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RESUMO 

Silva LBR. Utilização de células dendríticas pulsadas com o peptídeo 10 (P10) de 

Paracoccidioides brasiliensis no controle da paracoccidioidomicose experimental. Reversão do 

estado anérgico, associação com antifúngicos e controle da infecção aguda [Dissertação]. São 

Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2014. 

 

A paracoccidioidomicose (PCM) é uma micose sistêmica e endêmica na América Latina com 

maior prevalência no Brasil, Colômbia e Venezuela. A doença é causada pelos fungos P. 

brasiliensis e P. lutzii. As células dendríticas são eficientes apresentadoras de antígenos e 

quando utilizadas como adjuvante podem ser de 100 a 1000 vezes mais efetiva nesta função. O 

peptídeo P10 corresponde a um trecho específico de 15 aminoácidos derivado da gp43, principal 

antígeno diagnóstico, e é reconhecido pelos linfócitos T CD4
+
 capaz de induzir resposta 

preferencialmentedo tipo Th1 e conferindo proteção no modelo experimental. Células 

indiferenciadas foram obtidas a partir de medula óssea de camundongos machos BALB/c 

B10.A, cultivadas na presença de GM-CSF e IL-4 por 9 dias, para a diferenciação de células 

dendríticas (DC). As células foram incubadas na presença do P10 por 2 horas, em estufa com 

5% de CO2 a 37°C, e foram utilizadas nas imunizações. A maturação das células foi observada 

por citometria de fluxo com os marcadores CD11c, MHC-II, CD80 e CD86. Camundongos da 

linhagem BALB/c e B10.A foram submetidos à imunossupressão com dexametasona, por 20 

dias, seguido pela infecção intratraqueal com o isolado Pb18. Após 30 dias, os grupos foram 

tratados com DCs ou DCs pulsadas com P10 em associação ou não com 

sulfametoxazol/Trimetoprim, por um período de 15 dias. O sacrifício ocorreu 45 dias após a 

infecção e foram retirados os pulmões, baço e fígado para quantificação de carga fúngica, 

análise histológica e dosagem de citocinas. Observamos diminuição significativa da carga 

fúngica nos pulmões dos animais que receberam DCs pulsadas com P10 associada ou não ao 

tratamento medicamentoso. Não foi observado crescimento fúngico em outros órgãos como 

fígado e baço em ambos os grupos. A análise histológica revelou redução da carga fúngica e 

preservação do parênquima pulmonar nos grupos tratados com Dcs pulsadas com P10. As 

dosagens das citocinas indicaram uma resposta imune mista Th1/Th2. Inicialmente reportamos 

que as DCs pulsadas com P10 reduz a carga fúngica em camundongos infectados. Neste 

trabalho, reportamos que as DCs pulsadas com P10 podem também reduzir a carga fúngica em 

animais anérgicos, mimetizando pacientes com a forma aguda/subaguda da doença. 

 

Descritores: Células dendríticas; Paracoccidioides; Peptídeo 10 Paracoccidioides brasiliensis; 

Dexametasona; Imunidade inata; Combinação trimetoprina-sulfametoxazol; Camundongos.  



   

 

 

ABSTRACT 

Silva LBR. Use of dendritic cells pulsed with peptide 10 (P10) Paracoccidioidesbrasiliensis to 

control experimental paracoccidioidomycosis. Reversal of the anergic state, association with 

antifungal and control acute infection [Dissertation]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2014. 

 

Paracoccidioidomycosis (PCM) is a systemic and endemic mycosis in South America, with 

higher prevalence in Brazil, Colombia and Venezuela. This disease is caused by fungi P. 

brasiliensis and P. lutzii. The peptide P10 matches a specific path of 15 amonoacids which is 

derived from gp43, main diagnostic antigen. This peptide is recognized by the T CD4+ 

lymphocytes and induces a response type Th1, giving protection at an experimental mode. Some 

dendritic cells (DC) have an efficient antigen and, when used as adjuvant, they can be 100 to 

1000 times more effective. Undifferentiated cells were obtained from bone marrow of male 

mice type BALB/c and B10.A and cultivated in the presence of GM-CSF and IL-4 for 9 days, 

so that DCs would be differentiated. The cells were incubated in the presence of P10 for 2 hours 

in incubator at 37°C with 5% of CO2, and later utilized in the immunizations. Maturation of the 

cells was observed by flow cytometry with CD11c, MHC-II, CD80 and CD86 markers. Mice 

types BALB/c and B10.A had been submitted to an immunosuppression with dexamethasone 

for 20 days, before being intratracheally infected with isolate Pb18. After 30 days, the group of 

animals received immunizations with DCs or DCs pulsed with P10 associated or not with the 

treatment by Sulfametoxazol/Trimetoprim, this for a period of 15 days. The sacrifice occurred 

45 day after the animals had been infected, and their lungs, spleen and liver were taken out for 

quantification of fungal burden, histology and cytokine assay. We observed a significant 

decrease of fungal burden in the lungs of animal that received DC pulsed with P10, associated 

or not with the drug treatment. In both groups we didn’t observe fungal growth in organs such 

as liver and spleen. The histological analyses showed reduced fungal burden and preservation of 

lung parenchyma. The dosages of cytokines showed an immune response mixed Th1/Th2 type. 

At first we reported that the DCs pulsed with P10 were responsible for reducing the fungal 

burden in infected mice. In this paper we report that the DCs pulsed with P10 may also be 

responsible for reducing fungal burden in anergic animals, mimicking patients with the 

acute/subacute form of the disease. 

 

Descriptors: Dendritic cells; Paracoccidioides; P10 peptide Paracoccidioides brasiliensis; 

Dexamethasone; Immunity, innate; Trimethoprin-sulfamethoxazole combination; Mice. 
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1. Introdução 

 

1.1 Paracoccidioidomicose  

 

A paracoccidioidomicose (PCM) é uma doença granulomatosa sistêmica, causada pelo 

fungo termodimórfico do gênero Paracoccidioides spp., descrito pela primeira vez por Adolpho 

Lutz ao verificar lesões bucais em dois pacientes em 1908. Inicialmente, a micose descrita por 

Lutz foi nomeada de Blastomicose Sul-Americana ou Doença de Lutz- Splendore e Almeida 

(LACAZ et al., 1991). Contudo, em uma importante reunião de micologistas das Américas 

realizada em 1971 na cidade de Medellín (Colômbia), estabeleceu-se o termo 

paracoccidioidomicose, sendo mundialmente aceito desde então (Lacaz 1982). 

A PCM é considerada um grave problema de Saúde Pública, em virtude da existência de 

extensas áreas endêmicas, ao alto potencial incapacitante e à quantidade de mortes prematuras, 

principalmente para segmentos sociais específicos, como os trabalhadores rurais, trazendo 

importantes repercussões econômico-produtivas dos indivíduos acometidos (Shikanai-Yasuda, 

Telles Filho Fde et al. 2006)(Blotta, Mamoni et al. 1999). Apesar disso, a PCM não é 

considerada doença de notificação compulsória. Vale informar que em 2008 o Estado de São 

Paulo realizou consulta pública a fim de se estabelecer que novos casos de 

Paracoccidioidomicose fossem reportados, além de recomendações para as atividades de 

vigilância e controle doença. Até o momento não há qualquer legislação vigente sobre o tema 

(DOE N°230 de 05/12/08 – p. 30) 

A PCM se limita a América Latina, com as áreas endêmicas estendendo-se desde o 

México até a Argentina, sendo uma das micoses profundas que mais predominam no Brasil, 

afetando principalmente trabalhadores rurais (Franco, Montenegro et al. 1987)(Brummer, 

Castaneda et al. 1993)(Cadavid and Restrepo 1993; McEwen, Garcia et al. 1995). O maior 
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número de casos tem sido reportado no Brasil, Colômbia e Venezuela. No Brasil, os índices de 

mortalidade mais elevados dessa micose, foram encontrados nas regiões Sudeste, especialmente 

nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro e na região sul nos estados de Paraná e 

Rio Grande do Sul (Prado, Silva et al. 2009). É importante chamar a atenção para o aumento 

significativo de óbitos nas novas fronteiras agrícolas do Brasil nas regiões Centro Oeste (Mato 

Grosso) e Norte (Rondônia e Acre) (Prado, Silva et al. 2009). Acredita-se que a incidência anual 

de paracoccidioidomicose em áreas rurais endêmicas varia de 3-4 novos casos/1.000.000 

habitantes para 1-3 novos casos/100.000 habitantes (Bodo Wanke; Miguel Abidon Aidê, 2009). 

A PCM apresenta maior incidência em populações de baixa renda, que carecem de 

recursos econômicos e não têm acesso adequado aos serviços de saúde, principalmente aqueles 

que desempenham atividades na lavoura (Marques, Franco et al. 1983). Relatos de pacientes 

com PCM residentes em grandes centros urbanos ou países/regiões não endêmicos como EUA, 

África, Europa e Ásia são conhecidos como doença de importação, em virtude dos pacientes 

terem residido em regiões endêmicas em época anterior à manifestação clínica da micose. Um 

estudo realizado por Forjaz (1989) indicou o fluxo migratório de zonas endêmicas do Brasil à 

cidade de São Paulo e observou-se que 80,8% dos pacientes tinham desempenhado atividades 

na lavoura e 67,7% residiam em outros estados. 

Epidemiologicamente a PCM apresenta incidência maior em pacientes do sexo 

masculino, com idades entre 30 e 50 anos, e uma proporção de homem para mulher de (13:1), 

sendo que a mesma não se aplica na infância, em que a micose é distribuída uniformemente 

entre ambos os sexos, com ligeiro predomínio do masculino (Brummer, Castaneda et al. 

1993)(Restrepo, Benard et al. 2008)(RESTREPO 2005). A mulher está mais protegida da 

doença devido à presença de estrógenos endógenos que atuam a través de proteínas ligantes no 

citosol do fungo, inibindo a transformação de micélio em levedura (Stover, Schar et al. 1986). 

Assim, sem a interferência hormonal, a infecção pode aparecer antes da puberdade ou depois da 
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menopausa, uma vez que Paracoccidioides spp. tem receptores para 17-β-estradiol (E2) no 

citoplasma.  

Estudos realizados por (Pinzan, Ruas et al. 2010) mostraram, em modelo animal de 

castração, a importância de hormônios masculinos e femininos no desenvolvimento e 

progressão da PCM. Os animais foram infectados intraperitonealmente com o fungo e após 30 

dias de infecção, as células de baço dos machos castrados, que foram tratados com estradiol, 

responderam ao estímulo com paracoccidioidina, com aumento de produção de IFN-γ e 

diminuição de IL-10, produzindo um padrão de citocinas semelhante às fêmeas intactas, nas 

mesmas condições experimentais. Já as fêmeas castradas e tratadas com testosterona tiveram 

aumento na produção de IL-10 e diminuição de IFN-γ, sendo este um padrão de citocinas 

liberados por células de machos intactos. Esses dados confirmam o papel importante dos 

hormônios em determinar susceptibilidade e resistência ao P. brasiliensis. 

 

1.2 Agente etiológico 

 

Paracoccidioides spp., agente etiológico da PCM, apresenta dimorfismo térmico, assim, 

à temperatura ambiente 18-25°C, assume a forma de micélio, composto por hifas septadas que 

produzem propágulos assexuais conhecidos como microconídios (5 μm). Já nos hospedeiros, ou 

em cultura mantida entre 35-37 °C, apresenta a forma de levedura unicelular, com múltiplos 

brotamentos e tamanho variável entre 6 a 40 μm (Restrepo, Benard et al. 2008). Na fase de 

levedura, as colônias são enrugadas, de coloração creme e com crescimento aparentemente entre 

10 a 15 dias após a incubação (Siqueira and Lacaz 1991). 

Os isolados de P. brasiliensis apresentam grande variabilidade genética, com isso, em 

2006, oito regiões gênicas que estão presentes em 5 diferentes loci no genoma do fungo foram 

escolhidas para tentar agrupar 65 isolados de P. brasiliensis. Baseados nesta análise, foi 
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proposta a existência de 3 grupos filogenéticos distintos, sendo eles S1: grupo parafilético com 

38 isolados da Argentina, Brasil, Peru e Venezuela e 1 isolado de pinguim da Antártida; PS2: 

grupo monofilético com 6 isolados, sendo 5 do Brasil e 1 da Venezuela; PS3: grupo 

monofilético com 21 isolados da Colômbia (Matute, McEwen et al. 2006). Em um estudo 

posterior, regiões codificantes e não codificantes de genes de P. brasiliensis, incluindo o gene 

da gp43 foram analisadas. Neste trabalho, foram analisados mais 7 isolados que não estavam 

presentes nos estudos anteriores. A maioria dos isolados foi agrupada nos clados S1 e PS3, 

porém, o isolado Pb01 ficou separado dos outros grupos, na base do cladograma (Carrero, Nino-

Vega et al. 2008). Por fim, 13 loci gênicos foram analisados, a fim de comparar o isolado Pb01 

com 122 isolados latino-americanos Pb01-like (Teixeira, Theodoro et al. 2009). O resultado foi 

a separação desses isolados em um grupo à parte dos grupos filogenéticos propostos por 

(Matute, McEwen et al. 2006). Os autores também observaram que poucos polimorfismos são 

compartilhados entre os isolados Pb01-like e os grupos S1, PS2 e PS3, sugerindo um isolamento 

reprodutivo entre esses isolados. Estima-se que o grupo monofilético Pb01-like foi separado dos 

grupos S1, PS2 e PS3 a aproximadamente 30 milhões de anos atrás. Baseados nestes dados, os 

autores propuseram uma nova classificação para os isolados Pb01-like, colocando-os como uma 

nova espécie dentro do gênero, denominada Paracoccidioides lutzii. O grupo Pb01-like é 

endêmico nas regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil (Rondônia, Mato Grosso e Goiás) e 

compartilha algumas áreas geográficas com o grupo S1 (Teixeira, Theodoro et al. 2009).  

Embora o habitat natural do fungo não seja precisamente definido, o solo é considerado 

o habitat do Paracoccidioides spp. apesar de seu isolamento ser raro (de Camargo and de 

Franco 2000). A possibilidade de identificar o micro nicho do fungo tem sido prejudicada por 

várias circunstâncias, incluindo a falta de informações sobre focos que poderiam ajudar a 

determinar uma fonte comum de infecção. Além disso, o fungo tem a capacidade de entrar em 

prolongados estágios de repouso, como tem sido observado em casos relatados em indivíduos 

que vivem em países não endêmicos que muitos anos antes viveram em uma área endêmica. 
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Há poucos dados a respeito da forma em que o fungo P. brasiliensis encontra-se na 

natureza (Restrepo 1985); entretanto, Negroni (1966) e Albornoz (1971) isolaram o fungo P. 

brasiliensis do solo. Fatores ecológicos também foram demonstrados em municípios da 

Colômbia onde pacientes tinham vivido durante muitos anos, encontrando uma correlação com 

residência entre 1000 a 1499 m acima do nível do mar, com uma alta taxa de precipitação anual 

(2000 a 2999 mm) e com culturas agrícolas como café e tabaco (Torrado 2000; Calle, Rosero et 

al. 2001). A partir de então, estudos a respeito do habitat do fungo começaram a ser realizados 

(Silva-Vergara, Martinez et al. 1998) isolaram o fungo a partir de solo de regiões com plantação 

de café no Estado de Minas Gerais, sugerindo que esse é um dos habitats do fungo P. 

brasiliensis, reafirmando, assim, a hipótese da PCM ser comum nas áreas agrícolas. 

A infecção produzida nos humanos pode ocorrer pelo P. brasiliensis e P. lutzii e se 

inicia principalmente pela inalação dos conídios ou propágulos da forma de micélio do fungo, 

que sob influência da temperatura do hospedeiro se transforma em leveduras nos alvéolos 

pulmonares, constituindo a forma parasitária nos tecidos, como foi comprovado 

experimentalmente em camundongos (McEwen, Bedoya et al. 1987). Os humanos eram tidos 

como os únicos hospedeiros naturalmente infectados por este fungo, mas é importante ressaltar 

que foram encontrados alguns animais portadores da doença, como a espécie de tatu Dasypus 

novemcinctus(Naiff, Ferreira et al. 1986; Bagagli, Sano et al. 1998; Corredor, Castano et al. 

1999; Silva-Vergara, Martinez et al. 2000; Farias, Wernere et al. 2005), cachorros (Ricci, Mota 

et al. 2004; Farias, Wernere et al. 2005; de Farias, Condas et al. 2011), morcegos frugívoros 

Artibeus lituratus(Grose and Tamsitt 1965), bicho-preguiça Choloepus didactylus ,(Trejo-

Chavez, Ramirez-Ramero et al. 2011), espécies de macacos (Jonhson and Lang 1984; Naiff, 

Ferreira et al. 1986). O fungo também foi encontrado em fezes de pinguins da Antártida 

(Gezuele 1989; Garcia, Del Negro et al. 1993), mas provavelmente trata-se de uma 

contaminação do solo já contendo o fungo (Franco, Bagagli et al. 2000). 
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A paracoccidioidomicose pode resultar tanto em uma condição assintomática quanto 

evoluir para um quadro sintomático da doença. Tendo em vista que grande parte das pessoas 

expostas ao fungo não desenvolvem a doença ou apenas apresentam sintomas leves, é provável 

que a população tenha uma resistência natural à infecção. Isso fica evidente quando se compara 

o número de casos da doença com o número de pessoas presentes nas áreas endêmicas, onde a 

maioria jamais irá desenvolver a micose (Franco, Montenegro et al. 1987; Benard 2008). 

 

1.3 Patologia 

 

A infecção produzida nos humanos por Paracoccidioides spp. acontece principalmente 

pela inalação de propágulos (conídios) na forma miceliana do fungo que alcançam o 

parênquima pulmonar, os quais, com o aumento de temperatura se transformam em leveduras 

no tecido do hospedeiro, comprovado experimentalmente em camundongos (McEwen, Bedoya 

et al. 1987). Pressupondo que o habitat do fungo seja o solo e que essa contaminação ocorra 

pela inalação de conídios, atividades ligadas ao solo como, agricultura, jardinagem, corte de 

árvores e outras, estão estritamente relacionadas a casos da doença e podem ser consideradas 

como fatores de risco devido ao fato de a maioria dos pacientes relatar ter exercido alguma 

atividade agrícola durante certo período da vida (Shikanai-Yasuda, Telles Filho Fde et al. 2006).  

A doença no homem pode-se desenvolver desde o momento em que o fungo entra em 

contato com o hospedeiro ou passar por um período de latência, que pode ser de meses a vários 

anos, dificultando assim, a determinação precisa do local onde foi adquirida a infecção, 

Paracoccidioides spp. também tem a capacidade de permanecer latente no pulmão por um 

período de tempo indefinido (Brummer, Castaneda et al. 1993; Restrepo-Moreno 1994). 

 Diversos esforços têm sido realizados para classificar as formas clínicas da PCM, 

baseadas em diferentes critérios, tais como topografia das lesões, gravidade da doença, 
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resultados de reações sorológicas e história natural, entre outras. Algumas adaptações da 

classificação apresentada no International Colloquium on Paracoccidioidomycosis, categorizam 

a doença em PCM infecção e PCM doença (forma aguda ou crônica).  

A forma aguda/subaguda atinge principalmente indivíduos mais jovens. Esta forma é de 

curso mais rápido, cerca de semanas a meses, e os achados mais predominantes são 

linfadenomegalia e lesões de pele (Shikanai-Yasuda, Telles Filho Fde et al. 2006). Esta forma 

da doença é responsável por 15 a 20% dos casos, sendo observado que os pacientes apresentam 

altos níveis de anticorpos específicos e resposta imune celular comprometida. A resposta imune 

desenvolvida por pacientes com a forma aguda e subaguda leva à formação de granulomas 

frouxos, que estão associados ao alto número de células fúngicas viáveis (Franco, Montenegro 

et al. 1987). 

A forma crônica representa cerca de 90% dos casos da doença (Restrepo and Moncada 

1974; Shikanai-Yasuda, Telles Filho Fde et al. 2006), é de curso lento e a principal 

manifestação é pulmonar. A doença também pode se disseminar para outros órgãos como 

mucosa, tegumento, gânglios, baço, fígado e órgãos linfóides do tubo digestivo (Shikanai-

Yasuda, Telles Filho Fde et al. 2006). A forma crônica, que corresponde à grande maioria dos 

casos, afeta principalmente homens adultos entre 30 e 60 anos. A progressão é lenta e os 

sintomas são observados muitos anos depois da infecção pelo fungo, devido à reativação de 

focos quiescentes. Ocorre significativa morbidade em razão da insuficiência pulmonar causada 

pela fibrose, que é observada em 32% dos pacientes com a forma crônica (Del Negro, Lacaz et 

al. 1994; Shikanai-Yasuda, Telles Filho Fde et al. 2006; Restrepo, Benard et al. 2008). Estas 

fibroses são uma severa e progressiva sequela que altera as funções respiratórias e incapacita o 

paciente nas suas atividades diárias, tornando-se um problema econômico-produtivo (Tobon, 

Agudelo et al. 2003; Naranjo, Lopera et al. 2011). Os primeiro sinais e sintomas da doença, 

embora não sejam específicos, incluem: tosse, expectoração, falta de ar, perda de peso, febre, e 

anorexia (Brummer, Castaneda et al. 1993). 
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No Brasil, a PCM não figura entre as micoses que mais são reportadas em pacientes 

com HIV, ficando atrás das classicamente relacionadas com a AIDS como criptococose, 

candidíase, histoplamose e aspergilose. Muitas são as razões para tentar explicar o porquê, 

mesmo em áreas endêmicas, o número de pacientes apresentando a associação HIV/PCM é 

baixo. Dentre esses fatores estão: erros de diagnóstico, fatores epidemiológicos (sendo a AIDS 

uma doença mais urbana e PCM mais do meio rural) e a utilização, como profilaxia contra 

pneumocistose, de sulfametoxazol/trimetoprim, droga a qual o Paracoccidioides spp. também é 

susceptível. Apesar de pouco relatada, a possibilidade de pacientes portadores de HIV 

apresentarem a paracoccidioidomicose deve ser sempre considerada (Goldani and Sugar 1995; 

Restrepo, Benard et al. 2008; Prado, Silva et al. 2009). 

O acompanhamento do paciente é baseado em exames clínicos e laboratoriais sendo que 

ambos são fundamentais para um tratamento adequado. O diagnóstico da PCM é realizado por 

métodos diretos (exame a fresco, cultura ou histológico), e indiretos (sorologia). Os métodos 

diretos incluem observação microscópica direta dos espécimes biológicos do paciente (pus, 

escarro, lavado brônquico, biópsia) seguido pelo isolamento do fungo através de cultivo em 

meio ágar Sabouraud e análise de cortes histológicos. (de Franco, Fava Netto et al. 1973; 

Restrepo and Moncada 1974; Yarzabal, Bout et al. 1977). Quando os órgãos internos e mucosas 

são atingidos, os testes sorológicos têm importante valor diagnóstico, entre eles podemos citar 

imunodifusão (ID), imunoeletroforese, contraimunoeletroforese (CIE), aglutinação em 

partículas de látex, imunoblot, sendo a ID e a CIE os principais testes para detecção de 

anticorpos contra a PCM devido a alta sensibilidade e especificidade. Contudo ensaios de 

ELISA tem sido muito utilizado experimentalmente para diagnóstico sorológico, embora tenha 

menos especificidade que ensaios de ID e CIE, devido a reação cruzada, ele tem alta 

sensibilidade e é um método rápido e simples (Almeida, Matute et al. 2007; de Camargo 2008; 

Pagliari, Fernandes et al. 2011). 
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1.4 Paracoccidioidomicose e o sistema imune 

 

O estabelecimento da doença, sua disseminação e gravidade, além de estarem 

relacionados ao próprio fungo, como sua virulência, composição antigênica e até condições 

ambientais, dependem muito dos fatores ligados ao próprio hospedeiro na sua capacidade de 

desenvolver ou não uma resposta imune eficaz.  

Células da resposta imune inata como células natural killer (NK), neutrófilos, 

monócitos, macrófagos e células dendríticas, desempenham um papel central na resistência, já 

que constituem a primeira linha de defesa a entrar em contato com P. brasiliensis. A 

participação destas células na reação inflamatória e na atividade fungicida é induzida pelo fungo 

e por citocinas produzidas pelas células (NK, neutrófilos, monócitos, macrófagos e células 

dendriticas) durante sua interação com fagócitos (Calvi, Peracoli et al. 2003). 

As células NK foram estudadas no sangue periférico de pacientes e em modelo 

experimental em hamsters, com PCM. Estas células apresentaram atividade citotóxica baixa em 

indivíduos que apresentam a doença, sugerindo um distúrbio imunológico associado à depressão 

da imunidade celular tanto em pacientes quanto no modelo experimental (Peracoli, Fortes et al. 

1995). 

Os neutrófilos exercem um importante papel imunoprotetor na fase inicial de defesa 

contra PCM, mas deve-se ressaltar que dependendo dos padrões genéticos do hospedeiro, os 

neutrófilos podem apresentar um papel imunoprotetor ou imunoregulador. Em camundongos 

suscetíveis à PCM (B10.A), a depleção dos neutrófilos resultou em um aumento nos níveis de 

anticorpos IgG1, IgA e IgG3 relacionados com a secreção de IL-4, TGF-β e IFN-γ, 

respectivamente. Já em animais resistentes (A/J), houve a produção de altos títulos de IgG2a, 

IgG3 e IgG2b os quais são isótopos Th1 dependente ou IFN-reguladores, desta forma os 



                                     Introdução     10 

Leandro Buffoni Roque da Silva  

neutrófilos são fundamentais em situações onde a imunidade mediada por células esta debilitada 

(Pina, Saldiva et al. 2006).  

Outras células que desempenham um papel importante na resposta à infecção por P. 

brasiliensis são os monócitos e macrófagos (Mø), sendo a ativação destas células um dos 

primeiros eventos da resposta imune inata para combater ao fungo. Esta ativação é induzida 

pelo reconhecimento de componentes extracelulares presentes no fungo por alguns dos 

receptores de reconhecimento padrão (PRRs) (Nakaira-Takahagi, Golim et al. 2011). Também é 

possível ativá-los por ação do IFN-γ, o qual induz um aumento na produção de óxido nítrico 

(NO) e outros óxidos nitrogenados induzidos pela NO sintase induzível (iNOS), potencializando 

assim sua atividade microbicida. O papel do óxido nítrico no controle da infecção por P. 

brasiliensis é importante tanto na fase micelial (Gonzalez, de Gregori et al. 2000) quanto na fase 

leveduriforme no modelo testado em camundongos (Bocca, Hayashi et al. 1998). No entanto o 

papel do NO na PCM permanece controverso, já que a produção excessiva de NO pode estar 

relacionada com susceptibilidade no processo de infecção (Nascimento, Calich et al. 2002). 

As células dendríticas (DCs) são as principais células apresentadoras de antígeno e 

recentes estudos experimentais têm demonstrado que a infecção com o P. brasiliensis ativa 

estas células a migrar para a região dos nódulos linfáticos, providenciando o primeiro contato 

para a posterior ativação de uma resposta do tipo Th1 (Silvana dos Santos, Ferreira et al. 2011). 

Dados clínicos e experimentais indicam que a imunidade mediada por células 

desempenha um papel essencial na defesa do hospedeiro contra a infecção por P. brasiliensis, 

ao passo que níveis elevados de anticorpos específicos e a ativação policlonal das células B 

estão associados com as formas mais graves da doença (Cano, Kashino et al. 1998). 

O inicio da resposta imune contra patógenos ocorre quando, fungos ou antígenos 

fúngicos ligam-se a receptores de reconhecimento na superfície de macrófagos (receptores tipo 

Toll-like, dectina-1, receptores de Fc, receptor de manose, integrinas e outros receptores não 

completamente caracteriazados) e ativando assim os macrófagos, os quais iram produzir 
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citocinas (IL-12, IL-10, IL-18) e quimiocinas (receptores de quimiocina CCR2 and CX(3)CR1). 

As células dendríticas (DCs) interligam as respostas imune inata e adaptativa ativando células T 

antígeno-específicas. A diferenciação de monócitos em DCs, demonstrada em células humanas, 

tornou-se uma metodologia essencial para produção de DCs para serem utilizadas em protocolos 

de imunoterapia em câncer.  

Em camundongos, DCs geradas de monócitos conseguem passar para os vasos 

linfáticos, migram para os linfonodos e extravasam para o sangue periférico e chegam ao baço 

(Leon et al., 2004). Ambos fenótipos de monócitos provenientes do sangue periférico 

Gr1(high)CX(3)CR1(int) e GR1(low)CX(3)CR1(high) podem gerar DCs pulmonares, enquanto 

somente as células (GR1 low) tem o potencial de diferenciar-se em macrófagos pulmonares 

(Landsman, Varol et al. 2007). Após a maturação, as DCs tornam-se células chaves na 

apresentação de antígenos aumentando a expressão de moléculas MHC.  

Considerando os antígenos fúngicos, estes são processados pelas DCs e epitopos 

peptídicos são apresentados para reconhecimento pelos receptores dos linfócitos T. Células 

dendríticas liberam IL-12 induzindo a proliferação de células T auxiliadores subpopulação 1 

(Th1) que produzirão IFN- γ e TNF-α. IL-12 e IL-18. Estas DCs também estimulam a produção 

de IFN-γ por células Natural Killer (NK).  

Macrófagos ativados aumentam a capacidade fungistática e fungicida. Células 

dendríticas também podem produzir IL-4 induzindo a proliferação de células T auxiliadores 

subpopulação 2 (Th2) que inibem a imunidade celular protetora. Entretanto, células Th2 

reconhecem antígenos apresentados por linfócitos B e produzem citocinas que estimulam a 

maturação e proliferação de linfócitos B. Células B ativadas produzem anticorpos que 

opsonizam elementos fúngicos e aumentam a fagocitose. Os linfócitos B também podem ser 

ativados por células T antígeno independente, geralmente representada por estrutura de 

carboidratos (Travassos, Taborda et al. 2008). 
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1.5 Dexametasona e resposta imune 

 

A dexametasona (Dex) é um potente corticosteróide sintético que possui baixo custo e é 

amplamente utilizada com propriedades imunossupressoras e anti-inflamatórias (Rhodus, Cheng 

et al. 2006). Os corticóides são hormônios esteróides que atuam nos processos alérgicos, 

inflamatórios, imunológicos e no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras (Diasio and 

Lobuglio 1996). A Dex possui mecanismos de ação idênticos ao do cortisol (ou hidrocortisona), 

que é o mais importante corticosteróide natural produzido pelo córtex da glândula supra-renal. 

Quando comparada ao cortisol, a Dex apresenta as seguintes propriedades: maior potência anti-

inflamatória, meia-vida e tempo de ação prolongado, redução dos efeitos de retenção de sal, 

atividade tópica e oral (Katzung and Trevor 1995). Um dos mecanismos de supressão da 

dexametasona é o bloqueio da expressão do Nuclear Factor-KappaB (NF-KB) e a diminuição 

nos níveis de citocinas pro-inflamatorias como IL-8, IL-6 e IL-1β. Estes corticóides são 

conhecidos por diminuir a inflamação através da diminuição do influxo de células inflamatórias. 

Seus efeitos na inibição da inflamação são profundos e rápidos, entre eles, a diminuição 

da fase vascular da inflamação, através de vaso constrição; diminuição da permeabilidade 

capilar; menor liberação de cininas vasoativas e queda da histamina tecidual. Promove também 

a indução de um menor afluxo de eosinófilos e inibição da função dos macrófagos, um dos 

efeitos mais importantes e mais citados (Baxter and Forsham 1972; Claman 1975). 

 

1.6 Tratamento e vacinas para PCM 

 

O tratamento para PCM é longo, em média, dois anos. Muitos são os casos de pacientes 

que abandonam o tratamento e a doença retorna de forma muito mais agressiva e muitas vezes 
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fatal. Entre as drogas de escolha está a clássica combinação de sulfametoxazol/trimetoprim, 

itraconazol, cetoconazol, fluconazol e a anfotericina B (Ramos and Saraiva Ldo 2008; Restrepo, 

Benard et al. 2008). Apesar destas drogas conseguirem atingir os resultados esperados, na 

maioria dos casos, os longos períodos de tratamento acabam sendo além de um fardo para o 

paciente, que precisa retornar muitas vezes ao posto de atendimento para acompanhamento, 

dispendioso para o serviço público. Outro fator importante é que, apesar da eficácia das drogas 

de uso clínico, os casos de reincidências da doença são muito frequentes. Por todas essas razões, 

o desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas para diminuir o tempo de tratamento e 

aumentar a chance de cura, ou mesmo o desenvolvimento de vacinas contra PCM é de grande 

importância e tem sido exaustivamente estudado.   

As vacinas contra infecções fúngicas ficaram, durante muito tempo, em segundo plano 

em razão da incidência dessas doenças ser relativamente baixa e estar geralmente ligada a 

determinadas áreas geográficas. O interesse em desenvolver uma vacina contra blastomicose 

norte-americana, coccidioidomicose e paracoccidioidomicose é crescente, mesmo que estas 

doenças sejam limitadas a certas regiões e o número de casos ser relativamente baixo. Todo esse 

interesse deve-se ao fato de não se saber ao certo o número de doentes e, principalmente por ser 

extremamente difícil estabelecer um tratamento eficaz e capaz de eliminar os focos latentes que 

apresentam alto risco para a saúde do paciente durante toda sua vida (Cassone, De Bernardis et 

al. 2007; Galgiani 2008).  

Para iniciar um estudo vacinal contra infecções fúngicas é preciso identificar primeiro 

antígenos capazes de promover a identificação do micro-organismo. Paracoccidioides 

brasiliensis sintetiza numerosas substâncias (polissacarídeos, proteínas, polipeptídeos, lipídeos e 

glicoproteínas) que reúnem condições físico-químicas e biológicas para atuarem como 

antígenos. (Kenetsuda, Carbonell et al. 1972), indicaram que a parede celular de P. brasiliensis 

é constituída por polissacarídeos, particularmente α e β-1,3 glucana. A α-1,3-glucana é 

exclusiva na fase de levedura e a β-1,3-glucana presente na fase de bolor de P. brasiliensis. 
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Somada a estas diferenças bioquímicas encontra-se também a galactomanana, um componente 

imunogênico presente em maior proporção na fase de bolor, enquanto na fase de levedura são 

mais encontrados glucosaminas e glicoproteínas.  

 O principal antígeno de diagnóstico da paracoccidioidomicose é uma glicoproteína com 

massa de 43.000 Daltons (gp43), sendo também um dos principais alvos de estudo para uma 

possível vacina. A gp43, além de ser o principal antígeno diagnóstico do P. brasiliensis é a sua 

molécula melhor estudada até o momento (Puccia and Travassos 1991; de Camargo 2008). A 

natureza dos antígenos extracelulares do fungo P. brasiliensis foi estudada e os pesquisadores 

verificaram que componentes com grande reatividade nos testes de imunodifusão podiam ser 

isolados por exclusão, em colunas de gel filtração (BIO-GEL P-30) e, em seguida, purificadas 

em coluna Sepharose – Concanavalina A. Foi observado que somente as frações que se ligavam 

a essa lectina continham antígenos que reagiam com soros de pacientes com PCM, e as frações 

que não se ligavam à Con A não apresentavam linha de precipitação com soros de pacientes, 

mesmo em grandes concentrações. A análise por SDS-PAGE do material eluído revelou quatro 

componentes de 43, 55, 70 kDa e um de alto peso molecular, com migração difusa. Estudos de 

imunoprecipitação com soros de pacientes com PCM demonstraram que apenas a glicoproteína 

de 43 kDa (gp43) era constantemente imunoprecipitada com 100% dos soros de pacientes com 

PCM e não era reativa com soros de indivíduos sadios (Puccia and Travassos 1991). 

Considerou-se, então, que a gp43 era o principal componente antigênico presente nas frações 

anteriormente descritas por (Restrepo and Moncada 1974; Yarzabal, Bout et al. 1977). Desde 

então, a gp43 tem sido vista como o principal marcador sorológico da PCM, aumentando a 

especificidade e a sensibilidade dos testes sorológicos (Taborda and Camargo 1993; Camargo, 

Gesztesi et al. 1994; Taborda and Camargo 1994). A gp43 é expressa de forma constitutiva na 

fase de micélio e leveduriforme do fungo (Goldani and Sugar 1995), contém uma única cadeia 

de oligossacarídeos (Almeida, Neville et al. 1996) e foi caracterizada bioquimicamente por 

(Puccia, Schenkman et al. 1986). A partir da purificação dessa glicoproteína por 

imunoafinidade, utilizando-se primeiramente soro de coelho (Taborda, Juliano et al. 1998), 
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posteriormente, anticorpos monoclonais (Puccia and Travassos 1991), foi possível isolar a gp43 

com alto grau de pureza. Quando analisada por isoeletrofocalização, a gp43 migrou em três 

pontos isoelétricos (PIs) diferentes: 6.7, 6.4 e 6.2. Posteriormente, através do uso dos anticorpos 

monoclonais e policlonais e de gp43 proveniente de vários isolados clínicos, foi possível 

identificar quatro perfis diferentes: Perfil A, com PIs 6.0, 6.2, 6.6 e 7.0; Perfil B, com PIs 6.4, 

6.8 e 7.2; Perfil C, com PIs > 8.5 e Perfil D, com PIs 5.8, 6.2 e 6.6 (Lopes, Moura-Campos et al. 

1994).  

Na tentativa de se identificar os epitopos peptídicos envolvidos na reatividade 

imunológica, bem como as sequências que são importantes na fisiopatologia do fungo, o gene 

da gp43 foi clonado, sequenciado e expresso (Cisalpino, Puccia et al. 1996). Observou-se que a 

gp43 é uma glicoproteína de 416 aminoácidos que nos leva a um peptídeo de 35 resíduos. A 

proteína apresenta uma única N-glicosilação, demonstrando similaridade de 56-58% com uma 

exo-1,3-β-D-glucanase de S. cerevisiae e Candida albicans. A gp43 é desprovida, entretanto, de 

atividade enzimática (Cisalpino, Puccia et al. 1996); além disso, identificou-se que, em um 

trecho específico da gp43, que possui 15 aminoácidos (P10) são reconhecidos pelos linfócitos T. 

Camundongos de linhagens isogênicas, nos quais foi injetado o P10, desenvolveram uma 

infecção pulmonar 200 vezes menos intensa que os animais-controle não-imunizados (Taborda, 

Juliano et al. 1998).` 

Em uma tentativa de reproduzir a forma aguda da PCM apresentadas de humanos em 

um modelo experimental, camundongos BALB/c foram tratados com dexametasona. Após 30 

dias os animais apresentavam reação de hipersensibilidade tardia negativa a antígenos do fungo. 

Camundongos infectados com um isolado virulento de Paracoccidioides spp. após 15 dias 

foram submetidos ao tratamento antifúngico e/ou imunização com P10. A associação de drogas 

e a imunização com P10 conferiram uma proteção aditiva com significante aumento de IL-12 e 

IFN-γ e decréscimo de IL-4 e IL-10 (Marques, Lastoria et al. 2008). Estes resultados sugerem 

que a imunização com P10 pode ser efetiva no caso de pacientes anérgicos.  
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1.7 Células dendríticas como modelo vacinal  

 

As células dendríticas foram descritas pela primeira vez por (Steinman and Cohn 1973), 

que observaram diferentes populações celulares em baço de camundongos. Os autores relatam a 

diferença morfológica dessas células que apresentam forma estrelar com formações de 

pseudópodos, chamados de dendrítos, e por essa razão deu nome de células dendríticas para essa 

população celular. A partir desse relato, essas células foram extensivamente pesquisadas e se 

tornaram alvos para diversas pesquisas. Toda essa atenção que as células dendríticas 

despertaram deve-se principalmente à alta capacidade dessas células apresentarem antígenos 

para as células T.  

As células dendríticas são as mais eficazes para iniciar respostas dos linfócitos T, não 

somente por apresentarem moléculas ligadas ao MHC, como pela capacidade de propiciar para 

as células T naive sinais co-estimulatórios responsáveis pela ativação dessas células dando 

início a resposta imune adaptativa. São as únicas capazes de induzir resposta imune primária, 

que permitem o estabelecimento da memória imunológica. Essa eficácia deve-se ao fato de se 

localizarem estrategicamente nos pontos comuns de entrada de antígenos, expressarem 

receptores com afinidade para estes, e migrarem para os linfonodos. Além disso, durante a 

maturação ocorre um aumento na expressão de moléculas co-estimulatórias, essenciais para 

efetiva ativação dos linfócitos T (Banchereau and Steinman 1998; Banchereau, Briere et al. 

2000; Itano and Jenkins 2003). 

 Células dendríticas in vivo, dependendo da sua forma de ativação, são capazes de 

induzir tolerância ou imunidade de células T regulatórias (Yamazaki, Bonito et al. 2007) e 

ativação de células Natural Killer (NK) (Hochweller, Striegler et al. 2008).As células 

dendríticas possuem papel central na ativação de células T e na indução da resposta Th1 e Th2, 

sendo a produção de IL-12 um fator chave para essa indução. Elas regulam o balanço entre a 
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produção de anticorpos da resposta Th2 e a indução da resposta imune celular. A função central 

das células dendríticas é induzir a proliferação das células T, gerando ou ativando células T 

reguladoras ou T efetoras que irá resultar em tolerância ou imunidade respectivamente. Também 

direcionam a produção de citocinas pelas células T auxiliadoras induzindo diferentes padrões de 

resposta (Shortman and Liu 2002; Decker, Xing et al. 2009).  

A estimulação de células Th1 produtoras de IFN-γ pode simultaneamente ativar a 

produção de anticorpos potencialmente protetores e ativar células T CD8
+
 em adição a ativação 

de células fagocíticas. Na presença de várias moléculas imunogênicas de um agente fúngico, a 

estimulação de uma das vias do sistema imune pode alterar um estado inicial da doença ou levar 

a imunossupressão. É possível então que uma vacina possa ser efetiva primariamente com um 

peptídeo induzindo uma robusta reposta Th1. Infecções fúngicas são geralmente tratadas com 

medicamentos e uma vacina peptídica poderia atuar como um adjuvante na redução do tempo de 

tratamento e evitar as frequentes recidivas e melhorar o tratamento de pacientes anérgicos 

(Travassos, Taborda et al. 2008). 

A polarização para resposta Th1, pelas células dendríticas, é regida por uma série de 

fatores que incluem o microambiente, o tipo de estímulo para maturação e a ciência da 

maturação. As células dendríticas carreando determinantes antigênicos que se ligam a MHC de 

classe I e II dão suporte para forte resposta imune celular Th1, regulando positivamente os genes 

promotores de Th1 e regulando negativamente os genes envolvidos na resposta Th2 

(Lanzavecchia and Sallusto 2001; Decker, Xing et al. 2009). 

A migração das células dendríticas para os linfonodos resulta em rápida mudança tanto 

nas células dendríticas quanto no padrão de citocinas, levando à indução preferencial de células 

Th1 durante as fases inicias da resposta imune, momento no qual as DCs recém estimuladas 

entram nas áreas de células T em grande quantidade. Mais tardiamente, ocorre a indução de 

células Th2 ou células T não polarizadas, quando o influxo de células dendríticas cessa 

(Lanzavecchia and Sallusto 2000). 
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 Diferente de células B e T que podem ser facilmente identificadas pela expressão de 

uma imunoglobulina de superfície ou por um receptor de célula T, não existe um único antígeno 

de superfície que identifique todas as células dendríticas (Liu and Nussenzweig 2010), porém 

diferentes combinações de moléculas expressas na superfície das células dendríticas são muito 

utilizadas para segregação de subtipos. As moléculas de superfície de células T CD4 e CD8 são 

bons exemplos de marcadores para células dendríticas de camundongos, como CD11c e CD205, 

sendo esse último um marcador de células dendríticas interdigitantes (Shortman and Liu 2002). 

Apesar de ser um método muito utilizado para caracterização dos diferentes subtipos de células 

dendríticas, a quantidade de moléculas de superfície expressa, ou mesmo a presença ou ausência 

dessas, pode indicar muito mais diferentes graus de manutenção do que propriamente diferentes 

subtipos. 

As DCs são derivadas das células-tronco hematopoiéticas provenientes da medula óssea 

e estão distribuídas em todos os órgãos linfóides e não linfóides do corpo, onde sua função 

principal é de coordenar a respostas imune inata e adaptativa (Banchereau, Briere et al. 2000; 

Steinman 2003). Foram identificadas ao menos duas vias distintas de desenvolvimento de 

células dendríticas em camundongos, a linfóide e a mielóide (Liu and Nussenzweig 2010). Estas 

vias foram evidenciadas através de estudos in vitro utilizando precursores mielóides em cultivo 

suplementado com GM-CSF (Inaba, Inaba et al. 1992), e precursores linfóides cultivados com 

uma combinação de citocinas que induz proliferação e diferenciação em células dendríticas 

(Saunders, Lucas et al. 1996).  

Os dois subtipos obtidos, diferem em fenótipos, localização, função, e expressam altos 

níveis de CD11c, MHC-II e as moléculas co-estimulatórias CD86 e CD40. As células 

dendríticas linfóides, em camundongos, localizam-se em áreas ricas em células T no baço, e nos 

linfonodos. As DCs mieloides encontram-se na zona marginal do baço, mas pela influência de 

sinais pró-inflamatórios migram para áreas ricas em células T (Banchereau, Briere et al. 2000). 



                                     Introdução     19 

Leandro Buffoni Roque da Silva  

Diversos subtipos de DCs têm sido descritos baseados na sua localização, função e 

expressão de marcadores de superfície. Embora altos níveis de expressão de CD11c e MHC-II 

caracterizem a maioria das DCs, estes subtipos são definidos de acordo com suas propriedades 

funcionais em conjunto com marcadores celulares (Miloud, Hammerling et al. 2010) 

Existem quatro categorias principais de DCs, as DCs plasmocitóides (pDCs), DCs 

convencionais, DCs migratórias e as DCs inflamatórias. As pDCs, assim chamadas por sua 

semelhança morfológica às células plasmáticas, constituem a minoria de DCs espalhadas por 

todo o corpo. Estão localizadas em órgão linfoides e não linfoides e são caracterizadas pela alta 

produção de IFN-α em infecções virais e por serem CD11cintB220+PDCA-1+MCH-II-/int 

(Villadangos and Young 2008).  

As DCs convencionais (cDCs), ou residentes, são caracterizadas por permanecerem 

apenas no tecido linfoide, durante sua vida e por serem CD11chiB220-MHC-II
+
(Vremec, 

Pooley et al. 2000). Podem ser subdivididas de acordo com seu fenótipo e função em CD8
+
CD4

-

, que se localizam preferencialmente na zona de células T do baço ou linfonodos (Idoyaga, Suda 

et al. 2009) e tem como principal função a apresentação cruzada de antígenos via MHC-I (Den 

Haan, Lehar et al. 2000), ou CD4
+
DC8

-
 que se localizam na polpa vermelha do baço e vênulas 

endoteliais e zonas marginais dos linfonodos (Liu and Nussenzweig 2010). Apesar de não serem 

eficientes na apresentação de antígeno por via MHC-I, as CD4+DC8- realizam a apresentação 

de antígeno por via MHC-II (Dudziak, Kamphorst et al. 2007).  

Em tecidos periféricos podemos encontrar as DCs migratórias, que em ambiente com 

ausência de sinais de inflamação, apresentam-se de forma imatura, expressando altos níveis de 

CD11c e MHC-II. Ao capturar um antígeno, essas células começam a entrar em processo de 

maturação que se caracteriza pelo aumento de captura e apresentação de antígeno, começam a 

expressar CCR7 e moléculas co-estimulatórias em sua superfície. Assim, as DCs CCR7+ 

migram para os linfonodos regionais e iniciam a ativação de células T ou transferem o antígeno 

para as DCs residentes (Banchereau and Steinman 1998; Allan, Waithman et al. 2006).  
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As DCs inflamatórias são geradas a partir de condições inflamatórias, porém pouco se 

sabe sobre a caracterização destas em termos de fenótipo e função. Como exemplo dessas 

células podemos citar um subtipo de DCs produtoras de iNOS/TNFα (DCs-Tip) que foram 

derivadas de monócitos em baços de camundongos infectados com Listeria monocytogenes 

(Serbina, Salazar-Mather et al. 2003). Estas DCs também foram descritas no uroepitélio de 

camundongos infectados com Escherichia coli (Engel, Dobrindtet al. 2006). As DCs-Tip são 

DCs inflamatórias muito importantes na resolução de algumas infecções bacterianas (Serbina, 

Salazar-Mather et al. 2003), onde se apresentam como CD11cintCD11bintMAC-3hi (Serbina, 

Salazar-Mather et al. 2003; Engel, Dobrindt et al. 2006), embora não seja reconhecida por gerar 

uma resposta de células T (Serbina, Salazar-Mather et al. 2003). 

Levando em conta a capacidade de captura e apresentação de antígenos, as DCs são 

classificadas como células apresentadoras de antígenos (APCs). Linfócitos B e macrófagos 

também fazem parte desse grupo de APCs, porém, as DCs são consideradas “profissionais”, 

uma vez que são as únicas a migrarem para os órgãos linfóides secundários e por apresentarem 

o antígeno aos linfócitos T naive, fazendo assim a ligação entre a resposta imune inata e 

adaptativa (Banchereau and Steinman 1998; Wick 2003). 

A utilização de DCs em ensaios de imunoterapia contra infecções crônicas (D’Ostiani, 

Del Sero et al. 2000) em câncer tem sido bem estudada destacando-se como uma metodologia 

bastante promissora devido a sua capacidade de iniciação e regulação das respostas imunes inata 

e adaptativa (Dubsky, Saito et al. 2007; Fujii, Goto et al. 2009; Ueno, Schmitt et al. 2010). 

 A eficiência das células dendríticas, como iniciadoras de resposta imune, também é 

alvo de estudos em infecções causadas por protozoários como leishmaniose, doença de chagas, 

malária, e contra fungos como Candida albicans, Aspergillus fumigatus, Cryptococcus 

neoformans, Histoplasma capsulatum, e Coccidiodes immitis (Richards, Ampel et al. 2001; 

Ouaissi, Guilvard et al. 2002; Bozza, Montagnoli et al. 2004; Lin, Yang et al. 2005; Soong 

2008). 
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Além disso, DCs derivadas da medula óssea produzem altos níveis de IL-12, 

direcionando a resposta de células T para o tipo Th1, a qual está envolvida na resposta imune 

protetora contra diversas infecções bacterianas, fúngicas e parasitárias (Macatonia, Hosken et al. 

1995; Banchereau and Steinman 1998; Trinchieri 1998). Em vários modelos de doenças 

infecciosas, estas células vêm sendo estudadas por sua eficiência em ensaios de imunoterapia e 

vacinação (D’Ostiani, Del Sero et al. 2000). 

As células dendríticas, utilizadas em protocolos vacinais, podem ser expostas a 

antígenos tanto in vivo, pela introdução direta do antígeno, quanto ex vivo, pulsadas com 

antígenos enquanto são cultivadas, sendo posteriormente administradas em animais compatíveis 

geneticamente. Uma sequência de peptídeo em uma proteína apresentada por uma célula 

dendrítica é de 100 a 1000 vezes mais eficiente do que quando esse é apresentado por um 

adjuvante não-especifico como o Adjuvante Completo de Freud (Steinman and Pope 2002). 

Camundongos infectados com P. brasiliensis que receberam DCs pulsadas com gp43 

mostraram significante aumento das unidades formadoras de colônias quando comparadas com 

os controles não imunizados (Ferreira, Lopes et al. 2004; Ferreira and Almeida 2006). Os dados 

sugerem que diferentes epitopos da gp43 podem induzir uma resposta imune que facilita o 

estabelecimento da infecção, entretanto, conforme exposto acima, a região do P10, que é 

específica na indução de uma resposta tipo Th1, pode modificar completamente o curso da 

doença. 

Em nosso laboratório, as células dendríticas foram testadas no modelo de PCM 

experimental em camundongos, onde essas células dendríticas foram usadas como adjuvante 

para o peptídeo 10 (P10), permitindo a diminuição na concentração de P10 utilizado (Magalhães 

et al.;2012). Em comparação com outras metodologias, as DCs pulsadas com o P10 foram 

capazes de, in vitro, ativar e induzir a proliferação de células de baço primadas com o peptídeo 

in vivo. A vacina contendo células dendríticas pulsadas com P10 quando aplicada subcutânea, 

foi capaz de causar um aumento significativo nas citocinas pró-inflamatórias IFN-γ e IL-12 e 
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proporcionar a diminuição na carga fúngicas nos pulmões. E foi possível observar também a 

diminuição da citonina anti-inflamatória IL-10 o qual pode ser correlacionado com a diminuição 

da inflamação nesses tecidos. Entretanto, é necessário avaliar se as células dendríticas podem 

reverter quadros de anergia freqüentemente observados em pacientes com a forma aguda da 

doença. 

As DCs apresentam grande potencial para serem utilizadas como adjuvantes em 

formulações de vacinas, tanto profiláticas quanto terapêuticas, mas para que isso se torne 

possível é necessário identificar a resposta que se quer induzir e escolher o melhor subtipo de 

célula dendríticas para atingir esse objetivo. É importante escolher a via de administração, pois 

diferentes vias podem levar a diferentes respostas, influenciando na eficácia da vacina contra 

determinada doença.  

Nos últimos 15 anos, células dendríticas têm aumentado o interesse dos cientistas e 

médicos, pois essas são importantes adjuvantes para vacinas que previnem infecções 

microbianas e para o tratamento do câncer. Hoje em dia, entender como manipular células 

dendríticas pode ser considerado um instrumento essencial no progresso de pesquisas com 

vacinas (Puddu, Carollo et al. 2007). 
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2 Objetivos 

 

2.1 Objetivos geral 

 

Avaliar o efeito terapêutico das células dendríticas pulsadas com o peptídeo P10 

associado com sulfametoxazol/trimetoprim em camundongos BALB/c e B10.A induzidos a 

imunossupressão com dexametasona e infectados com Paracoccidioides brasiliensis. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

1. Avaliar a capacidade de indução da resposta imune em diferentes linhagens de 

camundongos (BALB/c e B10.A) anérgicos , infectados com o isolado virulento Pb18. 

2. Verificar a produção de citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias  nos 

pulmões dos animais infectados e imunizados com as células dendríticas pulsadas com o 

peptídeo P10. 

3. Verificar através da análise histológica a estrutura pulmonar dos animais 

imunizados com as células dendríticas pulsadas com o P10.  

4. Avaliar a existência de ação aditiva com antifúngicos tradicionalmente 

utilizados no tratamento de pacientes como: sulfametoxazol/trimetoprim. 
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3 Materiais e métodos 

3.1Animais 

 

Camundongos machos B10.A, com a média de idade entre 6 a 8 semanas foram obtidos 

do biotério de camundongos isogênicos do Instituto de Ciências Biomédicas. Camundongos 

machos BALB/c com a média de idade entre 6 a 8 semanas foram obtidos Centro de Bioterismo 

da Faculdade de Medicina USP. Foram utilizados 6 animais por grupo experimental os quais 

foram repetidos duas vezes totalizando 12 animais por grupo. 

 

3.2 Imunossupressão dos camundongos BALB/c. 

 

Os animais foram submetidos à imunossupressão com dosagens diárias de 0,15mg/kg 

de fosfato de dexametasona, por um período de 20 dias na água dos bebedouros, estas foram 

trocadas uma vez por semana.Os animais foram mantidos em gaiolas isoladoras com filtros, 

tentando reproduzir um ambiente totalmente estéril, autoclavando-se a maravalha, a alimentação 

e a água distribuída para os animais. As trocas das gaiolas foram realizadas em fluxo laminar 

duas vezes por semana.  

 

3.3 Infecção intratraqueal (i.t.) 

 

Os camundongos foram infectados por via intratraqueal conforme descrito inicialmente 

por (Taborda, Juliano et al. 1998). Foi utilizado inóculo contendo 3x10
5
 leveduras em 50μl PBS 

estéril para cada camundongo. O procedimento foi realizado com os animais sob anestesia (80 

mg/kg de ketamina e 10 mg/kg de xilazina). Quando os animais se apresentaram insensíveis á 
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dor (após 10min), foi feita uma pequena incisão longitudinal na pele do pescoço e a traquéia 

ficou exposta. Após a inoculação i.t. do fungo, a incisão foi suturada e os animais colocados sob 

uma fonte moderada de calor para controlar a hipotermia transitória produzida pela anestesia, 

até acordarem. 

 

3.4 Isolados 

 

Para a infecção intratraqueal foi utilizado isolado virulento de Paracoccidioides 

brasiliensis (Pb18). A viabilidade do inoculo de leveduras foi determinada pela técnica de Janus 

Green B (Berliner and Reca 1966). 

 

3.5 Experimento in vitro 

 

3.5.1 Purificação de células dendríticas 

 

A obtenção das células dendríticas foi feita de acordo com o protocolo descrito por 

(Jonhson and Lang 1984; Inaba, Inaba et al. 1992). Essas células foram cultivadas e ativadas, e a 

caracterização realizada por meio da análise da expressão de marcadores presentes nas mesmas, 

através de citometria de fluxo. Células dendríticas homologas foram cultivadas de acordo com a 

linhagem do camundongo a serem tratado (BALB/c). 

 Foi retirado o fêmur e a tíbia de camundongos das linhagens BALB/c e B10.A e 

lavados em álcool 70%, seguido de duas lavagens em PBS. A medula óssea foi removida com o 

auxilio de uma seringa contendo meio RPMI (Vitrocell - Campinas). Essas células foram 

centrifugadas (450 g) por 5 minutos, ressuspendidas em RPMI e quantificadas em câmara de 
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Neubauer. Alterando o protocolo inicial, de 2,0x10
5
 para a concentração de 7x10

5
 células/ml, as 

células foram cultivadas em meio RPMI suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB - 

Vitrocell - Campinas), 30 ng/ml de rGM-CSF (Fator Estimulatório de Colônia de Granulócitos e 

Macrófagos recombinante), 15 ng/ml de rIL-4 (Peprotech) e 20 mg/ml de gentamicina (Gibco 

BRL Life Technologies, NY). 

Alterando o protocolo inicial desenvolvido em nosso laboratório, de sete dias, as células 

foram cultivadas por nove dias em estufa CO2 5% a 37 °C , o qual se mostrou mais eficiente na 

diferenciação das células da medula óssea. No 3º dia de cultura, as células não aderentes 

(granulócitos em sua maioria) foram removidas delicadamente para evitar que as células 

dendríticas em desenvolvimento, que estão fracamente aderidas a macrófagos, fossem perdidas 

e o meio RPMI contendo as citocinas recombinantes foi reposto. No 5º dia, as células foram 

centrifugadas, o sobrenadante descartado, e as células receberam meio novo. Isso foi feito para 

reduzir perda de células dendríticas que poderiam ter se soltado da cultura. Este procedimento 

foi repetido no 7º dia. No 9º dia de cultura, as populações de células dendríticas presentes no 

sobrenadante da cultura, foram coletadas e analisadas através de citometria de fluxo pela 

presença de marcadores de superfície. 

 

3.5.2 Ativação e apresentação de P10 

 

A ativação das células dendríticas foi feita com GM-CSF (Fator Estimulador de Colônia 

de Granulócitos e Macrófagos) e IL-4. As células foram incubadas na presença de P10 com 2,55 

x 10
-1

mM /ml do peptídeo 10 (P10) por 2 horas em estufa de CO2 5% a 37°C,após essa 

incubação, as células foram centrifugadas a 450 g por 5 minutos, o sobrenadante foi descartado 

e as células ressuspendidas em PBS estéril, este procedimento foi repetido duas vezes para 

retirar o excedente de P10. As células foram utilizadas na imunização dos camundongos 
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infectados, cada dose contendo 3x10
5
 células dendríticas em 100ul de PBS, administrada através 

de da via subcutânea. 

 

 3.5.3 Marcação de células dendríticas para ensaio de citometria de fluxo  

 

Para análise de marcadores de superfície, as DCs após os noves dias de incubação, 

foram centrifugadas a 450 g por 5 minutos e ressuspendidas em PBS contendo 10% de soro 

fetal bovino (SFB) acrescido de azida sódica 1% e distribuídas em tubos de citometria contendo 

10
6
/tubo.A seguir, foi feita a marcação das células utilizando-se anticorpos anti-CD11c-FITC 

(clone HL3) e anti-MHC-II-PE (clone M5-114.15.2) este sendo marcadores de superfície 

específicos de DCs. Após marcação as células foram incubadas por 1 hora a 4º C no escuro. 

Após este período, as células foram lavadas e centrifugadas (450 g por 5 minutos) 2 vezes e 

ressuspendidas em 200 µL de paraformoldeido PFA 2%. 

 

3.5.4 Marcação de células dendríticas ativadas com P10  

 

Após mesmo procedimento de lavagem e centrifugação descrito acima, as DCs pulsadas 

com o P10 foram marcadas utilizando anticorpos anti-CD80- PerCP-Cy5.5( clone 16-10A1 ) e 

anti-CD86- APC ( clone GL1 ) estes são estes sendo expressos apenas quando a DCs estão 

ativadas. Após marcação as células foram incubadas por 1 hora a 4º C no escuro. Após este 

período, as células foram lavadas e centrifugadas (450 g por 5 minutos) 2 vezes e 

ressuspendidas em 200 µL de paraformoldeido PFA 2%. 
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3.5.5 Cinética de expressão de moléculas co-estimulatórias em células 

dendríticas pulsadas com P10 e IFN-γ 

 

DCs de camundongos BALB/c e B10.A após diferenciação foram contadas 10
6 

células 

em câmara de Neubauer, e foram distribuídas em placas de 24 poços onde elas receberam 

estimulo com o P10 com 2,55 x 10
-1

mM /ml e IFN-γ com 20 ng/ml e incubadas em estufa CO2 

5% a 37 °C por 2, 12 e 24 horas. Decorrido 2 horas de incubação foram recolhido o 

sobrenadante de cultura de todos os poços e adicionado novo meio de cultura nos poços 

correspondentes a 12 e 24 horas. As células referentes a 2 horas de estimulo foram retiradas dos 

poços com auxilio do embolo de seringas de insulina lavadas em tampão de FACs e marcadas 

com os anticorpos anti-CD11c, anti-MHC-II, anti-CD-80 e anti-CD-86 com forme 

demonstrado no Quadro 1 e foi realizado o mesmo procedimento para marcação para citometria 

com forme já descrito acima. 

O sobrenadante retirado dos poços das placas foi centrifugado o “pellet” formado foi 

descartado e foi feito Elisa para dosar a citocinas, conforme instruções do fabricante (BD-

PharMingen) produzidas pelas DCs ativadas com P10 e INF-γ e não ativadas. 
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Anticorpos Fluorescência Clone 

CD11c FITIC HL3 

MHC-II PE M5/114.15.2 

CD-80 PerCP-Cy 5.5 16-10A1 

CD-86 APC GL1 

Quadro 1. Relação de anticorpos utilizados para fenotipagem das células dendríticas ativadas e não 

ativadas. 

 

3.6 Experimento in vivo 

 Os experimentos in vivo foram realizados de acordo com a linha do tempo  apresentada 

abaixo, tendo como 0, o dia em que foi  realizada a infecção intratraqueal com leveduras do 

fungo P. brasiliensis 18. 
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3.6.1 Terapia com agente antimicrobiano 

A dosagem foi definida com a concentração de 15 – 3 mg /kg de peso para 

sulfametoxazol-trimetoprim(Bac-Sulfitrin® Ducto, Brasil). O antimicrobiano foi administrado 

diariamente pela via intraperitoneal, a quantidade da droga foi baseada em tratamentos seguidos 

por humanos. As drogas foram conservadas e mantidas em temperatura ambiente e preparadas 

com uma prévia dissolução em 2% de DMSO. Para o sulfametoxazol/trimetoprim (Bac-sulfitrin, 

Ducto, Brasil), a diluição foi feita em PBS, com 2% de DMSO. 
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3.6.2 Unidades formadoras de colônias (UFC) 

 

Após infecção com 3x10
5
 células de leveduras do fungo e tratamento com as células 

dendríticas, foi realizado o sacrifício dos animais, os órgãos (pulmão, baço e fígado) foram 

extirpados, pesados e plaqueados, em meio de Infusão de Coração e Cérebro, suplementado com 

4% de soro fetal bovino, 5% de sobrenadante de cultura de P. brasiliensis isolado 192, 

Estreptomicina e Penicilina a 1%, conforme preconizado por CASTAÑEDA et al. (1988). As 

placas foram mantidas a 37°C por um período de 15 dias. O número de colônias foi contado e os 

resultados foram expressos em UFC por grama de tecido. 

 

3.6.3 Citocinas 

 

A detecção de diferentes citocinas foi realizada quantitativamente pelo método de 

ELISA, conforme instruções do fabricante (BD Pharmingen, San Diego), utilizando amostra de 

pulmão extraída dos camundongos BALB/c macerada em solução PBS estéril e em seguida 

estocado em microtubos contendo inibidor de protease na proporção de 1:1, após centrifugação. 

Placas para ELISA foram sensibilizadas com 100 μl dos anticorpos de captura e mantidas a 4 ºC 

overnight. Após, procedeu-se a lavagem dos poços com PBS Tween 20 0,05% e bloqueadas 

com 200 μl de Assay Diluent (PBS-10% Soro Fetal Bovino) por uma hora, a temperatura 

ambiente. Após serem novamente lavadas, acrescentou-se aos poços 100 μl das amostras 

(sobrenadante de cultura celular) ou das citocinas recombinantes de camundongos (padrão), 

realizando-se as diluições necessárias e as placas foram incubadas a temperatura ambiente por 

duas horas. Após esse período, as placas foram novamente lavadas com PBS – Tween 20 0,05% 

e foram adicionados 100 μl do conjugado, composto dos anticorpos de detecção e a enzima. 
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Assim, as placas foram novamente incubadas por uma hora, à temperatura ambiente. Após, 

procedeu-se a mais uma etapa de lavagem dos poços e acrescentou-se 100 μl do substrato da 

enzima (TMB substrate reagent – BD Pharmingen, San Diego). As placas foram incubadas no 

escuro, a temperatura ambiente por trinta minutos e a reação foi parada com 50 μl/poço de 

H2SO4 2N. A leitura foi realizada em leitor de ELISA no comprimento de onda de 450 nm 

(Multskan EX, USA). 

 

3.6.4 Histologia 

Uma fração do pulmão foi acondicionada em tubo contendo formalina (Merck, 

Alemanha) a 10% e enviada para realização da análise histológica no Laboratório de Histologia 

do Departamento de Imunologia da Universidade de São Paulo. Os cortes foram submetidos à 

coloração HE e Gomori-Grocott. 

 

3.6.5 Contagem de leucócitos totais 

 

Foram retirados 200µL de sangue através da artéria submandibular dos grupos de 

camundongos experimentais e acionado 20µL de anticoagulante ACD (ácido cítrico, citrato de 

sódio, dextrose), para evitar a formação de coágulos prejudicando assim a contagem dos 

leucócitos. Após coletado do sangue foi feita a hemólise com solução de Tüek, e a contagem foi 

feita em câmara de Neubauer. 

3.7 Análise estatística 

 

Análise Estatística. Os resultados foram analisados utilizando-se o software GraphPad 

Prism 5.0 (GraphPad Inc., San Diego, CA) e a análise de variância (ANOVA) foi realizada 

seguida do pós-teste de Tukey. O resultado foi considerado significativo quando o p< 0,05.  
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4 RESULTADOS 

 

4.1 In vitro 

4.1.1 Ensaios com Células Dendríticas 

 

Na figura 1 podemos observar células cultivadas em meio RPMI, após terem sido 

retiradas da medula óssea e diferenciadas por 10 dias na presença de GM-CSF e IL-4,  

 

 

 

Figura 1. Células dendríticas diferenciadas em cultura por 9 dias em meio RPMI contendo GM-CSF 

(30 ng/ml) e IL-4 (15 ng/ml). As células foram mantidas em estufa de cultura celular à 37°C e com 

5% CO2. Aumento de 40 x (microscópio Bioval modelo XDS-1B). 
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4.1.2 Caracterização e quantificação de células dendríticas utilizadas nos 

tratamentos por citometria de fluxo 

 

As células da medula óssea diferenciadas por 10 dias na presença de GM-CSF e IL-4,e 

pulsadas com o P10 foram analisadas através de citometria de fluxo para avaliação da expressão 

das moléculas de superfície CD11c (FITC), MHC-II (PE), e as moléculas co-estimulatórias CD-

80 (PerCP-Cy 5.5) e CD-86 (APC). As células foram separadas por granulosidade (SSC) e 

tamanho (FSC) em duas sub-população de células dendríticas (A e B), ambas as populações 

foram marcadas com os marcadores de superfície CD11c e MHC-II, onde a população subtipo 

“A” apresentou a expressão de CD11c “low” e a população subtipo “B” expressou CD11c 

“high”, as células dendríticas que mostraram duplo positividade para CD11c e MHC-II, foram 

caracterizadas como células dendríticas de interesse para este trabalho conforme já descrito por 

um trabalho realizado em nosso laboratório (Magalhães et al., 2011). Dentro dessa população 

CD11c
+
MHCII

+
 foi avaliada a expressão das moléculas CD80 e CD86, moléculas co-

estimulatórias expressas quando as DCs encontram-se ativadas (Figura 2), o qual foi observado  

um padrão similar de expressão para os dois subtipos de células dendríticas. 
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Figura 2. Análise por citometria de fluxo das células dendríticas de camundongos BALB/c diferenciadas 

por 9 dias em meio contendo GM-CSF e IL-4. As células foram separadas em duas populações (A e B) de acordo 

com granulosidade (SSC) e tamanho (FSC) e avaliadas quanto a duplo marcação para CD11c e MHC-II. Na 

população CD11c+ MHC-II+ foi avaliada a expressão de CD80 e CD86 Os retângulos vermelhos à esquerda e à 

direita mostram células CD11c+MHCII+ e CD80+CD86+, respectivamente. Os dados foram analisados com o auxilio 

do software FlowJo (Tree Stars Inc.). 

 

 4.1.3 Caracterização e quantificação de células dendríticas de 

camundongos B.10A  

 

As células da medula óssea diferenciadas por 10 dias na presença de GM-CSF e IL-4, e 

pulsadas com o P10 foram analisadas através de citometria de fluxo pela avaliação da expressão 

das moléculas de superfície CD11c (FITC) e  MHC-II (PE) e moléculas co-estimulatórias CD-

80 (PerCP-Cy 5.5) e CD-86 (APC). As células foram separadas por granulosidade (SSC) e 

tamanho (FSC) em duas sub-populações de células dendríticas (A e B). As células foram 

avaliadas quanto à expressão de CD11c e MHC-II onde a sub-população “A” expressou CD11c 

“low” e a sub-população “B” expressou CD11c “high”, foi observado um decréscimo de quase 

50%  da sub-população “B” quando comparadas com as DCs da sub-população “B” de 
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camundongos da linhagem BALB/c, as células duplo positividade para CD11c e MHC-II 

(5,47% população A e 25,2% população B) foram e avaliadas quanto a expressão de CD-80 e 

CD-86 os quais são moléculas expressas quando as DCs estão ativadas (Figura 3). Foi  

observado  um padrão similar de expressão para ambos subtipos de células dendríticas. 

 

 

 

 

  

4.1.4 Cinética de expressão de moléculas co-estimulatórias em células 

dendríticas pulsadas com P10 e IFN-γ 

 

 Células dendríticas de camundongos BALB/c e B10.A, diferenciadas por 10 dias em 

meio contendo GM-CSF e IL-4, pulsadas com P10 e ativadas com  IFN-γ  foram avaliadas de 

Figura 3. Análise por citometria de fluxodas células dendríticas de camundongos B10.A diferenciadas por 9 

dias em meio contendo GM-CSF e IL-4. As células foram separadas em duas populações (A e B) de acordo 

granulosidade (SSC) e tamanho (FSC) e avaliadas quanto a duplo marcação para CD11c e MHCII. Na 

população CD11c+ MHC-II+ foi obsrvada quanto a expressão de CD80 e CD86. Os retângulos vermelhos à 

esquerda e à direita mostram células CD11c+MHCII+ e CD80+CD86+, respectivamente. Os dados foram 

analisados com o auxilio do software FlowJo (Tree Star Inc.). 
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acordo a expressão de moléculas de superfície CD11c (FITC), MHC-II (PE), CD-80 (PerCP-Cy 

5.5) e CD-86 (APC) em diferentes intervalos de tempo (2, 12 e 24 horas). As células foram 

separadas por granulosidade (SSC) e tamanho (FSC) em duas populações (Figura 3) (Figura 4, 

A) e estas foram analisadas quanto a expressão de CD11c e MHC II (Figura 4, B e C). As 

células CD11c
 +

 MHC-II
+ 

nas duas populações, representadas no retângulo vermelho em “B” e 

“C”, foram analisadas quanto a expressão de MHC-II ( Figura 4, D e E), onde foi observado 

maior expressão de MHC-II nos camundongos da linhagem BALB/c quando comparados com 

B10.A.  

As populações CD11c 
+
 MHC-II

+ 
,apresentadas em “B” e “C” também foram avaliadas 

quando a duplo marcação para CD80 e CD86, onde foi observado uma maior porcentagem de 

células duplo positivas nas células dendríticas dos camundongos B10.A (Figura 4, F e G). 
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Figura 4. Citometia de fluxo de células dendriticas de camundongos BALB/c e B10 pulsadas ou não com P10 ou 

IFN-γ nos tempos de 2, 12 e 24 horas. O painel “A” mostra a identificação de duas populações celulares em termos de 

tamanho (FSC) e granulosidade (SSC) que foram avaliadas quanto a expressão de CD11c e MHC II (painel “B” e 

“C”). As células CD11c+MHC II+ (retâmgulo vermelho em “B” e “C”) foram analisadas quanto a expressão de MHC 

II (painel “D” e “E”) e porcentagem de células que expressão CD80 e CD86 (painel “F” e “G”) . O grupo DC+P10 foi 

comparado com grupo controle (DC), mostrando nível de significância p < 0,05*.. Analise por One-way ANOVA 

seguida de pós-teste de Tukey. 



                                       Resultados     39 

Leandro Buffoni Roque da Silva  

4.1.5 Dosagens de citocinas IL-10 e IL-12 em sobrenadante de cultura de 

células dendríticas pulsadas com P10 

 

O sobrenadante das culturas de DCs, sob diferentes estímulos (sem estímulo, pulsadas 

com P10 ou com IFN-γ) de camundongos BALB/c e B10.A coletadas nos tempos de 2, 12 e 24 

horas e analisadas quanto a produção IL-10 e IL-12, nas figuras 2 e 3, os resultados obtidos 

estão expresso em pg/ml. 

As células dendríticas de camundongos da linhagem BALB/c pulsadas com o P10 

apresentaram maior produção das citocinas IL-10 e IL-12 em comparação com as DCs não 

pulsadas. 

As células dendríticas de camundongos da linhagem B10.A, quando pulsadas com o 

P10 , foi observado  uma produção similar da citocina IL-10 quando comparada com a produção 

de IL-10 pelas DCs pulsadas de camundongos BALB/c. A produção da citocina  IL-12 pelas 

DCs de camundongos B10.A apresentou um decréscimo quando comparadas com a produção de 

IL-12 pelas DCs pulsadas com P10 de camundongos BALB/c. 
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Figura 5. Dosagem de citocinas IL-10 e IL-12 no sobrenadante de cultura de células 

dendríticas de camundongos BALB/c não pulsadas (DC), pulsadas com P10 (DC+P10) ou 

comIFN-γ(DC+IFN), nos tempos de 2, 12 e 24 horas. O grupo DC+P10 foi comparado com o 

grupo controle negativo e positivo (DC e DC+IFN, respectivamente) nos diferentes tempos. 

Analise por One-way ANOVA seguida de pós-teste de Tukey, obtendo-se p<0,001*** e 

<0,0001****. 
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Figura 6. Dosagem de citocina IL-10 e IL-12 no sobrenadante de cultura de células 

dendríticas de camundongos B10.A. As não pulsadas (DC), pulsadas com P10 (DC+P10)ou 

com IFN-γ (DC+IFN), nos tempos de 2, 12 e 24 horas. Não foi observada diferença 

estatística entre os grupos.Análise por One-way ANOVA seguida de pós-teste de Tukey entre 

os grupos. 
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4.2 In vivo 

4.2.1 Indução de estado anérgico em camundongos BALB/c com o 

corticóide sintético “fosfato de dexametasona” 

 

Utilizando o protocolo padronizado por Marques e colaboradores (2008), foi induzido 

estado anérgico em camundongos BALB/c por meio da adição de fosfato de dexametasona 

(0,15 mg/kg) na água de beber durante 20 dias. Após este período e ao longo do experimento, 

foi observado a diminuição significativa do número de leucócitos total no sangue dos 

camundongos imunossuprimidos quando comparados com o grupo controle (Fígura 7). 
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Figura 7. Contagem dos leucócitos totais do sangue periférico de camundongos BALB/c tratados 

com dexametasona (0,15 mg/kg)durante o tempo experimental. Os tempos de 20, 50 e 65 dias 

correspondem ao dia da infecção intra-traqueal, início do tratamento e sacrifício, respectivamente. 

Os grupos experimentais foram comparados com o grupo controle (camundongos não tratados com 

dexametasona), obtendo-se nível de significância p < 0,05.Análise por One-way ANOVA seguida 

de pós-teste de Tukey. 
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No final do tempo experimental (65 dias), antes de ser feito o sacrifício dos animais, foi 

feita punção cardíaca e contagem dos leucócitos totais do sangue dos camundongos de acordo 

com os diferentes grupos experimentais (Figura 8). Onde foi observado um aumento 

significativo no número de leucócitos totais para os grupos experimentais tratados com DCs e 

DCs pulsadas com o P10 em associação ou não sulfametoxazol-trimetropim  
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Figura 8. Contagem dos leucócitos totais do sangue periférico de camundongos BALB/c 

tratados com dexametasona (0,15 mg/kg). Onde, Sham (camundongos não 

imunossuprimidos, não infectados e não tratados), IMS (imunossuprimidos, não infectado e 

não tratados), INFECTnt (infectado e não tratados), DC (infectado e tratados com DCs), 

Sulfa (infectado e tratado com sulfametoxazol-trimetoprim), DC+Sulfa (infectado e tratado 

com DCs e associação com sulfametoxazol-trimetoprim), DC+P10 (infectados e tratados 

com DCs pulsadas com P10), DC+P10+Sulfa (infectados e tratados com DCs pulsadas com 

P10 em associação com sulfametoxazol-trimetoprim). Os grupos infectados foram 

comparados com o grupo IMS, obtendo-se nível de significância p < 0,05. Análise por One-

way ANOVA seguida de pós-teste de Tukey. 
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4.2.2 Determinação da carga fúngica de pulmão, dos camundongos BALB/c 

e B10.A tratados com células dendríticas. 

 

A figura 9 apresenta resultados do protocolo terapêutico em camundongos BALB/c 

imunossuprimidos, infectados e imunizados com células dendríticas pulsadas com P10 

administradas em única dose, pela via subcutânea.  

Conforme observado, os grupos experimentais tratados, resultaram em diminuição da 

carga fúngica no tecido pulmonar, mesmo o grupo que recebeu somente células não pulsadas 

com P10. Este resultado já foi observado previamente por Magalhães et al., 2012. Entretanto, 

células dendríticas pulsadas com P10 na presença ou não de sulfametoxazol-trimetoprim foram 

capaz de reduzir de forma efetiva a carga fúngica. 
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Figura 9. Unidades Formadoras de Colônia de pulmão de camundongos BALB/c imunossuprimidos, infectados 

intratraquealmente com 3x105 leveduras de Pb18 e tratados pela via subcutânea com células dendríticas pulsadas ou 

não com o peptídeo P10. Foram utilizados como controle, animais infectados e não tratados (INFECTnt). * indica 

diferença estatística, com p<0,05, entre o grupo controle positivo e os outros grupos. # indica diferença estatística, 

com p<0,05, do grupo DC em relação ao grupo DC+P10. Sulfa, sulfametoxazol-trimetoprim; DC, célula dendrítica; 

DC+Sulfa, célula dendrítica em conjunto com sulfametoxazol-trimetoprim ; DC+P10, célula dendrítica pulsada com 

peptídeo P10; DC+P10+Sulfa, célula dendrítica pulsada com P10 em conjunto com sulfametoxazol-trimetoprim. 

 

A figura 10 apresenta resultado do protocolo terapêutico da linhagem de camundongos 

B10.A, imunossuprimidos, infectados e imunizados pela via subcutânea com células 

dendríticas. O resultado observado deste grupo foi a diminuição da carga fúngica no tecido 

pulmonar dos grupos tratado apenas com sulfametoxazol-trimetripim e no grupo tratado com 

células dendríticas pulsadas com P10, nos outros grupos experimentais essa diminuição da carga 

fúngica não foi observado, e esse resultado é conflitante com outros resultados já observados em 

nosso laboratório, assim sendo necessário realizar mais estudo e novas repetições deste grupo.  
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Figura 10.Unidades Formadoras de Colônia de pulmão de camundongos B10.A imunossuprimidos, infectados 

intratraquealmente com 3x105leveduras de Pb18 e tratados pela via subcutânea com células dendríticas pulsadas ou não 

com o peptídeo P10. Foram utilizados como controle, animais infectados e não tratados (INFECTnt). *indica diferença 

estatística, com p<0,05,entre o grupo controle positivo (INFECTnt)e os outros grupos tratados com Sulfa, 

sulfametoxazol-trimetoprim; DC, célula dendrítica; DC+Sulfa, célula dendrítica em conjunto com sulfametoxazol-

trimetoprim ; DC+P10, célula dendrítica pulsada com peptídeo P10; DC+P10+Sulfa, célula dendrítica pulsada com P10 

em conjunto com sulfametoxazol-trimetoprim. 
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4.2.3 Quantificação de citocinas por ELISA em homogenato de pulmões 

 

NA figura 11, os gráficos A, B, C e D indicam a quantidade de citocinas pró-inflamatória (TNF-

α, IL-12 e IFN-) e anti-inflamatória (IL-10) em camundongos BALB/c, a citocina anti-

inflamatória IL-10 diminuiu quando feita a comparação entre o grupo controle infectado não 

tratado (INFECTnt), com os grupos tratados com células dendríticas, DCs em conjunto com 

P10, Sulfa e Sulfa+P10, é observado a diminuição significativa na citocina TNF-α do grupo 

controle infectado e não tratado com grupo tratado com DC em associação com Sulfa+P10. A 

citocina IL-12 aumentou significativamente nos grupos tratados com DCs pulsadas com P10 e 

DCs pulsadas com P10 em associação com sulfametoxazol-trimetoprim.  
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Figura 11: Dosagem das citocinas IL-10, TNF-α, IL-12 e IFN-, no sobrenadante do macerado dos pulmões 

dos diferentes grupos experimentais. Os animais de cada grupo foram infectados com 3x105 leveduras e após 15 dias 

de infecção receberam diferentes tratamentos (dose única). Foram avaliados 7 grupos: animais não infectados e não 

tratados (Sham), animais infectados e não tratados (INFECTnt); animais infectados e tratados com sulfametoxazol-

trimetoprim (Sulfa), com célula dendrítica não pulsada (DC), com célula dendrítica não pulsada em conjunto com 

sulfametoxazol-trimetoprim (DC+Sulfa), com célula dendrítica pulsada com peptídeo P10 (DC+P10), com célula 

dendrítica pulsada com P10 em conjunto com sulfametoxazol-trimetoprim (DC+P10+Sulfa). As imunizações com 

DCs foram administradas pela via sub-cutânea. * Significância p < 0,05 quando comparado com o grupo controle 

infectado e não tratado (INFECTnt). Análise por One-way ANOVA seguida de pós-teste de Tukey 

 

 4.2.4 Análise de cortes histológicos 

 

 O pulmão de camundongos imunossuprimidos proveniente de diferentes grupos 

estudados foram analisados por cortes histológicos pela coloração Gomori-Grocott (figura 12). 

Como controles, foram utilizados animais não infectados e não tratados (Sham – Figura 12, A) e 

A 

D C 

B 
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animais infectados e não tratados (Figura 12, B). Nos controles infectados e não tratado 

observamos, parênquima pulmonar muito comprometido, contendo muitas células fúngicas e 

granulomas frouxos. Por outro lado, nos grupos infectados, tratado apenas com células 

dendriticas (DC) e o grupo tratado apenas com sulfametoxazol-trimetoprim (Sulfa) (Figuras 12, 

C e D, respectivamente) foram observados formação de granulomas mais bem definidos. Os 

grupos tratados com DCs pulsadas com o peptídio P10 (DC+P10), DCs em associação com 

sulfametoxazol-trimetoprim (DC+Sulfa) e DCs pulsadas com o peptídio10 em associação com 

sulfametoxazol-trimetoprim (DC+P10+Sulfa) (Figuras 12, E, F e G), apresentaram o 

parênquima mais preservado, com menor grau de inflamação e poucos granulomas contendo 

células fúngicas viáveis. 
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Figura 12: Exame histológico de um fragmento do pulmão dos animais estudados. Os animais foram infectados com 

3x105 leveduras e após 30 dias esses receberam diferentes tratamentos. Todos os grupos são constituídos por animais 

imunossuprimidos, A) animais não infectados não tratados; B) animais infectados e não tratados; C) animais tratados com 

sulfametoxazol-trimetoprim (Sulfa); D) animais tratados com células dendríticas; E)animais tratados com DCs pulsadas 

com P10; F) animais tratados com DCs em associação com sulfametoxazol-trimetoprim; G) animais tratados com DCs 

pulsadas com P10 em associação com sulfametoxazol-trimetoprim. Em A1, B1, C1, D1, E1, F1 e G1 correspondem a um 

aumento de 200 vezes, as pranchas A2, B2, C2, D2, E2, F2 e G2 correspondem a um aumento de 300 vezes, as pranchas 

A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3 correspondem a aumento de 800 vezes, (Nikon Eclipse E200). Lâminas coradas pelo método 

de Gomori-Grocoot. 
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Na figura 13, os cortes histológicos foram corados por hematoxilina/eosina (HE). A 

análise do corte histológico do grupo sham (imunossuprimido e não infectado) (Prancha 13A), 

pode ser observado o pulmão em seu estado normal. O grupo de animais infectados, não tratado 

e imunossuprimido (Prancha13B), apresentam parênquima pulmonar comprometido, com 

grande infiltrado celular e granulomas, com células fúngicas viáveis em seu interior. Os grupos 

que receberam os tratados com células dendríticas (DC), sulfametoxazol-trimetoprim (Sulfa) e 

DCs em associação com Sulfa (DC+Sulfa) (Prancha 13C, 13D e 13E), apresentaram uma 

diminuição do infiltrado celular, presença de granulomas compactos e com puocas células 

fúngicas. Os grupos infectados, imunossuprimidos e tratados com DCs pulsadas com P10 

(Prancha 13F) e tratado com DCs pulsadas com P10 em associação com Sulfa (DC+P10+Sulfa) 

(Prancha 13G), teve uma melhora importante no tecido pulmonar. 

 

 

. 

Figura 13 : Cortes histológicos, corados por HE, de pulmão de camundongos BALB/c tratados com dexametasona e 

infectados com Pb18. (A) Sham (não infectado); (B) INFECTnt (somente infectado); (C) tratado com DCs; (D) tratado com 

sulfametoxazol-trimetoprim (Sulfa); (E) tratado com DCs em associação com sulfa; (F) tratado com DCs pulsadas com P10; 

(G) tratadas com DCs pulsadas com P10 em associação com Sulfa. 
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5. DISCUSSÃO 

 

A paracoccidioidomicose é uma doença que requer um tratamento longo e desgastante, 

tanto para o paciente quanto para o sistema público de saúde. As drogas de escolha clínica 

apesar de ainda eficazes, como a combinação sulfametoxazol-trimetoprim ou a anfotericina B, 

possuem desvantagens como necessidade de longos períodos de tratamento e efeitos colaterais 

que podem ser graves, como nefrotoxicidade (Shikanai-Yasuda, Telles Filho Fde et al. 2006). 

Com o objetivo de abreviar o tratamento e promover a resolução da PCM de forma 

menos agressiva para o paciente, diversas ferramentas tem sido sugeridas como o uso de 

vacinas, em especial, uma relacionada ao uso de peptídeo P10. Diferentes estudos tem 

demonstrado o papel imunoestimulador do peptídeo P10 na PCM experimental. O P10 

(QTLIAIHTLAIRYAN) derivado da gp43, tem se tornado um forte candidato vacinal, 

considerando que este peptídeo leva a uma proliferação de células TCD4
+
, polarizando a 

resposta imune do tipo Th1, caracterizada pelo aumento na secreção de IFN-γ, que tem a função 

de estimular à formação de granulomas que podem conter as leveduras patogênicas 

(BRUMMER 1988). O IFN-γ é capaz de ativar os macrófagos pulmonares, os quais tem sua 

atividade fungicida aumentada e, portanto, está envolvido na resistência à infecção por P. 

brasiliensis. Sua ausência contribui para determinar a suscetibilidade à infecção (BRUMMER 

1988; Kashino, Fazioli et al. 2000; Souto, Figueiredo et al. 2000). 

A maioria dos trabalhos que utilizam peptídeos como subunidades para vacinas são para 

o tratamento de diversos tipos de cânceres, mas existem estudos com ótimos resultados 

utilizando essas vacinas contra Streptococcus pyogenes, malária, doença de Chagas e 

criptococose (Bua, Bontempi et al. 1991; Plotkin 2003; Datta, Lees et al. 2008; Audran, Lurati-

Ruiz et al. 2009; Pandey, Batzloff et al. 2009). A grande dificuldade que se tem na utilização de 



                                          Discussão     52 

Leandro Buffoni Roque da Silva  

peptídeos é a necessidade de torná-los mais imunogênicos co-administrando-os com adjuvantes 

fortes, como ligantes de receptores Toll-like(Nava-Parada, Forni et al. 2007). 

As células dendríticas possuem potencial para serem utilizadas como adjuvante devido 

suas características de células profissionais apresentadoras de antígenos sendo, dentre essas as 

mais potentes em estimular respostas imunes. As células dendríticas são capazes de ativar 

células T naie apresentando antígenos peptídicos através de MHC-II, alem de possuírem 

moléculas co-estimulatórias que são necessárias para ativação das células T (Banchereau, Briere 

et al. 2000).  

A diferenciação de células primárias em dendríticas é fundamental para o 

desenvolvimento dos experimentos. O tempo de cultivo das células de medula óssea foi uma 

variável importante para o sucesso de nosso estudo. Nossos resultados demonstraram que 

cultivo das células por 9 dias na presença de GM-CSF e IL-4 foi adequado para induzir a 

diferenciação em células dendríticas imaturas, com fenótipo e morfologia característica deste 

tipo celular. Este padrão fenotípico se caracteriza pela expressão de CD11c (integrina ligante de 

complemento) e MHC-II (molécula co-estimulatória) (Olweus, BitMansour et al. 1997; 

Allavena, Piemonti et al. 1998; MacDonald, Munster et al. 2002).  

Na formulação da vacina utilizada neste trabalho, o peptídeo foi incubado com as 

células dendríticas por duas horas. Como as DCs tem a capacidade de acoplar peptídeos 

diretamente nas moléculas de MHC-II de sua superfície externa, sem a necessidade de processá-

los no interior das mesmas, nosso protocolo de incubação permitiu que o peptídeo não sofresse 

degradação dentro da célula. Tal processo de internalização poderia levar a perda de algum 

trecho importante para a ativação das células T naive ou mesmo a reativação das células T que 

anteriormente entraram em contato ou com o fungo ou com antígenos extracelulares. 

Tendo em consideração as características das DCs, estas foram utilizadas para 

potencializar a atividade do P10, algumas estratégias podem ser empregadas, como a utilização 

de células dendríticas associadas a este peptídeo. Estudos realizados por nosso grupo, com 
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células dendríticas pulsadas com P10, mostraram redução de carga fúngica nos pulmões de 

animais imunocompetentes, na PCM experimental (Magalhaes, Ferreira et al. 2012).  

No presente estudo, alteramos os protocolos estabelecidos previamente, e trabalhamos 

com animais imunossuprimidos, com o objetivo de nos aproximarmos da realidade clínica da 

PCM aguda/subaguda. A utilização de células dendríticas pulsadas com P10 demonstrou ser 

eficiente no controle da PCM aguda/subaguda experimental com significativa diminuição da 

carga fúngica dos pulmões dos animais BALB/c imunossuprimidos. Não foi observado 

crescimento fúngico em outros órgãos como fígado e baço, o que indica que a estratégia 

proposta reduz de forma a não ser detectada a disseminação da doença.  

No protocolo utilizando camundongos B10.A imunossuprimidos, o uso de células 

dendríticas associadas a drogas antifúngicas, não se mostrou tão eficiente quanto as DCs de 

camundongos BALB/c. Por outro lado, as DCs de camundongos B10.A quando pulsadas 

somente com P10, estas foram eficientes na redução da carga fúngica. A variação nos resultados 

de DCs associadas a antifúngicos, apesar de difícil interpretação, ocorre possivelmente devido 

ao grande número de fungos mortos e liberação de antígenos fúngicos que interagem com 

diferentes populações celulares, neste caso, devido ao fenótipo das células, conduziram para o 

não controle da doença. Outro fator importante, a carga fúngica recuperada dos órgãos de 

animais B10.A era muito superior aos de BALB/c, por exemplo, nos animais somente 

infectados, a carga fúngica no pulmão era 16,7 vezes maior do que nos animais BALB/c. Estes 

experimentos foram repetidos três vezes com resultados similares. Não foi possível realizar, até 

o presente momento, ensaios complementares pela dificuldade em obter mais animais dessa 

linhagem. 

A capacidade de DCs em produzir uma resposta protetora depende do tipo de estimulo 

que estas irão receber quando imaturas. As DCs quando estimuladas com IFN-γ, irão tornar-se 

preferencialmente células maduras produtoras de IL-12, enquanto que quando estimuladas por 

IL-10 e prostaglandina E2 produzirão baixa quantidade de IL-12 (Kalinski, Hilkens et al. 1999). 
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E de acordo com resultados observados em nosso trabalho, o P10 se mostrou um ótimo estimulo 

para DCs de camundongos BALB/c imaturas, tornando-as células maduras produtoras de altos 

níveis de IL-12 e expressão de MHC-II. Esta citocina pró-inflamatória atua na efetiva resposta 

do hospedeiro contra o fungo e demonstra a atividade do peptídeo em induzir resposta imune 

preferencialmente do tipo Th1(Taborda, Juliano et al. 1998). A quantificação de citocinas no 

sobrenadante de cultura de DCs de camundongos B10.A, pulsadas com P10, divergiram quando 

comparados com de BALB/c. Em B10.A, foi observado uma baixa produção de IL-12 e menor 

expressão de MHC-II, os quais são responsáveis por induzir uma resposta preferencialmente do 

tipo Th1. 

A cinética de ativação e produção da citocina IL-12 “in vitro”, mostrou que DCs de 

camundongos BALB/c pulsadas com o P10 apresentaram maior produção dessa citocina, 

quando comparadas com DCs não pulsadas ou pulsadas com IFN-γ no tempo de 2 horas, 

demonstrando o perfil das DCs utilizadas no momento da imunização. A produção dessa 

citocina em DCs pulsadas com P10 foi mantida após 12 horas de estimulo e começou a decair 

após 24 horas, mas sempre mantendo níveis mais elevados quando comparada com DCs não 

pulsadas. Fica evidenciado que o tratamento com DCs pulsadas com P10 é muito promissor na 

terapia contra PCM aguda/subaguda. 

O perfil de IL-12 produzido pelos camundongos B10.A mostrou-se bem diferente, com 

DCs pulsadas com P10 induzindo produção de IL-12, em duas horas, em menor quantidade do 

que as DCs de camundongos BALB/c. O balanço IL-10xIL-12 entre as duas linhagens, indica 

indução mais efetiva para uma resposta Th1 em camundongos BALB/c. Os estudos de (Ferreira 

and Almeida 2006; Ferreira, Bastos et al. 2007)indicaram maior produção de IL-10 em DCs de 

camundongos B10.A e, forte relação entre a susceptibilidade dos camundongos e o estimulo das 

células dendríticas frente ao fungo. 

Além da maior produção de IL-12, as células dendríticas (CD11c
+
MHC-II

+
) de 

camundongos BALB/c pulsadas com P10, mostraram uma baixa porcentagem de células duplo 
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positivas para CD80 e CD86, mas com elevada expressão de MHC-II. Embora seja conhecido 

que CD80/CD86 são importantes para que ocorra a diferenciação e ativação de linfócitos T 

naive(Christensen 2002), células T previamente sensibilizadas são menos dependentes dessas 

moléculas (Schweitzer and Sharpe 1998)London et al., 2000). Levando em consideração este 

último dado e que o tratamento teve inicio após 30 dias de infecção, período suficiente para que 

linfócitos T dos animais entrem em contato com antígenos de P. brasiliensis, acreditamos que 

isso explique em parte o sucesso da terapia.  

Existem poucos estudos, todos experimentais, utilizando células dendríticas no controle 

da PCM. A inovação do nosso trabalho se dá pela tentativa de reverter um quadro de anergia, 

presente em 15 a 20 % de pacientes com a forma aguda/subaguda da PCM (de Camargo and de 

Franco 2000; Shikanai-Yasuda, Telles Filho Fde et al. 2006). 

No presente trabalho, foram avaliadas apenas algumas citocinas relacionadas com dois 

tipos de resposta imunológica na paracoccidioidomicose, IFN-γ, TNF-α e IL-12, como as 

representativas de uma resposta padrão Th1, que é a resposta considerada como protetora. E a 

citocina anti-inflamatória IL-10 (padrão Th2), que pode agravar o quadro da doença em 

determinadas situações (Travassos, Taborda et al. 2008). Dependendo do grau da inflamação 

gerado pela resposta Th1, as citocinas do padrão Th2 são essenciais para um balanço da reposta 

imune protetora (Travassos, Taborda et al. 2008). 

As células dendríticas influenciam no padrão de citocinas secretadas por células T, pois 

tem importante contribuição no tipo de respostas imune. Embora, seja difícil correlacionar 

padrões de citocinas, a utilização de células dendríticas podem interferir na secreção destas 

pelas células T. Estudos mostram que subtipos de células dendríticas CD11c
+ 

CD11b
dull/-

, que 

em sua maioria são CD8α
+
 induzem altas concentrações de IFN- e pouca ou nenhuma citocina 

padrão Th2. As células dendríticas CD11c
+
 CD11b

bright
, CD8α

-
, induzem grandes quantidades de 

citocinas como IL-4 e IL-10 além de IFN- (Moser and Murphy 2000; Shortman and Liu 2002; 

Perruccio, Bozza et al. 2004). Em nosso estudo, apesar de não ter sido fenotipada para os 
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marcadores CD11b e CD8α, observamos que DCs de camundongos BALB/c e B10.A 

produziram quantidades diferentes de IL-10 e IL-12 quando estimuladas com P10. 

Observamos, no modelo de anergia realizado, que apesar da redução da carga fúngica 

nos pulmões dos camundongos BALB/c, perfil misto de citocinas com, diminuição de IL-10 e 

aumento de IL-12 nos pulmões dos camundongos BALB/c imunizados com DCs pulsadas com 

P10 em relação aos controles. Não foram observados diferenças na concentração de IFN-gama e 

TNF-alfa. 

A análise histológica de lâminas coradas por hematoxilina/eosina (HE), de fragmento de 

tecido pulmonar de animais BALB/c, infectados e imunossuprimidos, mostrou um parênquima 

pulmonar comprometido, com intenso infiltrado de células polimorfonucleares, e leveduras 

viáveis. Entretanto, nos animais imunossuprimidos e tratados com as células dendríticas 

pulsadas com P10, observamos parênquima pulmonar mais preservado, com formação de 

granulomas pequenos, compactos e com poucas leveduras viáveis. 

Em resumo, os resultados obtidos nesse trabalho, até o momento, são muito promissores 

e indicam como as células dendríticas podem ser utilizadas no tratamento da 

paracoccidioidomicose aguda/subaguda, apresentando a grande vantagem de não ser necessária 

à adição de outro adjuvante. Além disso, nosso modelo, em animais imunossuprimidos, 

mostrou-se extremamente válido como estratégia experimental comparativa aos casos de PCM 

em pacientes imunocomprometidos. 
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6. Conclusões  

 

 Observamos que o tratamento com células dendríticas pulsadas com o peptídeo 10, 

associados ou não ao tratamento medicamentoso, apresentou eficácia, levando à 

redução da carga fúngica, e impediu a disseminação do fungo para outros órgãos como 

baço e fígado nos camundongos BALB/c imunossuprimidos e infectados com o isolado 

virulento Pb18. 

 Observamos que células dendríticas de camundongos B10.A pulsadas com P10 foram 

capazes de reduzir a carga fúngica entretanto, a associação com sulfametoxazol-

trimetropim, não reduziu a presença do fungo nos pulmões.  

 Camundongos BALB/c imunossuprimidos e tratados com células dendríticas pulsadas 

com P10, apresentaram perfil de citocinas mista (IL-12, IFN-, TNF-α e IL-10) com 

diminuição de IL-10 e aumento de IL-12 em relação aos controles.  

 Verificamos, através de cortes histológicos, que os pulmões dos camundongos 

imunossuprimidos e tratados com células dendríticas pulsadas com P10 em associação 

ou não com tratamento medicamentoso apresentaram um parênquima pulmonar 

conservado, com uma diminuição significante de células fúngicas.  
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