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Baida H. Importância das células dendríticas na resposta imune celular de pacientes
com paracoccidioidomicose [dissertação]. Faculdade de Medicina, Universidade de
São Paulo, SP (Brazil); 2007.
A Paracoccidioidomicose (PCM), causada pelo fungo dimórfico Paracoccidioides
brasiliensis, é uma importante micose endêmica na América Latina. Afeta
principalmente trabalhadores rurais em idade produtiva. A doença é associada com
vários graus de disfunções da imunidade celular de acordo com a severidade da
apresentação clínica. Neste trabalho analisamos a atividade fagocítica, apresentação
antigênica e a capacidade linfoproliferativa de células dendríticas derivadas de
monócitos (moDC) in vitro, frente a glicoproteína de 43 kDa (gp43) do P.
brasiliensis, um exoantígeno secretado pela parede do fungo que possui atividade
proteolítica e o antígeno somático de Candida albicans (CSA) usado como controle.
A suspensão de células enriquecida de monócitos foi obtida através do gradiente de
densidade Ficoll-Hypaque/Percoll, utilizando-se amostras de indivíduos saudáveis e
pacientes com PCM. Os monócitos foram então cultivados na presença do fator de
crescimento para granulócitos e monócitos (GM-CSF) e interleucina-4 (IL-4). Após a
diferenciação em células dendríticas (DC), foram realizados ensaios de fagocitose,
estimulação antigênica, linfoproliferação e análise da expressão das moléculas de
superfície CD14, CD11c, CD86, HLA-DR e CD1a por citometria de fluxo.
Sobrenadantes foram coletados para análise da produção de citocinas. Os resultados
obtidos sugerem que a gp43 inibe a ativação das DCs dos pacientes por um
mecanismo que envolve diminuição da expressão de moléculas de superfície,
causando disfunção na resposta imune associada com altos níveis de secreção de
IL-10. As DCs de indivíduos saudáveis fagocitam a gp43 e apresentam o antígeno de
forma eficiente, enquanto que as DCs dos pacientes apresentaram diminuição da
função fagocítica. Por outro lado, foram encontrados altos níveis de fator de necrose
tumoral alfa (TNF-alfa) produzidos pelas DCs dos pacientes, havendo uma
contribuição para a resposta inflamatória e imunidade inata de pacientes com PCM.
Descritores: Paracoccidioidomicose, micoses, fungos, citocinas, células dendríticas,
trabalhadores rurais.

Baida H. The role of dendritic cells in cellular immune response of patients with
paracoccidioidomycosis [thesis]. Faculty of Medicine, University of São Paulo, SP
(Brazil); 2007.
Paracoccidioidomycosis (PCM), caused by the dimorfic fungus Paracoccidioides
brasiliensis, is the most important endemic mycosis in Latin America. It affects rural
workers at their productive period of live. PCM is associated with varying degrees of
cellular immune dysfunction according to the severity of the clinical presentation.
Here,

we

analyzed

the

phagocytic

activity,

antigen

presentation

and

lymphoproliferation capacity of human monocyte-derived dendritic cells (moDC) in
vitro challenged with the exoantigen 43 kDa of P. brasiliensis (gp43) and Candida
albicans somatic antigen as control (CSA). The monocytes enriched suspension was
obtained through gradient of Ficoll-Hypaque/Percoll density from health individuals
and patients with PCM. The cells were cultivated in the presence of granulocytemonocyte colony stimulating factor (GM-CSF) and interleukin-4 (IL-4). After
differentiation, DCs were stimulated with gp43 and CSA and analysed phagocytosis
capacity. The following surfaces molecules such as CD14, CD11c, CD86, HLA-DR
and CD1a were analyzed by flow cytometry. The supernatants were collected for
cytokine analysis. In addition, we also verify the cellular morphology by microscopy
examination. Taken together, these results suggest that P. brasiliensis inhibits
activation of immature DC of patients by a mechanism that involves decreased
expression of the surfaces molecules and this can result in dysfunction of the hostimmune response, associated with and high levels of interleukin-10 (IL-10)
secretion. The results suggest that health individuals’ DC internalized gp43 and
produced antigen presentation very efficient, while the patients’ DC inhibits
activation by a mechanism involving lesser expression of the surfaces molecules. On
the other hand, the high levels of interleukin-12 (IL-12) and tumor necrosis factoralpha (TNF-α) in patients’ DC could contribute to inflammatory response and innate
immunity in human PCM.
Descriptors: Paracoccidioidomycosis, mycoses, fungi, cytokines, dendritic cells,
rural workers.

Introdução 1

Introdução

Em 1908, Adolpho Lutz descreveu um fungo encontrado em cortes histológicos
de casos submetidos à autópsia com características distintas do Coccidioides immitis.
Este novo agente não apresentava esporulação endógena, e formas comumente
encontradas em tecidos biopsiados (conídias) não foram observadas em cultura. Mais
tarde em 1912, este fungo foi caracterizado por Floriano Paulo de Almeida, e
atualmente

está

bem

determinada

sua

relação

como

agente

causal

da

paracoccidioidomicose (PCM) (Lacaz, 1993). Esta micose humana tem curso clínico
sistêmico e diferentes perfis de apresentação clínica. O fungo recebeu então o nome
de Paracoccidioides brasiliensis, sendo um fungo dimórfico que se apresenta na
forma miceliana à 25ºC e como levedura à 37ºC (Carbonell & Pollak, 1963).
Segundo Restrepo (1985), geograficamente a PCM é encontrada na América
Latina, com áreas endêmicas que se estendem desde o México até a Argentina.
Possui maior incidência no Brasil, Colômbia, Venezuela. No Brasil, a doença é mais
freqüente nos estados do sul, sudeste e centro-oeste (Coutinho et al., 2002).
O nicho natural do fungo ainda é desconhecido, mas sabe-se que o mesmo vive
no solo na forma miceliana, podendo propagar-se por dispersão aérea, infectando
assim por via respiratória animais como tatus e mais recentemente foi documentada
em cães (Ferreira et al., 1990; Silva-Vergara et al., 2000; Ricci et al., 2004). Desta
forma, parece que estes animais participam como sinalizadores da presença do fungo
no ambiente.
No homem, supõe-se também que o fungo tenha como porta de entrada as vias
respiratórias, sendo este inalado e passando a infectar a mucosa orofaríngea (Wanke
& Londero, 1993). Também são encontrados fungos em lesões periodontais e
abcessos dentários, despertando assim o interesse também dos dentistas no estudo da
doença (Lacaz, 1993).
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A população infectada é composta por indivíduos de todas as idades,
principalmente das áreas rurais. A doença ativa e progressiva ocorre geralmente em
pacientes entre 30 e 50 anos de idade. A realização do teste de paracoccidioidina em
regiões endêmicas revelou que casos de infecção subclínica variam entre 10,9% e
32,0% durante a primeira década da vida, aumentando bruscamente para 80,5% em
indivíduos entre 15 e 19 anos de idade. As manifestações clínicas da doença são mais
freqüentes em indivíduos do sexo masculino, chegando a atingir de 80% a 90% dos
casos. Essa freqüencia diminui em pacientes com menos de 30 anos, sendo as
crianças de ambos os sexos afetadas (Wanke & Londero, 1993). A baixa incidência
em mulheres está associada ao estrógeno, que parece ser um fator inibitório na
conversão de conídias para a forma miceliana, conferindo uma proteção maior contra
a instalação da infecção (Salazar et al., 1988).
Com o advento da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), a doença
passou também a ser encontrada nesses pacientes como infecção oportunista, e em
muitos casos em sua forma disseminada, levando os indivíduos a óbito (Benard &
Duarte, 2000; Paniago et al., 2005).
Após a infecção, o parasita começa sua multiplicação provocando a destruição
do tecido afetado, formando assim a lesão primária. O fungo então é drenado para o
linfonodo mais próximo, dando origem à lesão linfática satélite. Ambos os focos
formam agora o complexo primário. A disseminação hematogênica ocorre
simultaneamente, gerando focos metastáticos em outros órgãos. Neste período, não
ocorrem sintomas ou sinais da doença. O hospedeiro sensibilizado desenvolve uma
resposta imune celular específica detectável pelo teste cutâneo (Defaveri et al.,1982).
Em resumo, o foco inicial pode regredir com a destruição do fungo e formação
de cicatriz, podendo também ocorrer formação de um foco latente com fungos
viáveis. A minoria dos pacientes infectados apresenta o curso agudo com o
desenvolvimento dos sinais e sintomas da PCM. Assim, a doença foi classificada em
duas formas: aguda (ou subaguda) e crônica. Porém no ano de 1986, durante o
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Simpósio Pan-Americano de Paracoccidioidomicose em Medellín, foi proposta nova
classificação:
PCM infecção: indivíduos aparentemente sadios, com teste cutâneo positivo,
podendo apresentar ou não cicatriz radiológica pulmonar.
PCM doença:
-Forma aguda e sub aguda: grave, de evolução rápida. Os indivíduos
apresentam altos níveis de anticorpos e baixa resposta imune celular. Compromete
nódulos linfáticos, fígado, baço e medula óssea. O subtipo moderado tem evolução
mais lenta (Londero & Melo, 1983).
-Forma crônica: de progressão lenta e gradual. Pode ser leve, moderada ou
grave. O subtipo unifocal acomete um único órgão ou sistema, apresentando níveis
moderados de anticorpos e resposta imune celular moderadamente conservada. O
subtipo multifocal acomete dois ou mais órgãos, com resposta imune celular e
humoral variáveis.
-Forma residual ou seqüelar: sintomas e sinais decorrentes de seqüelas
cicatriciais de lesões ativas pregressas (Montenegro, 1986; Franco et al., 1987;
Shikanai-Yasuda et al., 2006).
Em decorrência desta variabilidade de apresentações clínicas, vários estudos
têm sido realizados com a finalidade de caracterizar antígenos de P. brasiliensis que
poderiam auxiliar no diagnóstico específico da doença, além de definir melhor a
relação do sistema imune com o desenvolvimento de doença ou infecção (MendesGiannini et al., 1989; Giannini et al., 1990; Camargo et al., 1991; Puccia &
Travassos, 1991; Blotta & Camargo, 1993; Mendes-Giannini et al., 1994; Cisalpino
et al., 1996; McEwen et al., 1996; Gómez et al., 1998; Cunha et al., 2002). Entre os
antígenos encontrados, destaca-se uma glicoproteína de 43kDa, um exoantígeno
secretado pela parede do fungo em sua forma de levedura. Este antígeno foi
primeiramente descrito por Yárzabal et al. (1977) e posteriormente caracterizado
quimicamente por Puccia et al. (1986, 1991), sendo denominado de gp43.
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Estes autores demonstraram que a deglicosilação deste antígeno diminuía
drasticamente reações sorológicas cruzadas com outras micoses, como a
histoplasmose. A gp43 possui atividade proteolítica, facilitando a penetração do
fungo nos tecidos, estando assim relacionada com a virulência. Entretanto, o papel
dessa glicoproteína como fator de virulência apresenta controvérsia, sendo ainda alvo
de estudos (Giannini et al., 1990; Sano, et al., 1997; San-Blas et al., 2000).
Vicentini et al. (1994) estudando o papel da gp43 na patogenicidade da PCM,
demonstraram a existência da interação gp43-laminina na célula hospedeira, como
um importante mecanismo de invasão do fungo. Mendes-Giannini et al. (1994),
demonstraram ser a gp43 a glicoproteína mais comumente reconhecida por soros de
pacientes infectados com o P. brasiliensis, apresentando altos títulos de anticorpos.
Em relação à resposta imune celular, Benard et al. (1997) estudaram o
reconhecimento da gp43 e de uma glicoproteína de 70 kDa (gp70) por linfócitos de
pacientes com PCM e indivíduos sadios sensibilizados ao fungo e observaram ser a
gp43 um importante antígeno na resposta de linfócitos T, não apresentando reações
cruzadas com outras micoses. Esse estudo revelou ainda depressão da resposta
proliferativa nesses pacientes associadas a altos níveis de anticorpos anti-gp43,
quando comparados com indivíduos sadios sensibilizados.
Calich et al. (1985) estudando camundongos de diversas linhagens, classificouos em susceptíveis, intermediários, resistentes e muito resistentes ao fungo, com
relação ao tempo de vida pós-inoculação intraperitoneal. Outros parâmetros
estudados foram o sexo, anatomopatológico de tecidos contendo granulomas,
imunidade humoral e variabilidade genética, encontrando-se por fim animais
susceptíveis (B10.A) e resistentes (A/Sn) ao P.brasiliensis.
Cano et al. (1995) demonstraram a existência de camundongos susceptíveis e
resistentes à infecção, independente da via de inoculação do fungo utilizada
(intraperitoneal, intratraqueal ou intravenoso). Neste estudo, foi caracterizado que
camundongos resistentes (A/Sn) inoculados com P.brasiliensis apresentam um
aumento progressivo na quantidade de fungo nos pulmões após oitava semana, tendo
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um decréscimo em seguida e não apresentam focos em outros órgãos. Em animais
susceptíveis (B10.A) a disseminação do fungo para o baço e fígado foi evidente. Este
quadro reforça que a resistência à infecção é determinada pela habilidade do sistema
imune em restringir a disseminação do fungo a partir do foco inicial. Neste mesmo
estudo, observando a resposta de hipersensibilidade tardia nesses animais,
descreveram que camundongos resistentes desenvolvem significativa resposta após a
quarta semana de infecção, mantendo-se assim nos estágios seguintes. Em
contrapartida, animais susceptíveis desenvolvem discreta resposta na segunda
semana e nos estágios subseqüentes comparados aos animais resistentes, sugerindo
uma imunossupressão da resposta imune celular ou anergia.
Almeida et al. (1998), também em modelos experimentais, relacionaram o
papel das células apresentadoras de antígeno na PCM experimental e observaram que
em

animais

susceptíveis

(B10.A)

a

apresentação

antigênica

ocorre

predominantemente por linfócitos B, enquanto em animais resistentes (A/Sn) a
apresentação ocorre predominantemente por macrófagos.
Ainda em relação à imunidade celular, Flavia Popi et al. (2002) estudando
macrófagos peritoneais de camundongos A/Sn e B10.A descreveram a interação
entre as moléculas de superfície do parasita e receptores homólogos contidos nos
macrófagos, e a importância da gp43 como possível mecanismo de evasão do sistema
imune. Estes autores observaram alta concentração de manose no fungo, que regula a
fagocitose e ainda que o evento fagocítico é inibido quando é acrescentada gp43 ao
meio de cultura de células pré-estimuladas com o fungo. Observaram ainda que a
gp43 bloqueia também a internalização de zymosan, a produção de óxido nítrico
(NO) e a liberação de peróxido de hidrogênio (H2O2) pelos macrófagos das duas
linhagens de camundongos.
Também em modelos experimentais, outros estudos demonstraram que
macrófagos de camundongos resistentes produzem quantidades significantes de H2O2
que se relacionam com o decréscimo na quantidade de fungos nos pulmões. Estas
células quando ativadas por interferon-γ (IFN-γ) são competentes na eliminação do
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fungo, mas essa atividade é independente da produção de H2O2. Animais susceptíveis
apresentam um quadro inverso, demonstrando que a resposta imune celular parece
estar inibida (Calich & Kashino, 1998).
Desde a descrição dos padrões T helper 1 (Th-1) e T helper 2 (Th-2) por
Mosmann et al. (1991) e seu envolvimento com a susceptibilidade e resistência na
leishmaniose, caracterizando duas populações celulares nas quais a resposta do tipo
Th-1 estava envolvida com resistência à infecção e produção de IFN-γ, interleucina-2
(IL-2) e IL-12 e a resposta do tipo Th-2 envolvida com susceptibilidade e produção
de IL-4, IL-5, IL-13 e IL-10, vários estudos tem demonstrado a importância de
citocinas, tais como IFN-γ, na resistência à várias doenças infecciosas (Zhang et al.,
1995; Miller et al., 1995; Pie et al., 1997). Na PCM experimental Cano et al., (1998)
observaram que IFN-γ aumenta a resposta frente ao fungo, ativando macrófagos e
regulando a expressão de moléculas de classe II do complexo principal de
histocompatibilidade (CPH). Modula também a troca para a subclasse de
imunoglobulina (Ig) IgG2a, que aparece em níveis elevados juntamente com IgG3 em
animais resistentes, demonstrando a predominância de resposta Th-1 e conseqüente
resistência à infecção pelo P. brasiliensis. Em animais susceptíveis, observam-se
altos níveis de IgG1, IgG2a e IgG2b. IL-4 participa da troca para a subclasse IgG1 e
também regula a expressão de moléculas classe I do CPH e induz baixa resposta
celular frente ao fungo. O fator transformador de crescimento beta (TGF-β) induz a
troca para a subclasse IgG2b e também inibe resposta celular. Com isso, fica evidente
o predomínio de resposta Th2 em animais susceptíveis, com baixa resposta celular e
possível desenvolvimento de anergia.
Em estudo da imunidade celular na PCM humana, Benard et al. (2001)
observaram este mesmo predomínio da resposta do tipo Th-2 em pacientes com a
doença ativa, ao detectar em sobrenadantes de cultura de células mononucleares de
sangue periférico (PBMC) de pacientes estimuladas com gp43, altos níveis de IL-10
e níveis muito reduzidos ou indetectáveis de IL-2 e IFN-γ, quando comparados com
indivíduos curados. Este mesmo grupo já havia investigado a relação entre a
produção de anticorpos frente à gp43 e um antígeno somático de P. brasiliensis e as
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formas clínicas da doença, observando que a troca para subclasses de IgG na PCM
parece estar regulada pelo padrão de citocinas predominante no microambiente
(Baida et al., 1999; Juvenale et al., 2001). Resultados semelhantes foram observados
por Karhawi et al. (2000), que demonstraram da mesma forma que a produção
reduzida de IFN-γ por células de pacientes com PCM ativa foi restaurada após
tratamento. Oliveira et al. (2002) verificaram nesse trabalho baixos níveis de IL-2 e
IFN-γ in vitro por células de pacientes com a forma aguda e crônica da doença e
altos níveis de IL-10.
Estudos de nosso grupo revelaram ainda a importância da IL-10,
predominantemente produzida por monócitos de pacientes com PCM na
imunossupressão da resposta celular, uma vez que a neutralização desta citocina foi
capaz de aumentar a resposta linfoproliferativa e os níveis de IFN-γ pelas células de
indivíduos com a doença ativa. Observaram ainda que a associação da neutralização
da IL-10 com a IL-12 recombinante apresentou efeito aditivo na resposta
proliferativa e na produção de IFN-γ pelas células de pacientes quando comparada
com as células de controles curados da PCM (Benard et al., 2001; Romano et al.
2002). Mais recentemente, Romano et al. (2005) estudando a modulação da resposta
imune celular na PCM humana, observaram que células de pacientes com doença
ativa apresentaram baixos níveis de IL-12 e expressão diminuída da subunidade β2
do receptor desta citocina, comprometendo a ativação de linfócitos e contribuindo
para imunossupressão celular.
Calvi et al. (2003) demonstraram o efeito das citocinas na ativação de
monócitos, sendo que IFN-γ afeta a atividade fungicida dessas células frente a
algumas cepas de alta (Pb18) e baixa virulência (Pb265). As células apresentam alta
produção de H2O2 in vitro, sendo este metabólito responsável pela eficiência dessas
células humanas em eliminar o fungo. Também foi encontrado pelo mesmo grupo
altos níveis de fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) em sobrenadantes de células de
pacientes pré-ativadas com IFN-γ e incubadas com a cepa Pb265. Vários trabalhos
têm indicado que TNF-α ativa macrófagos peritoneais pré-ativados com IFN-γ,
tornando essas células mais eficientes em atacar e destruir Leishmania major (Green
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et al., 1990), Listeria monocytogenes , Toxoplasma gondii (Langermans et al., 1992),
Histoplasma capsulatum (Wu-Hsieh et al.,1992). Além disso, o efeito sinérgico
dessas citocinas ativa monócitos do sangue periférico contra Leishmania donovani
(Reiner et al.,1990), Coccidioides immitis (Beaman,1991), Legionella pneumophila
(Matsiota-Bernard et al., 1993).
Estudando ainda a produção espontânea de citocinas por monócitos de
pacientes, Peraçoli et al. (2003) demonstraram que a produção de citocinas (IL-1α,
IL-6, IL-8, IL-10, TNF-α e TGF-β1) por essas células mostrou-se significativamente
alta em relação aos indivíduos controle, mesmo sem estímulo antigênico em cultura.
Esse quadro sugere o intenso estado inflamatório que se encontra os pacientes
comparados aos indivíduos sadios. A alta produção de IL-6 indica seu envolvimento
na neutralização dos efeitos tóxicos do TNF-α, bem como na ativação de linfócitos B
e produção de anticorpos que são encontrados em altos níveis na PCM ativa. O
TGF-β possui efeito inibitório sobre as células do sistema imune e associado ao
aumento da IL-10, pode estar inibindo a produção de IFN-γ e IL-2. Nesse mesmo
estudo, quando as células dos indivíduos controle são estimuladas com
lipopolissacarídeos (LPS), as mesmas apresentam aumento significativo na produção
de citocinas, sendo que as células dos pacientes não apresentaram alterações
significativas, corroborando com a literatura em relação a pacientes em choque
séptico e infecções severas sendo estes não respondedores a LPS (Randow et al.,
1995; Astiz et al., 1996).
Todos esses resultados reforçam o papel da IL-12 e IFN-γ na defesa contra
patógenos intracelulares. No entanto, além de monócitos e macrófagos, fica evidente
a importância da célula dendrítica (DC) no direcionamento e manutenção de perfis
distintos de resposta imune em doenças infecciosas. Alguns patógenos intracelulares
induzem diretamente a produção de IL-12, porém outros agentes, como por exemplo
a Leishmania major, produzem fatores inibitórios de IL-12 e induzem a produção de
IL-10 (Kalinski, 1999). A capacidade de DCs em produzir IL-12 depende de fatores
encontrados no microambiente tecidual. Estas células, quando estimuladas por IFN-γ
em sua fase imatura, irão tornar-se preferencialmente células maduras produtoras de
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IL-12, enquanto que DCs que sofrem estímulos de prostaglandina E2 (PGE2) e IL-10,
produzirão baixas quantidades de IL-12 em sua fase madura (Kalinski, 1999).
A primeira descrição morfológica de células fagocíticas ocorreu em 1868,
observando-se tecido de origem epitelial. Estas células receberam então o nome de
seu descobridor, o patologista alemão Paul Langerhans (1847-1888). Segundo
Banchereau et al. (1998), somente 25 anos depois as DCs foram caracterizadas. Sua
principal função é ser uma célula apresentadora de antígenos profissional (APC). São
responsáveis por induzir resposta imune primária, permitindo o estabelecimento de
memória imunológica. Estas células representam uma população celular heterogênea,
residindo em vários tecidos do organismo, principalmente a pele, mucosas e órgãos
linfóides (Banchereau et al., 2000). Sua denominação deve-se à formação de finos
dendritos em sua membrana citoplasmática, que podem chegar a 10 µm. Por
conseguinte, sua função de célula apresentadora é facilitada, bem como sua
motilidade (Winzler, 1997).
Em modelos experimentais, as células podem ser basicamente de duas origens:
mielóide e linfóide. Estudos mostram que células de origem linfóide são originadas a
partir de uma população de células pré-T CD44+CD25+CD3- (Wu et al., 1996;
Shortman et al., 1998). Foram caracterizadas duas subclasses de DCs em
camundongos: DC CD8α+ que estariam envolvidas com a indução da resposta do
tipo 1 enquanto DC CD8α- estariam envolvidas com a resposta do tipo 2 (Smith et
al., 1999; Maldonado-Lopes et al.,1999).
Em humanos, a partir de uma célula progenitora hematopoiética CD34+,
originam-se precursores no sangue periférico que, sob o estímulo de fatores de
crescimento e citocinas do microambiente celular, geram DCs que possuem
capacidade fagocítica e apresentação antigênica. Dois subgrupos de células
precursoras foram caracterizados: monócitos CD14+CD11c+ e outro grupo formado
por células CD11c- IL-3Rα+, conhecidas como DCs de origem plasmocitóide – pDC
(Grouard et al., 1997).
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Em modelos humanos, para a caracterização de células de origem mielóide a
partir de sangue periférico e seu cultivo in vitro, utiliza-se fator de crescimento para
granulócitos e monócitos (GM-CSF) e citocinas (IL-4 ou TNF-α) que promovem a
diferenciação de monócitos em células dendríticas (moDC) (Romani et al., 1994).
Com relação à expressão de CD1a, uma molécula responsável por reconhecer
antígenos lipídicos, Gogolak et al. (2006) esclarece que células de Langerhans são
CD1a+, enquanto que DCs originadas de monócitos são basicamente CD1a-. A
diferenciação in vitro das DCs pode ser manipulada, adicionado-se ao meio de
cultura TGF-β1 ou substituindo-se IL-4 por TNF-α, fazendo assim com que as
células passem a expressar este receptor. A concentração de soro no meio de cultura
também pode influenciar a expressão de CD1a.
Shortman & Liu (2002) descreveram células dendríticas imaturas (iDCs)
encontradas em tecidos não-linfóides, que apresentam a capacidade de processar
antígenos, mas não de interagir com células T. Esse mesmo grupo relata a presença
de células dendríticas maduras (mDC) que expressam altos níveis de moléculas
classe II do CPH e de moléculas co-estimulatórias, podendo desta forma interagir
com as células T e direcionar a resposta imune ainda no sítio de infecção inicial.
Observaram que as iDCs funcionam como sentinelas nos tecidos, que em contato
com antígenos promovem o processamento destes, deslocando-se via vasos linfáticos
para os órgãos linfóides secundários, onde irão interagir na zona T desses órgãos
com a subpopulação de linfócitos T conhecida como células T auxiliares, tornandose assim uma mDC. Ao atingir o estágio de célula madura, diminuem drasticamente
sua capacidade fagocítica, porém tornam-se APCs profissionais. A síntese e a
renovação das moléculas do CPH são bloqueadas à medida que essas células migram
para os linfonodos e iniciam sua diferenciação, fazendo com que o complexo CPHpeptídeo, presente na superfície celular, permaneça cerca de 10 vezes mais tempo
exposto, tornando a DC uma excelente célula apresentadora (Moll, 2003).
Allavena et al. (1998) avaliando o papel da IL-10 sobre as DCs humanas
demonstraram que esta citocina promove a diferenciação de monócitos em
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macrófagos e inibe a maturação dos mesmos em DCs. Ainda neste estudo,
observaram que DCs quando expostas precocemente a IL-10, adquirem a morfologia
e fenótipo de macrófagos e que esta citocina inibe também a síntese de IL-1, IL-6,
GM-CSF e TNF-α, importantes na diferenciação das DCs. Ainda estudando DCs
humanas e o papel da IL-10, McBride et al. (2002) demonstraram, através do
estímulo para maturação com LPS, que a presença desta citocina induz mudança das
moléculas de superfície, tais como CD1a, CD80, CD86 e o antígeno leucocitário
humano (HLA) HLA-DR, causando uma diminuição em sua expressão. Com relação
à produção de citocinas pelas DCs, inibe a produção de TNF-α e IL-12, interferindo
indiretamente na ativação das células T.
Newman et al. (2001), em modelos de doenças fúngicas, demonstraram a
eficiência das DCs frente a Candida albicans. Estas células foram capazes de
reconhecer, fagocitar e apresentar o fungo para células T e apresentaram ainda
importante mecanismo fungicida. Na aspergilose experimental, Bozza et al. (2002)
demonstraram que estas células são capazes de internalizar tanto hifas como conídios
e produzir diferentes perfis de citocinas frente a estes antígenos.
Richards et al. (2002), em estudo com o fungo C. immitis, observaram que as
DCs estão também envolvidas com a tolerância central de células T, induzindo a
morte por apoptose de células auto-reativas, produzindo uma resposta anérgica ou
gerando células T regulatórias. Essa capacidade de induzir tolerância ou desencadear
uma resposta imune depende da maturidade ou estágio de ativação da célula
dendrítica.
Na PCM humana, pouco se sabe a respeito do papel das DCs na indução e
manutenção da resposta imune celular. Estudo de Almeida et al. (2001) demonstrou
uma baixa eficiência na apresentação da gp43 de P. brasiliensis tanto por DCs como
por macrófagos de camundongos susceptíveis, quando comparada com a capacidade
de apresentação em camundongos resistentes.
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Mais recentemente, Pagliari et al. (2002) estudando o padrão de células
envolvidas na resposta imune ao P. brasiliensis em lesões da pele, encontrou
dendrócitos dérmicos (DD) Fator XIII a+ envolvidos na formação de granulomas,
bem como na apresentação dos antígenos aos linfócitos T. Estas células
apresentaram-se hipertróficas e hiperplásicas, expressando HLA-DR e continham
fungos em seu citoplasma, cumprindo assim não só sua função fagocítica, mas
também sua função de célula apresentadora aos linfócitos T que chegam ao redor dos
granulomas. Neste mesmo estudo, o grupo de pacientes apresentou achados
histológicos de granulomas bem organizados (GBO), outros com granulomas frouxos
(GF) e um grupo de pacientes com ambos os padrões (GBO/GF). Em pacientes com
GBO os DDFXIIIa+ secretam TNF-α quando estimuladas com IFN-γ, auxiliando na
formação de granulomas. O grupo que apresentava GBO/GF exibiu maior expressão
de IL-10, citocina padrão Th-2. Sendo assim, indivíduos que apresentam GBO,
possuem maior expressão de IFN-γ, enquanto que o grupo com GF apresentam maior
expressão de IL-5 e IL-10. No grupo de pacientes com resposta mista (GBO/GF) as
DDFXIIIa+ podem estar provendo o tecido de células de Langerhans, sendo
precursoras das mesmas.
Estudando a presença de citocinas em lesões cutâneas na PCM, Pagliari et al.
(2003) observaram a presença de dendrócitos dérmicos e células de Langerhans
expressando TNF-α e IFN-γ no infiltrado inflamatório, associadas a linfócitos
expressando IL-5 e IL-10, demonstrando assim o envolvimento desse tipo de célula
apresentadora na formação da resposta inflamatória frente ao fungo.
Recentemente, Wozniak et al. (2006) em estudo com modelo murino,
demonstraram que a DC pulmonar possui a capacidade de fagocitar o fungo
Criptococcus neoformans, apresentando aumento na expressão de CD11c, CPH
classe II, CD80 e CD86 sendo que, 7 dias após a inoculação do fungo, os animais
infectados continuaram apresentando aumento na expressão de CD80, comparados
com os animais controle. Neste mesmo estudo, experimentos ex vivo comprovaram
que as DCs foram capazes de fagocitar o fungo após 1 hora de incubação. Mais tarde,
foram observadas as mesmas células apresentadoras isoladas após diferentes tempos
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de exposição ao fungo. Foram então incubadas com hibridomas de células T
específicos para o agente em questão. A produção de IL-2, observada quando da
análise de sobrenadantes das culturas, indica a ativação dos linfócitos T antígeno
específicos, resultado da apresentação antigênica realizadas pelas DCs pulmonares.
Em PCM, Ferreira & Almeida (2006), em estudo com camundongos,
demonstraram que a presença da gp43 provoca uma diminuição na expressão de
moléculas de superfície tais como CPH classe II, CD80, CD40, CD86 e CD54 nas
iDCs de camundongos susceptíveis. Estas células, quando sofreram maturação na
presença de LPS e gp43, apresentaram diminuição ainda maior na expressão destes
receptores. Ainda neste estudo, animais foram imunizados com DCs primadas com
LPS e gp43, e após 7 dias os linfonodos sofreram re-estimulação in vitro com gp43.
Foram observados nos sobrenadantes a presença de IFN-γ, IL-10 e IL-4, sugerindo o
predomínio de uma resposta Th-0. Observando-se os granulomas destes animais
imunizados com DCs primadas com gp43, estes mostraram-se desorganizados,
facilitando a disseminação da doença. Curiosamente, camundongos A/J, resistentes à
doença, apresentaram granulomas com o mesmo padrão morfológico encontrado nos
animais susceptíveis. Os resultados sugerem a participação efetiva da gp43 na
instalação da doença, visto que a glicoproteína estudada parece interferir na
expressão dos receptores de superfície essenciais na ativação dos linfócitos T e
instalação de uma resposta imune realmente efetiva.
Pietrella et al. (2006), em estudo com C. albicans, observaram que utilizandose de uma manoproteína de 65 kDa proveniente da parede do fungo (MP65),
conhecida por promover um resposta inflamatória do tipo Th-1, observaram em DCs
humanas um aumento na produção de TNF-α, IL-6 e do RNA mensageiro (mRNA)
para IL-12 após 6 horas de tratamento, favorecendo a maturação de DC a ativação de
células T.
Adicionalmente, alguns estudos em doenças fúngicas têm estabelecido a
importância da célula dendrítica na indução de uma resposta protetora Th-1 e como
proposta de vacina. Neste contexto, Richards et al. (2002) propõe o modelo com o
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fungo C. immitis, estudando indivíduos saudáveis e pacientes com coccidioidomicose
disseminada. Demonstraram que pacientes com a doença disseminada conseguem
gerar in vitro DCs com fenótipo, genótipo e funções normais, comparadas com
células de indivíduos controle. Estas células apresentaram expressão de HLA-DR,
CD54, CD80, CD86, CD1a e quando são maturadas na presença de TNF-α e PGE2,
apresentaram significativo aumento na expressão destas moléculas, com exceção de
CD1a. As células foram então pulsadas com o antígeno T27K e cocultivadas com
células autólogas. Observou-se nestes ensaios que, tanto as células dos pacientes com
a doença disseminada quanto células dos indivíduos não imunizados induziram
resposta, surgindo assim uma esperança de vacina, utilizando-se de DCs autólogas.
Em modelo experimental, Bozza et al. (2002) propuseram a utilização de CpG
não metilado como adjuvante na produção de uma vacina frente a aspergilose
pulmonar invasiva, causada pelo fungo Aspergillus fumigatus, utilizando-se o
alérgeno Asp f 16. Foram observados resultados que mostram o desenvolvimento de
resistência à infecção em animais que receberam o alérgeno combinado ao adjuvante,
comparados aos animais em que foram administrados somente alérgeno, ou
adjuvante separadamente. A proteção foi correlacionada com a ativação das DCs,
produção de IL-12 e IFN-γ e intensa linfoproliferação. As células mostraram-se
eficientes na produção de uma resposta imune satisfatória e resistência ao fungo, bem
como frente a alérgenos.
Desta forma, o estudo do papel da célula dendrítica na indução e manutenção
de uma resposta imune celular eficiente na PCM humana apresenta-se de grande
relevância.
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Objetivos

Objetivo Geral:
→ Padronizar a obtenção de células dendríticas (DCs) a partir de monócitos de
sangue periférico e estudar a influência dessas células na resposta imune celular de
pacientes com paracoccidioidomicose (PCM) e em indivíduos saudáveis.

Objetivos Específicos:
→ Verificar a capacidade de fagocitose e apresentação de antígenos por DCs
diferenciadas a partir de monócitos de sangue periférico de pacientes e indivíduos
saudáveis;
→ Verificar a produção de citocinas como IL-12, TNF-α, IL-10 e IFN-γ e a
capacidade proliferativa de linfócitos de pacientes com PCM e de indivíduos
saudáveis, cultivados com DCs na presença de antígeno de C. albicans e gp43 de P.
brasiliensis .
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Material e métodos

1-Casuística:
Foram estudados 14 pacientes com a forma ativa da doença, confirmada pelo
isolamento de fungos a fresco retirados das lesões ou ainda pelo teste sorológico
positivo para PCM, sendo 13 do sexo masculino e um do sexo feminino, com idades
entre 12 e 76 anos (Quadro 1). Os pacientes foram provenientes do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP),
Disciplina de Dermatologia e do Instituto de Infectologia Emilio Ribas. Juntamente
com os pacientes, foram estudadas 21 amostras de indivíduos saudáveis provenientes
do Laboratório de Dermatologia e Imunodeficiências da FMUSP, Laboratório de
Investigação Médica 56 (LIM-56). A punção venosa de 40 mL foi realizada com
consentimento prévio dos mesmos, com risco mínimo durante o procedimento de
acordo com resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS).
Quadro 1: Perfil dos pacientes com PCM. Sorologia indica título de anticorpos
anti-P.brasiliensis detectados na contraimunoeletroforese (CIE). F = sexo feminino;
M = sexo masculino; C = forma crônica; A = forma aguda; NF = dado não fornecido.
Número

Paciente

Idade

Sexo

Forma clínica

1

JCP

76

M

C

Sorologia
(CIE)
1:8

2

JN

54

M

C

NF

3

PP

64

M

C

1:2

4

ML

39

M

C

1:2

5

ACS

39

M

C

1:8

6

SSS

12

F

A

NF

7

LAVB

33

M

C

1:16

8

IVS

34

M

C

NF

9

JDS

64

M

C

1:32

10

MSS

NF

M

C

NF

11

CVS

57

M

C

1:16

12

AJS

20

M

A

NF

13

CMB

47

M

C

1:256

14

JSA

NF

M

C

1:2
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2-Antígenos utilizados:

2.1-Obtenção da glicoproteína de 43kDa a partir do fungo Paracoccidioides
brasiliensis:

A extração e purificação da glicoprotéina de 43 kDa (gp43) foi realizada no
Laboratório de Micologia da Universidade Estadual de São Paulo - UNESP Campus Araraquara, sob a supervisão da Profa. Dra. Maria José Soares MendesGiannini, descrito em Giannini et al. (1990) e gentilmente cedido para a realização
de nossos ensaios.

2.2-Antígeno somático de Candida albicans (CSA):
O antígeno somático de Candida albicans (BioRad Fujirebio, Tokio, Japão) foi
utilizado como antígeno controle nos ensaios de cultura celular, na concentração de
(5µg/mL ), da mesma forma que em estudos anteriores (Benard et al., 2001).

3-Separação e obtenção de células:

3.1-Obtenção de células mononucleares a partir de sangue periférico:
Foi utilizado o volume mínimo necessário de 40 mL de sangue periférico
heparinizado de pacientes e doadores voluntários para a obtenção de células
mononucleares, que foram isoladas através do gradiente de densidade FicollHypaque (Pharmacia, Sweden). O sangue foi diluído em solução salina (Baxter
Hospitalar, Brasil) na razão 1:1 e em seguida foi adicionado lentamente a um tubo
cônico de 50 mL (Costar, Cambridge, MA, USA) contendo 1/3 do volume total de
Ficoll-Hypaque. Em seguida, o tubo foi submetido à centrifugação por 20 minutos a
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400 g. Obteve-se o anel de células mononucleares que foi retirado com pipeta de
transferência estéril por raios gama, apirogênica (Alfaplast, Brasil) e lavado por duas
vezes com RPMI (Cultilab, Brasil) suplementado com 40 µg/mL de gentamicina
(Novafarma, Brasil), 200 mM/mL de glutamina (Sigma, St.Louis, MO, USA),
centrifugando-se por 7 minutos a 150 g. Procedeu-se a contagem do número total de
células em contador automático (Cell-Dyn 1400) e em seguida foi realizada a
avaliação da viabilidade celular com o corante Azul de Tripan (Sigma, St. Louis,
MO, USA).

3.2-Obtenção de monócitos a partir de células mononucleares submetidas
ao gradiente de densidade Percoll:
O protocolo para a obtenção de monócitos de sangue periférico foi
desenvolvido a partir de trabalhos preliminares baseados na separação por diferentes
gradientes de densidade (Almeida et al., 2000; Repnik et al., 2003; Lehner et al.,
2005). Após a contagem das células mononucleares, ressuspendeu-se as mesmas em
RPMI suplementado com gentamicina (40 µg/mL), glutamina (200 mM/mL), com
volume final de 3 mL. A seguir foram submetidas ao gradiente de densidade com
Percoll (Labtrade do Brasil), sendo utilizado 10 mL de Percoll hiper osmótico - 10%
NaCl 1,6 M (Sigma, St.Louis, MO, USA), 48,5% Percoll, 41,5% H2O MiliQ adicionado ao tubo cônico de 50 mL e em seguida, lentamente, adicionou-se as
células em suspensão. Centrifugou-se por 15 minutos a 250 g. As células que
permaneceram em suspensão foram coletadas utilizando-se pipetas de transferência,
compondo uma solução celular enriquecida de monócitos. Procedeu-se à nova
lavagem, utilizando-se RPMI suplementado com gentamicina (40 µg/mL), glutamina
(200 mM/mL), por 7 minutos a 150 g. Em seguida foi feita a contagem celular em
contador automático (Cell-Dyn 1400). A seguir foi realizada avaliação da viabilidade
celular com o corante Azul de Tripan (Sigma, St. Louis, MO, USA).
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3.2.1-Análise fenotípica da suspensão celular enriquecida de monócitos:
Para a necessária comprovação do método de obtenção de monócitos através do
gradiente de Percoll, a suspensão celular foi analisada através da marcação com o
anticorpo anti-CD14, comprovando o rendimento da técnica. A marcação foi feita
primeiramente incubando-se 1×106 células/mL por 20 minutos a 2-8°C com
imunoglobulina intravenosa humana (Endobulin, Baxter Immuno, Áustria), para o
bloqueio dos receptores para fração Fc (FcR) presentes nas células. Em seguida
procedeu-se à incubação durante 20 minutos a 2-8°C e protegida da luz, com o
anticorpo monoclonal anti-CD14 (Caltag, CA, USA) e controle isotípico IgG2a
(Caltag, CA, USA). A seguir as células foram lavadas com PBS-Azida por 1 minuto
a 5000 g. Finalmente foi feita a análise no citômetro de fluxo (Epics XL- Coulter).

3.3-Obtenção de linfócitos a partir de células mononucleares submetidas
ao gradiente de densidade Percoll:
Assim como as células em suspensão foram recolhidas, as células que
compunham o sedimento, enriquecido de linfócitos, também foram coletadas.
Procedeu-se à lavagem das células, utilizando-se RPMI suplementado com
gentamicina (40 µg/mL) e glutamina (200 mM/mL), por 7 minutos a 150 g,
procedendo-se em seguida à contagem celular. Esta suspensão de células foi
mantidas em cultivo utilizando-se garrafas contendo RPMI suplementado com
gentamicina (40 µg/mL), glutamina (200 mM/mL), e 10% de soro AB (HyClone,
Utah, USA), para posterior utilização em ensaios de linfoproliferação. A viabilidade
celular foi avaliada através da coloração com Azul de Tripan. (Sigma, St. Louis, MO,
USA).
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4-Cultura de células:

4.1-Cultura de linfócitos em garrafa:
Para os linfócitos mantidos em cultura utilizou-se meio RPMI suplementado
com gentamicina (40 µg/mL), glutamina (200 mM/mL), e 10% de soro AB durante 8
dias a 37ºC e 5% CO2, trocando-se o meio a cada 3 dias. Utilizou-se garrafas para a
cultura de 50 mL (Costar, Cambridge, MA, USA).

4.2-Cultura de monócitos para diferenciação em células dendríticas:
Seguindo estudos anteriores (Romani et al., 1994; Anton et al., 1998; Allavena
et al., 1998; Ebner et al., 2001; MacDonald et al., 2002; Hsu et al., 2002; Cao et al.,
2002; Dauer et al., 2003; Nguyen et al., 2003; Lehner et al., 2005) as células de
indivíduos saudáveis foram submetidas a culturas de 7, 9 e 11 dias, sob as mesmas
condições, para a determinação do tempo ótimo de cultura. Determinou-se que o
sétimo dia foi o tempo ótimo para diferenciação, com médias de expressão de CD11c
de 75%, analisados por citometria de fluxo (vide resultados). A concentração
utilizada para a cultura de monócitos foi de 1×106 céls/mL. Utilizou-se placas de
cultura de poliestireno com seis orifícios (Costar, Cambridge, MA, USA), onde as
células foram ressuspensas em RPMI suplementado com gentamicina (40 µg/mL),
glutamina (200 mM/mL), 2-Mercaptoetanol (5 µM/mL) (Merck, USA), 1% de
aminoácidos não essenciais (HyClone, Utah, USA), 10% de soro fetal enriquecido
com ferro (FCS) (HyClone, Utah, USA), 1000 UI de IL-4 (R&D, MN, USA), 1000
UI de GM-CSF (R&D, MN, USA). As células permaneceram em cultura por 7 dias a
37ºC com 5% CO2, sendo o meio de cultura trocado a cada 3 dias.
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5-Análise fenotípica das células dendríticas diferenciadas em cultura de 7
dias:
Para a análise do fenótipo celular que caracteriza a célula dendrítica, foram
utilizados anticorpos monoclonais anti-receptores de superfície, característicos deste
tipo celular. Por serem APCs profissionais, estas apresentam inúmeros receptores
correspondentes, sendo que foram selecionados os seguintes marcadores, baseandose em estudos prévios (Olweus et al., 1997; Allavena et al., 1998; McBride et al.,
2002; MacDonald et al., 2002): CD1a, HLA-DR, CD11c e CD86, bem como foi
selecionado um receptor que esta APC em questão não expressa de maneira
representativa: CD14. Após o tempo de cultura previamente estabelecido, as células
foram retiradas da placa através da adição de RPMI suplementado com gentamicina
(40 µg/mL), glutamina (200 mM/mL) gelado e utilização de scraper (Costar,
Cambridge, MA, USA). Em seguida, foram centrifugadas por 10 minutos a 100 g. O
sobrenadante foi desprezado e as células ressuspendidas em PBS-Azida. A primeira
incubação de 20 minutos a 2-8°C foi feita com imunoglobulina intravenosa humana
(Endobulin, Baxter Immuno, Áustria). Em seguida, procedeu-se à incubação
durante 20 minutos a 2-8°C protegida da luz, com os anticorpos monoclonais e
controles isotípicos correspondentes (Caltag, CA, USA): anti- CD1a (ficoeritrina –
PE), CD14 (tricolor – TC), HLA-DR (TC), CD11c (isotiocianato de fluoresceína –
FITC) e CD86 (FITC). Após o tempo de incubação, as células foram novamente
lavadas com PBS-Azida por 1 minuto a 5000 g. Por fim foram ressuspendidas em 1
mL de PBS-Azida a analisadas por citometria de fluxo (Epics- XL, Coulter).
Paralelamente, foi feita análise morfológica por microscospia óptica, utilizando
lâminas de vidro (GlassTécnica, Brasil) e coloração hematoxilina-eosina.

6-Adição dos antígenos gp43 de P. brasiliensis e antígeno somático de C.
albicans (CSA) em cultura de células dendríticas:
Após a análise fenotípica comprobatória da expressão de receptores
característicos de DCs, foram adicionadas às culturas os antígenos gp43 de
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P.brasiliensis (33 µg/mL) e o CSA (5 µg/mL). Em seguida, as culturas foram
mantidas a 37ºC em estufa (Forma Scientific, Inc., USA) com 5% de tensão de CO2
por 24 horas. Para cada antígeno foram utilizados 2 orifícios da placa de cultura. O
primeiro orifício foi utilizado para a análise fenotípica dos receptores após estímulo
antigênico, e o segundo orifício foi utilizado para o ensaio de linfoproliferação com
células dendríticas primadas. Mantivemos um orifício da placa com células não
estimuladas usadas como controle basal.

7-Coleta de sobrenadantes das culturas em 18 horas após estímulo
antigênico:
Para a análise da produção de citocinas pelas DCs após exposição ao estímulo
antigênico, foram coletadas amostras de sobrenadantes das culturas de pacientes e
indivíduos controle. As células que permaneceram sem estímulo compõem nosso
controle basal. Foram coletadas amostras com 18 horas após a adição dos antígenos
descritos anteriormente, para a dosagem de IL-10, IL-12 e TNF-α.

8-Análise das moléculas co-estimulatórias após estímulo antigênico:
Transcorridas 24 horas após a adição dos antígenos nas culturas de DCs, as
mesmas foram retiradas da placa de cultura e analisadas. O procedimento foi o
mesmo descrito no item 5.

9-Ensaio de fagocitose utilizando-se gp43 marcada com FITC:
Utilizando-se DCs obtidas em cultura por 7 dias, foram realizados ensaios de
fagocitose para a análise da capacidade destas células apresentadoras em fagocitar
eficazmente o antígeno do fungo P. brasiliensis utilizado em nosso trabalho. A
técnica segundo Persat & Noirey (2003) constituiu-se em diluir a gp43 (10 µg/mL)
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em bicarbonato de sódio e em seguida adicionou-se FITC (Molecular Probes, Oregin,
USA) na razão 1:10. Incubou-se por 1 hora a temperatura ambiente sob agitação
constante. As células foram então coletadas como descrito no item 5. Após o
procedimento de lavagem e contagem das mesmas, a concentração usada foi de
1×106 céls/mL. As DCs foram incubadas com a gp43 marcada com FITC e com
Dextran (Molecular Probes, Oregin, USA) servindo de controle positivo, a 37ºC por
1 hora e por 24 horas em agitação constante. Células não marcadas foram utilizadas
como controle negativo. Após o tempo de incubação, foram lavadas com PBS-Azida
por 1 minuto a 5000 g. Finalmente adicionou-se 20 µL de Azul de Tripan e incubouse por 10 minutos para minimizar a presença de possível fluorescência inespecífica.
Procedeu-se a duas lavagens de 1 minuto a 5000 g e feita análise realizada por
citometria de fluxo.

10-Seleção negativa por meio de coluna para a retirada de linfócitos B e
monócitos da suspensão de linfócitos:
Os linfócitos mantidos em cultura foram submetidos ao processo de seleção
negativa para retirada de células B e monócitos através da utilização de coluna
(R&D, USA, MN), obtendo-se um eluato enriquecido de linfócitos CD3 positivos.
Os linfócitos mantidos em cultura foram retirados da garrafa com o auxílio de pipetas
de transferência e colocados em tubos de vidro para serem lavados por 10 minutos a
100 g. Simultaneamente, a coluna foi previamente lavada com tampão fornecido pelo
fabricante. Após a lavagem das células, estas foram ressuspensas em 2 mL do mesmo
tampão. A seguir, a solução de células foi lentamente pipetada no ápice da coluna. A
incubação ocorreu à temperatura ambiente por 10 minutos. O eluato obtido após a
passagem das células pela coluna foi recolhido dentro de um tubo cônico de 15 mL
(Costar, Cambridge, MA, USA). Após o término desta etapa, quatro alíquotas de 2
mL do tampão foram lentamente pipetadas no ápice da coluna, para total passagem
das células pela mesma. Novamente as células não retidas foram recolhidas. Por fim,
nova lavagem das células depletadas de linfócitos B foi feita por 10 minutos a 100 g.
Ressuspendeu-se os linfócitos em RPMI suplementado com gentamicina (40 µg/mL),
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glutamina (200 mM/mL), 10% soro AB e foi feita a contagem do número geral de
células. O processo de seleção negativa utilizado recupera cerca de 37% a 54% das
células submetidas ao procedimento, enquanto a purificação varia de 87% a 95%.

11-Ensaio de linfoproliferação utilizando-se células dendríticas primadas:
Foram utilizadas placas de poliestireno (Costar, Cambridge, MA, USA)
contendo 96 orifícios, onde foram adicionadas as DCs primadas com as antígenos de
C. albicans e gp43 de P. brasiliensis na concentração de 1×106 céls/mL. Em seguida
foram

adicionados

os

linfócitos

T

autólogos,

previamente

selecionados

negativamente e mantidos em cultura como descrito no item 4.1, na concentração de
2×106 céls/mL. O meio de cultura utilizado foi RPMI suplementado com gentamicina
(40 µg/mL), glutamina (200 mM/mL), 2- Mercaptoetanol (5 µM/mL), 1% de
aminoácidos não essenciais, 10% de soro fetal enriquecido com ferro (FCS), 1000 UI
de IL-4 , 1000 UI de GM-CSF. A cultura foi mantida por 6 dias. Após 72 horas do
início da cultura procedeu-se à coleta de sobrenadantes, para posterior análise da
produção de IFN-γ pelo método imunoenzimático (ELISA). No quinto dia, 18 horas
antes do término da cultura, foi adicionado 25 µL/orifício de Timidina triciada 0,5
µCi/orifício (Amersham, NEN). A proliferação de clones linfocitários específicos foi
analisada pela medição radioativa no contador beta (1205 Betaplate Wallac).

12-Coleta de sobrenadantes dos ensaios de linfoproliferação após 72 horas
de cultivo:
Para a análise da produção de citocinas nos ensaios de linfoproliferação, foram
coletadas amostras de sobrenadantes 72 horas após o início da cultura celular para
posterior dosagem de IFN-γ. As células que permaneceram sem estímulo compõem
nosso controle basal.
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13-Análise da produção de citocinas através do método imunoenzimático
(ELISA):
Foram utilizadas placas de poliestireno (Costar, Cambridge, MA, USA)
contendo 96 orifícios que foram previamente sensibilizados com anticorpos de
captura (R&D, MN, USA ) diluídos em PBS nas concentrações indicadas pelo
fabricante. Em seguida, as placas foram seladas e mantidas a temperatura ambiente
por 24 horas. Após esse período, foram lavadas com tampão de lavagem PBS 0,05%
Tween 20 (Sigma, St.Louis, MO, USA) e foram bloqueadas com solução de bloqueio
PBS 1% BSA (Sigma, St.Louis, MO, USA). Novamente foram mantidas à
temperatura ambiente por 1 hora. Após nova lavagem, as amostras de sobrenadantes
e a curva controle (R&D, USA, MN) foram pipetados em seus respectivos orifícios.
A amostra da curva controle foi diluída a partir das concentrações: IL-10: 1000
pg/mL; IL-12: 2000 pg/mL; TNF-α: 1000 pg/mL. Amostras de pacientes e curvas
controle foram analisadas em duplicata. Após nova incubação à temperatura
ambiente por 2 horas o procedimento de lavagem foi executado e pipetou-se o
anticorpo de detecção (R&D, USA, MN) diluído em tampão de bloqueio em
concentração determinada pelo fabricante. Incubou-se à temperatura ambiente por 2
horas e após nova lavagem, adicionou-se estreptavidina diluída em solução de
bloqueio seguida de nova incubação de 20 minutos à temperatura ambiente. Após
nova lavagem foi adicionado substrato tetrametilbenzidina - TMB (BioMérieux,
Boxtel, NL). A incubação foi feita à temperatura ambiente ao abrigo da luz. A reação
foi interrompida com a adição de H2SO4 2N. A leitura espectrofotométrica foi feita
na leitora de placas (Versamax Molecular Devices, USA) no comprimento de onda
de 450 nm.

14. Análise estatística:
Os dados foram avaliados por ANOVA, através de comparações de duas
condições experimentais, utilizando o teste não paramétrico de “Mann Whitney”. As
diferenças foram consideradas estatisticamente significantes com P< 0,05.
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A seguir, o Quadro 2 expõe resumidamente todo o protocolo utilizado.

Quadro 2: Quadro simplificado das etapas metodológicas utilizadas. Após os
sobrenadantes serem colhidos, foram congelados a -70°C para posterior realização
das dosagens de citocinas pelo método ELISA.

Etapas metodológicas
Obtenção de PBMC

coleta

3°

6°

X

Obtenção de linfócitos

X

Análise fenotípica de monócitos

X

Cultura de monócitos

X

Cultura de linfócitos

X

Fenótipo de diferenciação de monócitos em DC
Adição de antígenos

8°

X
X

X
X

Coleta de sobrenadantes de DCs estimuladas após 18h

X

Análise fenotípica de moléculas co-estimulatórias

X

Ensaios de fagocitose

X

X

Seleção negativa de linfócitos

X

Ensaios de linfoproliferação

X

Coleta de sobrenadantes ensaios linfoproliferação 72h
ELISA de sobrenadantes

13°

X

Obtenção de monócitos

Troca do meio de cultura

7°

X
X
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Resultados

Padronização da técnica de obtenção de monócitos de sangue periférico
através de gradiente de densidade e cultivo de células dendríticas:
Inicialmente foi necessário padronizar o ensaio para obtenção de monócitos
através de gradiente de densidade. A metodologia utilizada composta por dois
gradientes de densidade foi considerada satisfatória, visto que o rendimento na
obtenção de monócitos foi em média de 75%, utilizando-se marcação com anticorpos
anti-CD14 para análise por citometria de fluxo. Foram realizados quatro ensaios com
amostras de sangue de indivíduos saudáveis (controles) (Figura 1).
Após esta etapa, iniciamos o cultivo destes monócitos para diferenciação em
células dendríticas (moDC). Foram cultivados monócitos de sete amostras de
indivíduos saudáveis (controles) durante três diferentes tempos (7, 9 e 11 dias) para
determinar o melhor período de diferenciação. As células foram analisadas quanto
aos marcadores de superfície característicos de DCs, tais como CD11c, CD14, CD86
e HLA-DR através de citometria de fluxo. No cultivo por 11 dias observamos alta
mortalidade celular (dados não mostrados). O cultivo em 7 dias demonstrou ser o
ideal, visto que os receptores de superfície CD14 e CD11c mostraram significativa
diferença (média ± erro padrão: CD14 7º dia: 2,7±0,6 vs 9º dia: 8,7±1,7%; CD11c 7º
dia: 32,3 ± 5,5% vs 9º dia: 9,2 ± 2,9%; P< 0,01), sendo este o fenótipo característico
de DCs não estimuladas (Figuras 2, 3, 4 e 5).
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Figura 1: Obtenção de monócitos a partir de sangue periférico de indivíduos
saudáveis (controles), utilizando-se a técnica de gradiente de densidade FicollHypaque / Percoll (n=4).

% de marcação

75

CD14
CD11c
CD86
HLA-DR

50

*
25

0

*
7° dia

9° dia

Figura 2: Porcentagem de expressão de marcadores de superfície após cultivo
de monócitos de sangue periférico de indivíduos saudáveis (controles) na presença de
GM-CSF (1000 UI/mL) e IL-4 (1000 UI/mL) por 7 e 9 dias (**P< 0,01 vs 9º dia).
Análise realizada por citometria de fluxo (n=7).
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controle isotípico
CD14
Figura 3: Análise por citometria de fluxo da expressão de CD14 após o cultivo
de monócitos de sangue periférico de indivíduos saudáveis (controles) na presença de
GM-CSF (1000 UI/mL) e IL-4 (1000 UI/mL) por 7 dias. Resultado representativo
dos experimentos realizados (n=7).

controle isotípico
CD86
Figura 4: Análise por citometria de fluxo da expressão de CD86 após o cultivo
de monócitos de sangue periférico de indivíduos saudáveis (controles) na presença de
GM-CSF (1000 UI/mL) e IL-4 (1000 UI/mL) por 7 dias. Resultado representativo
dos experimentos realizados (n=7).
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controle isotípico
CD11c
Figura 5: Análise por citometria de fluxo da expressão de CD11c após o
cultivo de monócitos de sangue periférico de indivíduos saudáveis (controles) na
presença de GM-CSF (1000 UI/mL) e IL-4 (1000 UI/mL) por 7 dias. Resultado
representativo dos experimentos realizados (n=7).

Análise morfológica de células dendríticas cultivadas por 7 dias :

Paralelamente à análise fenotípica, foi realizado estudo morfológico das células
cultivadas a partir de amostras de indivíduos saudáveis (controles), utilizando-se
microscopia óptica e coloração da lâmina com hematoxilina-eosina. Constatamos
fenótipo característico do tipo celular estudado com núcleo bem desenvolvido,
citoplasma hialino e projeções citoplasmáticas (Figura 6).
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Figura 6: Microscopia óptica demonstrando a morfologia das moDCs após 7
dias de cultivo com GM-CSF e IL-4. Coloração: Hematoxilina-eosina, 100×.

Análise fenotípica comprobatória da diferenciação de monócitos em
células dendríticas em amostras de pacientes com PCM:
Analisamos amostras de 12 pacientes, cujos monócitos foram mantidos em
cultura por 7 dias em condições favoráveis para a diferenciação em DCs. Após esse
período, a expressão dos marcadores de superfície foi analisada através de citometria
de fluxo. As células apresentaram o padrão característico de DCs, expressando
CD11c, CD86 e HLA-DR (Figura 7).
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Figura 7: Porcentagem de expressão de marcadores de superfície de moDCs
obtidas de amostras de sangue de pacientes com PCM, apresentando padrão
fenotípico característico (n=12).

Ensaios de fagocitose utilizando-se gp43:
Para os ensaios de fagocitose avaliados através da técnica de citometria de
fluxo, foram analisados cinco experimentos com indivíduos saudáveis (controles) e
oito pacientes utilizando-se a gp43 como antígeno fúngico. Foi realizada
padronização em diferentes períodos de tempo de incubação (1, 2, 24 e 48h). Foram
demonstrados apenas os períodos de 1h e 24h de incubação, uma vez que o período
de 2h se mostrou semelhante ao período de 1h. O ensaio de 48h apresentou grande
quantidade de células mortas. Dextran foi usado como controle positivo.
Nos ensaios utilizando-se células de indivíduos saudáveis (controles) e
pacientes com PCM ativa, observamos maior percentual de positividade (gp43
intracelular) no período de incubação com gp43 de 24 horas (81,1 % ± 4,1 controles
vs 66,9 % ± 8,7 pacientes) em relação ao período de incubação de 1 hora (55,3 % ±
13,7 controles vs 34,9 % ± 9,6 pacientes) (Figuras 8 e 9).
A análise da capacidade fagocítica frente à gp43, comparando-se DCs de
indivíduos saudáveis (controles) e DCs de pacientes, encontramos índices de
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fagocitose inferiores no grupo de pacientes em relação ao grupo controle (controles:
1 hora: 55,3 % ± 13,7; 24 horas: 81,1 % ± 4,1 vs pacientes 1 hora: 34,9 % ± 9,6; 24
horas: 66,9 % ± 8,7). Comparando-se a capacidade fagocítica no grupo de pacientes,
com 24 horas de incubação a fagocitose é significativamente maior que a incubação

% de DC com atividade
fagocítica

com 1 hora (Figura 10).
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Figura 8: Ensaios de fagocitose utilizando-se células de indivíduos saudáveis
(controles) e gp43 como antígeno (n=5).
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Figura 9: Ensaios de fagocitose utilizando-se células de pacientes com PCM e
gp43 como antígeno (n=8).
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Figura 10: Ensaios de fagocitose utilizando-se gp 43 como antígeno, células de
pacientes com PCM (n=8) e células dos indivíduos saudáveis (n=5). *P< 0,05 vs
células de pacientes com 1 hora de incubação. Barras horizontais representam as
médias.

Análise fenotípica de células dendríticas de pacientes e indivíduos
saudáveis estimuladas com gp43 e CSA:
Nesta etapa, foram analisadas amostras de 12 indivíduos saudáveis (controles)
e nove pacientes, utilizando-se a gp43 do P. brasiliensis e o antígeno somático da C.
albicans (CSA) para estimulação celular. A expressão de CD14 manteve-se baixa em
todas as situações de cultivo, confirmando que durante a estimulação antigênica não
houve reversão da diferenciação (controles: basal 3,8 ± 0,7; CSA 2,2 ± 0,3 e gp43
2,9 ± 0,7; pacientes: basal 1,9 ± 0,7; CSA 1,2 ± 0,2 e gp43 2,0 ± 0,7). A análise da
expressão de CD14 revelou índices significativamente maiores em DCs do grupo
controle mantidas apenas com meio de cultura (basal) quando comparadas às células
destes mesmos indivíduos estimuladas com CSA (3,8 ± 0,7 vs 2,2 ± 0,3; P< 0,05).
Esta diferença, não foi encontrada sob o estímulo com gp43.
A expressão de CD14 nas células de pacientes com PCM estimuladas com CSA
também se mostrou menor em relação às células dendríticas do grupo controle sob o
mesmo estímulo (2,2 ± 0,3 vs 1,2 ± 0,2; P< 0,05). Analisando-se os mesmos grupos
com o estímulo de gp43, não encontramos diferença (Figura 11).
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Figura 11: Porcentagem de expressão de CD14 em DCs mantidas em cultura
na presença de meio (basal), estimuladas com antígeno somático de C. albicans
(CSA) ou gp43 de P. brasiliensis (*P< 0,05 vs condição basal; *P< 0,05 vs controles
com CSA). Barras horizontais representam as médias. Controles n=12, pacientes
n=9.

Em relação à expressão de CD86 em DCs, quando analisamos o grupo de
indivíduos saudáveis (controles) observamos índices significativos de expressão com
o estímulo de CSA (8,7 ± 1,5 vs 16,3 ± 2,2; P< 0,05) e gp43 (8,7 ± 1,5 vs 21,4 ± 3,0;
P< 0,01), quando comparados com a condição basal. No entanto, nas células de
pacientes não observamos diferença significativa na expressão de CD86 com
nenhum estímulo antigênico (basal: 17,2 ± 4,0; CSA: 23,3 ± 5,2 e gp43: 16,3 ± 3,7).
Analisando-se ainda a expressão desta molécula, observamos que entre as DCs
de indivíduos saudáveis (controles) e pacientes na condição basal, o grupo de
pacientes apresentou maior expressão. Em contrapartida, em células do grupo
controle e pacientes estimuladas com gp43 ocorre o inverso, sendo que os pacientes
expressam menos CD86 em sua superfície que os controles (Figura 12).
Da mesma forma a expressão de HLA-DR nas DCs de indivíduos saudáveis
(controles) também aumentou significativamente frente ao estímulo antigênico,
quando comparada com a condição basal (CSA: 8,8 ± 2,1 vs 14,1 ± 1,9; gp43: 8,8 ±
2,1 vs 18,0 ± 2,8; P< 0,05). Já nas células de pacientes, observamos aumento
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significativo da expressão desta molécula apenas sob estímulo de CSA (15,7 ± 4,1 vs
29,0 ± 5,4; P< 0,05), comparando-se com a condição basal.
A comparação entre os grupos demonstrou aumento significativo na expressão
de HLA-DR no grupo de DCs de pacientes estimuladas com CSA em relação as DCs
de indivíduos saudáveis (controles) sob o mesmo estímulo (14,1 ± 1,9 vs 29,0 ± 5,4;
P< 0,05). Células de pacientes estimuladas com gp43 não apresentaram diferença na
expressão deste receptor, quando comparadas com a condição basal (Figura 13).
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Figura 12: Porcentagem de expressão de CD86 em DCs mantidas em cultura
na presença de meio (basal),estimuladas com antígeno somático de C. albicans
(CSA) ou gp43 de P. brasiliensis (*P< 0,05 vs condição basal; ** P< 0,01 vs
condição basal) Barras horizontais representam as médias. Controles n=12, pacientes
n=9.
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Figura 13: Porcentagem de expressão de HLA-DR em DCs mantidas em
cultura na presença de meio (basal), estímuladas com antígeno somátido de C.
albicans (CSA) ou gp43 de P. brasiliensis (*P< 0,05 vs condição basal; *P< 0,05 vs
pacientes basal, *P< 0,05 vs controles com CSA). Barras horizontais representam as
médias. Controles n=12, pacientes n=9.

Foi analisada ainda a expressão de CD11c por meio de citometria de fluxo. No
grupo de indivíduos saudáveis (controles), pudemos observar aumento da expressão
deste receptor sob o estímulo de gp43 quando comparado com a condição basal (30,3
± 4,3 vs 19,7 ± 2,7; P< 0,05). No entanto, as células destes indivíduos quando
estimuladas frente a CSA não apresentaram aumento da expressão desta molécula.
Em relação às células de pacientes com PCM, pudemos observar expressão
significativamente maior de CD11c nas condições de cultivo basal e CSA, quando
comparadas com a expressão no grupo de indivíduos saudáveis (controles) (basal:
19,7 ± 2,7 vs 44,2 ± 6,6; P< 0,01; CSA: 44,5 ± 6,4 vs 20,5 ± 2,9; P< 0,01). A
expressão da molécula em células estimuladas com gp43 não mostrou diferença
significativa entre os grupos controle e paciente. O estímulo antigênico com CSA e
gp43 não foi capaz de alterar de maneira significativa a expressão deste receptor nas
DCs de indivíduos com a doença, comparados com a condição basal.
Adicionalmente, observamos uma tendência de redução da expressão de CD11c
no grupo de pacientes sob estímulo de gp43, quando comparado com a condição
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basal (34,5 ± 6,6 vs 44,2 ± 6,6) mas não de maneira estatisticamente significante
(Figura 14).
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Figura 14: Porcentagem de expressão de CD11c em DCs mantidas em cultura
na presença de meio (basal), estimuladas com antígeno somátido de C. albicans
(CSA) ou gp43 de P. brasiliensis. (*P< 0,01 vs controles basal;*P< 0,01 vs controles
com CSA;*P< 0,05 vs controles basal). Barras horizontais representam as médias.
Controles n=12, pacientes n=9.

Análise da produção de citocinas pelas células dendríticas de pacientes e
indivíduos saudáveis (controles) empregando-se o método ELISA:
A proposta seguinte foi avaliar a produção de citocinas como TNF-α, IL-12 e
IL-10 produzidas pelas DCs estimuladas com gp43 e com o CSA com o intuito de
avaliar melhor o papel efetor destas células em cultivos in vitro.
A avaliação de IL-12 em sobrenadantes de cultura foi realizada empregando-se
DCs obtidas de 10 indivíduos saudáveis (controles) e de nove pacientes com PCM
ativa. A produção de IL-12 em DCs estimuladas com CSA ou ainda mantidas apenas
com meio de cultura se mostrou semelhante entre os grupos controle e paciente.
Nas células do grupo de indivíduos saudáveis (controles), observamos níveis de
produção de IL-12 semelhantes, mesmo sob estímulos antigênicos com CSA e gp43.
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Já nas células de pacientes com PCM pudemos observar que o estímulo
antigênico foi capaz de aumentar as médias de produção de IL-12 em relação à
produção basal (68,6 ± 36 vs 30,6 ± 2,9). Nas células mantidas com gp43
observamos ainda níveis de IL-12 significativamente maiores em relação ao estímulo
com CSA (102,5 ± 17,3 vs 30,3 ± 2,9; P< 0,01).
A comparação entre os grupos demonstrou média de produção de IL-12 duas
vezes maior por DCs de pacientes estimuladas com gp43 quando comparada com o
grupo de indivíduos saudáveis (controles) (102,5 ± 17,3 vs 56,4 ± 10; P< 0,05)
(Figura 15).
Em relação à produção de IL-10, não observamos diferenças significativas em
nenhuma situação estudada (Figura 16).
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Figura 15: Dosagem da produção de IL-12 por DCs de indivíduos saudáveis
(controles) e pacientes com PCM, mantidas em cultura na presença de meio (basal),
estimuladas com antígeno de C. albicans (CSA) e gp43 do P.brasiliensis (*P< 0,01
vs condição basal, **P< 0,05 vs controles com gp43). Barras horizontais representam
as médias. Controles n=10, pacientes n=9.
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Figura 16: Dosagem da produção de IL-10 por DCs de indivíduos saudáveis
(controles) e pacientes com PCM, mantidas em cultura na presença de meio (basal),
estimuladas com antígeno de C. albicans (CSA) ou gp43 do P.brasiliensis. Barras
horizontais representam as médias. Controles n=11, pacientes n=12.

Em relação a produção de TNF-α, foram estudados sobrenadantes de cultura de
oito indivíduos saudáveis (controles) e 10 pacientes com PCM. A produção desta
citocina foi semelhante no grupo de controles em todas as condições estudadas, com
discreto aumento em células cultivadas na presença de gp43 (basal: 27,8 ± 5,7; CSA:
40,7 ± 4,0; gp43: 151,5 ± 106,8).
Em relação aos pacientes, pudemos observar maior produção de TNF-α em
todas as condições de cultivo. No entanto, apenas após estímulo com gp43,
encontramos produção significativa desta citocina, quando comparada com a
condição basal (442,4 ± 210,1 vs 57,9 ± 7,6; P< 0,05).
A comparação entre os grupos demonstrou uma produção de TNF-α sempre
maior no grupo de pacientes. No entanto esta diferença se mostrou significativa
apenas para a condição basal (57,9 ± 7,6 vs 27,8 ± 5,7; P< 0,05) e para o estímulo
com gp43, nas quais as células dos pacientes produziram cerca de 10 vezes mais
TNF-α em relação às células dos indivíduos saudáveis (controles) (442,4 ± 210,1 vs
40,7 ± 3,9; P< 0,01) (Figura 17).
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Figura 17: Dosagem da produção de TNF-α por DCs de indivíduos saudáveis
(controles) e pacientes com PCM, mantidas em cultura na presença de meio (basal) e
estimuladas com antígeno de C. albicans (CSA) ou gp43 do P.brasiliensis. (*P< 0,05
vs basal controles; *P< 0,05 vs basal pacientes; *P< 0,05 vs pacientes com CSA;
*P< 0,01 vs controle com gp43). Barras horizontais representam as médias.
Controles n=8, pacientes n=10.

Ensaios de linfoproliferação e avaliação da produção de citocinas de
linfócitos estimulados por células dendríticas primadas com gp43 e CSA:

A avaliação da produção de citocinas e da resposta proliferativa de linfócitos
mantidos em cultura com DCs primadas com os antígenos gp43 e CSA foi realizada
em cinco pacientes com PCM. Nestes dados, não observamos alteração significativa
da resposta linfoproliferativa frente à gp43, em relação a achados anteriores de
cultura de células mononucleares (Benard et al., 1997, 2001; Romano et al., 2002) e
houve apenas um discreto aumento na produção de IFN-γ por esses linfócitos
(Quadro 3).
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Quadro 3: Detecção de IFN-γ em sobrenadantes de cultura de células de
quatro indivíduos saudáveis (controles) e cinco pacientes com PCM. A resposta
linfoproliferativa foi demonstrada nas médias das triplicatas (∆ cpm) na situação
basal (meio de cultura), estímulo de gp43 e estímulo de CSA em linfócitos autólogos
cultivados com DCs primadas com antígenos ou mantidas apenas com meio por 6
dias.

dosagem de IFN-γ em sobranadantes de cultura

controle 1
controle 2
controle 3
controle 4
paciente 1
paciente 2
paciente 3
paciente 4
paciente 5

IFNγ pg/mL
basal
20,4
73,7
32,0
21,2
30,0
22,0
21,0

IFNγ pg/mL
CSA
45,0
79,0
35,0
43,2
48,0
20,0
63,0

IFNγ pg/mL
gp43
31,0
81,0
33,5
38,5
39,0
26,0
48,0

proliferação de linfócitos
∆ com
basal

∆ com
CSA

∆ com
gp43

319,0
227,7
678,6
655,4
654,4

23617,2
16600,6
7503,0
2605,3
1081,1

1918,0
1081,0
621,6
1370,5
113,3
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Nosso desafio inicial foi utilizar um volume reduzido de sangue dos pacientes
para obtenção de células dendríticas a partir de monócitos do sangue periférico.
Modelos de obtenção e enriquecimento de monócitos estão descritos na literatura
utilizando a técnica de separação por aderência (d’Ostiani et al., 2000; Romani et al.,
1994), que se mostrou inadequada pelo baixo rendimento e intensa morte celular.
A técnica proposta por Almeida et al. (2000), Repnik et al. (2003) e Lehner et
al. (2005) e modificada pelo nosso grupo, utilizando 2 gradientes de densidade se
mostrou mais adequada, com enriquecimento da população de monócitos sem
alteração de suas moléculas de superfície e ativação celular.
O tempo de cultivo dos monócitos também foi uma variável importante para o
sucesso de nosso estudo. Nossos resultados demonstraram que o cultivo de
monócitos por 7 dias na presença de IL-4 e GM-CSF foi suficiente para induzir a
diferenciação em células dendríticas imaturas, com fenótipo e morfologia
característica deste tipo celular. Este padrão fenotípico se caracteriza pela baixa
expressão de CD14 (receptor do complexo lipopolissacarídeo característico de
monócitos, macrófagos e neutrófilos) e expressão constitutiva de HLA-DR, CD86
(moléculas co-estimulatórias) e CD11c (integrina ligante de complemento) (Olweus
et al., 1997; Allavena et al., 1998; McBride et al., 2002; MacDonald et al., 2002).
Vários autores também trabalham com um período de diferenciação de 7 dias.
Porém, após obterem células dendríticas imaturas, utilizam citocinas recombinantes e
mediadores inflamatórios, como prostaglandinas, para maturação celular (Romani et
al., 1994; Anton et al., 1998; Allavena et al.,1998; Ebner et al., 2001; MacDonald et
al., 2002; Hsu et al., 2002; Cao et al., 2002; Dauer et al., 2003; Nguyen et al., 2003;
Lehner et al., 2005). Esta etapa não foi utilizada em nosso estudo, uma vez que um
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dos objetivos do trabalho foi verificar se a presença da gp43 de P. brasiliensis
poderia promover isoladamente a maturação da célula dendrítica.
Após a etapa de obtenção dos monócitos e cultivo das células dendríticas,
iniciamos a análise do papel das DCs na imunidade celular dirigida ao P.
brasiliensis. Na PCM humana não existiam relatos de estudos utilizando células
dendríticas derivadas de monócitos, e tampouco descrições sobre o papel desta célula
na resposta imune celular de pacientes com a doença. Apenas um estudo realizado
por Pagliari et al. (2002) que trabalhando com lesões da pele na PCM humana,
sugerem a participação de dendrócitos dérmicos (DD) Fator XIIIa+ na formação de
granulomas, produção de citocinas, bem como na apresentação dos antígenos aos
linfócitos T.
Inicialmente, investigamos se células dendríticas derivadas de monócitos
(moDC) poderiam reconhecer e fagocitar a gp43 de P. brasiliensis. Foram
selecionados os ensaios de fagocitose nos períodos de 1 h e 24 h como referência,
uma vez que os ensaios de 2h mostraram um padrão de fagocitose idêntico ao
período de 1h e os ensaios com 48h apresentaram intensa morte celular.
A fagocitose da gp43 por células dendríticas de indivíduos saudáveis foi
sempre maior que o percentual de fagocitose observado pelas DCs de pacientes com
PCM. Esses dados corroboram achados anteriores de aspergilose, criptococose e
candidíase, demonstrando um possível mecanismo de disfunção imune que poderia
contribuir para permanência da infecção e doenças crônicas, com predomínio de
produção de anticorpos durante o curso da doença e diminuição da resposta imune
celular, com prevalência da resposta do tipo Th-2 (Persat et al., 2003; Pietrella et al.,
2006; Wozniak et al., 2006).
Estes resultados também reforçam achados anteriores de Giannini et al. (1990),
Vicentini et al. (1994) e Sano et al. (1997), que apresentam a gp43 como sendo uma
glicoproteína fúngica responsável pela penetração do P. brasiliensis no organismo e
a instalação da doença, podendo assim estar envolvida na depleção da atividade de
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células fagocíticas, responsáveis pela imunidade inata e conseqüentemente pela
proteção do organismo frente ao fungo.
Paralelamente aos ensaios de fagocitose, realizamos a análise da expressão dos
receptores de superfície e moléculas co-estimulatórias. Vários estudos têm
correlacionado a expressão de moléculas de superfície com a ativação de DCs e
conseqüentemente sua maturação após interagirem com antígenos. Em modelos de
leishmaniose, Amprey et al. (2004) demonstraram que este protozoário pode inibir a
ativação de células dendríticas humanas, possivelmente pela menor expressão de
CD1, sugerindo um possível mecanismo de escape do patógeno em relação à
resposta imune.
Em nosso trabalho investigamos a expressão de CD14, uma molécula que se
apresenta com alta expressão em macrófagos e baixa expressão em células
dendríticas. Observamos em nossa casuística que nas células dendríticas de pacientes
com PCM e indivíduos saudáveis, o padrão encontrado corrobora com os achados da
literatura, confirmando a diferenciação deste tipo celular e mantendo-se assim
durante todos os períodos da cultura.
Em relação a moléculas co-estimulatórias, a expressão de CD86 no grupo de
indivíduos saudáveis foi modulada positivamente após estímulo antigênico, tanto na
presença de CSA como frente gp43, demonstrando ativação das DCs. Quando
analisamos as células de pacientes, observamos expressão constitutiva desta
molécula. Porém, frente ao estímulo antigênico, estas células apresentam diminuição
na expressão deste receptor, principalmente frente à gp43.
Em modelos humanos de PCM não existem descrições da expressão de
moléculas co-estimulatórias em DCs. Mamoni et al. (2006) estudaram recentemente
a expressão de CD86 em monócitos de pacientes e observaram maior expressão deste
receptor em células de pacientes quando comparadas com indivíduos sensibilizados.
Porém, a resposta analisada neste estudo foi inespecífica, utilizando mitógenos e
phorbol (PMA) e ionomicina (Cacere et al., 2002).
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Resultados semelhantes aos nossos foram descritos por Kanto et al. (1999)
utilizando células dendríticas de pacientes com hepatite C e indivíduos normais
desafiadas com antígenos do core do vírus. Estes autores demonstraram menor
expressão de CD86 em DCs de pacientes quando comparado ao grupo controle e o
impacto desta menor ativação na capacidade linfoproliferativa através da interação
das DCs primadas com linfócitos.
A expressão de CD86 é fundamental para a maturação da célula dendrítica e
posteriormente apresentação de antígenos para linfócitos T no sítio da infecção. A
interação CD86/CD28 determina o segundo sinal para ativação de linfócitos e o
direcionamento para uma resposta imune específica (Janeway et al., 2002). Neste
estudo fica claro que as células dendríticas de pacientes após interagirem com o
fungo apresentam uma regulação negativa do receptor CD86, comprometendo a
ativação desta célula e possivelmente sua interação com os linfócitos T, o que
poderia contribuir de maneira importante com a supressão da resposta imune celular
dirigida ao patógeno.
Analisamos ainda a expressão de HLA-DR, fundamental para apresentação
antigênica e ativação da DCs. No grupo de indivíduos saudáveis, a expressão de
HLA-DR foi modulada positivamente pela presença do antígeno de C. albicans e da
mesma forma pela gp43. Nas DCs de pacientes, a expressão de HLA-DR foi
aumentada apenas com o estímulo de CSA.
Outros estudos em doenças infecciosas envolvendo patógenos como
Mycobacterium e Leishmania também demonstraram diminuição da maturação da
célula dendrítica através da regulação negativa de receptores HLA-DR e CD86 e
ainda modificação da cinética de produção de citocinas que favorecem a ativação e o
processo de fagocitose por estas células (Luft et al., 2002; Hashimoto et al., 2002).
Na PCM, nossos dados demonstraram que as células de indivíduos saudáveis,
após a fagocitose do fungo, são capazes de apresentar antígenos e conseqüentemente
exercer seu efeito na resposta imune específica. Porém, as células de pacientes com
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PCM apresentam deficiência nesta apresentação, com expressão reduzida de CD86
de maneira antígeno específica. Resultados semelhantes aos nossos foram descritos
em modelos experimentais de PCM. Esses autores observaram menor ativação das
células dendríticas de camundongos resistentes a PCM estimulados com gp43 através
da baixa expressão de CD86 (Almeida et al., 2001; Ferreira et al., 2004). Desta
forma, a gp43 parece influenciar negativamente na expressão de receptores
essenciais para a interação da célula com o patógeno, bem como em sua função de
apresentação antigênica e favorecimento na instalação de uma resposta imune efetiva
frente ao fungo.
Além disso, a resposta imune celular envolve uma série de moléculas de
superfície que permitem a interação celular com o patógeno, ou ainda o
reconhecimento do antígeno para posterior interação célula apresentadora-linfócito
T.
Os receptores da família das integrinas presentes em células dendríticas
derivadas de monócitos, como por exemplo CD11c, também podem reconhecer
glicoproteínas de patógenos e colaborar para o processo de maturação da célula e
conseqüentemente sua ativação (Prina et al., 2003). A expressão de CD11c em
células de indivíduos saudáveis foi modulada positivamente quando estimuladas com
gp43. As DCs de pacientes apresentam expressão constitutivamente maior deste
receptor, comparado ao grupo de indivíduos saudáveis. No entanto, o estímulo com
antígeno de C.albicans não foi capaz de aumentar essa expressão, e sob estímulo de
gp43 observamos discreta diminuição da expressão desta integrina.
Desta forma, nossos dados demonstraram uma menor ativação das células
dendríticas de pacientes com PCM quando comparadas com indivíduos saudáveis.
Essa menor ativação foi identificada principalmente pela baixa porcentagem
expressão de moléculas co-estimulatórias como CD86 e HLA-DR. A expressão de
CD11c também apresentou-se reduzida quando as células são estimuladas com a
gp43, comparadas com a condição basal.
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A proposta seguinte foi avaliar melhor a capacidade efetora destas células
através da dosagem de citocinas em sobrenadantes de cultura. Após cultivo das DCs
com meio ou estímulo de CSA e gp43, foram determinadas as concentrações de
TNF-α , IL-10 e IL-12. Foi analisada ainda a produção de IFN-γ em sobrenadantes
de cultura de DCs primadas com gp43 e cultivadas com linfócitos de pacientes com
PCM. A média de produção de TNF-α foi sempre maior no grupo de pacientes com
PCM quando comparados ao grupo de indivíduos saudáveis. Além disso, DCs de
pacientes estimuladas com gp43 produziram níveis significativamente maiores desta
citocina em relação à condição basal do mesmo grupo. A produção de IL-12
mostrou-se semelhante entre DCs de indivíduos saudáveis e pacientes na condição
basal de cultivo e sob estímulo de CSA. No entanto, o estímulo de gp43 foi capaz de
aumentar de maneira significativa a produção desta citocina apenas em DCs de
pacientes com PCM.
Paralelamente, não observamos diferença na produção de IL-10 por DCs e
IFN-γ por linfócitos em nenhuma condição estudada.

Gafa et al. (2006) demonstraram que células dendríticas de indivíduos
saudáveis em contato com Aspergillus fumigatus foram capazes de fagocitar o
patógeno e também produzem TNF-α e IL-12, porém estas citocinas promoveram a
maturação das DCs e sua ativação.
Ferreira et al. (2004) apresentaram resultados conflitantes em relação à
produção de citocinas na PCM experimental. Estudos destes autores demonstraram
menor ativação de DCs de camundongos resistentes a PCM estimulados com gp43
através da baixa produção de IL-12 e TNF-α. Porém, mais recentemente, este mesmo
grupo estudou a modulação na resposta imune celular em camundongos susceptíveis
a PCM imunizados com células dendríticas pulsadas com gp43. Os autores
observaram baixa expressão de moléculas co-estimulatórias nas DCs e produção de
IL-12 associada a um aumento da resposta inflamatória pulmonar e granulomas
desorganizados (Ferreira & Almeida, 2006). Estes dados sugerem que nos animais
susceptíveis, assim como observado em nossos pacientes, a ativação das DCs não
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ocorre de maneira eficiente, mas existe produção de citocinas que colaboram para a
resposta inflamatória. Paralelamente, nos animais resistentes, esta resposta é mais
controlada, com níveis reduzidos de citocinas inflamatórias e ativação adequada das
DCs, semelhante aos nossos dados em indivíduos saudáveis.
Na PCM humana, Parise-Fortes et al. (2006) demonstraram altos níveis de
TNF-α e baixos níveis de IL-10 em lesões mucocutâneas de pacientes com a doença
ativa analisadas por imunohistoquímica, que foram relacionadas à intensa atividade
inflamatória. Tais níveis foram revertidos com o tratamento com anti-fúngicos.
Calvi et al. (2003) trabalhando com monócitos de pacientes com PCM e
indivíduos saudáveis, demonstraram que a eficiência na função fagocítica e
microbicida depende da produção de TNF-α e IFN-γ.
Em modelos humanos de PCM outros estudos demonstraram anteriormente a
existência de uma supressão da resposta imune celular em pacientes com a doença
relacionada com: baixa resposta proliferativa de linfócitos frente ao fungo (Benard,
et al., 1997, 2001; Oliveira et al., 2002), menor atividade fungicida de macrófagos,
alta produção de IL-10 associada a baixos níveis de IL-12 e IFN-γ (Karhawi et al.,
2000; Romano et al., 2002; Peraçoli et al., 2003) nos estudos in vitro com gp43,
apoptose de linfócitos induzida pela gp43 (Cacere et al., 2002) e menor expressão de
receptores para IL-12 nos linfócitos (Romano et al., 2005).
Entretanto, nossos dados neste estudo demonstraram que na PCM humana o
mecanismo de susceptibilidade imunológica para a doença envolve também a
inibição da maturação e da capacidade fagocítica das células dendríticas,
possivelmente pela regulação negativa de CD11c, CD86 e HLA-DR, de maneira
antígeno específica, comprometendo o mecanismo inicial da imunidade adaptativa.
Além disso, apesar do número reduzido de pacientes (n=5) nos ensaios de
linfoproliferação, observamos que a interação DC-linfócitos nos pacientes com PCM
pareceu comprometida. Ao analisarmos os resultados obtidos com o antígeno fúngico
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de C. albicans usado como controle, constatamos a presença de resposta
linfoproliferativa, mas não houve alteração na produção de IFN-γ, que permaneceu
baixa em todas as situações estudadas.
Por outro lado, as células dendríticas de pacientes em contato com a gp43
produzem altos níveis de TNF- α e IL-12 que poderiam contribuir para atividade
inflamatória e para imunidade inata.
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Conclusões

Os resultados aqui demonstrados permitem concluir que:
-

O protocolo de padronização de obtenção de células dendríticas a partir

de monócitos de sangue periférico se mostrou eficiente, com enriquecimento da
população de interesse e utilização de baixo volume de amostra.
-

Células

dendríticas

de

indivíduos

saudáveis

(controles)

não

sensibilizados ao P. brasiliensis, em contato com a gp43 fagocitam este antígeno e
sofrem ativação, expressando moléculas co-estimulatórias e integrinas.
-

Células dendríticas de pacientes com PCM em contato com a gp43,

apresentam déficit na capacidade fagocítica e na apresentação antigênica, alteração
esta que não foi verificada frente o antígeno somático de C.albicans (CSA), usado
como controle.
-

As células dendríticas de pacientes com PCM contribuem para intensa

atividade inflamatória observada na doença ativa, possivelmente pela produção de
grandes quantidades de TNFα e IL-12.
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