenciação
foi comprovada observando-se a expressão de CD11c e perda da expressão de CD14.
Para maturação destas células, primeiramente os antígenos de CMA (1 g/mL)
ou gp43 (2,5 g/mL) foram adicionado à cultura. Concomitantemente foram
adicionados CMH (50 μM) ou GIPC (25 μM). Após 4 horas, um pulso inflamatório com
as citocinas TNF- (50 ng/mL), IL-6 (100 ng/mL) e IL1- (10 ng/mL, Peprotech,
Rocky Hill, NJ, EUA) foi adicionado (CASTIELLO et al., 2011). A maturação das
células dendríticas foi comprovada pelo aumento na expressão de CD83, CD80 e CD86
(TANG; SALTZMAN, 2004) após 48 horas do pulso inflamatório.
A expressão de moléculas pelas células dendríticas foi avaliada 48 horas após o
pulso inflamatório. Os anticorpos utilizados foram: ant-CD11c-PCy5 (BD Pharmingen);
anti-CD83-PE (Beckman Coulter); anti-CD14-ECD; anti-HLA-DR – FITC; anti-CD80FITC; anti-CD40-PE; anti-CD86-FITC; anti-CD1d-PE; anti-Dectina-1-FITC; anti-TLR4 -PE; anti-TLR-2 –PE.

3.8 Ensaio de co-cultivo de células dendríticas cultivadas com GSLs e linfócitos
autólogos:

Monócitos, na concentração de 2x106/mL foram transformados em DCi, como
descrito anteriormente. As células foram então coletadas e 20.000 DCi foram
adicionadas em 100 L de meio AIM-V em placas de 96 orifícios. Para a maturação
dessas células foram utilizados os antígeno de CMA (1 g/mL) ou gp43 (2,5 g/mL), na
presença de CMH (50 M) ou GIPC (25 M). Após 4 horas o pulso inflamatório foi
adicionado. 48 horas depois, linfócitos autólogos, que haviam sido congelados após a
separação dos monócitos e linfócitos, foram descongelados e adicionados à cultura na
concentração de 2x105 células por orifício. Foram feitas triplicatas para cada condição
experimental. Ao fim de três dias de cultura, a proliferação celular foi avaliada pela
incorporação de H3-timidina, como descrito no item 3.4.
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3.9 Dosagem de citocinas em sobrenadante de culturas contendo GSLs

Amostras de sobrenadante das culturas foram coletadas em diferentes tempos
de cultura, respeitando a cinética de produção de cada citocina. Para a dosagem de IL-2
e IFN- amostras de sobrenadante de culturas estimuladas com PHA foram coletadas
no tempo de 24 e 48 horas, respectivamente. IFN- também foi mensurado após 6 dias
de cultura com antígeno CMA ou gp43. Para a dosagem de IL-10 e TNF-, amostras de
sobrenadante de cultura de monócitos foram coletadas após 8 horas e 24 horas,
respectivamente. Já das culturas de células dendríticas, amostras de sobrenadante de
cultura foram coletados após 48 horas do estímulo de maturação com citocinas próinflamatórias, como descrito no item 3.7. Destas culturas foram dosadas as citocinas IL10 e IL-12 p40.
A dosagem de citocinas no sobrenadante de cultura foi realizada por ensaio
imunoenzimático (ELISA), utilizando kits duo-sets ELISA (R&D Systems Inc,
McKinley Place, MN, EUA). De maneira sucinta, placas de 96 orifícios de área
reduzida (1/2 volume – Corining-Costar, Cambridge, MA, EUA) foram inicialmente
sensibilizadas por 18 horas por anticorpos de captura específicos para cada citocina
(anti-IL-2, anti-IFN-, anti-IL-10, anti-IL12p40 ou anti-TNF-), na concentração
determinada pelo fabricante. Após 3 séries de lavagem com tampão de lavagem (PBS +
0.,05% de Tween 20), as placas foram bloqueadas com PBS+ 0,1% de BSA por 1 hora.
As amostras ou padrão foram adicionadas e incubadas por 2 horas. Após nova série de
lavagem, anticorpos de detecção conjugados à enzima peroxidase foram adicionados e
incubados por 2 horas a temperatura ambiente. O substrato tetrametilbenzidina (TMB)
foi adicionado e incubado por 20 minutos. Após a neutralização da reação com H2SO4, a
leitura da absorbância foi realizada a 450 nm em espectrofotômetro (Molecular Devices,
EUA).
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3.10 Cultura de células iNKT

Para esta análise foram utilizadas células congeladas como descrito no item
3.5, pois esta etapa do projeto foi desenvolvida durante estágio de outubro a dezembro
de 2009 no laboratório de “Cytokines, Hematopoiese et Réponse Immune” (Centre
National de La Recherche Scientifique – unidade 8147, no Hospital Necker- França),
sob orientação da Dra. Maria do Carmo Leite de Moraes.
Foram analisadas amostras de 5 indivíduos curados, 5 controles e 5 PCC+.
PBMCs na concentração de 1 x 106 células/mL foram cultivadas em placas de 24
orifícios incubados em meio RPMI + 10% SAB e 100 ng/mL de -galactosilceramida
(-GalCer, Axxora Life Sciences Coger, Paris, França) e IL-2 (1000 UI/mL, Sigma –
Aldrich), adicionado após 18 horas. Em alguns experimentos foram utilizados outros
agonistas de células NKT, como OCH ou IGb3 (Axxora Life Sciences Coger), ambos
na concentração de 500 ng/mL. As culturas foram mantidas por aproximadamente 12
dias para expansão das células iNKT.
O número de células iNKT foi avaliado antes e após a cultura com -GalCer.
O reconhecimento destas células foi feito pela marcação com o tetrâmero carregado
com PBS57 (molécula análoga a -GalCer) marcado com APC, fornecido pelo National
Institute of Health (NIH, Bethesda, Maryland, EUA).
A produção de citocinas por células iNKT periféricas ou pós-expansão foi
avaliada através de marcação intracelular para citometria de fluxo. Para estímulo de
produção e retenção intracelular das citocinas foram utilizados phorbol myristate
acetate (PMA, 50 ng/mL), ionomicina (500 ng/mL) e brefeldina A (10 g/mL) (Sigma
– Aldrich).
Os anticorpos utilizados para avaliar a produção de citocinas por células iNKT
foram: anti-IL-4 - APC; anti-IFN- – PeCy7; anti-IL-10 – FITC (e-Bioscience).
Excepcionalmente para os experimentos envolvendo células iNKT, foi utilizado o
citômetro FACS Canto II (Becton-Dickinson, Mountain View, CA, EUA), com um
mínimo de 50.000 eventos viáveis. A aquisição foi feita através do Software FACS
Diva e os resultados analisados o software FlowJo (Tree Star Inc, Ashland, OR, EUA).
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3.11 Análise estatística:

Os resultados foram avaliados com o auxílio do software GraphPad Prisma,
versão 5 (GraphPad software, EUA). Diferenças significativas entre dois grupos foram
determinadas preferencialmente por testes não-paramétricos (Friedman, Wilcoxon),
assumindo como verdadeira cada hipótese em que a probabilidade de erro for menor
que 5% (p <0,05).
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4 RESULTADOS

4.1 Resultados com CMH extraído de P. brasiliensis:

Primeiramente, verificamos se existiria um efeito citotóxico de CMH extraído
de P. brasiliensis sobre PBMCs. Concentrações de 25, 50 e 100 μM de CMH foram
adicionadas em culturas de células de indivíduos controles, na presença do mitógeno
PHA ou somente meio RPMI + SAB. Após três dias de cultura, as células foram
coradas com Azul de Tripan. Como demonstrado na figura abaixo (figura 7), a
porcentagem de células vivas variou de 91 a 97% em todas as condições experimentais,
não havendo diferença estatística entre as culturas contendo ou não CMH, estimuladas
ou não com PHA. Assim, nas concentrações testadas o CMH não alterou a viabilidade
celular.

Figura 7 - Viabilidade de PBMCs estimuladas com PHA, na presença de diferentes
concentrações de CMH.

Avaliação por Azul de Tripan da viabilidade de PBMCs após 3 dias de cultura com PHA e
25, 50 ou 100 M de CMH. Resultado expresso como média da porcentagem de células
vivas ± erro padrão. n  5.
FONTE: Batista (2012).
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Após verificar que CMH de P. brasiliensis não é citotóxico até a concentração
de 100 M, passamos a procurar possíveis efeitos biológicos deste GSL sobre células
do sistema imune. A partir de PBMCs de indivíduos controles, foram realizados ensaios
de linfoproliferação em culturas estimuladas com PHA por 3 dias, adicionando
concentrações crescentes de CMH (variando de 6,3 a 100 M). Em culturas sem
mitógeno, o CMH não foi capaz de causar proliferação celular, porém na presença de
PHA, este GSL elevou significativamente a linfoproliferação nas concentrações de 25
M e 50 M, quando comparado ao grupo estimulado com PHA. A contagem de
emissões  por segundo (cpm) das culturas com PHA foi, em média, de 13831 ± 5455
cpm; na presença de PHA e 25 M de CMH esse valor passa para 23104 ± 8906 cpm e
com 50 M de CMH para 31410 ± 10287 cpm, este último representando um aumento
de mais de 100% (figura 8).

Figura 8 - Linfoproliferação em PBMCs estimuladas com PHA, na presença de
diferentes concentrações de CMH.

Avaliação de proliferação por incorporação de H3-timidina. PBMCs foram cultivadas por
três dias com PHA e diferentes concentrações de CMH. Resultado expresso como média
de cpm ± erro padrão. n ≥ 6. B: condição basal (apenas meio de cultura). * = p ≤ 0.05 e
*** = p ≤ 0.001 em relação ao grupo “PHA + zero de CMH”, teste Anova pareado, com
pós teste de Friedman.
FONTE: Batista (2012).
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Enquanto que no grupo controle CMH elevou a proliferação de linfócitos em
culturas com PHA, em culturas com CMA a proliferação não foi alterada (figura 9).
Tanto a cultura de CMA ou a cultura de CMA + CMH tiveram um valor de cpm por
volta de 13000, não havendo diferença estatística. Nesta mesma figura, demonstramos
um comparativo da resposta das culturas com antígenos e culturas com PHA e PHA +
CMH, nas quais, como citado na figura anterior, CMH eleva significativamente a
linfoproliferação.

Figura 9 - Linfoproliferação de PBMCs estimuladas com PHA ou CMA, na presença
de CMH - Grupo controle.

Avaliação de linfoproliferação por incorporação de H3-timidina. PBMCs do grupo controle
foram cultivadas com PHA e PHA + CMH por 3 dias ou CMA e CMA + CMH por 7 dias.
Resultado expresso como média de cpm ± erro padrão. n ≥ 10. B: condição basal (apenas
meio de cultura). *** = p ≤ 0.001 em relação ao grupo PHA, teste T pareado (Wilcoxon).
FONTE: Batista (2012).
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A concentração de IFN- produzida nas culturas estimuladas com PHA foi de
1850 ± 673 pg/mL, não sendo alterada por CMH (PHA + CMH = 1960 ± 653 pg/mL).
A produção de IL-2 variou de 393 ± 133 pg/mL nas culturas com PHA para 480 ± 199
pg/mL em PHA + CMH, não havendo diferença entre a concentração dessas citocinas
nestas culturas (figura 10).

Figura 10 - Dosagem de IL-2 e IFN- no sobrenadante de cultura de PBMCs
estimuladas com PHA, na presença de CMH - Grupo controle.

Dosagem por ELISA da concentração de IL-2 (A) e IFN- no sobrenadante de
cultura de PBMCs do grupo controle. Células foram estimuladas com PHA por 24 e 48
horas, respectivamente, na presença ou não de 50 M de CMH. n ≥ 6. B: condição
basal.
FONTE: Batista (2012).
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Embora nas culturas com antígeno a proliferação das células do grupo controle
não tenha sido alterada por CMH, a dosagem de citocinas no sobrenadante de cultura de
6 dias demonstra uma redução de mais de 50 % na produção de IFN- em culturas com
CMA + CMH em comparação a CMA (figura 11).

Figura 11 - Dosagem de IFN- no sobrenadante de cultura de PBMCs estimuladas com
CMA, na presença de CMH – Grupo controle.

Dosagem por ELISA da concentração de IFNno sobrenadante de cultura de PBMCs
do grupo controle. Células foram estimuladas com CMA por 6 dias na presença ou não de
50 M de CMH. n ≥ 6. B: condição basal. * = p ≤ 0,05 teste T pareado – Wilcoxon.
FONTE: Batista (2012).
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Por outro lado, quando avaliamos a linfoproliferação em indivíduos curados,
observamos um comportamento bem discrepante em relação aos indivíduos controles.
Houve uma redução significativa na proliferação em resposta ao antígeno gp43 na
presença de 50 μM de CMH (de 6445 ± 1945 cpm para 3017 ± 1079 cpm) e nenhuma
alteração na proliferação por PHA (~ 43000 cpm). Para CMA, a diferença na
proliferação de linfócitos na presença de CMH não foi estatisticamente significativa
(figura 12).

Figura 12 - Linfoproliferação de PBMCs estimuladas com PHA, CMA ou gp43, na
presença de CMH – Grupo curado.

Avaliação de linfoproliferação por incorporação de H3-timidina. PBMCs do grupo curado
foram cultivadas com PHA e PHA + CMH por 3 dias ou CMA, CMA + CMH, gp43 e
gp43 + CMH por 7 dias. Resultado expresso como média de cpm ± erro padrão. n ≥ 11.
B: condição basal.*** = p ≤ 0.001 em relação ao grupo gp43, teste T pareado –
Wilcoxon.
FONTE: Batista (2012).
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Paralelamente a estes resultados, as concentrações de IL-2 e IFN- encontraramse significativamente reduzidas nas culturas com PHA + CMH em comparação às
culturas com PHA somente. A concentração de IL-2 passou de 349 ± 164 pg/mL com
PHA para 204 ± 107 pg/mL com PHA + CMH e a produção de IFN-  caiu de 1829 ±
519 pg/mL com PHA para 1092 ± 310 pg/mL com PHA + CMH (figura 13).

Figura 13 - Dosagem de IL-2 e IFN- em sobrenadante de cultura de PBMCs
estimuladas com PHA, na presença de CMH – Grupo curado.

Dosagem por ELISA da concentração de IL-2 (A) e IFNno sobrenadante
de cultura de PBMCs do grupo curado. PBMCs foram estimuladas com PHA por 24 e
48 horas, respectivamente, na presença ou não de 50
de CMH. n ≥ 8. B: condição
basal. * = p ≤ 0,05; ** = p ≤ 0,01 em relação à PHA, teste T pareado – Wilcoxon.
FONTE: Batista (2012).
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Nas culturas de CMA + CMH a média de produção de IFN- foi de 115 ± 86
pg/mL em comparação a 380 ± 207 pg/mL nas culturas com CMA. No caso das culturas
com gp43 a produção desta citocina foi de 635 ± 239 pg/mL, quando que nas culturas
de gp43 + CMH esta foi de 301 ± 132 pg/mL. Entretanto a redução que ocorreu nas
culturas com CMA e gp43 não foi significativa (figura 14). IL-2 não foi dosada em
culturas com antígeno, pois devido sua cinética de produção, o pico aconteceria por
volta do terceiro dia de cultura (BENARD et al., 2001) e amostras de sobrenadante
foram colhidas no sexto dia.

Figura 14 - Dosagem de IFN-em sobrenadante de cultura de PBMCs estimuladas
com CMA ou gp43, na presença de CMH – Grupo curado.

Dosagem por ELISA da concentração de IFN- no sobrenadante de cultura de PBMCs do
grupo curado. PBMCs foram estimuladas com CMA ou gp43 por 6 dias na presença ou
não de 50 M de CMH. n ≥ 6. B: condição basal.
FONTE: Batista (2012).

A PHA é um mitógeno que leva à linfoproliferação por ativação direta dos
linfócitos. Entretanto, em culturas com antígenos, como gp43 ou CMA, a
linfoproliferação ocorre depois da captura e apresentação do antígeno pelas células

Batista VG

65

apresentadoras. Como CMH causou modulação da linfoproliferação também em
culturas com antígeno, nos interessamos em observar se a atividade de APCs estaria
sendo moduladas por esse GSL.
Para isso, utilizamos culturas de monócitos isolados de PBMCs por beads
magnéticas. Foram incubados 2x106 monócitos, em placas de 24 poços, com 50 M de
CMH ou apenas meio+SAB por 24 horas. Em seguida avaliamos a expressão de
moléculas co-estimuladoras – CD80, CD86 e CD40; moléculas apresentadoras de
antígenos – CD1d e HLA-DR e PRRs: TLR-2, TLR-4 e dectina-1, por citometria de
fluxo. Podemos observar que em ambos os grupos, controle e curado, houve um
aumento significativo na porcentagem de monócitos (células CD14+) expressando
CD80 e CD86. No grupo controle (figura 15), a expressão de CD80 passou de 15,6 ±
5,4% das células basais para 18,9 ± 5,6% das células cultivadas com CMH. A
porcentagem de células expressando CD86 teve um aumento semelhante, de 64,8 ±
7,3% para 72,7 ± 6,9% das células com CMH.

Figura 15 - Expressão de CD80 e CD86 em monócitos cultivados com CMH – Grupo
controle.

Avaliação da expressão de CD80 e CD86, por citometria de fluxo, em monócitos do grupo
controle cultivados em meio de cultura (B: basal) ou na presença de 50 M de CMH por
24horas. n ≥ 8. *= p ≤ 0,05; ** = p ≤ 0,01, teste T, pareado - Wilcoxon.
FONTE: Batista (2012).
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As outras moléculas avaliadas nos monócitos do grupo controle não foram
moduladas por CMH (figura 16)

Figura 16 – Expressão de moléculas apresentadoras de antígenos, PRRs e CD40 em
monócitos cultivados com CMH – Grupo controle.

Avaliação da expressão de HLA-DR, CD1d, CD40, TLR2 e TLR4 e dectina-1 em
monócitos do grupo controle, cultivados em meio de cultura (basal) ou na presença de
50 M de CMH por 24 horas. n ≥6.
FONTE: Batista (2012).
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No grupo curado (figura 17) a porcentagem de células expressando CD80 foi
de 36,0 ± 8,3% nas culturas basais e de 44,4 ± 8,2% nas culturas com CMH. A
expressão de CD86 se elevou de 63,9 ± 8,4% para 72,3 ± 7,9% das células com CMH.

Figura 17 - Expressão de CD80 e CD86 em monócitos cultivados com CMH – Grupo
curado.

Avaliação da expressão de CD80 e CD86, por citometria de fluxo, em monócitos do grupo
curado cultivados em meio de cultura (B: basal) ou na presença de 50 M CMH por
24horas. n ≥ 8. * = p ≤ 0,05; ** = p ≤ 0,01, teste T, pareado – Wilcoxon.
FONTE: Batista (2012).
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Não houve diferença na porcentagem de células expressando HLA-DR, CD1d,
CD40, TLR-2, TLR-4 e dectina-1 na presença de CMH também neste grupo (figura 18).

Figura 18 - Expressão de moléculas apresentadoras de antígenos, PRRs e CD40 em
monócitos cultivados com CMH – Grupo curado.

Avaliação da expressão de HLA-DR, CD1d, CD40, TLR2, TLR4 e dectina-1em
monócitos do grupo curado cultivados em meio de cultura (basal) ou na presença de 50
M de CMH por 24 horas. n ≥ 6.
FONTE: Batista (2012).
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Além do aumento de células expressando CD80 e CD86 em ambos os grupos,
houve uma maior intensidade de expressão dessas moléculas, evidenciado pelo
deslocamento do histograma (figura 19) e pelo cálculo de intensidade média de
fluorescência integrado (iMFI = média de intensidade de fluorescência x número de
células positivas / 100, SHOOSHTARI et al., 2010- tabela 2).

Figura 19 – Histograma demonstrativo da expressão de CD80 e CD86 em monócitos

Gráfico hitograma representativo de ambos os grupos, demonstrando a expressão de
CD86 (gráfico A) e expressão de CD80 (gráfico B). A linha preta demonstra o perfil de
expressão por monócitos do grupo basal, cultivado apenas em meio de cultura. Em
vermelho, o perfil de expressão de células cultivadas com CMH por 24 horas.
FONTE: Batista (2012).
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Na tabela 2 observa-se um aumento estatisticamente significativo na intensidade
de expressão de CD80 e CD86 na presença de CMH, em ambos os grupos. Quando as
condições basais dos grupos controle e curado foram comparadas, observa-se uma
aparente redução na expressão de HLA-DR, CD80, CD86, TLR4 e dectina-1 no grupo
curado, embora essa diferença não seja estatisticamente significativa.

Tabela 2 - Intensidade média de fluorescência integrada (iMFI) de moléculas coestimuladoras, apresentadoras de antígeno e PRRs em monócitos
cultivados com CMH.

CONTROLE

CURADO

B

CMH

B

CMH

HLA-DR

271,3 ±101,1

390,2 ±197,2

192, 5 ± 47,0

222,6 ± 41,1

CD1d

2,9 ± 0,7

2,8 ± 0,7

4,6 ± 0,9

4,4 ± 1,0

CD86

27,2 ± 7,9

32,4 ± 10,1*

16,0 ± 2,3

21,3 ± 3,6*

CD80

11,3 ± 3,7

13,9 ±4,6 *

8,3 ± 1,7

10,5 ± 2,4*

CD40

85,5 ±23,8

93,0±29,6

64,3 ± 7,8

76,5±16,8

TLR2

34,1 ± 8,1

35,5 ± 9,7

40,0 ± 10,4

39,8 ± 9,9

TLR4

103,5 ± 39,9

113,5 ± 50,6

52,8 ± 12,4

57,0 ± 16,1

DCT1

26,2 ± 7,1

29,2 ± 6,8

10,8 ± 2,8

10,2 ± 3,5

n ≥ 6. Células cultivadas por 24 horas na presença de 50 M de CMH. DCT1= dectina-1.
*= p ≤ 0,05, teste T pareado – Wilcoxon.
FONTE: Batista (2012).
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Embora CMH altere a expressão de CD80 e CD86 em monócitos no grupo
controle e curado, este não causou nenhuma alteração na produção de TNF- ou IL-10
em ambos os grupos. A produção de TNF- foi de 1473 ± 222 pg/mL no grupo controle
e 1364 ± 220 pg/mL no grupo curado. Um resultado interessante é que a produção de
IL-10 nos indivíduos curados é 2,3 vezes maior que nas células dos indivíduos
controles, sendo que nos primeiros se manteve por volta de 900 pg/mL enquanto que
nos controles foi de aproximadamente 400 pg/mL (figura 20).

Figura 20 - Dosagem de TNF- e IL-10 em sobrenadantes de cultura de monócitos
cultivados com CMH.

Dosagem por ELISA de TNF- (A) e IL-10 (B) em sobrenadantes de cultura de
monócitos de indivíduos controles e curados, após 8 e 24 horas de cultivo na presença ou
não de 50M de CMH, respectivamente. n ≥8. B: condição basal. * = p ≤ 0,05 em relação
a B do grupo controle, teste T não pareando - Mann- Whitney.
FONTE: Batista (2012).
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Uma das principais funções dos monócitos é a fagocitose de micro-organismos
para posterior eliminação. Por isso, nós procuramos verificar se CMH poderia modular
essa função, contribuindo para a resistência ou susceptibilidade à PCM. Para isso,
leveduras de P. brasiliensis foram coradas com CFSE e adicionadas a culturas de
monócitos previamente cultivados com CMH por 24 horas, na proporção de 2 fungos: 1
célula. Após 4 horas de contato dos monócitos com as leveduras, a fagocitose ou
aderência dos fungos aos monócitos foi avaliada por citometria de fluxo. Foi
considerada fagocitose positiva as células com dupla marcação para CD14 e CFSE
(figura 21).

Figura 21 - Estratégia de análise de fagocitose por citometria de fluxo.

Para a análise de fagocitose, os monócitos foram isolados da população total (A). Para
compensação dos filtros, foram adquiridas somente células CD14+ (B) ou fungos
marcados (C). As células CD14+ / fungos (CFSE) + foram consideradas como células que
realizaram fagocitose (D).
FONTE: Batista (2012).
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Para todas as condições experimentais, aproximadamente 50% dos monócitos
realizaram fagocitose ou possuíam leveduras aderidas à sua superfície. CMH não
alterou esse padrão em nenhum dos grupos controle e curado (figura 22).

Figura 22 - Avaliação da capacidade de fagocitose por monócitos previamente
incubados com CMH.

Avaliação por citometria de fluxo da capacidade de fagocitose de leveduras de P.
brasiliensis. Monócitos foram previamente incubados ou não com 50 M de CMH por
24 horas. Em seguida, leveduras coradas com CFSE foram adicionadas na proporção de
2 leveduras: 1 célula e incubadas por 4 horas. Células CD14+/CFSE+ foram
consideradas como células que realizaram fagocitose. n =7. B: condição basal.
FONTE: Batista (2012).
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O efeito do CMH na maturação e expressão de moléculas apresentadoras de
antígenos, moléculas co-estimuladoras e PRRs também foi avaliado nas células
dendríticas. Células dendríticas imaturas (DCi) receberam CMA e CMH (50 M) e após
4 horas foram maturadas (vide ítem 3.7). Após 48 horas do estímulo de maturação, a
expressão de CD83, CD86, CD80, CD40, HLA-DR, CD1d, TLR-2, TLR-4 e dectina-1,
em células CD11c, foi avaliada por citometria de fluxo.
Como era esperado, a porcentagem de células dendríticas expressando CD83,
CD86 e CD80 aumentou significativamente após sua maturação. De maneira geral,
CD83 e CD80 eram expressos em menos de 20% das DCi e passaram a ser expressos
em mais de 60% delas após a maturação. CD86 era expresso em aproximadamente 45%
das DCi e passou a ser expresso em mais de 80% das células dendríticas maduras
(DCm), em ambos os grupos. A adição de CMH no momento da maturação não alterou
a expressão das moléculas CD83, CD86, CD80, CD40, HLA-DR, CD1d, TLR-2, TLR4 e dectina-1 nas DCm no grupo controle, como mostrado na figura 23.

Figura 23 - Expressão de moléculas co-estimuladoras, apresentadoras de antígeno e
PRRs em células dendríticas cultivadas com CMH – Grupo controle.

Avaliação da expressão de CD11c, CD83, moléculas co-estimuladoras, apresentadoras de
antígeno e PRRs em células dendríticas do grupo controle maturadas ou não na presença
de 50 M de CMH. n ≥ 5. * = p ≤ 0,05 em relação a DCi, Teste T, pareado – Wilcoxon.
FONTE: Batista (2012).
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Por outro lado, no grupo curado, além da elevação da expressão de DC83,
CD80 e CD86 esperados após a maturação, o CMH elevou ainda mais a expressão de
CD86 nas DCm+CMH, que foi de 86,3 ± 2,3%, em relação a DCm (74,0 ± 5,6%). Outra
molécula que teve sua expressão modulada pelo CMH foi a dectina-1. Enquanto essa
molécula era expressa em 11,4 ± 4,0 % das DCm, nas culturas de DCm+CMH passou a
ser expressa em 20,0 ± 5,4% das células (figura 24).

Figura 24 - Expressão de moléculas co-estimuladoras, apresentadoras de antígeno e
PRRs em células dendríticas cultivadas com CMH – Grupo curado.

Avaliação da expressão de CD11c, CD83, moléculas co-estimuladoras, apresentadoras de
antígeno e PRRs em células dendríticas do grupo curado maturadas na presença ou não de
50 M de CMH. n ≥ 5. * = p≤ 0,05 em comparação com DCi; # = p≤0,05 em comparação
com DCm, teste T, pareado – Wilcoxon.
FONTE: Batista (2012).
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O cálculo de iMFI demonstra um aumento na intensidade de expressão de
CD83, CD86, CD80 e TLR4 nas células DCm em relação às DCi, em ambos os grupos.
Observa-se uma redução na expressão de HLA-DR e CD86 nas DCi do grupo curado
em relação às mesmas células do grupo controle. Houve ainda um aumento do iMFI da
dectina-1 nas células DCm+CMH em relação a DCm, somente no grupo curado (tabela
3), em consonância com o resultado de porcentagem.

Tabela 3 - iMFI de moléculas co-estimuladoras, apresentadoras de antígeno e PRRs em
células dendríticas cultivadas com CMH.

CONTROLE

CURADO

DCi

DCm

DCm+CMH

DCi

DCm

DCm+CMH

CD11c

146,4 ±41,0

202,2±39,4

137,4 ±27,2

179,8 ±28,7

200,8 ±27,1

177,0 ±31,2

CD83

6,9 ± 2,9

38,8 ± 11,8

30,0 ± 7,6

12,6 ± 4,5

52,0 ± 23,7

47,8 ± 16,0

HLA-DR

834,1±180,6 1430 ± 336 848,9±175,4 349,7±63,4# 981,5±332,7 777,6±203,9

CD1d

1,8 ± 0,7

7,9 ± 5,2

12,1 ± 8,2

1,3 ± 0,6

8,4 ± 5,5

10,9 ± 8,8

CD86

35,5 ± 9,8

91,8 ± 25,8

66,8 ± 15,3

13,7 ± 4,0 #

41,9 ± 17,6

52,4 ±22,8

CD80

5,0 ± 1,2

18,8 ± 6,4

17,6 ± 4,6

4,7 ± 3,6

17,7 ± 6,0

14,6 ± 2,3

CD40

95,3 ± 13,7

101,7±17,5

99,6 ± 11,4

93,7± 13,7

102,9 ± 7,3

93,9± 11,1

TLR2

9,8 ± 2,7

12,4 ± 2,5

15,4 ± 2,9

6,4 ± 1,7

9,2 ± 3,1

9,3 ± 2,5

TLR4

29,6 ± 6,0

42,4 ± 10,4

42,2 ± 8,4

34,3 ± 4,2

57,5 ± 12,2

59,6 ± 10,7

DCT1

7,9 ± 2,2

10,3 ± 4,3

17,9 ± 4,7

5,1 ± 1,3

4,2 ± 1,6

9,4 ± 2,7*

n ≥ 5, DCT1= dectina-1. *= p ≤ 0,05 em comparação com DCm do mesmo grupo, teste T,
pareado – Wilcoxon; # p ≤ 0,05 em comparação com DCi do grupo controle, teste não
pareado - Mann-Whitney.
FONTE: Batista (2012).
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Amostras de sobrenadante de cultura de células dendríticas foram coletadas após
24 horas e a produção de IL-10 e IL12 foi avaliada. Infelizmente IL-12p70 não foi
detectada em amostras de sobrenadante, assim, optamos pela dosagem de IL-12 p40. No
grupo controle a produção de IL-10 foi de 58 ± 17 pg/mL, 65,1 ± 8,4 pg/mL e 49,5 ±
17,7 pg/mL nas DCi, DCm e DCm+CMH, respectivamente. Enquanto isso, a produção
de IL-12 p40 foi de 44,4 ± 39,8 pg/mL nas DCi, 162,7 ± 85,3 pg/mL nas DCm e 134,1
± 56,7 pg/mL nas DCm + CMH. CMH não causou alteração significativa na produção
dessas citocinas no grupo controle (figura 25).

Figura 25 – Dosagem de IL-10 e IL-12p40 produzidas por células dendríticas
maturadas na presença de CMH – Grupo controle.

Dosagem por ELISA de IL-10 (A) e IL-12 p40 (B) produzidas por células dendríticas
do grupo controle maturadas na presença ou não de 50 M de CMH. Alíquotas de
sobrenadante foram coletadas 24 horas após o estímulo de maturação. n ≥ 3.
FONTE: Batista (2012).

78

Batista VG

Por outro lado, no grupo curado houve um aumento significativo na produção de
IL-10 por DCm em relação às mesmas células do grupo controle. CMH reduziu
significativamente a produção de IL-10, que passou de 214 ± 97 pg/mL nas DCm para
97,4 ± 38,9 pg/mL nas DCm + CMH. Associada à redução de IL-10, houve um aumento
significativo de IL-12 p40 nas DCm + CMH ( 229,3 ± 52,0 pg/mL) quando comparado
a DCm (142,4 ± 36,3 pg/mL) (figura 26).

Figura 26 - Dosagem de IL-10 e IL-12p40 produzidas por células dendríticas maturadas
na presença de CMH – Grupo curado.

Dosagem por ELISA de IL-10 (A) e IL-12 p40 (B) produzidas por células dendríticas do
grupo curado maturadas na presença ou não de 50 M de CMH. Alíquotas de
sobrenadante foram coletadas 24 horas após o estímulo de maturação. n ≥ 3. * = p ≤ 0,05;
** = p ≤ 0,01 em relação à DCm, teste T pareado – Wilcoxon.
FONTE: Batista (2012).
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Foi observada também a capacidade de células dendríticas em estimular a
proliferação de linfócitos. Para isso, células dendríticas pulsadas com CMA e maturadas
na presença de CMH ou não por 48 horas. Essas células então foram cultivadas com
linfócitos autólogos e a proliferação celular foi avaliada após 3 dias pela incorporação
de H3-timidina. Como controle do ensaio, foram feitas culturas de DCi + linfócitos;
DCm sem a adição de linfócitos e culturas contendo apenas linfócitos. CMH reduziu
significativamente a resposta proliferativa a CMA induzida pelas células dendríticas. No
grupo controle, a proliferação nas culturas com DCm foi em média de 6030 ± 2182
cpm, enquanto que para as células dendríticas maturadas com CMH, a média foi de
2608 ± 771 cpm (figura 27).

Figura 27 - Linfoproliferação em co-cultura de linfócitos e células dendríticas
maturadas na presença de CMH – Grupo controle.

Avaliação da linfoproliferação em co-cultivo com células dendríticas por incorporação
de H3-timidina. DCs apresentando CMA [DCm(CMA)] foram maturadas na presença
ou não de 50 M de CMH. Linfócitos autólogos foram adicionados na proporção de 1
DC: 10 linfócitos. Os resultados estão expressos como média de cpm ± erro padrão. n =
6. * = p ≤ 0,05 em comparação a [DCm (CMA)], teste T pareado – Wilcoxon.
FONTE: Batista (2012).
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Já no grupo curado (figura 28) foram utilizados dois antígenos diferentes, gp43 e
CMA, apresentados pelas DCs. Os resultados mostram que, da mesma forma que
observado no grupo controle, a presença de CMH durante a maturação de DCs do grupo
curado reduziu a capacidade linfo-proliferativa antígeno-específica induzida pelas DCs.
Em média, as células apresentando CMA levaram a uma linfoproliferação de 3765 ±
443 cpm e a presença do CMH inibiu a linfoproliferação para 2608± 770 cpm. No caso
de apresentação de gp43, a linfoproliferação foi de 3400 ± 222 cpm e passou a 2333 ±
145 cpm quando a DC foi maturada com CMH.

Figura 28 - Linfoproliferação em co-cultivo de células dendríticas maturadas na
presença de CMH e linfócitos autólogos – Grupo curado.

Avaliação da linfoproliferação em co-cultivo com células dendríticas por incorporação
de H3-timidina. DCs apresentando CMA [DCm(CMA)] ou gp43 [DCm(gp43)] foram
maturadas na presença ou não de 50 M de CMH. Linfócitos autólogos foram
adicionados na proporção de 1 DC: 10 linfócitos. Os resultados estão expressos como
média de cpm ± erro padrão. n ≥ 8. ** = p ≤ 0,01 em comparação ao respectivo grupo
cultivado sem CMH, teste T pareado - Wilcoxon.
FONTE: Batista (2012).
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Em resumo, as principais alterações causadas pelo CHM foram:


elevar a expressão de CD80 e CD86 em monócitos de ambos os grupos;



elevar linfoproliferação estimulada por PHA no grupo controle;



reduzir linfoproliferação induzida por antígenos no grupo curado;



reduzir a produção de IFN- em culturas de PBMCs com antígenos;



reduzir a linfoproliferação em ensaios de co-cultivo de células dendríticas e
linfócitos autólogos, em ambos os grupos.



elevar a produção de IL-12p40 e reduzir a produção de IL-10 por células
dendríticas do grupo curado.
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4.2 Resultados com GIPC extraído de P. brasiliensis

Os ensaios com GIPC foram feitos simultaneamente ao CMH e estão
demonstrados em sessões separadas para facilitar a análise. Da mesma forma que para o
CMH, o primeiro procedimento foi verificar a toxicidade do GIPC sobre PBMCs.
PBMCs foram cultivadas na presença ou não de PHA, com as concentrações de 0, 25,
50 e 100 M de GIPC. Após 3 dias, a viabilidade celular foi verificada pela coloração
com Azul de Tripan. O número de células vivas variou de 90 a 98% do número total de
células tanto nas culturas com ou sem mitógeno, não havendo diferença estatística entre
os as diferentes concentrações de GIPC testadas (figura 29).

Figura 29 - Viabilidade de PBMCs estimuladas com PHA, na presença de diferentes
concentrações de GIPC.

Avaliação por Azul de Tripan da viabilidade de PBMCs após 3 dias de cultura com PHA e
25, 50 ou 100 M de GIPC. Resultado expresso como média da porcentagem de células
vivas ± erro padrão. n  5.
FONTE: Batista (2012).
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Ao testarmos a linfoproliferação em PBMC com diferentes concentrações de
GIPC e PHA, não verificamos alterações. Os linfócitos estimulados com PHA
proliferaram até o nível de 16080 ± 4001 cpm em média, e as culturas contendo PHA +
GIPC, em qualquer das concentrações testadas, variaram de 18126 ± 4941 cpm a 19828
± 5567 cpm, não sendo esses valores estatisticamente diferentes da cultura com PHA
apenas (figura 30).

Figura 30 - Linfoproliferação em PBMCs estimuladas com PHA, na presença de
diferentes concentrações de GIPC.

Avaliação de proliferação por incorporação de H3-timidina. PBMCs foram cultivadas
por três dias com PHA e diferentes concentrações de GIPC. Resultado expresso como
média de cpm ± erro padrão. n ≥ 6. B: condição basal (apenas meio de cultura).
FONTE: Batista (2012).
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Embora nenhuma das concentrações utilizadas de GIPC tenha alterado a
proliferação de linfócitos em PBMCs, passamos a utilizar a concentração de 25 μM de
GIPC para os demais experimentos. Nesta concentração, 7 de 9 indivíduos,
apresentaram um discreto aumento de proliferação. A dosagem de 25 M equivale a
aproximadamente 40 g/mL.
Além de linfoproliferação com PHA, testamos também a resposta proliferativa
frente a antígenos de CMA e gp43, na presença de 25 M de GIPC, tanto para os
indivíduos controles (figura 31) e curados (figura 32). Em ambos os grupos, a média de
cpm para PHA e PHA + GIPC foi de aproximadamente 42500 cpm, nas culturas com
CMA e CMA + GIPC foi de 10000 cpm e na cultura com gp43, exclusiva do grupo
curado, a média com ou sem GIPC foi de aproximadamente 6500 cpm. Diferente do
efeito de CMH, GIPC não alterou linfoproliferação.

Figura 31 - Linfoproliferação de PBMCs estimuladas com PHA ou CMA, na presença
de GIPC - Grupo controle.

Avaliação de linfoproliferação por incorporação de H3-timidina. PBMCs do grupo controle
foram cultivadas com PHA e PHA + GIPC por 3 dias ou CMA e CMA + GIPC por 7 dias.
Resultado expresso como média de cpm ± erro padrão. n ≥ 10. B: condição basal (apenas
meio de cultura).
FONTE: Batista (2012).
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Figura 32 - Linfoproliferação de PBMCs estimuladas com PHA, CMA ou gp43, na
presença de GIPC – Grupo curado

Avaliação de linfoproliferação por incorporação de H3-timidina. PBMCs do grupo curado
foram cultivadas com PHA e PHA + GIPC por 3 dias ou CMA, CMA + GIPC, gp43 e
gp43 + GIPC por 7 dias. Resultado expresso como média de cpm ± erro padrão. n = 9. B:
condição basal.
FONTE: Batista (2012).
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Embora a proliferação de linfócitos não tenha sido alterada pelo GIPC em
culturas de PHA, CMA e gp43 para ambos os grupos, especificamente no grupo
controle a produção de IL-2 e IFN- foi significativamente aumentada por GIPC nas
culturas com PHA. A concentração dosada de IL-2 passou de 393 ± 133 pg/mL nas
culturas com PHA para 554 ± 183 pg/mL nas culturas de PHA + GIPC. Da mesma
forma, a produção de IFN- passou de 2035 ± 715 pg/mL nas culturas de com PHA para
3757 ± 1109 pg/mL em PHA + GIPC (figura 33). Na cultura com CMA, a produção de
IFN- não foi significativamente alterada pelo GIPC (figura 34).

Figura 33 - Dosagem de IL-2 e IFN- no sobrenadante de cultura de PBMCs
estimuladas com PHA, na presença de GIPC - Grupo controle.

Dosagem por ELISA da concentração de IL-2 (A) e IFN- no sobrenadante de
cultura de PBMCs do grupo controle. Células foram estimuladas com PHA por 24 e 48
horas, respectivamente, na presença ou não de 25 M de GIPC. n ≥ 6. B: condição
basal. * = p ≤ 0,05; ** = p ≤ 0,01 - teste T pareado – Wilcoxon.
FONTE: Batista (2012).
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Figura 34 - Dosagem de IFN- no sobrenadante de cultura de PBMCs estimuladas com
CMA, na presença de GIPC – Grupo controle.

Dosagem por ELISA da concentração de IFN-no sobrenadante de cultura de PBMCs do
grupo controle. Células foram estimuladas com CMA por 6 dias na presença de 25 M de
GIPC. n=6. B: condição basal.
FONTE: Batista (2012).
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No grupo de indivíduos curados, por outro lado, a produção de IL-2 e IFN-
não foi alterada por GIPC nas culturas estimuladas com PHA (figura 35).

Figura 35 - Dosagem de IL-2 e IFN- em sobrenadante de cultura de PBMCs
estimuladas com PHA, na presença de GIPC – Grupo curado

Dosagem por ELISA da concentração de IL-2 (A) e IFN-  (B) no sobrenadante de
cultura de PBMCs do grupo curado. Células foram estimuladas com PHA por 24 e 48
horas, respectivamente, na presença de 25 M de GIPC. n ≥ 8. B: condição basal.
FONTE: Batista (2012).
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Nas culturas com antígeno observa-se uma tendência de redução na produção
de IFN- pelo GIPC, entretanto esta não foi estatisticamente significativa (figura 36).

Figura 36 - Dosagem de IFN-em sobrenadante de cultura de PBMCs estimuladas
com CMA ou gp43, na presença de GIPC – Grupo curado.

Dosagem por ELISA da concentração de IFN-no sobrenadante de cultura de PBMCs do
grupo curado. Células foram estimuladas com CMA ou gp43 por 6 dias na presença ou
não de 25 M de GIPC. n ≥ 8. B: condição basal.
FONTE: Batista (2012).
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A análise da expressão de moléculas co-estimuladoras, apresentadoras de
antígenos e PRRs em monócitos demonstram que a adição de 25 M de GIPC por 24
horas é incapaz de modular a expressão das moléculas HLA-DR, CD1d, CD80, CD86,
CD40, TLR-2, TLR-4 e dectina-1. As figuras 37 e 38 demonstram os resultados de
porcentagem de células positivas a essas moléculas, nos grupos controle e curado,
respectivamente.

Figura 37 - Expressão de moléculas apresentadoras de antígenos, PRRs e moléculas coestimuladoras em monócitos cultivados com GIPC – Grupo controle.

Avaliação da expressão de HLA-DR, CD1d, CD86, CD80, CD40, TLR2 e TLR4 e dectina1 em monócitos do grupo controle, cultivados em meio de cultura (basal) ou na presença de
25 M de GIPC por 24 horas. n ≥ 6.
FONTE: Batista (2012).
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Figura 38 - Expressão de moléculas apresentadoras de antígenos, PRRs e moléculas coestimuladoras em monócitos cultivados com GIPC – Grupo curado.

Avaliação da expressão de HLA-DR, CD1d, CD40, TLR2, TLR4 e dectina-1em monócitos
do grupo curado cultivados em meio de cultura (basal) ou na presença de 25 M de GIPC
por 24 horas. n ≥ 6.
FONTE: Batista (2012).
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A análise de iMFI também não demonstram alteração significativa na
intensidade de expressão das moléculas, como demonstrado na tabela 4.

Tabela 4 - iMFI de moléculas co-estimuladoras, apresentadoras de antígenos e PRRs
em monócitos cultivados com GIPC por 24 horas.

CONTROLE

CURADO

B

GIPC

B

GIPC

HLA-DR

271,3 ±101,1

258,4 ± 86,0

192, 5 ± 47,0

215,1 ± 54,0

CD1d

2,9 ± 0,7

3,1 ± 0,8

4,6 ± 0,9

4,0 ± 0,9

CD86

27,2 ± 7,9

26,9 ± 6,5

16,0 ± 2,3

17,7 ± 2,4

CD80

11,3 ± 3,7

11,4 ± 3,7

8,3 ± 1,7

9,6 ± 2,6

CD40

85,5 ±23,8

85,1 ± 23,5

64,3 ± 7,8

62,42 ± 16,9

TLR2

34,1 ± 8,1

32,8 ± 10,0

40,0 ± 10,4

40,1 ± 13,7

TLR4

103,5 ± 39,9

109,6 ± 49,2

52,8 ± 12,4

58,2 ± 16,6

DCT1

26,2 ± 7,1

25,01 ± 6,0

10,8 ± 2,8

6,8 ± 1,6

n ≥ 6. DCT1 = dectina-1
FONTE: Batista (2012).
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A dosagem de TNF- e IL-10 no sobrenadante de culturas demonstrou não
existir diferença na produção dessas citocinas por monócitos na presença de GIPC.
Como já descrito anteriormente, foi apenas verificado que monócitos de indivíduos do
grupo controle produzem aproximadamente 2 vezes mais IL-10 que células de
indivíduos do grupo controle (figura 39).

Figura 39 - Dosagem de TNF- e IL-10 em sobrenadantes de cultura de monócitos
cultivados com GIPC.

Dosagem por ELISA de TNF- (A) e IL-10 (B) em sobrenadantes de cultura de
monócitos de indivíduos controles e curados, após 8(A) e 24(B) horas de cultivo na
presença ou não de 25M de GIPC. n ≥ 5. B: condição basal.* = p ≤ 0,05 em relação a B
do grupo controle, teste T não pareando - Mann- Whitney.
FONTE: Batista (2012).
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Não houve diferença na capacidade fagocítica entre células do grupo controle e
curado cultivadas apenas em meio de cultura. A incubação dos monócitos com GIPC
elevou a capacidade de fogocitose de leveduras de P. brasiliensis, especificamente no
grupo controle. Enquanto na condição basal houve fagocitose em 53,4 ± 8,6% dos
monócitos, nos monócitos incubados por 24 horas com GIPC a fagocitose ocorreu em
73,4 ± 5,1% deles. No grupo curado, o grau de fagocitose foi em torno de 50 % por
monócitos tratados ou não com GIPC (figura 40).

Figura 40 - Avaliação da capacidade de fagocitose por monócitos previamente
incubados com GIPC.

Avaliação por citometria de fluxo da capacidade de fagocitose de leveduras de P.
brasiliensis. Monócitos foram previamente incubados com 25 M de GIPC por 24
horas. Em seguida, leveduras coradas com CFSE foram adicionadas na proporção de 2
leveduras: 1 célula e incubadas por 4 horas. n ≥ 7. *= p ≤0,05 em relação à B (condição
basal) do grupo controle, teste T pareado –Wilcoxon; # p ≤ 0,05 em relação à GIPC do
grupo controle, teste T não-pareado -Mann-Whitney.
FONTE: Batista (2012).
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Outra propriedade do GIPC foi reduzir o nível de maturação das células
dendríticas no grupo controle. A maturação das células dendríticas elevou a expressão
de CD83, CD80 e CD86 em relação às DCi. Quando as células foram maturadas na
presença de GIPC, não ocorre elevação significativa na expressão dessas moléculas,
deixando-as num nível intermediário (figura 41). Esses resultados são comprovados
pela análise do iMFI das moléculas (tabela 5) que demonstram uma maior intensidade
de expressão de CD80, CD86 e CD83 nas DCm + GIPC em relação a DCm. As outras
moléculas analisadas não foram alteradas pela presença do GIPC.

Figura 41 - Expressão de moléculas co-estimuladoras, apresentadoras de antígeno e
PRRs em células dendríticas cultivadas com GIPC – Grupo controle.

Avaliação da expressão de CD11c, CD83, moléculas co-estimuladoras, apresentadoras de
antígeno e PRRs em células dendríticas do grupo controle maturadas na presença de 25 M
de GIPC. n ≥ 5. * = p ≤ 0,05, Teste T, pareado – Wilcoxon.
FONTE: Batista (2012).
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Nos indivíduos curados, GIPC reduziu a expressão de CD80 nas DCm + GIPC
em comparação a DCm, porém não reduziu a expressão de CD83 e CD86 como no
grupo controle. Neste grupo ainda, GIPC elevou a expressão de dectina-1 nas
DCm+GIPC (21,4 ± 4,9 %) em relação às DCm (11,4 ± 4,0 %), demonstrados tanto no
gráfico de número de células positivas (figura 42) como pelo cálculo de iMFI (tabela 5),
onde se observada que a expressão dessa molécula encontrou-se superior ao observado
em DCm.

Figura 42 - Expressão de moléculas co-estimuladoras, apresentadoras de antígeno e
PRRs em células dendríticas cultivadas com GIPC – Grupo curado.

Avaliação da expressão de CD11c, CD83, moléculas co-estimuladoras, apresentadoras de
antígeno e PRRs em células dendríticas do grupo curado maturadas na presença de 25 M
de GIPC. n ≥ 5. * = p ≤ 0,05, Teste T, pareado – Wilcoxon.
FONTE: Batista (2012).
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Tabela 5 - iMFI de moléculas co-estimuladoras, apresentadoras de antígeno e PRRs em
células dendríticas cultivadas com GIPC.

CONTROLE
DCi

DCm

CURADO
DCm+GIPC

DCi

DCm

DCm+GIPC

CD11c

146,4 ±41,0

202,2 ±39,4

143,5 ±27,8

179,8 ±28,7

200,8 ±27,1

195,3 ± 31,0

CD83

6,9 ± 2,9

38,8 ± 11,8

14,9 ± 4,0 *

12,6 ± 4,5

52,0 ± 23,7

50,0 ± 21,9

HLA-DR

834,1 ±180,6

1430 ± 336

790,2 ±196,6

349,7 ± 63,4 #

981,5± 332,7

667,5 ±109,9

CD1d

1,84 ± 0,7

7,9 ± 5,2

6,9 ± 4,5

1,3 ± 0,6

8,4 ± 5,5

6,6 ± 4,5

CD86

35,5 ± 9,8

91,8 ± 25,8

46,8 ± 9,6 *

13,7 ± 4,0 #

41,9 ± 17,6

42,4 ± 19,6

CD80

5,0 ± 1,2

18,8 ± 6,4

10,9 ± 3,0 *

4,7 ± 3,6

17,7 ± 6,0

8,3 ± 1,9*

CD40

95,3 ± 13,7

101,7 ± 17,5

100,8± 10,7

93,7± 13,7

102,9 ± 7,3

97,8± 10,8

TLR2

9,8 ± 2,7

12,4 ± 2,5

9,7 ± 1,7

6,4 ± 1,7

9,2 ± 3,1

7,0 ± 2,2

TLR4

29,6 ± 6,0

42,4 ± 10,4 *

30,9 ± 7,4

34,3 ± 4,2

57,5 ± 12,2

48,4 ± 12,8

DCT1

7,9 ± 2,2

10,3 ± 4,3

7,8 ± 2,3

5,1 ± 1,3

4,2 ± 1,6

9,6 ± 3,0*

n ≥ 5. DCT1= dectina1. *= p≤ 0,05 em relação ao DCm do próprio grupo, teste T pareado –
Wilcoxon; # = p≤ 0,05 em relação a DCi do grupo controle, teste T não pareado -MannWhitney.
FONTE: Batista (2012).
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No grupo controle, a redução na maturação das células dendríticas pelo GIPC
não foi acompanhada por alteração na produção de citocinas IL-10 e IL-12 p40. A
produção de IL-10 foi em média de 58 ± 17 pg/mL, 65 ± 8 pg/mL e 33 ± 14 pg/mL nas
culturas de células dendríticas imaturas (DCi), maduras (DCm) e células dendríticas
maturadas com GIPC (DCm+GIPC), respectivamente. Nessas mesmas culturas, a
produção de IL-12 p40 foi de 44 ± 40 pg/mL, 163 ± 85 pg/mL e 162 ± 84 pg/mL, na
mesma ordem (figura 43).

Figura 43 - Dosagem de IL-10 e IL-12p40 produzidas por células dendríticas maturadas
na presença de GIPC – Grupo controle.

Dosagem por ELISA de IL-10 (A) e IL-12 p40 (B) produzidas por células dendríticas do
grupo controle maturadas na presença de 25 M de GIPC. Alíquotas de sobrenadante
foram coletadas 24 horas após o estímulo de maturação. n ≥ 4.
FONTE: Batista (2012).
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Por outro lado, no grupo curado a produção de IL-10 por DCm foi superior à
produção pelas células do grupo controle e foi reduzida pela presença de GIPC durante
a maturação das células dendríticas. As DCi produziram 65,3 ± 21,9 pg/mL de IL-10 e
19,5 ± 9,4 pg/mL de IL-12p40. Com a maturação, a concentração dosada dessas
citocinas foi de 214,2 ± 96,9 pg/mL de IL-10 e 142,4 ± 36,3 pg/mL de IL-12. GIPC
reduziu a concentração de IL-10 para 31,5 ± 9,9 pg/mL, porém não alterou a produção
de IL-12 p40 (152,7 ± 43,1 pg/mL) (figura 44).

Figura 44 - Dosagem de IL-10 e IL-12p40 produzidas por células dendríticas maturadas
na presença de GIPC – Grupo curado.

Dosagem por ELISA de IL-10 (A) e IL-12 p40 (B) produzidas por células dendríticas do
grupo curado maturadas na presença de 25 M de GIPC. Alíquotas de sobrenadante foram
coletadas 24 horas após o estímulo de maturação. n ≥3. **= p ≤0,01, teste T pareado Wilcoxon.
FONTE: Batista (2012).
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As alterações nas células dendríticas promovidas por GIPC foram
acompanhadas por uma redução da capacidade destas em induzir linfoproliferação em
ensaios de co-cultivo. Em ambos os grupos, controle e curado, a maturação das células
dendríticas na presença de GIPC fez com que sua capacidade de induzir
linfoproliferação em resposta aos antígenos CMA e gp43 fosse inibida. No grupo
controle, a proliferação caiu de 6030 ± 2182 cpm em DCm (CMA) para 2180 ± 800
cpm em DCm (CMA) + GIPC (figura 45).

Figura 45 - Linfoproliferação em co-culturas de linfócitos e células dendríticas
maturadas na presença de GIPC – Grupo controle.

Avaliação da linfoproliferação em co-cultivo com células dendríticas por incorporação
de H3-timidina. DCs apresentando CMA [DCm(CMA)] foram maturadas na presença
ou não de GIPC. Linfócitos autólogos foram adicionados a culturas de células
dendríticas maduras, na proporção de 1 DC: 10 linfócitos. Os resultados estão expressos
como média de cpm ± erro padrão. n = 6. * = p ≤0,05 em comparação a DCm (CMA),
teste T pareado – Wilcoxon.
FONTE: Batista (2012).
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De maneira similar, a média de linfoproliferação nos indivíduos do grupo
curado caiu de 3765 ± 443 cpm em [DCm(CMA)] para 2431 ± 379 cpm em
[DCm(CMA)] + GIPC. Quando o antígeno gp43 foi apresentado pelas células
dendríticas, a queda na proliferação causada pelo GIPC foi de 3400 ± 222 cpm
[DCm(gp43)] para 1844 ± 126 cpm [DCm(gp43)] + GIPC (figura 46).

Figura 46 - Linfoproliferação em co-culturas de linfócitos e células dendríticas
maturadas na presença de GIPC – Grupo curado.

Avaliação da linfoproliferação em co-cultivo com células dendríticas por incorporação
de H3-timidina. DCs apresentando CMA [DCm(CMA)] ou gp43 [DCm(gp43)] foram
maturadas na presença ou não de GIPC. Linfócitos autólogos foram adicionados na
proporção de 1 DC: 10 linfócitos. Os resultados estão expressos como média de cpm ±
erro padrão. n≥ 8. **=p≤0,05 em comparação ao respectivo grupo cultivado sem GIPC,
teste T pareado (Wilcoxon).
FONTE: Batista (2012).
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Em resumo, as principais alterações causadas por GIPC foram:


elevar a fagocitose de leveduras de P. brasiliensis no grupo controle;



reduziu a maturação de células dendríticas, principalmente no grupo
controle;



reduzir a produção de IL-10 por células dendríticas do grupo curado;



reduzir a linfoproliferação em co-culturas de DCs e linfócitos autólogos, em
ambos os grupos.
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4.3 Resultados com células iNKT

As células iNKT são células que, quando ativadas, são capazes de produzir
rapidamente citocinas com perfil Th1 e Th2. Um prejuízo na função dessas células
poderia implicar em alterações no direcionamento de uma resposta imune específica e
contribuir para a susceptibilidade a uma infecção. Por isso, procuramos verificar a
capacidade de células iNKT de indivíduos curados, controles e PCC+ em proliferar e de
produzir citocinas.
Primeiramente, o número de células iNKT circulantes foi determinado pela
marcação com tetrâmero acoplado à PBS57, molécula análoga à -GalCer, que se liga
especificamente ao TCR dessas células. A porcentagem de células iNKT em PBMC foi
similar entre os grupos PCC+, controle e curado, em média 0,12 ± 0,08%; 0,15 ± 0,05%
e 0,08 ± 0,02%, respectivamente (figura 47). A capacidade de células iNKT em
proliferar frente ao estímulo de -GalCer também foi avaliada. Para isso, PBMCs foram
cultivadas com -GalCer e IL-2

por aproximadamente 12 dias e seu número

determinado.
Como observado na mesma figura (47 - A), nessas culturas a população de
células iNKT passou para 8,6 ± 6,9%, 13,3 ± 7,9 e 7,7 ± 3,1% das PBMCs dos grupos
PCC+, controle e curado, respectivamente, com um índice de expansão de 195,4 ± 87,1;
252,2 ± 114,8 e 235,7 ±76,6, na mesma ordem (figura 47 - B). Não houve diferença no
número de células NKT circulantes ou pós-expansão com -GalCer entre os grupos,
assim como no índice de expansão dessas células.
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Figura 47 - Porcentagem inicial e expansão de células iNKT

Porcentagem de células NKT circulantes (ex-vivo) ou após 12 dias de cultura com GalCer e IL-2, detectadas pela marcação com tetrâmero ligado a PBS57 (A). Em (B), o
índice de expansão das células iNKT de cada grupo, calculado pela razão do número final
após cultura com -GalCer por 12 dias/número inicial de células iNKT. n≥5.
FONTE: Batista (2012).
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Embora as células iNKT estejam presentes em mesmo número e expandam de
maneira similar entre os grupos, a funcionalidade dessas células ainda não havia sido
investigada. Por isso, avaliamos a capacidade de produção de citocinas em células pré e
pós-expansão. A estratégia da análise de citometria para citocinas está demonstrada a
seguir (figura 48).

Figura 48 - Estratégia de análise das células iNKT

Resultado de um indivíduo controle, exemplificando as análises de citometria de fluxo,
seguido de re-análise no software FLOW-JO (TT= tetrâmero). A partir do quadrante em
linfócitos (A), foram isoladas as células iNKT (B) e a partir dessas células foi verificada a
produção de IL-4 (C); IFN- (D) e IL-10 (E).
FONTE: Batista (2012).
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Para a análise de produção de citocinas, as células foram ativadas com PMA e
ionomicina, na presença de brefeldina, por 6 horas. As células foram marcadas com
anticorpos específicos para detecção de IL-4, IL-10 e IFN- intracelular. Não houve
diferença entre a produção dessas citocinas entre os grupos. Na média dos três grupos,
41,5%, 4,7% e 0,20% das células iNKT ex vivo foram positivas para IFN-, IL-4 e IL10, respectivamente (figura 49).

Figura 49 - Produção de citocinas por células iNKT ex-vivo

Porcentagem de células iNKT (tetrâmero+) e IFN-, IL-4 ou IL-10 positivas em células
ex-vivo, estimuladas com PMA e ionomicina. n≥4.
FONTE: Batista (2012).
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Já para as células cultivadas por 12 dias com -GalCer (figura 50) 66,6%,
13,7% e 5,6% das células iNKT foram positivas para as mesmas citocinas. Também não
houve diferença entre os grupos.

Figura 50 - Produção de citocinas por células iNKT pós- expansão com -GalCer

Porcentagem de células iNKT (tetrâmero+) e IFN-, IL-4 ou IL-10 positivas em células
após expansão com -GalCer e IL-2, estimuladas com PMA e ionomicina. n≥3.
FONTE: Batista (2012).

108

Batista VG

Embora PMA e IONO sejam utilizados para potencializar a produção por
citocinas pelas células, a ativação que ocorre é inespecífica e não envolve sinalização
via TCR. Por isso, avaliamos a produção de citocinas também em células cultivadas
apenas com -GalCer (100 ng/mL) por 6 horas, sem estímulo de PMA e IONO. Dessa
forma, a molécula de -GalCer é apresentada via CD1d por APCs e é reconhecida pelo
TCR de células iNKT, mimetizando condições naturais de ativação. Isso propiciaria
observar se existiria algum prejuízo na ativação das iNKT via TCR, entre os grupos. IL10 não foi detectada nessas culturas e os resultados de produção de IL-4 e IFN- estão
demonstrados a seguir. Não houve diferença estatística na produção de IFN-, que foi,
em média, positiva em 9,5% das células, ou IL-4 que foi produzida por 1,5% das células
iNKT em todos os grupos (figura 51), sugerindo que não existe diferença na capacidade
de ativação das células iNKT via TCR.

Figura 51 - Produção de citocinas após ativação com -GalCer por 6 horas

Porcentagem de células iNKT (tetrâmero+) e IFN- ou IL-4 positivas em células após
ativação com -GalCer por 6 horas.
FONTE: Batista (2012).
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Outras moléculas sintéticas foram originadas a partir de pequenas modificações
químicas na molécula de -GalCer, dando origem a novos agonistas de células iNKT,
porém estes menos potentes. Dentre eles destacam-se o glicolipídio sintético OCH, que
aumenta a produção de citocinas Th2 e o IGb3 (isoglobotrilhexoseceramida), um ligante
endógeno conhecido. Ambos ligantes foram utilizados em ensaios de expansão para
verificar o comportamento das células NKT frente a outros agonistas.
Para essas duas moléculas, o grau de expansão das células iNKT foi discreto
em comparação ao que ocorre com culturas com -GalCer. Após cultura com OCH e
IL-2, nos três grupos a porcentagem de células iNKT passou de 0,12 para 6,1%, em
média. Em culturas com iGB3 e IL-2 praticamente não houve expansão. Os grupos
PCC+, controle e curados apresentaram resultados semelhantes (figura 52).

Figura 52 - Expansão de células iNKT com OCH e iGB3

Porcentagem de células iNKT circulantes (ex-vivo) ou após 12 dias de cultura com OCH
(A) ou iGB3 (B) + IL-2, a partir de culturas com 2x106 PBMCs, detectadas pela marcação
com tetrâmero ligado a -PBS57. n≥3.
FONTE: Batista (2012).
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Ao analisarmos a produção de citocinas nas células iNKT após cultura com
OCH e iGB3, novamente não houve diferença entre os grupos. Nas culturas com OCH,
as produções de IFN-, IL-4 e IL-10 foram positivas em aproximadamente 85,3%;
21,2% e 1,1% das células iNKT, respectivamente (figura 53). Nas culturas com iGB3
esses valores foram em torno de 66,7%, 10,7% e 0,5%, na mesma ordem (figura 54).

Figura 53 - Produção de citocinas pós expansão de células iNKT com OCH

Porcentagem de células iNKT (tetrâmero+) e IFN-, IL-4 ou IL-10 positivas em células
após expansão com OCH e IL-2, estimuladas com PMA e ionomicina. n≥3.
FONTE: Batista (2012).
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Figura 54 - Produção de citocinas pós- expansão de células iNKT com iGB3

Porcentagem de células iNKT (tetrâmero+) e IFN-, IL-4 ou IL-10 positivas em células
após expansão com iGb3 e IL-2, estimuladas com PMA e ionomicina. n≥3.
FONTE: Batista (2012).

Em resumo, a análise de células iNKT revelou:


não houve diferença no número de células iNKT circulantes entre os grupos;



todos os grupos apresentaram capacidade de expansão similar frente aos
agonistas a-GalCer, OCH e iGB3;



todos os grupos produziram níveis comparáveis de IFN-, IL-4 e IL-10 ex
vivo ou após expansão com a-GalCer, OCH e iGB3;



a ativação de células iNKT via CD1d resultou em expansão e produção de
citocinas de maneira similar entre todos os grupos.
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5 DISCUSSÃO

Glicoesfingolipídios (GSLs) são importantes componentes estruturais das
membranas de todas as células eucarióticas, localizados principalmente em lipid rafts,
isto é, regiões de membrana mais compactas onde se agregam receptores e proteínas,
levando à concentração destas e facilitando a ativação de diversas cascatas de
transdução de sinal (ZHANG et al., 2009). Em células fúngicas, esses GSLs se
concentram em regiões de brotamento e participam de processos como germinação de
esporos, proliferação e alteração de morfologia (LEVERY et al., 2002; NIMRICHTER,
RODRIGUES, 2011; RODRIGUES et al., 2000; TOLEDO, M.S. et al., 2010). Certos
GSLs são capazes de modular a funcionalidade de células do sistema imune, como
reduzir (GIORGIO et al., 2003; LI; GOMES et al., 1996; VILLACRESES; LADISH,
1995) ou elevar a resposta proliferativa de linfócitos (BLANK et al., 2005; JURY et al.,
2004; KRISHNAN et al., 2004), causar apoptose de células T (DAS et al., 2008); inibir
a maturação de células dendríticas (BRODSKYN et al., 2002; JALES et al., 2010;
SHEN; LADISCH, 2002), inibir a fagocitose de células apoptóticas por macrófagos
(PETRUSCA et al., 2010), reduzir a expressão de moléculas co-estimuladoras
(BRODSKYN et al., 2002) e a geração de espécies reativas de oxigênio em macrófagos
(GAVELLA; KVEDER; LIPOVAC, 2010); alterar o padrão de expressão de moléculas
apresentadoras de antígenos (KARMAKAR; PAUL; DE, 2011) entre outras funções.
Essas alterações em células do sistema imune poderiam representar um mecanismo de
escape em infecções por fungos, ou de forma contrária, poderiam promover ou
potencializar o reconhecimento celular e/ou desencadeamento de resposta imune.
O objetivo deste trabalho foi avaliar se GSLs extraídos de Paracoccidioides
brasiliensis possuem atividade imuno-moduladora, através de uma triagem nas
principais células envolvidas na resposta ao P. brasiliensis. Com isso, demonstramos a
importância de moléculas glicolipídicas no cenário da resposta imune, onde
desempenhava até recentemente um papel apenas figurante. Enquanto que mediadores
lipídicos derivados de ácidos graxos já são de longa data conhecidos como de grande
influência na resposta imune, glicolipídios começaram a insurgir como antígenos não
convencionais, apresentado a células por meio de receptores não convencionais e a
agindo nas células por mecanismos de ação também nada convencionais. Por suas
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características biológicas distintas às de moléculas protéicas e a ausência de ligantes
conhecidos, seu estudo exige um olhar diferenciado. Além disso, os mecanismos
envolvidos na susceptibilidade a PCM ainda não são totalmente conhecidos. Por isso,
procuramos verificar se existe diferença na resposta a esses GSLs por células do sistema
imune de indivíduos controles (pessoas sem histórico de PCM) ou indivíduos curados
(indivíduos sabidamente susceptíveis, uma vez que não foram capazes de controlar a
infecção no passado, mas atualmente não apresentam PCM ativa).
Neste estudo, dois GSLs foram extraídos da levedura de P. brasiliensis, da
linhagem PS2, espécie encontrada no Brasil e Venezuela, cepa Pb-18: CMH com
característica neutra, formado por uma ceramida ligada a uma glucose (TAKAHASHI et
al., 1996); e GIPC, molécula ácida composta principalmente por um fosfoinositolceramida ligado a 2 manoses e 1 galactofuranose (LEVERY et al., 1998). Cabe ressaltar
que foram reconhecidas recentemente pelo menos três diferentes espécies filogenéticas
que correspondem a P. brasiliensis, distribuídas pelo território da América Latina
(MATUTE et al., 2006) e que poderiam apresentar diferenças quanto à sua composição
de membrana. Os resultados obtidos neste trabalho mostram que esses GSLs possuem a
capacidade de modular funções de células do sistema imune, provavelmente por
mecanismos distintos, embora estes mecanismos não tenham sido detalhados. Assim,
algumas hipóteses foram propostas, porém os mecanismos de muitas das alterações
causadas pelos GSLs permanecem inexplicados e representem uma área de estudos que
necessita ser explorada. Outra observação importante foi a de que, em diversos ensaios,
a resposta inata e adaptativa de indivíduos controles e curados frente aos GSLs foram
diferenciadas.
A dose de CMH no qual ocorreu o efeito máximo de linfoproliferação após
estímulo com PHA foi de 50 M, que corresponde a aproximadamente 40 g/mL. A
partir do número de fungos iniciais e o rendimento obtido após a extração dos GSLs,
chegou-se a uma estimativa de que essa dosagem corresponde à quantidade de GSL
presente em 200x106 fungos/mL, cultivados sempre com 2x106 células/mL (PBMCs ou
monócitos), assim, uma estimativa de 100 fungos/célula. Embora a primeira vista esta
proporção pareça elevada, estudos com GSL e resposta imune empregam doses ainda
superiores, como por exemplo, no trabalho de Gavella, Kveder e Lipovac (2010), no
qual um gangliosídio de peso molecular aproximado de 1500g/mol é utilizado na
concentração de 100 M. Em um estudo envolvendo GSLs extraídos de Leishmania
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amazonensis, foram utilizadas concentrações de 5 a 50 M (GIORGIO et al., 2003) e de
GSLs extraídos de T. cruzi e macrófagos humanos foram empregadas diversas doses,
variando de 5 a 100 g/mL (BRODSKYN et al., 2002), demonstrando que as
concentrações de GSL utilizadas no nosso trabalho são comparáveis às de outros
estudos na área.
O mecanismo da ação dos GSLs exógenos sobre as células não foi determinado
neste trabalho, mas sabe-se que quando administrados, estes podem ser incorporados às
membranas,

alterando

sua

composição

(SAQR;

PEARL;

YATES,

1993;

SCHWARZMANN, 2001; SIMONS et al., 1999). As membranas celulares são
estruturas estáveis, porém seus componentes têm certo grau de mobilidade lateral
(fluidez). Existem, porém regiões ricas em GSLs, com mobilidade reduzida e
composição diferenciada. Os GSLs, devido a suas cadeias de ceramida hidrofóbicas
cuja estrutura é planar e relativamente rígida, se acomodam entre si de uma forma mais
compacta, segregando-os dos fosfolipídios, principais componentes da membrana
(PRINETTI et al., 2009). Além disso, os grupamentos polares na região glicídica e da
cadeia de esfingosina conferem aos GSLs a capacidade de formar pontes de hidrogênio,
estabilizando o complexo e segregando-o do restante da membrana (PASCHER, 1976;
STANCEVIC; KOLESNICK, 2010), criando um segundo nível de organização dentro
das membranas. Nesses microdomínios (lipid rafts) pode ocorrer o confinamento de
proteínas, favorecendo a interação entre aquelas presas nos mesmos microdomínios e
prevenindo a interação com proteínas em diferentes regiões. A adição de GSLs
exógenos reduz a fluidez original das membranas (BERTOLI et al., 1981) e a
associação de uma proteína numa região de menor fluidez pode restringir o
deslocamento lateral da proteína, favorecendo ligações mais estáveis com outras
moléculas. Além disso, regiões rígidas de membrana podem induzir mudanças
conformacionais, afetando a atividade da proteína, ou ainda podem ocorrer interações
químicas das proteínas com a cabeça polar das moléculas de GSLs (LEVADE;
JAFFREZOU, 1999; PRINETTI et al., 2009). Análises em rafts de membrana
mostraram que muitas proteínas como tirosinas quinases da família Src, proteínas
ancoradas por glicosilfosfatidilinositol (GPI) e proteínas adaptadoras estão concentradas
em rafts (SIMONS, TOOMRE, 2000) e, por isso, estas estruturas apresentam um efeito
biológico. O complexo TCR - CD3 é fracamente associado à rafts de membrana quando
a célula está em repouso, porém essa associação aumenta significativamente após
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ativação celular (MONTIXI et al., 1998). O complexo é deslocado para próximo de
proteínas quinases residentes nesses rafts, tais como as proteínas da família Src
(KOSUGI et al., 2001; TAVANO et al., 2004, YASUDA et al., 2000), facilitando a
fosforilação de proteínas adaptadoras. Foi sugerida uma correlação entre altas
concentrações de GSL em linfócitos T de pacientes com lúpus eritematoso sistêmico e
uma maior resposta à ativação celular (JURY et al., 2004; KRISHNAN et al., 2004).
Outros trabalhos mostram que o tratamento de células T com um inibidor de
glucosilceramida sintase, responsável pela síntese de GSL, reduziu a concentração dessa
molécula em rafts de membrana, atenuou a sinalização via TCR e ativação das células,
bem como a produção de IFN- (BLANK et al., 2005) além de alterar o perfil de
resposta efetora de células T CD4 (ZHU et al., 2011).
Nossos resultados após a adição de CMH em culturas de PBMC de indivíduos
controles mostraram uma elevação da resposta linfo-proliferativa induzida por PHA.
Por outro lado, o outro GSL testado, GIPC, não foi capaz de interferir na
linfoproliferação em nenhum dos grupos, demonstrando que este efeito é específico de
CMH. Uma possível explicação é que CMH exógeno possa ter sido incorporado a rafts
de membrana dos linfócitos, aumentando sua concentração nessas regiões e
potencializado a sinalização de linfoproliferação. De forma contrária, foi descrito que
GSLs neutros extraídos de Leishmania amazonensis inibem a resposta proliferativa
estimulada com PHA (GIORGIO et al., 2003). Essa divergência de resultados sugere
que GSLs extraídos de diferentes micro-organismos podem apresentar características
funcionais distintas. Especificamente no grupo curado não houve aumento de
proliferação dos linfócitos em presença de CMH, levantando a hipótese de uma
regulação negativa presente neste grupo, provavelmente decorrente do aumento de IL10, discutido mais adiante.
Outro fator que pode ter contribuído para o aumento de resposta proliferativa
induzida por PHA na presença de CMH em linfócitos do grupo controle foi o aumento
da expressão de moléculas co-estimuladoras nos monócitos causado por esse GSL.
CD80 e CD86 são as principais moléculas co-estimuladoras presentes em células
apresentadoras de antígenos. Estas moléculas são responsáveis pelo segundo sinal para
ativação das células T e são necessárias para garantir a ativação das células e impedir
anergia, pois sinalizam que o antígeno está sendo apresentado num contexto
inflamatório. CD80 e CD86 se ligam a receptores da família CD28 em células T, sendo
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que a ação dessas moléculas vai depender essencialmente do receptor no qual ocorreu a
ligação. O receptor CD28 é um receptor com atividade estimulatória e sua ligação
resulta em expansão clonal e produção de IL-2. O aumento de CD80 e CD86, causado
por CMH, pode ter contribuído para o aumento de proliferação que ocorreu no grupo
controle após ativação com PHA. Já CD152, outro membro da família CD28, é um
receptor que desencadeia sinais inibitórios após ligação ao CD80 ou CD86 (LINSLEY
et al., 1994). Sua ação pode ocorrer tanto pela competição com a molécula CD28 pela
ligação a CD80 e CD86, mas também pela indução de sinais negativos nos linfócitos T
por ativação de fosfatases, resultando na redução de IL-2 e outras citocinas próinflamatórias, no bloqueio da entrada da célula T no ciclo celular e proliferação ou
ainda desencadeamento de apoptose (WING; YAMAGUCHI; SAKAGUCHI, 2011).
Uma citocina que pode aumentar a expressão desse receptor é IL-10 (YE et al., 2007), a
qual encontrou-se aumentada especificamente no grupo curado. Embora IL-10 tenha
sido dosada em culturas puras de monócitos, não em culturas de PBMCs, é provável que
IL-10 estivesse aumentada também nestas culturas. Possivelmente, uma maior
expressão de CD152 nos linfócitos, induzida por IL-10, pode ter contribuído para uma
resposta negativa frente ao aumento de CD80 e CD86 causada por CMH, somente no
grupo curado. Trabalhos do nosso grupo já haviam demonstrado um aumento na
expressão de CD152 em pacientes com a forma ativa da doença (CACERE et al., 2008)
entretanto indivíduos curados e indivíduos sem histórico da doença ainda precisam ser
analisados.
PHA é uma lectina que se liga a certas glicoproteínas de superfície de células
T, incluindo o TCR e a molécula CD3 (ABBAS et al., 2005) causando ativação celular
policlonal. A ligação ao CD3 resulta em sinalização intracelular, proliferação e
produção de citocinas. O sinal inicial desencadeia a ativação de diversas cascatas com
componentes moleculares distintos, como as vias de ativação de ERK, JNK, NFAT ou
PKC. Essas vias podem ser moduladas de forma independente, sendo que a proliferação
celular não necessariamente é acompanhada de diferenciação dos linfócitos T em Th1
ou Th2. No trabalho de Giorgio et al. (2003) demonstrou-se que um GSL neutro, assim
como CMH, extraído de Leishmania amazonensis, é capaz de inibir PKCs e
consequentemente reduzir a geração de NF-κB ativo. Entretanto, ainda não se sabe se
GSLs podem modular a ação de proteínas de outras vias de sinalização intracelular. Esta
hipótese poderia explicar porque no nosso trabalho, CMH promoveu aumento de
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proliferação celular mesmo sem favorecer a diferenciação das células para Th-1 ou Th2, pois não houve modulação da produção de IFN-. Entretanto, a diferenciação para
outros tipos celulares, como Th-17 ou Treg não foi avaliada. IL-2 também apresentou
uma concentração semelhante nas culturas de PHA e PHA + CMH, sendo que nesta
última a proliferação celular foi elevada. Neste caso, uma das explicações seria o
consumo desta citocina nas células das culturas com PHA + CMH, reduzindo sua
concentração para os níveis observados nas culturas com PHA. Já no grupo curado
houve redução na produção de IL-2 e IFN- sem alteração na resposta linfoproliferativa.
Novamente, o aumento de IL-10 e possivelmente também de expressão de CD152,
explicaria porque houve, especificamente no grupo curado, bloqueio do aumento da
resposta proliferativa causado por CMH em culturas com PHA observado no grupo
controle. Esse bloqueio se associou a uma redução da produção de IFN- e IL-2.
Enquanto o mitógeno PHA não requer a apresentação de antígenos por APCs, a
linfoproliferação frente a antígenos resulta da apresentação destes pelas APCs, da
ligação da molécula apresentadora de antígeno ao TCR do linfócito, além da ligação de
moléculas co-estimuladoras das APCs, tais como CD80, CD86 e CD40 aos seus
ligantes nos linfócitos. Não só o complexo TCR mas também a molécula de MHC-II
está associada a rafts de membrana e pode ter sua função modulada por alterações
nessas estruturas de membrana (ANDERSON; HILTBOLD; ROCHE, 2000). Já foi
demonstrado que a infecção por Leishmania donovani altera a composição de
membrana, desfragmentando rafts e causando anergia por prejudicar apresentação de
antígenos (PINHEIRO et al., 2004). O aumento de fluidez de membrana que ocorre na
infecção por Leishmania donovani reduz a ligação do peptídeo fagocitado ao complexo
MHC-II e a fusão do fagossomo ao lisossomo (PETERS; SACKS, 2006). A adição de
GSLs exógenos e um consequente aumento na rigidez da membrana pode ainda afetar a
endocitose de antígenos (KASAHARA; SANAI, 1999). Entretanto, no nosso trabalho,
ao contrário do observado com PHA, não houve alteração induzida por CMH na
proliferação em culturas com antígenos (CMA) no grupo controle. Embora CMH
elevasse a expressão das moléculas co-estimuladoras CD80 e CD86 nos monócitos, não
houve um aumento significativo na expressão de HLA-DR, molécula apresentadora de
antígeno necessária para induzir a linfoproliferação em culturas com antígeno. No grupo
curado houve redução significativa da linfoproliferação em resposta a CMA e gp43,
mesmo com o aumento de CD80 e CD86 causado por CMH e sem alteração na

Batista VG

118

expressão de HLA-DR em relação às células cultivadas sem CMH. Da mesma forma
que nas culturas com PHA, neste grupo, a resposta ao CMH foi mais inibitória que a
resposta do grupo controle e novamente, IL-10 possivelmente causando a indução de
CD152, poderia ser responsável por esse efeito.
Esses dados em conjunto sugerem que no grupo curado pode estar ocorrendo
um efeito anti-inflamatório decorrente de IL-10. Nosso grupo já havia demonstrado que
monócitos de pacientes com a forma ativa de PCM eram a principal fonte de IL-10 em
culturas com PBMC estimuladas com gp43 (BENARD et al., 2001), entretanto em
indivíduos curados isso não havia sido determinado. Outro trabalho, envolvendo
indivíduos saudáveis curados, recrutados utilizando os mesmos critérios de inclusão de
pacientes que os utilizados neste trabalho, apresentavam uma redução na produção de
IL-12 em comparação a indivíduos resistentes (PCC+) e foi levantada a hipótese de que
isso seria decorrente, provavelmente, de um aumento na produção de IL-10 em PBMCs
(ROMANO et al, 2005). Corroborando tais dados, no presente trabalho mostramos um
aumento na produção de IL-10 por APCs, tanto monócitos quanto células dendríticas
nas amostras do grupo curado. Esses dados chamam a atenção, pois não havia PCM
ativa no momento da coleta de sangue, visto que os indivíduos foram curados de PCM
há vários anos. Isso descarta a possibilidade de uma desregulação na produção de
citocinas causada pela infecção, mas sim um desbalanço na produção de IL-10 que
ocorre no início da resposta imune, ainda no componente inato. Este aumento ocorreria
mesmo na ausência de infecções e pode ter favorecido um posterior desvio da resposta
adaptativa em favor de Th-2 e o estabelecimento da PCM no passado nestes indivíduos.
IL-10 é uma citocina com propriedades anti-inflamatórias. Foi descrito que IL-10 leva a
uma diminuição de produção de NO e H2O2 em macrófagos (MOREIRA et al., 2010) e
na expressão de HLA-DR, CD80 e CD86 (HAWRYLOWICZ; GARRA, 2005; MITRA
et al., 1995; YE et al., 2007) e dectina-1 (WILLMENT et al., 2003) em APCs. Como
verificado nas tabelas 2 e 3, nos monócitos e células dendríticas dos indivíduos curados
houve redução na expressão destas moléculas em relação aos indivíduos controles,
corroborando com a hipótese de que IL-10 poderia estar causando um efeito inibitório
nas APCs do grupo curado.
O aumento da expressão de CD80, CD86 em monócitos na presença de CMH
foi similar em ambos os grupos e ocorreu sem que fossem empregados agonistas
exógenos, como LPS, para induzir regulação dessas moléculas. O aumento das
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moléculas co-estimuladoras não ocorreu por indução de linfócitos T ativados via CD40
– CD40L, uma vez que foram avaliadas culturas puras de monócitos. Esse efeito foi
específico de CMH, uma vez que GIPC, nas mesmas condições, não alterou a expressão
dessas moléculas. Embora a possibilidade de CMH estar sendo reconhecido por algum
PRR não possa ser totalmente descartada, já que neste trabalho não foram feitos ensaios
específicos para avaliar a ligação com PRR, nossa hipótese é de que CMH seja capaz de
modular a função de células previamente ativadas, mas não de levar a ativação celular.
O aumento na expressão de CD80 e CD86 foi discreto, embora significativo, e a
produção de TNF- e IL-10 não foi modulada por CMH, o que seria característico de
uma ativação através de PRRs (KAWAI; AKIRA, 2010). A própria adesão dos
monócitos à placa de cultivo ou ainda o uso de beads acopladas ao CD14
provavelmente causou ativação celular prévia, sendo este o possível mecanismo
disparador de ativação, e não a ligação do CMH a um PRR. O estado ativado das células
pode ser comprovado pela grande produção de TNF- detectadas em sobrenadante de
cultura mesmo sem estímulo exógeno, em todas as condições experimentais. Neste
sentido, já foi demonstrado que glicofosfolipídios de Leishmania sp modulam a
expressão de moléculas co-estimuladoras induzidas por LPS na superfície de APCs
(BRODSKYN et al., 2002). No nosso trabalho, CMH modulou a expressão de CD80 e
CD86, que poderia ter ocorrido tanto pela regulação positiva dessas moléculas como
pela inibição da sua endocitose e retenção destes na superfície. Assim, embora CMH
isoladamente não seja capaz de ativar diretamente os monócitos, em células
previamente ativadas CMH elevaria a expressão de moléculas co-estimuladoras CD80 e
CD86.
Como esperado, a maturação das células dendríticas resultou no aumento da
expressão de CD83, CD80 e CD86, além de TLR4, em relação às células dendríticas
imaturas de ambos os grupos, controle e curado. Nos dois grupos CMH diminuiu a
capacidade de células dendríticas em induzir linfoproliferação, demonstrado pela
redução de proliferação de linfócitos autólogos cultivados com células dendríticas
ativadas na presença de CMH. Não houve queda significativa na expressão de HLA-DR
ou de moléculas co-estimuladoras que justificariam essa inibição na resposta
proliferativa. Ao contrário, em células do grupo curado houve um aumento significativo
no número de células expressando CD86. O efeito inibitório de CMH sobre a indução
de linfoproliferação pode ter ocorrido devido ao protocolo utilizado. As culturas de
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células dendríticas foram realizadas com 2x10 5 células dendríticas /mL, diferente das
outras culturas, nas quais foram utilizadas 2x106 células /mL. Assim, células dendríticas
foram expostas a um número dez vezes maior de moléculas de GSL que a das células
nos experimentos para determinar a expressão de moléculas de superfície. Não havia
diferenças morfológicas nas células dendríticas maduras cultivadas ou não com CMH
quando estas eram observadas em microscópio óptico que sugerissem morte celular pelo
GSL. Nossa hipótese é de que células expostas a um número maior de moléculas de
GSLs, ao invés de promover a compactação de rafts, poderia causar a desestabilização e
fragmentação destes para a geração de mais e menores unidades de rafts, dessa forma,
afastando proteínas necessárias para a indução de linfoproliferação. Já foi demonstrado
que a fragmentação de lipid rafts em APCs prejudica a sinalização para o TCR em
células T (CHAKRABORTY et al., 2005)
Um dado interessante foi o aumento na expressão de dectina-1 nas células
dendríticas tratadas com CMH, principalmente no grupo curado, embora tenha havido
também uma forte tendência no grupo controle (p = 0,06). A dectina-1 é um receptor de
-glucanas (polímeros de glucose), o que sugere que CMH, que contém apenas uma
glucose em sua estrutura, não seja um ligante deste receptor e que a regulação da sua
expressão ocorreu por mecanismos independentes de sua ativação. Este receptor,
expresso em monócitos / macrófagos, neutrófilos e células dendríticas e em menor
proporção em linfócitos T (TAYLOR et al., 2002), é importante para o reconhecimento
de P. brasiliensis (BONFIM; MAMONI; BLOTTA, 2009), e está envolvido na
fagocitose e no desencadeamento de resposta oxidativa a fungos (TAYLOR et al.,
2007). Além disso, sua ativação em células dendríticas resulta no direcionamento da
resposta imune para Th1, com produção de citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias
(GOODRIDGE; WOLF; UNDERHILL, 2009). Associado ao aumento de dectina-1,
evento que poderia favorecer o direcionamento de células para Th1 em resposta a P.
brasiliensis, CMH reduziu a produção de IL-10 no grupo curado, o que se associou a
um aumento na produção de IL-12p40, especificamente neste grupo, restabelecendo no
grupo curado o padrão de citocinas observado no grupo controle. No grupo controle
essas citocinas não foram moduladas, divergindo dos resultados anteriores nos quais o
grupo curado apresentava sempre um padrão de resposta menos inflamatório. Isso pode
ter ocorrido devido ao coquetel de citocinas usado para maturação das células
dendríticas. Embora no grupo curado exista um aumento de produção de IL-10 (figura
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20), as três citocinas pró-inflamatórias (TNF-, IL-1 e IL-6) adicionadas para a
maturação podem ter suprimido o efeito inibitório da IL-10 nestas células. Este
protocolo de maturação é o mais comumente empregado no estudo de células
dendríticas para imunoterapia, numa tentativa de recriar o ambiente inflamatório em
diversos tipos de infecção (CASTIELLO et al., 2011). Isso evidencia a dificuldade de se
trabalhar com células transformadas in vitro, pois estas nem sempre representam as
condições existentes in vivo.
O outro GSL extraído de P. brasiliensis analisado foi GIPC. A proporção
relativa de cada GSL nos fungos ainda permanece desconhecida, porém acredita-se que
GIPC esteja presente em maior quantidade mas sua extração seja relativamente mais
difícil que de CMH (WARNECKE; HEINZ, 2003). Embora GIPC não tenha alterado
linfoproliferação, a dose que determinamos para os demais experimentos foi de 25 M,
ou 40 g/mL. Isso se justifica pelo fato de que as moléculas de Pb2 e Pb3, componentes
do GIPC, possuem um tamanho aproximadamente 2 vezes maior que a de CMH. Nesta
concentração, houve um discreto aumento de proliferação em alguns indivíduos
testados, embora não significativo, porém, esse GSL teve a capacidade de elevar a
síntese de IL-2 e IFN-, demonstrando uma diferenciação das células em favor de Th1.
Dados da literatura mostram que certos gangliosídeos liberados por células tumorais são
capazes de inibir a produção de IFN- por células T helper, sem que isso seja
acompanhado de um prejuízo na ativação da célula T, uma vez que havia uma expressão
equivalente de CD69 nos linfócitos T nos grupos tratados e não tratado por esse
gangliosídeo (JALES et al., 2010). Com isso, ocorreria uma modulação da resposta
efetora das células T helper, sem necessariamente ocorrer alteração de proliferação. No
nosso trabalho, as células do grupo controle, mas não do grupo curado, apresentaram
essa regulação em favor de Th1. Isto pode eventualmente ser explicado também pelo
aumento de IL-10 no grupo curado, o qual estaria inibindo o aumento da produção de
IL-2 e IFN- no grupo curado. Como comentado para o CMH, esses dados sugerem que
a regulação causada pelos GSLs nos linfócitos seja restrita a determinadas vias
intracelulares de ativação. Da mesma forma, possivelmente o GIPC também estaria
sendo inserido a rafts de membrana, entretanto, sua cabeça polar maior favoreceria
interações químicas com as proteínas de membrana (STANCEVIC; KOLESNICK,
2010), podendo assim interferir de maneira distinta do que ocorre com CMH.
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Os grupos controle e curado apresentaram capacidades fagocíticas de leveduras
do P. brasiliensis semelhantes, porém apenas no grupo controle houve aumento nesta
atividade em decorrência da presença de GIPC. A fagocitose é disparada por diferentes
receptores de superfície dos fagócitos, porém a alteração na fagocitose ocorreu em vias
disparadas por receptores independentes de opsoninas, sendo a dectina-1 o mais
importante deles nas infecções fúngicas (JOZEFOWSKI, 2012). Embora sua expressão
não tenha sido aumentada nos macrófagos, dectina-1 é um receptor acoplado a rafts de
membrana e sua ativação é dependente dessas estruturas (XU et al., 2009), podendo
dessa forma ter sua atividade modulada por alterações na composição dos rafts ao qual
estão inseridos. Produtos de degradação de esfingolipídios também já foram implicados
em regulação de fagocitose. Foi demonstrado que o acúmulo de esfingosina nos
monócitos reduz fagocitose de células apoptóticas em modelo de inflamação crônica
pulmonar (PETRUSCA et al., 2010). Este efeito ocorreria pela modulação da atividade
família de enzimas Rho GTPases envolvidas na reorganização do cito-esqueleto e
projeção de membrana (RIDLEY, 2001), necessárias para a fagocitose. Ceramida, outro
metabólito dos esfingolipídios, ativa a proteína RhoA, facilitando assim a translocação
desta proteína para a membrana, processo que resulta na polimerização de fibras de
actina (HANNA et al., 2001). O aumento na fagocitose pela incubação com GIPC
ocorreu apenas no grupo controle. GIPC poderia facilitar a fagocitose do fungo durante
a resposta imune e a ausência de resposta dos indivíduos curados a esta molécula
poderia representar um mecanismo que contribuiria para a susceptibilidade à infecção.
Enquanto em modelo animal já foi demonstrado que existem outros componentes
moleculares capazes de inibir a fagocitose do fungo, como gp43 (POPI; LOPES;
MARIANO, 2002), na infecção humana GIPC do fungo poderia contribuir como uma
molécula ativadora da fagocitose nos indivíduos controles, porém não nos curados.
Assim, o efeito final dependeria da soma dos diversos sinais disparados pelo P.
brasiliensis, além das características do hospedeiro, determinantes da susceptibilidade
ou resistência. Além disso, o aumento de fagocitose não indica, necessariamente, uma
melhor capacidade de resposta contra o fungo, uma vez que a fagocitose, sem a morte
do fungo, pode representar um mecanismo de carreamento e disseminação do patógeno
(BENARD, 2008). Foram realizados diversos ensaios para determinar a produção de
NO e H202, pela reação com o reagente de Griess (BONATTO et al., 2004) e pelo
método de Pick e Mizel (1981), respectivamente. Não foi possível detectar nenhum dos
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metabólitos acima do limiar de detecção determinado para cada método. Técnicas de
biologia molecular poderiam ser posteriormente utilizadas para solucionar tais questões.
A contagem de CFU após a fagocitose também representa uma metodologia que poderia
ser empregada em próximos experimentos.
GIPC teve um efeito inibitório sobre a maturação de células dendríticas nas
células do grupo controle. Isso foi evidenciado pela redução na expressão de CD83,
CD80 e CD86 causada por GIPC em relação às células dendríticas maduras e uma
tendência de redução na expressão de HLA-DR (p = 0,06). Já foi demonstrado em
modelo animal que a fagocitose do fungo P. brasiliensis leva à redução na expressão de
HLA-DR, CD86, CD80 e CD40 (FERREIRA, ALMEIDA, 2006; FERREIRA; LOPES;
ALMEIDA, 2004) e GIPC pode ser um dos componentes do fungo responsável por essa
alteração. GIPC poderia contribuir como um mecanismo de escape para o fungo uma
vez que as células dendríticas imaturas são mais especializadas na fagocitose e só
depois da maturação adquirem capacidade de apresentação de antígeno. Assim, a
levedura passaria a se localizar intracelularmente, facilitando sua proliferação, porém a
indução de imunidade adaptativa estaria prejudicada. Não houve alterações na produção
de IL-10 ou IL-12p40 neste grupo. Gangliosídeos liberados por certos tumores também
apresentam capacidade de inibir a maturação de células dendríticas, um mecanismo que
contribuiria para a inibição da resposta imune anti-tumoral (SHEN; LADISCH, 2002).
Estes mesmos autores mostraram que em cultura de células dendríticas imaturas um
gangliosídeo tumoral reduz a capacidade de ativar NF-κB em resposta ao LPS, com isso
inibindo a expressão de CD40, CD80, CD86, CD83 e HLA-DR nas células dendríticas
maduras. Com relação aos nossos resultados referentes ao grupo curado, apesar da
redução na expressão de CD80, não houve diferença significativa no grau de maturação
das células dendríticas maduras na presença ou não de GIPC, embora, como verificado
no grupo controle, GIPC apresente um caráter inibitório sobre a maturação das células
dendríticas. Entretanto, isso não significa que GIPC não esteja modulando a expressão
de HLA-DR, CD80, D86 e dectina-1. Como já mencionado, IL-10 tem a capacidade de
reduzir a expressão de dectina-1, CD80, CD86, HLA-DR (HAWRYLOWICZ, GARRA,
2005; MITRA et al., 1995; WILLMENT et al., 2003) o que foi observado nas células
dendríticas maduras do grupo curado (tabela 5). GIPC foi capaz de reduzir a produção
desta citocina por células dendríticas no grupo curado. Assim, a ação inibitória sobre a
maturação das células dendríticas que ocorre pelo GIPC seria, possivelmente,
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compensada neste grupo pela redução de IL-10 também causada por GIPC. Dessa
forma, a expressão das moléculas HLA-DR, CD80, D86 e dectina-1 no grupo controle
com GIPC se assemelha à expressão nas células do grupo controle tratadas com GIPC
(tabela 5). No mesmo trabalho de Shen e Ladisch (2002) foi demonstrado que
gangliosídeos também são capazes de alterar secreção de citocinas por células
dendríticas em modelo de maturação induzida por LPS. No nosso trabalho, para a
maturação de células dendríticas, diferentes vias de sinalização foram ativadas por
IL1, IL-6 e TNF- GIPC poderia estar interferindo em pelo menos um dos diversos
sinais disparados por estas citocinas, reduzindo a maturação destas células. Quanto à
capacidade de induzir linfoproliferação, as células dendríticas cultivadas com GIPC
exerceram atividade inibitória, em ambos os grupos. Da mesma forma que comentado
para o CMH, provavelmente esse efeito se deve ao cultivo das células dendríticas
imaturas com doses relativamente maiores de GIPC quando levada em conta a relação
células dendríticas: número de moléculas de GSL adicionadas.
Deve-se levar em conta que nos pacientes infectados, GSLs do fungo não estão
presentes na forma livre, como ocorre nos estudos in vitro. In vivo, GSL presentes nas
membranas do fungo interagem com as células do hospedeiro por meio de vesículas
secretadas pelo fungo contendo esses GSLs. A fusão dessas vesículas poderia causar
inserção dos GSLs do fungo na membrana das células do indivíduo infectado. Outra via
de incorporação dos GSLs do fungo ocorreria após a adesão ou fagocitose por células
epiteliais, polimorfonucleares ou macrófagos fagocitose destes. Após a degradação nos
fagolisossomos, os GSL liberados, devido a sua característica anfipática, seriam
rapidamente inseridos às membranas desta organela, direcionadas para o complexo de
Golgi, diretamente paras as membranas plasmáticas (SANDHOFF; KLEIN, 1994) ou
então degradadas. O contínuo e dinâmico trafego de vesículas e síntese de membrana
propiciaria a inserção dos GSLs em diferentes compartimentos celulares. Assim, os
efeitos in vivo dos GSL do P. brasiliensis ainda precisam ser elucidados e estudos
adicionais são necessários para o entendimento de todos os aspectos da relação P.
brasiliensis – hospedeiro, especialmente em relação à participação de componentes
lipídicos do fungo.
Outro tipo celular avaliado neste trabalho foram às células iNKT. Esse tipo
celular chama a atenção por sua capacidade de produzir rapidamente tanto citocinas Th1
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quanto Th2 e com isso modular a resposta imune adaptativa. No caso da infecção por P.
brasiliensis, na qual a regulação fina de citocinas e o direcionamento em favor de Th1 é
essencial para a resolução da infecção, estas células poderiam estar desempenhando um
papel importante. Embora não haja estudos sobre sua participação na imunidade contra
P. brasiliensis, um prejuízo na função dessas células poderia contribuir para a
susceptibilidade à infecção. Por isso, procuramos verificar a capacidade de células
iNKT de indivíduos curados, controles e controles PCC+ em proliferar e de produzir
citocinas.
Nossos resultados demonstram que não há diferença entre os grupos no número
de células iNKT circulantes ou pós expansão com -GalCer, OCH e IGb3, seus
agonistas com diferentes cadeias carbônicas e afinidades. Ao avaliarmos a
funcionalidade das células dos três grupos, observamos que elas também apresentam o
mesmo perfil de produção de citocinas no que se refere à IFN-, IL-4 e IL-10, quando
ativadas com PMA e ionomicina ou o agonista -GalCer. CD1d é uma molécula
apresentadora de antígenos não convencional, que apresenta antígenos lipídicos ao invés
de protéicos. A expressão dessa molécula também foi similar entre os grupos controle e
curado, tanto em monócitos quanto células dendríticas e não foi modulada por CMH ou
GIPC.
Mesmo com a ausência de diferenças na funcionalidade de células iNKT entre
os grupos, não se pode descartar o papel destas células na PCM. A produção de outras
citocinas ou ainda funções como a produção de granzima para lise de células não foram
avaliados no nosso trabalho. Além disso, o desbalanço no padrão de citocinas é uma
característica importante da PCM e sabe-se que células iNKT podem ser ativadas por
citocinas, como IL-12 (BRIGL et al., 2011). Assim, essas células poderiam vir a
desempenhar papéis distintos em indivíduos resistentes ou susceptíveis durante a
infecção ativa, um papel que ainda precisa ser explorado.
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6 CONCLUSÃO

De maneira geral, pode-se concluir que GSLs extraídos de leveduras de P.
brasiliensis (cepa P-18) possuem um caráter imunomodulador. No grupo controle,
CMH foi capaz de promover um aumento de linfoproliferação e de expressão de
moléculas co-estimuladoras em monócitos. Entretanto não é possível afirmar se CMH
possui um caráter inflamatório, pois em paralelo foi observada uma redução de
produção de IFN- em culturas de PBMC com antígenos, sendo que esta é uma citocina
essencial para ativação de imunidade celular direcionada para Th1. GIPC apresentou
funções distintas dependendo do tipo celular, inibindo a maturação de células
dendríticas e com isso, prejudicando a indução de resposta adaptativa, porém
estimulando fagocitose em monócitos, evento essencial para a eliminação de P.
brasiliensis. Por isso, não é possível ainda afirmar se os GSL do P. brasiliensis
contribuem ou não como mecanismos de escape do fungo, porém este trabalho abre as
portas para futuras análises mais detalhadas do papel modulador dessas moléculas em
humanos. Futuramente, o estudo desses compostos e de seus mecanismos de ação
possibilitaria o emprego destes como moléculas adjuvantes em tratamento, ou ainda,
nos casos em que o GSL apresenta um efeito inibitório sobre a resposta imune, o
bloqueio destes compostos com anticorpos monoclonais também poderia ser uma
ferramenta útil. A necessidade de elucidar os mecanismos de ação dos GSLs toma uma
magnitude ainda maior quando observamos que os efeitos dos mesmos GSLs sobre
indivíduos susceptíveis, os principais interessados quando o assunto é tratamento, são
diferentes dos efeitos em indivíduos do grupo controle. Neste trabalho também
verificamos que células iNKT de indivíduos controles e curados apresentam-se em
mesmo número e com a mesma capacidade de produção de citocinas, descartando a
hipótese de que defeitos na expansão ou produção das citocinas avaliadas pudessem ser
determinantes de susceptibilidade à PCM.
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ANEXOS

ANEXO A: Modelo do termo de consentimento livre e esclarecido.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PÓS - INFORMAÇÃO

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL
LEGAL
1. NOME DO PACIENTE
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº :

SEXO :

DATA NASCIMENTO:
ENDEREÇO:

Nº:

BAIRRO:
CEP:

APTO:

CIDADE:
TELEFONE: DDD (

)

2.RESPONSÁVEL LEGAL
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.):
DOCUMENTO DE IDENTIDADE:

SEXO:

DATA NASCIMENTO.:
ENDEREÇO:

Nº :

BAIRRO:

APTO:
CIDADE:

CEP:

TELEFONE: DDD (

)

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA
1. TÍTULO DA PESQUISA: Efeito de glicolipídios de Paracoccidioides brasiliensis sobre a
resposta imune inata e adaptativa de indivíduos saudáveis curados de paracoccidioidomicose

2. PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Gil Benard
CARGO/FUNÇÃO: Vice-responsável – LIM56
INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº : 48049
–

UNIDADE DO HCFMUSP: Dermatologia

3. PESQUISADOR EXECUTANTE: Vanessa Gomes Batista
CARGO/FUNÇÃO: Pós-graduanda- Doutorado
Farmacêutica Bioquímica. CRF: 16964-Pr

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:
SEM RISCO

RISCO MÍNIMO (X)

RISCO BAIXO

RISCO MÉDIO

RISCO MAIOR

(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata ou tardia do
estudo)

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 36 meses

III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU
REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA
O objetivo desta pesquisa é estudar o efeito de alguns componentes (glicolipídios, isto
é, componentes constituídos de açúcar e lipídios) do fungo Paracoccidioides brasiliensis,
causador da paracoccidioidomicose, sobre as defesas do organismo de pessoas que tiveram
paracoccidioidomicose no passado. Com isso espera-se descobrir possíveis mecanismos
envolvidos com a susceptibilidade de alguns indivíduos à infecção pelo fungo. Para as análises
serão utilizados amostras de sangue dos pacientes e o efeito in vitro desses glicolipídios sobre a
resposta imunológica será avaliada.
O único desconforto ao qual o paciente será submetido será a coleta de sangue (~50mL)
por punção venosa, podendo ocorrer, em casos raros, leve hematoma no local da punção.

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO
SUJEITO DA PESQUISA:
O(a) senhor (a) terá
1. Acesso, a qualquer momento, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios
relacionados à pesquisa, inclusive para esclarecer eventuais dúvidas.
2. Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do estudo,
sem que isto traga prejuízo à continuidade da assistência.
3. Todos os dados e informações obtidos são confidenciais, sigilosos e asseguramos sua completa
privacidade.
4. Disponibilidade de assistência no HCFMUSP por eventuais danos à saúde decorrentes da
pesquisa.

V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS
PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE
INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS.
Dr Gil Benard, ADEE3002, Tel: ….

VI - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO

Declaro que, após convenientemente esclarecido e ter entendido o que me foi explicado,
consinto em participar voluntariamente do presente estudo. Compreendo que a recusa em participar
não envolverá nenhuma sanção nem perda de benefícios. Também compreendo que posso retirar
meu consentimento e interromper a participação a qualquer momento, sem sanção e sem prejuízos
de tratamento médico futuro ou alternativo nesta instituição.

São Paulo,

de

de

__________________________________________
assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal

___________________________________________
assinatura do pesquisador

________________________________________________________
assinatura da testemunha (quem forneceu o termo de consentimento)

ANEXO B: Artigo publicado
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