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RESUMO
Celestrino GA. Reconhecimento do Trichophyton rubrum pelos monócitos
humanos: papel dos receptores de lectina do tipo C e do tipo toll [dissertação].
São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2020.

A dermatofitose é uma infecção fúngica superficial, caracterizada pelo
comprometimento dos tecidos queratinizados, como pele, pelos e unha, mas
que, em alguns casos, também pode se tornar uma infecção profunda. O
principal agente etiológico é o Trichophyton rubrum, sendo responsável por
aproximadamente 80% dos casos. O papel dos fagócitos e dos receptores de
reconhecimento de padrões nas infecções fúngicas já foi discutido em vários
trabalhos; no entanto, poucos estudos abordam o papel dos monócitos e dos
PRRs durante a fase inicial da dermatofitose. Neste trabalho, foi avaliada a
participação dos receptores de lectina do tipo C e do tipo Toll expressos em
monócitos humanos no reconhecimento de conídios do T. rubrum. Os resultados
mostraram que a fagocitose dos conídios de T. rubrum pelos monócitos está
associada ao TLR2 e ao receptor de manose, mas não foi alterada pelo bloqueio
dos receptores mincle e dectina-1 com seus respectivos anticorpos monoclonais.
A atividade fungicida dos monócitos foi prejudicada na ausência dos receptores
TLR2 e receptor de manose. A secreção de TNF- α pelos monócitos na presença
dos conídios de T. rubrum foi reduzida pelo bloqueio dos receptores TLR2,
manose, mincle e dectina-1, no entanto, a secreção de IL1-β foi prejudicada
apenas pelo bloqueio do TLR2 e receptor de manose. A secreção de citocina IL10 não foi alterada na ausência de nenhum dos receptores avaliados. Foi
demonstrado que o TLR2 e o receptor de manose expressos nos monócitos
humanos tem papel significativo no reconhecimento dos conídios de T. rubrum
e na produção de citocinas inflamatórias.
Descritores: Receptores toll-like; Lectinas tipo C; Dermatofitose; Imunidade
inata; Monócitos; Trichophyton rubrum; Dermatófitos.

ABSTRACT
Celestrino GA. Human monocytes recognition of Trichophyton rubrum: role of toll
like and C-type lectin receptors [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2020.

Dermatophytosis is a superficial fungal infection, characterized by the
involvement of keratinized tissues, such as skin, hair and nails, but in some
cases, can also become a deep infection. The main etiological agent is
Trichophyton rubrum, accounting for approximately 80% of the cases. The role
of phagocytes and pattern recognition receptors in fungal infections has been
discussed in several studies; however, few studies address the role of monocytes
and PRRs during the early stage of dermatophytosis. In this work, we analyzed
the role of C-type lectin receptors and Toll like receptors expressed in human
monocytes in the recognition of T. rubrum conidia. The results showed that
phagocytosis of T. rubrum conidia by monocytes is associated with TLR2 or
mannose receptor, but it was no altered by the blockade of mincle or dectin-1
receptors with their respective monoclonal antibodies. The fungicidal activity of
monocytes was impaired in the absence of TLR2 or mannose receptor. Secretion
of TNF-α by monocytes in the presence of T.rubrum conidia was reduced by the
blockade of the receptors mincle, dectin-1, TLR2 or mannose. On the other hand,
the IL1-β secretion was impaired only by the blockade of TLR2 and mannose
receptor. Secretion of IL-10 was not altered in the absence of signaling from any
of the these receptors. Was demonstrated that TLR2 and mannose receptor
expressed in human monocytes have a significant role in the recognition of T.
rubrum conidia and in the production of inflammatory cytokines.
Descriptors: Toll-like receptors; Lectins, C-type; Dermatophytosis, Immunity,
innate; Monocytes; Trichophyton rubrum, Dermatophytes.
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1. INTRODUÇÃO
A dermatofitose (também conhecida como Tinea) é uma infecção fúngica
superficial, caracterizada pelo comprometimento dos tecidos queratinizados,
como pele, pelos e unha, mas que, em alguns casos, também pode se tornar
uma infecção profunda. É causada por dermatófitos; fungos filamentosos que
utilizam a queratina desses tecidos como fonte de nutrientes (1, 2).
Existem aproximadamente 40 espécies de dermatófitos; essas espécies
são divididas em três gêneros: Trychophyton, Epidermophyton e Microsporum
(3). Eles também são agrupados de acordo com suas fontes de infecção:
geofílicos (encontrados no solo e raramente em infecções humanas), zoofílicos
(infectam animais e ocasionalmente podem ser transmitidos para humanos) e
antropofílicos (infectam humanos, sendo responsáveis por cerca de 70% das
dermatofitoses humanas). Espécies geofílicas e zoofílicas geralmente causam
inflamação aguda, enquanto as antropofílicas causam infecções crônicas e de
evolução lenta, uma vez que são espécies mais adaptadas aos hospedeiros
humanos (4). O principal agente etiológico antropofílico é o Trichophyton rubrum,
responsável por aproximadamente 80% dos casos (5). É um fungo filamentoso,
constituído por hifas hialinas septadas e esporos em forma de lágrima chamados
conídios (3, 6, 7).
A prevalência global das dermatofitoses é de aproximadamente 20%, de
acordo com a Organização Mundial da Saúde, e aproximadamente 10% da
população sofre de onicomicose (6). Os dermatófitos crescem em temperaturas
de 25-28°C e a infecção da pele humana é sustentada por condições quentes e
úmidas. Por essas razões, as infecções fúngicas superficiais são relativamente
comuns em países tropicais (3).
A infecção pelos dermatófitos pode ocorrer a partir do contato direto com
indivíduos, animais ou solo contaminado, ou por exposição a fômites
contaminados (8, 9). No entanto, a prevalência da infecção é variável e pode
depender de vários parâmetros, como condições climáticas, umidade,
temperatura, pH adequado, idade do indivíduo e sua propensão a doenças, dano
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na epiderme, localização mecânica das lesões, e também a espécie e grupo
ecológico do dermatófito (3, 10).
O desenvolvimento da dermatofitose depende da capacidade do fungo
em superar as barreiras naturais do hospedeiro, como o pH e a descamação da
pele, presença de moléculas inibidoras como ácidos graxos e peptídeos
antimicrobianos, e a ação das células fagocíticas como as células de Langerhans
(11-14). Zurita et al. (1987) demonstraram que a aderência de conídios ao estrato
córneo acontece dentro de 3 a 4 horas após a infecção, e que esses conídios
germinam por até 24 horas (15). As hifas colonizam e se espalham pela pele
durante os próximos 3 dias após a infecção (16).
Uma vez aderido ao tecido queratinizado, o fungo libera enzimas, como
queratinases, lipases, elastases, gelatinases, fosfatases e/ou DNAses, que
rompem as ligações desse tecido; digerem queratina e outras proteínas, lipídios
e DNA, induzindo vários graus de inflamação (8, 17). Durante o crescimento, a
queratina é a única fonte de carbono para os dermatófitos, e sua degradação
tem como resultado a alteração do pH da pele do hospedeiro de ácido para
alcalino, sendo favorável para a maioria das proteases secretadas pelos
dermatófitos e essencial para sua sobrevivência (18).
Após a instalação da infecção dermatofítica, os sintomas podem variar de
acordo com o local da infecção, a resposta imune do hospedeiro e a espécie do
fungo infectante (19). A apresentação clínica mais comum é o aparecimento de
lesões superficiais escamosas com a borda elevada, confinadas ao estrato
córneo. As lesões podem afetar o tronco (Tinea corporis), os pés (Tinea pedis,
também conhecida como pé de atleta), as mãos (Tinea manus), a região da
virilha (Tinea cruris) e o couro cabeludo (Tinea capitis). As unhas também são
frequentemente infectadas por dermatófitos, causando onicomicose (3, 17).
Normalmente, a onicomicose é rara em crianças, uma vez que a unha de
crianças e adolescentes saudáveis crescem rapidamente. Os dermatófitos, por
sua vez, crescem lentamente, logo, são rapidamente eliminados da placa
ungueal durante os cortes de rotina das unhas (18).
Ocasionalmente, podem ocorrer lesões invasivas e disseminadas,
quando o fungo invade a derme e a hipoderme e se dissemina para outros
tecidos profundos, como linfonodos, cérebro, ossos ou trato digestivo (2, 20, 21).
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A disseminação é uma condição rara e potencialmente fatal, sugestiva de
imunodeficiência, e tem sido relatada em pacientes com deficiência na proteína
CARD9; uma molécula adaptadora com papel importante na via molecular do
reconhecimento fúngico (20, 22).
A técnica clássica no diagnóstico da dermatofitose consiste na análise do
material queratinizado (pelo, unha ou raspado de pele) em microscopia óptica,
utilizando entre 15 a 20% de hidróxido de potássio (KOH). Sob microscopia, são
observadas hifas hialinas e septadas. Não há necessidade de se conhecer a
espécie envolvida na infecção, uma vez que os medicamentos utilizados são
eficazes para todas elas (9).
O padrão da infecção por dermatófitos é amplo e abrange desde
indivíduos com confirmação micológica mas sem sintomas, até indivíduos com
sintomas que podem ser inflamatórios agudos, não inflamatórios, ou crônicos e
resistentes ao tratamento (23). O tratamento farmacológico na dermatofitose
consiste no uso de antifúngicos tópicos e/ou orais. Os antifúngicos mais
utilizados são os imidazois (clotrimazol, miconazol, cetoconazol), as alilaminas
(terbinafina) e os triazóis (itraconazol e fluconazol) (9). Alguns pacientes são
refratários ao tratamento farmacológico disponível, não obtendo a cura
facilmente. Deficiência em alguma via da resposta imune (inata ou adaptativa),
os fatores de virulência do fungo, assim como falha do paciente em cumprir o
tratamento prescrito, têm sido propostos como possíveis causas da falha de
tratamento e da cronicidade das infecções pelo T. rubrum (24-26).

1.1 Resposta imune nas infecções fúngicas
O sistema imunológico inato detecta a presença de micro-organismos e
inicia mecanismos para eliminar as possíveis ameaças infecciosas. Descrita pela
primeira vez por Charles Janeway Jr., em 1989, a detecção microbiana é obtida
através de receptores de reconhecimento de padrões (PRRs) codificados por
linha germinativa, que buscam, nos espaços extracelular e intracelular,
determinantes microbianos que servem como indicadores de infecção (27). Cada
PRR tem ampla especificidade e pode se ligar à grande número de moléculas
que possuem padrão estrutural comum, normalmente chamadas de padrões
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moleculares associados ao patógeno (PAMPs), embora estejam presentes em
micro-organismos patogênicos e não patogênicos (28, 29).
Em sua maioria, os PRRs podem ser classificados com base na
homologia do domínio de proteína, podendo ser separados em receptores
ligados à membrana, receptores intracelulares e receptores solúveis (28). Os
receptores do tipo Toll (TLRs) e os de lectina do tipo C (CLRs), encontrados na
superfície celular ou nos compartimentos endocíticos, reconhecem ligantes
microbianos no espaço extracelular e nos endossomos. Já os receptores do tipo
NOD (NLRs) e os do tipo RIG-I (RLRs), localizados no citoplasma, reconhecem
ligantes no espaço intracelular (27) (28). Os receptores solúveis, como
pentraxinas, colectinas, ficolinas, e o receptor do complemento CR3, são
proteínas que podem reconhecer uma variedade de agentes patogênicos e
eliminá-los por ativação do complemento, opsonização, neutralização e
regulação da inflamação (30-32).
Os TLRs são a família de PRRs melhor caracterizada, sendo expressos
em células dendríticas, fagócitos, queratinócitos, linfócitos B, células endoteliais,
dentre outros tipos celulares (33). São receptores transmembrana do tipo I, que
possuem domínios extracelulares de ligação ricos em leucina, responsáveis pelo
reconhecimento, e possuem domínio citoplasmático com alta similaridade à
família de receptores IL-1, denominado Toll/IL-1R (TIR), que é responsável por
induzir as cascatas de sinalização intracelular (28, 33, 34).
O reconhecimento de diversos PAMPs pelos TLRs já foi identificado,
incluindo o reconhecimento de peptidoglicano, lipoproteínas bacterianas e
zimosan pelo TLR2, RNA dupla fita pelo TLR3, LPS e proteínas do choque
térmico pelo TLR4, flagelina pelo TLR5, RNA de fita simples pelo TLR7/TLR8 e
DNA bacteriano não metilado pelo TLR9 (33). As vias de sinalização dos TLRs
recrutam diferentes combinações de moléculas adaptadoras que contêm o
domínio TIR: MyD88, TIRAP, TRIF e TRAM (35). Essas vias de sinalização
ativam NF-κB e a proteína ativadora-1 (AP-1), que é comum a todos os TLRs,
levando à produção de citocinas e quimiocinas inflamatórias (35, 36).
Há vários trabalhos relatando o papel dos TLRs nas infecções fúngicas,
com ênfase nos receptores TLR2 e TLR4 (33). Estudos na literatura com
modelos experimentais mostram que a ausência de TLR4 em macrófagos de
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camundongos infectados com Sporothrix brasiliensis diminui a fagocitose, a
secreção de citocinas inflamatórias e de óxido nítrico, levando à persistência da
infecção (37, 38). Outro estudo evidenciou que TLR2 e MyD88 contribuem na
defesa contra Cryptococcus neoformans, com aumento da expressão das
citocinas TNF-α, IL-12 e IFN-γ, e que camundongos deficientes de TLR2
apresentam maior suscetibilidade a infecções por C. neoformans (39). Villamón
et al. (2004) e Tessarolli et al. (2010) demonstraram, em modelo murino, que a
ausência de TLR2 leva à suscetibilidade à infecção experimental por Candida
albicans. Essa suscetibilidade à candidíase foi associada à falha na síntese de
TNF-α e MIP-2, à diminuição da síntese de óxido nítrico e ao comprometimento
da atividade fagocítica de neutrófilos e macrófagos (40, 41).

No entanto,

Bellocchio et al. (2004) e Netea et al. (2004) observaram que camundongos
nocautes para TLR2 são tão suscetíveis a candidíase quanto o grupo controle e
que a baixa diminuição das citocinas TNF-α e IL-1 não gerou consequências
funcionais para esses camundongos nocautes. (42, 43).
No modelo humano, a deficiência de MyD88 leva à alta suscetibilidade a
infecções bacterianas, mas não fúngicas (44). Zhang et al. (2015) relataram que
pacientes com meningite criptocócica apresentam redução na expressão de
TLR2 e MyD88 nas células mononucleares do sangue periférico, prejudicando a
produção de citocinas pró-inflamatórias e a resposta protetora (45). Van der
Graaf et al. (2006) demonstraram que polimorfismos no TLR4 estão associados
à maior suscetibilidade à candidíase sistêmica (46, 47), enquanto polimorfismos
em TLR6, TLR6 e TLR9 foram associados a desenvolvimento de aspergilose
broncopulmonar alérgica e invasiva em pacientes transplantados (48, 49).
Outro grupo de PRRs essenciais na imunidade antifúngica são os CLRs
(50). Os CLRs fazem parte de uma família de proteínas solúveis e de
transmembrana e possuem um domínio de lectina do tipo C, que consiste em
uma estrutura de dupla alça conservada e uma alça longa, estrutural e
evolutivamente flexível que está envolvida na ligação de carboidratos
dependente de Ca2+. Esses receptores são comumente expressos em células
mieloides do sistema imune, como neutrófilos, macrófagos e células dendríticas,
mas também nas células epiteliais da mucosa (48, 51, 52).
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Com base na sua estrutura e na sua filogenia, os CLRs foram divididos
em 17 subgrupos; dentre estes destacam-se, Dectina-1, Mincle e o receptor de
Manose (MR) (27, 53). A Dectina-1 reconhece especificamente β-1,3-glucana,
os carboidratos encontrados na parede celular de fungos, plantas e algumas
bactérias, enquanto o receptor Mincle reconhece a α-manana presente em
fungos como Candida, Saccharomyces e Malassezia, além de também
reconhecer células necróticas e micobactérias (54-57). Já o MR pode se ligar a
manose, fucose ou N-acetilglicosamina, possibilitando o reconhecimento de
fungos, como C. albicans, C. neoformans e Pneumocystis jirovecii, vírus, como
HIV e dengue, e bactérias, como Klebsiella e Streptococcus (57, 58).
As respostas mediadas por esses receptores incluem fagocitose, indução
da produção de citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias, além da modulação da
imunidade adaptativa, particularmente respostas via Th1 e Th17 (50, 59). Essas
ações dependem da ativação de vias de sinalização envolvendo Syk quinase,
CARD9 e NF-kB (59).
Nas últimas décadas, vários trabalhos foram publicados relatando o papel
dos CLRs nas infecções fúngicas em humanos e em modelos experimentais.
Saijo et al. (2007) observaram que camundongos deficientes do receptor
Dectina-1 mostraram maior suscetibilidade à infecção por P. jirovecii, mesmo
com produção normal de citocinas, mas essa suscetibilidade não acontece em
resposta a C. albicans (60). Chen et al. (2019) demonstraram, em modelo
murino, que macrófagos e neutrófilos com ausência de Dectina-1 são suscetíveis
a infecções por C. krusei (61).
Em outro estudo, Wells et al. (2008) demonstraram que após exposição a
C. albicans, a produção de TNF-α foi reduzida em macrófagos de camundongos
com ausência de Mincle, levando a aumento da suscetibilidade à candidíase
sistêmica (56). Essa resposta defeituosa também foi observada por Yamasaki et
al. (2008), em modelo experimental, em que a ausência desse receptor
prejudicou a resposta inflamatória contra espécies de Malassezia (55, 56).
Os camundongos deficientes de MR não apresentaram suscetibilidade a
infecções por C. albicans ou P. jirovecii, no entanto, foram suscetíveis à infecção
por C. neoformans, que resultou da indução defeituosa da resposta de linfócitos
TCD4+ (62).
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Em humanos, foi observado que polimorfismos do receptor Dectina-1
(Y238X) foram associados à maior suscetibilidade à candidíase mucocutânea e
a risco aumentado de aspergilose invasiva após cirurgia de transplante (63-65).
Van de Veerdonk et al. (2009) demonstraram que a produção de IL-17, a partir
de células mononucleares do sangue periférico humano (PBMCs) estimuladas
com C. albicans, é dependente do MR e que essa resposta pode ser aumentada
pela sinalização de TLR2 e Dectina-1, evidenciando colaboração entre os PRRs
na resposta imune (46, 66).
A detecção dos PAMPs pelos PRRs é capaz de induzir respostas
inflamatórias e essa detecção, quando feita por APCs, em especial, as células
dendríticas , leva à modulação e à ativação da resposta imune adaptativa (67).
As células dendríticas estão presentes em locais de exposição ao antígeno,
como epitélio e mucosa, e são responsáveis por reconhecer o antígeno,
processá-lo e apresentar seus peptídeos via MHC-II para linfócitos TCD4+ naive
(68, 69). Esses linfócitos se diferenciam em subgrupos com funções efetoras
específicas contra infecções por patógenos distintos. A diferenciação nesses
subgrupos de células depende das citocinas presentes durante sua ativação
(67).
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Figura 1 - Reconhecimento de estruturas fúngicas pelos PRRs e vias de sinalização. Chai
et al. 2009 (70)

O eixo Th2 tem perfil de respostas não protetoras para a grande maioria
das infecções fúngicas, sendo que as citocinas IL-4 e IL-13, quando secretadas,
levam à ativação alternativa dos macrófagos, que, por sua vez, não produzem a
quantidade de óxido nítrico necessária para a atividade fungicida. Há, então, a
persistência da infecção, com respostas alérgicas com altos níveis de IgE, IgA e
IgG e recidiva da doença (71, 72). Na criptococose, a ativação indesejada da
resposta Th2 leva à inflamação alérgica não protetora em camundongos (73).
No entanto, foi observado que macrófagos alternativamente ativados têm função
protetora na infecção por Pneumocystis murina (74). Pacientes com
dermatofitose crônica apresentam reações de hipersensibilidade imediata, com
produção de IL-4 pelas células T CD4+, que induz a troca de isótipos de
anticorpos para IgG4 e IgE (75, 76).
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Já, uma resposta predominante das células Th1 está relacionada com
imunidade protetora contra as infecções fúngicas, como histoplasmose,
paracoccidioidomicose e candidíase (71, 77). Após exposição, as APCs
produzem IL-12 – citocina importante para diferenciação do eixo Th1 (77). As
células Th1, por sua vez, liberam citocinas pró-inflamatórias IFN-γ, TNF-α e GMCSF(71, 77). A citocina IFN-γ induz a ativação clássica de macrófagos, com
papel crítico em deter o crescimento de fungos intracelulares, como Histoplasma
capsulatum, Paracoccidioides brasiliensis e Coccidioides immitis (77-79). Essa
ativação clássica leva à liberação de óxido nítrico e intermediários reativos de
oxigênio, bem como ao aumento da fagocitose, e a falha em fornecer esses
sinais de ativação pode predispor a infecções(48). Camundongos deficientes de
IFN-γ apresentam maior suscetibilidade à histoplasmose, assim como a
ausência de GM-CSF reduziu a imunidade protetora contra H. Capsulatum (80,
81). Pacientes com deficiências de IL-12R β1 são suscetíveis à candidíase
mucocutânea recorrente ou persistente, assim como em paracoccidioidomicose
profunda (67, 71, 77, 82).
O eixo Th17, assim como o eixo Th1, tem papel protetor na resposta
imune antifúngica (72). Essas células T têm como característica a expressão das
citocinas IL-17A, IL-17F e IL-22. As citocinas TGF-β e IL-6 são responsáveis pela
diferenciação inicial para o eixo Th17, enquanto a citocina IL-23 é responsável
pela manutenção e pela expansão dessas células (77). Em termos de funções
efetoras, as células Th17 promovem o recrutamento e a ativação de neutrófilos,
a liberação de peptídeos antimicrobianos, como β-defensinas, e a liberação de
citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias (72); essas células já foram implicadas
no direcionamento de respostas imunes protetoras contra vários patógenos,
incluindo fungos como C. albicans, C. neoformans e P. Carinii (83-85).

1.2 Resposta imune da dermatofitose
A infecção por dermatófitos é caracteristicamente limitada ao tecido
queratinizado do estrato córneo, resultando em uma reação inflamatória leve ou
intensa, enquanto os mecanismos de defesa do hospedeiro, inata e adaptativa,
respondem para eventualmente eliminar o fungo e impedir a invasão para os
tecidos mais profundos (3, 10).
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A pele representa a primeira linha de defesa contra os dermatófitos, e
além de funcionar como barreira física, também possui a ação dos queratinócitos
(principais células que constituem a epiderme) e das células de Langerhans (as
células dendríticas da epiderme) (69, 86). A proliferação aumentada de
queratinócitos da pele em resposta à inflamação pode ser o mecanismo final,
que remove o fungo da pele por descamação epidérmica (10). Berk et al. (1976)
relataram que os dermatófitos podem ser removidos da pele pela renovação
epidérmica

acelerada

(87).

Os

queratinócitos

reconhecem

antígenos

microbianos e induzem a produção de citocinas responsáveis pela ativação da
resposta imune inata, como a secreção da citocina IL-8, importante para o
recrutamento de neutrófilos para o sítio infeccioso, e da citocina pró-inflamatória
TNF-α (68, 69, 86, 88). Os queratinócitos também secretam peptídeos
antimicrobianos, como as catelicidinas e as defensinas que possuem funções
fungicidas (69, 89). Jensen et al. (2007) e López et al. (2006) demonstraram que
a β-defensina e a catelicidina LL-37 humanas são fungistáticas e fungicidas in
vitro contra o T. rubrum e também demonstraram que sua expressão está
aumentada nas infecções causadas por esse fungo (90, 91).
Os antígenos dermatofíticos podem ser divididos em glicopeptídeos
(como as mananas), e proteases secretadas (como queratinases, lipases,
elastases e fosfatases). A porção proteica dos glicopeptídeos estimula
preferencialmente a imunidade mediada por células, enquanto a porção
polissacarídica estimula preferencialmente a imunidade humoral. As proteases
permitem a aderência do fungo na epiderme, e a degradação da queratina e
outras macromoléculas (92-94).
A manana, uma glicoproteína componente da parede celular fúngica,
pode suprimir a resposta inflamatória, especialmente em pessoas atópicas ou
suscetíveis (10, 95). Estudos anteriores demonstraram que a incubação de
manana purificada de T. rubrum (TRM) com células mononucleares do sangue
periférico suprimiu a formação de linfoblastos e inibiu a linfoproliferação em
resposta a uma variedade de estímulos antigênicos e demonstraram, também,
que a TRM inibe a proliferação de queratinócitos, postergando a renovação
epidérmica e permitindo a infecção crônica mais persistente (10, 95, 96).
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Uma característica do T. rubrum é que ele tem a capacidade de induzir
reações de hipersensibilidade dos tipos imediata e tardia, sendo a resposta
imediata mediada por IgE associada com infecções crônicas ou recorrentes,
enquanto a tardia é caracterizada pela ação de macrófagos e neutrófilos, que
geram uma resposta protetora (10, 69).
Os receptores da imunidade inata (como os CLRs e TLRs) reconhecem
os dermatófitos, induzindo cascatas de sinalização intracelular, que resulta na
produção de citocinas pró-inflamatórias responsáveis pelo recrutamento dos
fagócitos, como macrófagos e neutrófilos, para o local da infecção (10, 95).
Pacientes com dermatofitose localizada ou disseminada apresentam
diminuição na expressão de TLR4 nos queratinócitos, o que provavelmente
contribui para a não resolução da infecção, uma vez que TLR4 induz produção
de citocinas pró-inflamatórias e recrutamento de neutrófilos (19). Garcia-Madrid
et al. (2011) e Brasch et al. (2014) observaram que, após estimulação com
conídios de T. rubrum, queratinócitos primários humanos aumentaram a
expressão de TLR2, TLR4 e TLR6 e a produção de HBD-1 e HBD-2 (97, 98). No
entanto, em queratinócitos da linhagem HaCat, foi observada diminuição da
expressão de TLR2 após 24 horas em contato com conídios de T. rubrum (99).
A importância dos fagócitos na imunidade contra dermatofitose foi
reconhecida há mais de 30 anos (100). Estudos anteriores mostraram que os
fagócitos estavam aumentados nas áreas das lesões tanto na epiderme como
na derme, e que neutrófilos foram observados em amostras do extrato córneo
coletados de pacientes, embora esses achados não seja exclusivo da
dermatofitose (101, 102).
Sousa et al. (2015) consolidaram a importância dos fagócitos na
dermatofitose, ao correlacionarem o defeito dessas células com a infecção
crônica da doença. Neutrófilos e macrófagos de pacientes com dermatofitose
crônica disseminada por T. rubrum apresentaram menor capacidade fagocítica,
redução na produção de ROS e diminuição na secreção de citocinas
inflamatórias (103).
Em

modelo

murino,

foi

observado

que

macrófagos

residentes

(peritoneais) de camundongos foram capazes de fagocitar conídios de T. rubrum
e secretar TNF-α, mas não foram capazes de eliminar o patógeno, indicando que
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as células fúngicas são capazes de inibir as funções dos macrófagos ou induzir
citocinas supressoras que poderiam favorecer a evasão fúngica das respostas
do hospedeiro (6). Um outro estudo do mesmo grupo demonstrou que
camundongos

com

deficiência

dos

receptores

Dectina-1

e

Dectina-2

apresentaram falha na produção de citocinas pró-inflamatórias em resposta à
dermatofitose por T. rubrum, prejudicando sua resolução. Já a ausência de
linfócitos T e B e da citocina IL-17 não prejudicaram a eliminação do fungo em
camundongos nocautes para essas células e citocina, o que sugere que a
dermatofitose não é necessariamente associada com deficiência e/ou alterações
na imunidade adaptativa (7).
Santiago et al. (2014) demonstraram que as células dendríticas e os
macrófagos de pacientes com dermatofitose ou indivíduos normais interagem
com o T. rubrum e que, diferentemente dos macrófagos, as células dendríticas
inibiram o crescimento do fungo e induziram ativação de linfócitos T, sugerindo
que as células dendríticas possam desempenhar papel importante na resposta
do hospedeiro à dermatofitose (104). Um recente trabalho do nosso grupo
mostrou que pacientes com dermatofitose apresentam menor densidade de
células de Langerhans na epiderme, o que resultaria em uma apresentação
defeituosa de antígeno, apontando assim para um possível fator de cronicidade
ou recorrência da infecção (105).
A importância da resposta adaptativa é corroborada pelo fato de que
pacientes com AIDS podem apresentar maior suscetibilidade a infecções
fúngicas, incluindo dermatofitoses (106, 107). No entanto, mesmo em pacientes
imunodeprimidos, infecções disseminadas por dermatófitos são raras, ainda que
com relatos do envolvimento de linfonodos, baço, ossos, cérebro ou fígado (108).
Um estudo realizado por Waldman et al. (2009) retratou que linfócitos
TCD4+ e TCD8+ de pacientes saudáveis podem apresentar atividade citotóxica
contra dermatófitos in vitro; no entanto, sua principal contribuição no controle da
infecção pode depender da sua capacidade de ativar fagócitos por meio da
produção de citocinas. Já, os pacientes com dermatofitose crônica,
apresentaram comprometimento seletivo na função linfocitária, incluindo baixo
efeito citotóxico das células T, supressão da proliferação celular e regulação
negativa da expressão de MHC de classe II e ICAM-1 (109).
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Kaya et al. (2009) sugeriram que o aumento do número de linfócitos
TCD4+ CD25+ (T reg) podem acarretar uma falha na eliminação dos dermatófitos
da pele, impedindo a resposta protetora e promovendo a colonização fúngica
crônica no pé, levando à onicomicose. Pode-se especular nesse caso, que a
manana ou outra molécula do fungo induza a formação dessas células ao invés
de células T efetoras nesses pacientes (110).
Baltazar et al. (2013) mostraram, a importância da IFN-γ e IL-12 na
resolução da infecção, uma vez que macrófagos de camundongos deficientes
dessas citocinas não foram capazes de impedir a proliferação de T. rubrum
devido à redução na fagocitose e na produção de ROS, com aumento da carga
fúngica (111).
A maioria dos estudos da resposta imune adaptativa na dermatofitose é
focada apenas no eixo Th1, sendo o eixo Th17 apresentado em número limitado
de estudos (112-114). Recentemente, Heinen et al. (2018) demonstraram que,
após infecção com T. benhamiae, camundongos apresentaram aumento
significativo dos níveis de expressão de mRNA

de IL-17A, IL-22 e IFN-γ,

polarizando para ambos os eixos Th1 e Th17, e demonstraram que a ausência
dessas citocinas de forma individual não foi necessária para a eliminação
completa do patógeno; no entanto, verificaram que o clearance fúngico foi menos
eficaz na deficiência de IL-17A, enquanto os sinais clínicos foram intensificados
na deficiência de IFN-γ (115).
Nos últimos anos, foi relatado que mutações no CARD9 predispõem
pacientes a infecções fúngicas graves e invasivas, como dermatofitose profunda,
candidíase mucocutânea crônica e infecção extrapulmonar por Aspergillus
fumigatus (20, 22, 116-120). Fagócitos e células epiteliais reconhecem o fungo
através dos PRRs (em especial, dectina-1, dectina-2 e mincle), levando à
ativação do CARD9, que, subsequentemente, medeia a indução de citocinas
pró-inflamatórias como IL-6 e IL-23, ativando linfócitos TCD4+, resultando em
sua diferenciação em células T produtoras de IL-17 (20, 116, 119). Em pacientes
com dermatofitose profunda, já foi demonstrado que o número de células Th-17
e Th-22 estão reduzidos, assim como redução de IL-17 e IL-22, tendo, como
consequência, respostas imunes inatas e adaptativas comprometidas (21, 118).
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Alguns estudos mostram que anticorpos contra dermatófitos são
detectados em humanos e animais infectados, mas acredita-se que a imunidade
humoral por si só não seja protetora, enquanto a imunidade mediada por células
é valiosa para o controle e a proteção contra reinfecção (121-123).
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2. JUSTIFICATIVA
Consideradas como infecções fúngicas superficiais limitadas às camadas
de queratina da epiderme, as infecções por dermatófitos em pacientes com
deficiências na imunidade celular podem evoluir para infecções profundas e
disseminadas, evidenciando essa resposta imune como essencial para os
mecanismos de defesa contra fungos dermatofíticos.
Tendo em vista o crescente número de pacientes submetidos à
imunossupressão relacionada aos avanços da medicina invasiva (transplantes,
quimioterapia) e à melhor abordagem profilática das infecções por patógenos
oportunistas convencionais (como bactérias, Candida spp), é de se prever o
aumento da frequência de infecções por novos patógenos, como dermatófitos. A
dermatofitose é uma infecção fúngica crônica, geralmente benigna, mas de difícil
tratamento. O T. rubrum é o principal agente etiológico, sendo capaz de suprimir
e evadir-se da resposta imune celular do hospedeiro.
Sabe-se que os receptores da imunidade inata, como os CLRs e os TLRs,
presentes nas células mieloides, como monócitos, neutrófilos, macrófagos e
células dendríticas, reconhecem estruturas da parede celular de fungos e que
esse reconhecimento resulta na ativação de cascatas de vias intracelulares que
pode resultar no controle ou na progressão da doença. No entanto, poucos
estudos abordam o papel dos monócitos e desses receptores durante a fase
inicial da dermatofitose. Como consequência, nossa proposta foi avaliar a
participação desses receptores da imunidade inata expressos em monócitos
humanos no reconhecimento de conídios do T. rubrum.
Nossa hipótese é de que esse fungo seja reconhecido através das
estruturas de manana presente em sua parede celular, e que esse
reconhecimento aconteça não só por um receptor, mas através de uma
colaboração entre dois ou mais deles.
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3. OBJETIVO
Avaliar o papel dos receptores de lectina do tipo C (dectina-1, mincle e manose)
e do tipo Toll (TLR2) expressos em monócitos de indivíduos saudáveis
envolvidos no reconhecimento in vitro dos conídios de T. rubrum.
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4. MATERIAIS E MÉTODOS
4.1 Fungo
Foi utilizada a cepa do fungo Trichophyton rubrum (IMT-20) com 15 dias
de crescimento em meio ágar batata (BD Biosciences), a 25ºC.

4.2 Preparação de conídios
Após o crescimento do fungo, foram adicionados, às colônias, 10 mL de
solução salina 0,9%, que foram, então, raspadas delicadamente com pipeta
pasteur. Em seguida, a solução foi centrifugada a 2.000 rpm, por 10 minutos,
sendo filtrada com cell strainer (Falcon, Glendale, AZ, USA) de 40 μm para
retirada de hifas e qualquer resíduo de ágar batata. Os conídios foram contados
em câmara de Neubauer (Inlab - Brasil), ajustando o número de acordo com
cada experimento, segundo o protocolo de Sousa et al. (103).

4.3 Grupo avaliado
Os experimentos foram realizados com indivíduos saudáveis para a
caracterização dos receptores de lectina do tipo C e do tipo Toll após o
reconhecimento do T. rubrum. Critérios para exclusão do grupo avaliado: possuir
lesões ativas causadas por dermatófitos; ser menor de 18 ou maior de 70 anos;
estar grávida; possuir alguma imunodeficiência; fazer uso de drogas
imunossupressoras; ser diabético ou ser HIV positivo. Foram coletados 70 mL
de sangue periférico de cada indivíduo, utilizando tubos com heparina
(Vacuette). Este trabalho foi aprovado pelo Comissão de Ética para Análise de
Projetos

de

Pesquisa

do

HCFMUSP

–

CAPPesq

(CAAE

91420018.3.0000.0068).

4.4 Separação dos monócitos
Os monócitos do sangue periférico foram isolados por gradiente de
densidade utilizando Histopaque®-1077 (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA),
segundo o protocolo de Repnik et al (124). Resumidamente, o sangue foi diluído
em solução salina 0,9% (diluição 1:1), adicionado sob 15 mL de Histopaque e
centrifugado a 2.200 rpm, por 20 minutos. Após centrifugação, a camada de
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células mononucleares foi lavada três vezes com PBS, ressuspendida em R10
(RPMI (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) + 10% SFB (Soro Fetal Bovino)
(Gibco/Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) ) e contadas em câmara de Neubauer
(Inlab - Brasil). As células foram plaqueadas em placa de 24 poços sobre
lamínulas de vidro, com 5x106/mL de células por poço, por 1:30h, em estufa de
CO2 para aderência. Após o período de incubação, os poços foram lavados com
solução salina para retirada das células não aderentes. Em seguida, foram
realizados a imunofenotipagem e os ensaios para avaliar a participação dos
receptores mincle, manose, dectina-1 e TLR-2 no reconhecimento dos conídios
de T. rubrum.

4.5 Participação dos receptores de lectina do tipo C (CLR) e do tipo Toll
(TLR) no reconhecimento do T. rubrum
Os monócitos foram plaqueados sobre lamínulas de vidro em placa de 24
poços. Os receptores mincle, manose, dectina-1 e TLR-2 foram bloqueados
separadamente, utilizando os seus respectivos anticorpos monoclonais (antihMincle (10µg/mL), MAb-hMR (5µg/mL), anti-hDectin-1 (10µg/mL) e anti-hTLR2
(10µg/mL) respectivamente, (todos da InVivoGen, San Diego, CA, USA) durante
50 minutos no gelo. Em seguida, foram adicionados os conídios de T. rubrum às
culturas de monócitos (proporção 1:5) e incubados em estufa de CO2, a 37ºC,
para ensaio de fagocitose, dosagem de óxido nítrico (NO) e quantificação de
citocinas.

4.6 Citometria de fluxo para identificação fenotípica e ensaio de fagocitose
Os monócitos, depois de isolados, numa concentração de 2x105/mL,
foram transferidos para tubos de citometria, centrifugados e lavados com PBS +
2% de BSA (Albumina de Soro Bovino) (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA).
Após a lavagem, foi adicionado 0,1 μL do fluorocromo PE-Texas Red –
Live/DEAD (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA), e 4 μL dos anticorpos monoclonais
APC-H7 Mouse anti-Human CD-14 (BD biosciences, San Jose, CA, USA) e V450
Mouse anti-Human CD3 (BD biosciences, San Jose, CA, USA) e os tubos foram
incubados por 40 minutos a 4ºC, no escuro. Posteriormente, os tubos foram
lavados novamente com PBS + 2% BSA. Após a caracterização dos monócitos,
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foi realizado o ensaio de fagocitose. Os conídios de T. rubrum foram previamente
marcados com o fluorocromo CFSE (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA),
adicionados às culturas dos monócitos na proporção 1:5, e incubados em estufa
de CO2, a 37ºC. Após 3 horas de incubação, as células foram transferidas para
tubos de citometria, centrifugadas e lavadas com PBS + 2% BSA. Após a
lavagem, foi adicionado 0,1 μL do fluorocromo PE-Texas Red – Live/DEAD
(Invitrogen, Carlsbad, CA, USA), e 4μL dos anticorpos monoclonais APC-H7
Mouse anti-Human CD-14 (BD biosciences, San Jose, CA, USA) e V450 Mouse
anti-Human CD3 (BD biosciences, San Jose, CA, USA) às células e os tubos
foram incubados por 40 minutos a 4ºC, no escuro. Em seguida, os tubos foram
lavados novamente e as células foram ressuspendidas em 300 μL de PBS + 2%
BSA. Foi realizada a aquisição de 300.000 eventos por amostra no quadrante de
monócitos, determinado pela relação de tamanho/granulosidade. A aquisição de
dados foi realizada em citômetro de fluxo LSRFortessa (BD biosciences), e as
análises foram realizadas pelo software FlowJo (FlowJo LLC - BD biosciences).

4.7 Ensaio de fagocitose/binding por coloração de Giemsa
Após o bloqueio dos receptores do tipo Toll e de lectina do tipo C, foram
adicionados os conídios de T. rubrum às culturas dos monócitos (na proporção
1:5), e incubados em estufa de CO2, a 37ºC. Após 3 horas de incubação, as
lamínulas de vidro de cada poço foram recolhidas e coradas com Giemsa,
segundo o protocolo de Campos et al. (6). Após a coloração, as lamínulas foram
fixadas com resina para montagem para lâminas (ERV-MOUNT – CasaLabBrasil) e analisadas em microscópio óptico (Nikon Eclipse E200). O índice de
fagocitose (IF) foi calculado multiplicando-se a porcentagem de monócitos que
fagocitaram pela média de partículas fagocitadas por essas células.

4.8 Ensaio de fagocitose por microscopia confocal
Os monócitos foram plaqueados sobre lamínulas de vidro em placa de 24
poços. Foram adicionados os conídios de T. rubrum, previamente marcados com
o fluorocromo CFSE (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA), na proporção 1:5, às
culturas dos monócitos, e incubados em estufa de CO2, a 37ºC. Após 3 horas de
incubação, as lamínulas foram fixadas com formalina 8%, depois coradas com

20

Phalloidin (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) para coloração dos filamentos de
actina das células, e analisadas em microscópio confocal (LSM 880 – Zeiss).
4.9 Quantificação de nitrito (NO2-)
A produção de NO pelos monócitos foi avaliada pela quantificação dos
níveis de nitrito (NO2-) nos sobrenadantes da cultura pela técnica de Griess após
3 horas de incubação. Resumidamente, foram adicionados 50 μL de
sobrenadante em uma placa de 96 poços, com volume igual do reagente de
Griess (Promega, Madison, WI, USA) por 10 minutos, em temperatura ambiente,
no escuro. A absorbância foi medida utilizando-se leitor de placas com um filtro
entre 520 nm e 550 nm. A concentração de NO2‐ foi determinada executando-se
paralelamente uma curva padrão com concentrações variando de 0 a 100 µM.
Foram utilizados PMA (50nM) e Zimosan (8 μg/mL) como controles positivos
para a liberação de nitrito (ambos da Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA).
4. 10 Quantificação de TNF-α, IL-1β, IL-6 e IL-10
A produção das citocinas TNF-α, IL-1β, IL-6 e IL-10 no sobrenadante com
18 horas de cultura dos monócitos foi avaliada e quantificada pela técnica de
ELISA, seguindo as instruções do fabricante (BD Biosciences- San Jose, CA,
USA). Resumidamente, placas com 96 poços foram sensibilizadas com
anticorpo de captura diluído em tampão carbonato e armazenadas a 4ºC de um
dia para o outro. Após lavagens com PBS contendo 0,5% de Tween 20 (Inlab –
Brasil), as placas foram bloqueadas com PBS+10% SFB (Gibco/Invitrogen,
Carlsbad, CA, USA), por 1 hora, em temperatura ambiente. Em seguida, as
placas foram lavadas e incubadas com as amostras por 2 horas, em temperatura
ambiente. Após incubação, as placas foram lavadas e incubadas com anticorpo
de detecção e conjugado estreptavidina, ambos diluídos em PBS+10%SFB, por
1 hora, em temperatura ambiente. Em seguida, após lavagens, foi adicionado o
substrato TMB (tetrametilbenzidina) e as placas foram incubadas por 30 minutos
em temperatura ambiente, no escuro. Para bloqueio da reação, foi utilizado
H3PO4 1M (ácido fosfórico). A leitura foi realizada em leitor de placa, em
comprimento de onda de 450 nm. A concentração das citocinas foi determinada
executando-se paralelamente uma curva padrão, onde concentrações variaram

21

de 7,8 a 500 pg/mL para TNF-α e IL-10, de 3,91 a 250 pg/mL para IL-1β e de
9,38 a 600 pg/mL para IL-6. Foram utilizados Lipopolissacarídeo (LPS) de
Escherichia coli (100ng/mL) e Zimosan (8 μg/mL) como controles positivos para
a liberação de citocinas (ambos da Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA).
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5. RESULTADOS
5.1 Cinética da interação dos monócitos com o T. rubrum
Avaliamos a interação dos monócitos com conídios de T. rubrum em
diferentes tempos (3, 6, 18 ou 24 horas) por microscopias óptica e eletrônica.
Após 18 horas de interação, os conídios de T. rubrum começaram a filamentar
dentro dos monócitos (Figura 2A) e, após 24 horas de interação, os conídios se
desenvolveram em hifas (Figura 2B).

A

B

Figura 2: Avaliação da atividade fungicida dos monócitos. 2x105/mL monócitos foram
incubados com conídios de T. rubrum na proporção 1:5 em estufa de CO2 a 37ºC por 3, 6, 18 e
24 horas e essa interação foi analisada por microscopias óptica (Microscópio Nikon Eclipse E200
400x) e eletrônica (Microscópio eletrônico JEOL-1010 1.000x). A) Análise da cultura de
monócitos por microscopia eletrônica após 18 horas de incubação. B) Análise da cultura de
monócitos por microscopia óptica após 24 horas de incubação. Fotos de microscopia tiradas de
um experimento (representando 4 experimentos independentes, sendo cada um realizado em
triplicata)
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5.2 Identificação e avaliação fenotípica dos monócitos e ensaio de
fagocitose
Em seguida, foi realizada a imunofenotipagem para caracterização da
população celular estudada. Depois de isolados, os monócitos foram
identificados a partir da molécula de superfície CD14 (Figura 3).

Figura 3: Avaliação fenotípica dos monócitos. Ilustração da estratégia de gates e populações
utilizada para caracterização dos monócitos. A) Exclusão dos possíveis agrupamentos celulares.
B) População celular determinada pela relação de tamanho/granulosidade. C) O fluorocromo
Live/DEAD utilizado como marcador de viabilidade celular. D) Exclusão da população de
linfócitos a partir do marcador CD3. E) Monócitos identificados pelo fenótipo CD3-CD14+. F)
Monócitos visualizados pela relação de tamanho/granulosidade. Essa identificação foi realizada
por citometria de fluxo e as análises realizadas pelo software FlowJo (FlowJo LLC - BD
biosciences)
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Após a caracterização dos monócitos, foi realizado o ensaio de fagocitose, onde
os conídios de T. rubrum na proporção 1:5 foram adicionados às culturas dos
monócitos, e incubados em estufa de CO2, a 37ºC, por 3 horas. Após esse
período, foi possível identificar a fagocitose pela dupla marcação (conídios e
monócitos) no quadrante Q2 (Figura 4). É possível visualizar uma menor
quantidade de células no quadrante Q3 (que representa apenas os monócitos
não infectados), e quando comparado ao quadrante Q2, é possível visualizar que
a grande maioria dos monócitos está fagocitando os conídios.

Figura 4: Avaliação da fagocitose dos conídios de T. rubrum pelos monócitos por
citometria de fluxo. 2x105/mL monócitos foram incubados com conídios de T. rubrum na
proporção 1:5 em estufa de CO2 a 37ºC por 3 horas, e essa interação foi analisada por citometria
de fluxo. Q1: Conídios de T. rubrum marcados com CFSE. Q2: Dupla marcação: monócitos e
conídios de T. rubrum. Q3: Monócitos não infectados. Q4: Células/conídios que não foram
marcados com nenhum fluorocromo. As análises foram realizadas pelo software FlowJo (FlowJo
LLC - BD biosciences)
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5.3 Ensaio de fagocitose dos conídios de T. rubrum pelos monócitos por
microscopia confocal
Após os ensaios de fagocitose por microscopia óptica, eletrônica e por
citômetria de fluxo, foi realizado o ensaio por microscopia confocal. Após 3 horas
de incubação, foi possível observar, além da aderência do fungo na célula, a
fagocitose dos conídios pelos monócitos, uma vez que essa é uma marcação
intracelular. Com essa técnica, foi possível validar as duas metodologias
utilizadas anteriormente.

Figura 5: Avaliação da fagocitose dos conídios de T. rubrum pelos monócitos por
microscopia confocal. 2x105/mL monócitos foram incubados com conídios de T. rubrum na
proporção 1:5 em estufa de CO2 a 37ºC por 3 horas e essa interação foi analisada por
microscopia confocal (Microscópio LSM 880 – Zeiss - 630x com óleo de imersão). A) Monócitos
não infectados. B) Monócitos fagocitando os conídios de T. rubrum. Fotos de microscopia tiradas
de um experimento (representando 3 experimentos independentes, sendo cada um realizado em
triplicata)
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5.4 A fagocitose do T. rubrum é prejudicada com o bloqueio do TLR2
O TLR2 reconhece vários ligantes microbrianos, como fosfolipomananas
e zimosan (34). Para avaliar se o TLR2 está envolvido no reconhecimento de
conídios de T. rubrum pelos monócitos humanos, o IF foi determinado após 3
horas de incubação dos monócitos com os conídios de T. rubrum. Embora os
monócitos tenham sido eficientes em fagocitar os conídios de T. rubrum, o
bloqueio do TLR2 diminuiu significativamente a fagocitose (Figuras 6 e 7) e a
atividade fungicida dos monócitos (Figura 8). A viabilidade do fungo fagocitado
foi diminuída após bloqueio do TLR2.

AA

B
B

Figura 6: Monócitos com o receptor TLR2 bloqueado exibem redução na fagocitose.
2x105/mL monócitos foram incubados com conídios de T. rubrum na proporção 1:5 em estufa de
CO2 a 37ºC durante 3 horas e essa interação foi analisada por microscopia óptica (Microscópio
Nikon Eclipse E200). A) Controle: monócitos e conídios de T. rubrum B) com anti-hTLR2
(10µg/mL). Resultados de 5 experimentos independentes

27

Índice de Fagocitose

150

***

100

T.rubrum
T.rubrum+IgA1
T.rubrum+anti-tlr2

50

0

Unidades Formadoras de Colônia (UFC)

Figura 7: Índice de fagocitose dos monócitos após o bloqueio do receptor TLR2. 2x105/mL
monócitos foram incubados com conídios de T. rubrum na proporção 1:5 em estufa de CO2 a
37ºC durante 3 horas e essa interação foi analisada por microscopia óptica (Microscópio Nikon
Eclipse E200). Esses resultados são média + s.e.m. de 11 experimentos independentes. Oneway ANOVA e teste de Bonferroni: ***P < 0.001
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Figura 8: Unidades Formadoras de Colônia dos conídios de T. rubrum após bloqueio do
receptor TLR2 nos monócitos. Fungo quantificado a partir do lisado de monócitos (receptor
TLR-2 bloqueado e controle sem bloqueio do receptor) incubados com conídios de T. rubrum.
Resultados de 2 experimentos independentes com média+s.e.m. One-way ANOVA e teste de
Bonferroni: **p<0.01
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5.5 O TLR2 não participa da produção de NO pelos monócitos, mas
promove a produção de citocinas pró-inflamatórias após interação com
conídios de T. rubrum
Foi visto que os monócitos foram capazes de fagocitar e destruir os
conídios de T. rubrum e que, na ausência do TLR2, houve redução da fagocitose
dos conídios desse fungo. Sendo assim, avaliamos participação do TLR2 em
induzir a secreção de moléculas microbicidas como o NO em cultura de
monócitos com conídios de T. rubrum. A secreção de NO foi avaliada após 3
horas de cultura de monócitos com conídios de T. rubrum. A secreção de NO
não foi alterada na ausência do TLR2 quando comparado ao grupo controle
(Figura 9).
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0
Figura 9: Concentração de NO após o bloqueio do receptor TLR2 nos monócitos na
presença de T. rubrum. NO quantificado do sobrenadante da cultura de 2x10 5/mL monócitos
incubados com conídios de T. rubrum na proporção 1:5 na presença de 10μg/mL do anticorpo
monoclonal anti-hTLR2. Essas culturas foram incubadas em estufa de CO2 a 37ºC por 3 horas.
Foram utilizados PMA (50nM) e Zimosan (8 μg/mL) como controles positivos para a liberação de
nitrito. Resultados de onze experimentos independentes expressos como média + s.e.m. Oneway ANOVA e teste de Bonferroni
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Seguidamente, foi avaliado se o TLR2 está envolvido na secreção de citocinas
pró e anti-inflamatórias pelos monócitos. Foi realizada uma cinética para avaliar
qual o pico de maior secreção de citocinas, e foi visto que essa expressão é
tardia, após 18 horas. Então, o sobrenadante da cultura dos monócitos foi
recolhido após esse período para quantificação das citocinas TNF-α, IL-1β, IL-6
e IL-10 por ELISA. Houve diminuição da produção das citocinas TNF-α, IL-1β e
IL-6 após o bloqueio do receptor TLR2 (Figuras 10, 11 e 12) quando comparado
ao grupo sem bloqueio do receptor (célula + T. rubrum). A secreção da citocina
IL-10 não foi prejudicada na ausência do receptor TLR2 (Figura 13).
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Figura 10: Quantificação da citocina TNF-α após bloqueio do receptor TLR2 nos monócitos
na presença de T. rubrum. Citocina quantificada do sobrenadante da cultura de 2x105/mL
monócitos incubados com conídios de T. rubrum na proporção 1:5 na presença de 10μg/mL do
anticorpo monoclonal anti-hTLR2. Essas culturas foram incubadas em estufa de CO2 a 37ºC por
18 horas. Foram utilizados Zimosan (8 μg/mL) e LPS (100 ng/mL) como controles positivos para
a liberação de citocina. Resultados de onze experimentos independentes expressos como média
+ s.e.m. One-way ANOVA e teste de Bonferroni: **P<0.01
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Figura 11: Quantificação da citocina IL-1β após bloqueio do receptor TLR2 nos monócitos
na presença de T. rubrum. Citocina quantificada do sobrenadante da cultura de 2x10 5/mL
monócitos incubados com conídios de T. rubrum na proporção 1:5 na presença de 10μg/mL do
anticorpo monoclonal anti-hTLR2. Essas culturas foram incubadas em estufa de CO2 a 37ºC por
18 horas. Foram utilizados Zimosan (8 μg/mL) e LPS (100 ng/mL) como controles positivos para
a liberação de citocina. Resultados de onze experimentos independentes expressos como média
+ s.e.m. One-way ANOVA e teste de Bonferroni: ***P < 0.001
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Figura 12: Quantificação da citocina IL-6 após bloqueio do receptor TLR2 nos monócitos
na presença de T. rubrum. Citocina quantificada do sobrenadante da cultura de 2x10 5/mL
monócitos incubados com conídios de T. rubrum na proporção 1:5 na presença de 10μg/mL do
anticorpo monoclonal anti-hTLR2. Foram utilizados Zimosan (8 μg/mL) e LPS (100 ng/mL) como
controles positivos para a liberação de citocina. Essas culturas foram incubadas em estufa de
CO2 a 37ºC por 18 horas. Resultados de onze experimentos independentes expressos como
média + s.e.m. One-way ANOVA e teste de Bonferroni: ***P < 0.001
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Figura 13: Quantificação da citocina IL-10 após bloqueio do receptor TLR2 nos monócitos
na presença de T. rubrum. Citocina quantificada do sobrenadante da cultura de 2x10 5/mL
monócitos incubados com conídios de T. rubrum na proporção 1:5 na presença de 10μg/mL do
anticorpo monoclonal anti-hTLR2. Essas culturas foram incubadas em estufa de CO2 a 37ºC por
18 horas. Foram utilizados Zimosan (8 μg/mL) e LPS (100 ng/mL) como controles positivos para
a liberação de citocina. Resultados de onze experimentos independentes expressos como média
+ s.e.m. One-way ANOVA e teste de Bonferroni: ns, não significante
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5.6 A fagocitose do T. rubrum é reduzida com o bloqueio do receptor de
Manose, mas não com o bloqueio de Mincle e Dectina-1
Após avaliarmos o papel do TLR2 dos monócitos no reconhecimento do
T. rubrum, a próxima etapa foi avaliar a participação dos receptores Mincle,
Dectina-1 e MR (Figura 14). O IF foi determinado após 3 horas de incubação
dos monócitos com os conídios de T. rubrum. O bloqueio do MR diminuiu
significativamente a fagocitose pelos monócitos quando comparado ao grupo
controle (Figura 15). A atividade fungicida também foi prejudicada (Figura 16).
O mesmo não foi observado em Mincle e Dectina-1, uma vez que o bloqueio
desses receptores não promoveu alteração na fagocitose nem na atividade
fungicida dos monócitos.

A

C

B

D

Figura 14: Monócitos com o receptor de manose blqueado exibem redução na fagocitose.
2x105/mL monócitos foram incubados com conídios de T. rubrum na proporção 1:5 em estufa de
CO2 a 37ºC durante 3 horas e a interação foi analisada por microscopia óptica (Microscópio Nikon
Eclipse E200). A) Controle: monócitos e conídios de T.rubrum. B) com anti-hMincle (10µg/mL).
C) com anti-hdectina-1 (10µg/mL). D) com anti-Manose (5µg/mL). Resultados de 5 experimentos
independentes
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Figura 15: Índice de fagocitose dos monócitos após o bloqueio dos receptores Manose,
Mincle e Dectina-1. 2x105/mL monócitos foram incubados com conídios de T. rubrum na
proporção 1:5 em estufa de CO2 a 37ºC durante 3 horas e a interação foi analisada por
microscopia óptica (Microscópio Nikon Eclipse E200). Esses resultados são média + s.e.m. de
11 experimentos independentes. One-way ANOVA e teste de Bonferroni: **P<0.01; ns, não
significante
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Figura 16: Unidades Formadoras de Colônia dos conídios de T. rubrum após bloqueio dos
receptores Manose, Mincle e Dectina-1 nos monócitos. Fungo quantificado a partir do lisado
de monócitos (receptores MR, Mincle e Dectina-1 bloqueados, controle sem bloqueio dos
receptores) incubados com conídios de T. rubrum. Resultados de 2 experimentos independentes
com média+s.e.m. One-way ANOVA e teste de Bonferroni: **p<0.01; ns, não significante
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5.7 Os receptores MR, Mincle e Dectina-1 promovem a produção de
citocinas pró-inflamatórias após interação com conídios de T. rubrum
Por fim, foi avaliado se os receptores MR, Mincle e Dectina-1 estão
envolvidos na secreção de citocinas pró e anti-inflamatórias pelos monócitos.
Após 18 horas de incubação, o sobrenadante da cultura de monócitos foi
recolhido para quantificação das citocinas TNF-α, IL-1β e IL-10 por ELISA.
Houve diminuição da produção das citocinas TNF-α e IL-1β após o bloqueio do
MR (Figura 17), no entanto, o bloqueio de Mincle e Dectina-1 não prejudicou a
produção de IL-1β (Figura 18) quando comparado ao grupo sem bloqueio (célula
+ T. rubrum). A secreção da citocina IL-10 não foi prejudicada na ausência dos
receptores (Figura 19).
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Figura 17: Quantificação da citocina TNF-α após bloqueio dos receptores Manose, Mincle
e Dectina-1 nos monócitos na presença de T. rubrum. Citocina quantificada do sobrenadante
da cultura de 2x105/mL monócitos incubados com conídios de T. rubrum na proporção 1:5 na
presença de 5μg/mL do anticorpo monoclonal MAb-hMR e 10μg/mL dos anticorpos monoclonais
anti-hMincle e anti-hDectin-1. Essas culturas foram incubadas em estufa de CO2 a 37ºC por 18
horas. Foi utilizado LPS (100 ng/mL) como controle positivo para a liberação de citocina.
Resultados de onze experimentos independentes expressos como média + s.e.m. One-way
ANOVA e teste de Bonferroni: *P<0.05; **P<0.01; ***P < 0.001
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Figura 18: Quantificação da citocina IL-1β após bloqueio dos receptores Manose, Mincle
e Dectina-1 nos monócitos na presença de T. rubrum. Citocina quantificada do sobrenadante
da cultura de 2x105/mL monócitos incubados com conídios de T. rubrum na proporção 1:5 na
presença de 5μg/mL do anticorpo monoclonal MAb-hMR e 10μg/mL dos anticorpos monoclonais
anti-hMincle e anti-hDectin-1. Essas culturas foram incubadas em estufa de CO2 a 37ºC por 18
horas. Foi utilizado LPS (100 ng/mL) como controle positivo para a liberação de citocina.
Resultados de onze experimentos independentes expressos como média + s.e.m. One-way
ANOVA e teste de Bonferroni: ***P < 0.001; ns, não significante
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Figura 19: Quantificação da citocina IL-10 após bloqueio dos receptores Manose, Mincle e
Dectina-1 nos monócitos na presença de T. rubrum. Citocina quantificada do sobrenadante
da cultura de 2x105/mL monócitos incubados com conídios de T. rubrum na proporção 1:5 na
presença de 5μg/mL do anticorpo monoclonal MAb-hMR e 10μg/mL dos anticorpos monoclonais
anti-hMincle e anti-hDectin-1. Essas culturas foram incubadas em estufa de CO2 a 37ºC por 18
horas. Foi utilizado LPS (100 ng/mL) como controle positivo para a liberação de citocina.
Resultados de onze experimentos independentes expressos como média + s.e.m. One-way
ANOVA e teste de Bonferroni: ns, não significante
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6. DISCUSSÃO
A dermatofitose é uma infecção fúngica crônica, geralmente benigna, mas
de difícil tratamento. O papel dos fagócitos e dos PRRs nas infecções fúngicas
já foi discutido em vários trabalhos (48, 103, 125, 126); no entanto, poucos
estudos abordam o papel dos monócitos e dos PRRs durante a fase inicial da
dermatofitose.
Previamente consideradas como infecções fúngicas superficiais limitadas
às camadas de queratina da epiderme, as infecções por dermatófitos em
pacientes imunocomprometidos podem evoluir para infecções profundas e
disseminadas, implicando o envolvimento de outros compartimentos do sistema
imunológico (21).
Como consequência, nosso objetivo foi avaliar o papel dos receptores
TLR2, mincle, dectina-1 e MR expressos em monócitos humanos após interação
com os conídios de T. rubrum. Para isso, os monócitos em cultura foram tratados
com anticorpos monoclonais anti-hTLR2, anti-hMincle, anti-hDectin-1 e antihMR, que funcionaram como antagonistas da interação dessas células com os
conídios do T. rubrum.
Inicialmente, investigamos o papel do TLR2 após interação com os
conídios de T. rubrum. Nossos resultados mostram que o bloqueio desse
receptor prejudica a fagocitose e a atividade fungicida dos monócitos. Porém,
como o TLR2 não é um receptor fagocítico, a fagocitose ineficiente pode ser
explicada pela secreção prejudicada de fatores opsonizantes, pelos fagócitos,
ou pelo papel coadjuvante do TLR2 na função de outros receptores, como, por
exemplo, dectina-1 (127). A fagocitose dependente de TLR2 envolve o
reconhecimento de carboidratos fúngicos; no entanto, vários estudos
investigando seu papel em diferentes modelos de infecções fúngicas mostraram
resultados conflitantes (34), sugerindo efeitos protetores ou não protetores, que
podem ser explicados por diferenças na virulência dos patógenos, pelos
antígenos e a genética dos animais utilizados.
A colaboração entre PRRs no reconhecimento de micro-organismos é
capaz de gerar respostas inflamatórias e indução/modulação da resposta
adaptativa (127-130). Netea et al. (2006) demonstraram que o reconhecimento
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de C. albicans envolve a cooperação entre os TLRs e os CLRs, uma vez que os
resíduos de manose e fucose foram reconhecidos por MR e TLR4, enquanto o
reconhecimento de β1-3glucanas ocorreu através de TLR2 e dectina-1 –
expressos tanto em macrófagos murinos como em monócitos humanos (131).
Podemos hipotetizar a colaboração do TLR2 com outros receptores da
imunidade inata no reconhecimento do T. rubrum. Estudos futuros serão
realizados para investigar a colaboração entre esses receptores e suas
interferências na sinalização da resposta na dermatofitose.
O bloqueio do TLR2 não interferiu no fato de os conídios ingeridos pelos
monócitos se diferenciarem em hifas, crescendo e matando os monócitos após
12 horas de cultura, corroborando os resultados encontrados em modelos de
macrófagos murinos (6). Estes resultados indicam que as células fúngicas são
capazes de inibir as funções dos monócitos ou induzir citocinas supressoras que
poderiam favorecer a evasão fúngica da resposta do hospedeiro.
Mostramos que o TLR2 não participa da secreção da citocina antiinflamatória IL-10. Já foi demonstrado que a IL-10 desempenha papel inibitório
na atividade de monócitos e neutrófilos contra patógenos fúngicos. Os monócitos
humanos induzidos com conídios de T. rubrum produziram baixos níveis de IL10, estando de acordo com dados sobre outros fungos, que também foram fracos
indutores da IL-10 (em comparação com níveis de citocinas pró-inflamatórias
secretadas) (132).
Hipotetizamos que a secreção de IL-10 por TLR2 induzida por conídios de
T. rubrum em monócitos humanos possa ser equilibrada por sinalização de
outros receptores, como o TLR4. Estudos anteriores demonstraram, em modelos
experimentais e humanos, que o TLR4, que reconhece resíduos de manana
fúngica, sinaliza para aumentar a produção de citocinas pró-inflamatórias e
diminuir a produção de IL-10 (132-134). Essa sinalização não ocorreria em
monócitos de pacientes com dermatofitose crônica, que secretam níveis
significativamente mais altos de IL-10 quando comparados a indivíduos controles
ou pacientes com Tinea pedis – como demonstrou Sousa et al. (2015) (103). Isso
também poderia explicar porque o bloqueio do TLR2 por si só não resultou em
aumento nos níveis de IL-10.
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Além disso, o TLR2 contribui para a secreção de citocinas próinflamatórias induzidas por T. rubrum. Outros estudos já demonstraram o papel
do TLR2 na atividade antifúngica de macrófagos murinos e neutrófilos,
principalmente por influência na produção de TNF-α (135-137). Ademais,
Yoshikawa et al. (2015) mostraram que a falta de sinalização da citocina próinflamatória IL-1 promove o desenvolvimento de hifas de T. rubrum, revelando
papel protetor da IL-1β em macrófagos, e mostraram, também, que
camundongos sem IL-1R apresentam redução na produção de IL-17 – citocina
fundamental para uma resposta antifúngica eficaz (138).
Estudos anteriores sugerem que o TLR2 regula a liberação de espécies
reativas de oxigênio e de nitrogênio antimicrobianos por células imunes inatas
(41, 139), mas não conseguimos reproduzir esses achados em nossos
experimentos, presumindo que não há contribuição do TLR2 para a secreção de
NO nos monócitos induzida por T. rubrum. No entanto, o T. rubrum não induziu
um pico alto de espécies oxidativas (em comparação com partículas de
zimosan); então, podemos hipotetizar que esse fungo não promove forte
explosão oxidativa em monócitos e que o TLR2 pode ser importante na
regulação de eventos de estresse oxidativo intenso.
Posteriormente, avaliamos o papel dos receptores manose, mincle e
dectina-1 dos monócitos na interação com os conídios de T. rubrum. Nossos
resultados mostram que o bloqueio do receptor de manose prejudicou a
fagocitose e a atividade fungicida dos monócitos e que esse receptor contribuiu
para a secreção das citocinas pró-inflamatórias TNF-α e IL-1β induzidas por T.
rubrum – mas não para a secreção da citocina IL-10.
Já foi demonstrado que o receptor de manose pode ter função
imunossupressora, inibindo a produção de TNF-α mediada por TLR4 após
reconhecimento do P. jirovecii e sugerindo que o receptor de manose pode
regular as vias de citocinas induzidas por outros receptores (140). O conceito de
colaboração entre receptores já foi abordado anteriormente (127, 130); no
entanto, estudos futuros são necessários para investigar a contribuição do
receptor de manose com os TLRs (isto é, TLR2 e TLR4) no reconhecimento do
T. rubrum e verificar se essas colaborações refletem na produção de citocinas.

42

A citocina IL-1β é um mediador fundamental na indução de IFN-γ no
controle da proliferação de T. rubrum, em modelo experimental de dermatofitose
(111), e está envolvida na indução de respostas do eixo Th17(141). TNF-α tem
papel fundamental no recrutamento de neutrófilos e na indução da inflamação
(142). O nível baixo dessas citocinas pró-inflamatórias, em conjunto com a
liberação de IL-10, é o que provavelmente afeta a indução de uma resposta
protetora contra o T. rubrum, uma vez que a IL-10 pode inibir os efeitos das
citocinas pró inflamatórias e inibe a proliferação de células Th1, mas não de Th2,
que está relacionada à resposta não protetora nas infecções fúngicas, inclusive
na dermatofitose.
No entanto, o mesmo não foi observado nos receptores mincle e dectina1. O bloqueio desses receptores não afetou a fagocitose, tendo em vista que a
resposta frente ao estímulo com conídios de T. rubrum foi semelhante com a
resposta do grupo controle (sem bloqueio de receptor).
Alguns estudos mostram resultados conflitantes sobre o mincle ser um
receptor fagocítico ou não (56, 143), o que poderia ser explicado pelo patógeno
em si, uma vez que esse receptor mostrou não induzir respostas inflamatórias
durante infecções fúngicas, mas durante respostas contra Mycobacterium
tuberculosis (59, 77, 144). Mincle pode ter um papel no reconhecimento inicial,
e depender de uma colaboração simultânea com um ou mais receptores, para
que ocorra a fagocitose e conseguinte resposta inflamatória, e que sozinho, seu
reconhecimento e sinalização sejam compensados por outros receptores.
Dectina-1, uma vez que reconhece o carboidrato, β-1,3-glucana, pode
reconhecer várias espécies fúngicas, como A. fumigatus (145), P. carinii (146),
C. albicans e S. cerevisiae (147). No entanto, há evidências de patógenos que
mascaram essa estrutura em sua parede celular, evitando o reconhecimento
pela dectina-1(148, 149) Isso poderia também ser um mecanismo de defesa do
T. rubrum frente o reconhecimento por monócitos humanos, uma vez que o
bloqueio desse receptor não demonstrou contribuir na fagocitose e atividade
fungicida. Yoshikawa et al. (2016) evidenciou em modelo murino que a ausência
de dectina-1 prejudica a eliminação de T. rubrum (7), porém esse papel protetor
pode estar limitado ao modelo in vivo.
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Além disso, o bloqueio de mincle e dectina-1 prejudicou apenas a
secreção de TNF-α, mas não a secreção de IL-1β. Nenhum dos receptores
analisados participou da secreção da citocina anti-inflamatória IL-10. Embora
esses receptores reconheçam diferentes PAMPS, ambos sinalizam pela mesma
via para a ativação de NF-κB (150), então podemos hipotetizar que a secreção
de citocinas seja dependente de uma colaboração entre mincle e dectina-1.
Os resultados demonstram que os TLRs, assim como os CLRs,
desempenham papéis diferentes durante as infecções fúngicas, dependendo
das colaborações entre si na ativação da resposta imune, reforçando a
relevância do estudo sobre a função desses receptores em diferentes células na
dermatofitose. Demonstramos que o receptor TLR2 e o receptor de manose,
expressos nos monócitos humanos, têm papel significativo na captura dos
conídios de T. rubrum e na produção de citocinas inflamatórias.
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7. CONCLUSÃO
- Os monócitos foram capazes de fagocitar os conídios de T. rubrum após 3
horas de cultura, no entanto, essas células não foram capazes de ativar de forma
eficiente suas funções microbicidas para destruir o T. rubrum e evitar sua
filamentação, o que pode explicar a baixa produção de espécies reativas de
oxigênio;
- O bloqueio dos receptores TLR2 e MR diminuiu a fagocitose e a atividade
fungicida dos monócitos na presença dos conídios de T. rubrum, assim como a
secreção das citocinas TNF-α, IL-1β e IL-6;
- O TLR2 não participa da produção de NO pelos monócitos na presença dos
conídios de T. rubrum;
- O bloqueio dos receptores mincle e dectina-1 não alterou a fagocitose e a
atividade fungicida dos monócitos na presença dos conídios de T. rubrum,
alterou apenas a secreção da citocina TNF-α;
- Nenhum dos receptores avaliados participa da secreção da citocina IL-10.
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